
Dejavnosti, ki so v PRILOGI 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko 

povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega označene z *  
 
NOVE DEJAVNOSTI, ki morajo v 190 dneh po uveljavitvi uredbe (to je do 21. februarja 
2016), vložiti vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (29. člen uredbe) 
 

Pragovi proizvodne zmogljivosti za dejavnosti, ki potekajo v napravah, ki lahko povzročijo 
onesnaževanje okolja večjega obsega:  
 
 
1.4 Uplinjanje ali utekočinjanje: * 

a. premoga  
b. drugih goriv v napravah s skupno vhodno toplotno močjo 20 MW ali več 

 
3.1. c. proizvodnja magnezijevega oksida v pečeh s proizvodno zmogljivostjo več kot 50 ton na dan* 
 
5.1 Odstranjevanje ali predelava nevarnih odpadkov z zmogljivostjo več kot 10 ton na dan, ki 
vključuje eno ali več dejavnosti: 

h. predelavo snovi, uporabljene za zmanjšanje onesnaževanja* 
 
5.2 Odstranjevanje ali predelava odpadkov v objektih za sežiganje ali sosežiganje odpadkov:  

a. za nenevarne odpadke z zmogljivostjo več kot 3 tone na uro* 
 
5.3  

a. Odstranjevanje nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo več kot 50 ton na dan, ki vključuje eno ali več 
naslednjih dejavnosti, razen dejavnosti iz Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju 
komunalne odpadne vode (UL L 135, 30. 5. 1991, str. 40):  

iii. predhodno obdelavo odpadkov, namenjenih za sežig ali sosežig*  
iv. obdelavo žlindre in pepela*  
v. obdelavo kovinskih odpadkov, vključno s tistimi iz odpadne električne in elektronske 
opreme ter iz izrabljenih vozili in njihovih delov , v drobilnikih*  

 
b. Predelava ali kombinacija predelave in odstranjevanja nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo več 
kot 75 ton na dan, ki vključuje eno ali več naslednjih dejavnosti, razen dejavnosti iz Direktive Sveta 
91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L 135, 30. 5. 1991, str. 
40)*:  

i. biološko obdelavo  
ii. predhodno obdelavo odpadkov, namenjenih sežigu ali sosežigu  
iii. obdelavo žlindre in pepela  
iv. obdelavo kovinskih odpadkov, vključno z odpadno električno in elektronsko opremo ter 
izrabljenimi vozili in njihovimi deli, v drobilnikih  

Če je anaerobna razgradnja edina dejavnost obdelave odpadkov, ki se izvaja v tej napravi, je prag 
zmogljivosti za to dejavnost 100 ton na dan. 
 
5.5 Predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov, ki niso zajeti v točki 5.4, do začetka ene izmed 
dejavnosti iz točk 5.1, 5.2, 5.4 in 5.6 s skupno zmogljivostjo nad 50 ton, razen začasnega skladiščenja 
na mestu nastanka odpadkov do začetka zbiranja*  
 
5.6 Podzemno skladiščenje nevarnih odpadkov s skupno zmogljivostjo nad 50 ton* 
 
 



6.1 Proizvodnja v industrijskih napravah: 
c. ene ali več vrst naslednjih lesnih plošč: plošč z usmerjenim ploščatim iverjem (OSB), ivernih plošč 
ali vlaknenih plošč, s proizvodno zmogljivostjo več kot 600 m3 na dan* 
 
6.4 

b. Obdelava in predelava, razen zgolj pakiranja, naslednjih surovin ne glede na to, ali so bile le-te 
predhodno obdelane ali ne, z namenom proizvodnje živil, pijač in krmil iz: 

iii. živalskih in rastlinskih surovin v posameznih in sestavljenih izdelkih, s proizvodnjo končnih 
izdelkov v tonah na dan, večjo od:*  

− 75, če ja A večji od ali enak 10 %,  
− (300 – (22,5 · A)) v vseh drugih primerih,  

pri čemer je »A« delež živalskih surovin (v odstotku teže) v proizvodni zmogljivosti končnih 
izdelkov Embalaža ni všteta v končno težo izdelkov. Ta alineja se ne uporablja, če je surovina 
le mleko. 
 

 
 
 
6.9 Zajemanje tokov CO2 iz naprav, ki opravljajo dejavnosti iz te priloge za geološko shranjevanje v 
skladu z Direktivo 2009/31/ES* (opomba: V zvezi z opravljanjem te dejavnosti je treba upoštevati prepovedi iz 

zakona, ki ureja varstvo okolja) 
 
6.10 Zaščita in ohranjanje lesa in gozdnolesnih proizvodov s kemikalijami s proizvodno zmogljivostjo, 
ki presega 75 m3 na dan, razen izključno zaščite pred modrivostjo lesa*  
 
6.11 Neodvisno upravljano čiščenje odpadne vode, ki jo odvaja naprava iz te priloge, razen tistih, ki 
jih ureja Direktiva 91/271/EGS* 


