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(Nezakonodajni akti)

UREDBE
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2007
z dne 18. novembra 2019
o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov
živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov in
pridobljenih proizvodov ter sena in slame, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih
točkah, in o spremembi Odločbe 2007/275/ES
(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih
pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (1) in zlasti člena 3(5) Direktive,
ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega
nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti
živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES)
št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega
parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES,
2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES
ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (2) in zlasti točke (a) prvega pododstavka člena 47(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba (EU) 2017/625 določa pravila za izvajanje uradnega nadzora s strani pristojnih organov držav članic nad
živalmi in blagom, ki vstopajo v Unijo, da se preveri skladnost z zakonodajo Unije o agroživilski verigi.

(2)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/478 (3) je spremenila Uredbo (EU) 2017/625, tako da je med kategorije blaga
iz točke (b) člena 47(1) navedene uredbe dodala seno in slamo ter živila, ki vsebujejo tako proizvode rastlinskega
izvora kot predelane proizvode živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: sestavljeni proizvodi).

(3)

V skladu z Uredbo (EU) 2017/625 bi bilo treba nekatere kategorije živali in blaga iz tretjih držav na mejni kontrolni
točki vedno predložiti v uradni nadzor, ki ga je treba opraviti pred njihovim vstopom v Unijo. Poleg živali so
proizvodi živalskega izvora, zarodni material, živalski stranski proizvodi, seno in slama ter sestavljeni proizvodi
med kategorijami, ki jih je vedno treba predložiti v uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah.

(4)

V skladu z Uredbo (EU) 2017/625 mora Komisija določiti sezname različnih živali in proizvodov živalskega izvora,
zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov, ki se predložijo v
uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, z navedbo ustrezne oznake kombinirane nomenklature (KN) iz Uredbe
Sveta (EGS) št. 2658/87 (4).

(5)

Ker so pridobljeni proizvodi podkategorija živalskih stranskih proizvodov, bi jih bilo treba vključiti na sezname in
ustrezno navesti njihove oznake KN.

(1) UL L 24, 30.1.1998, str. 9.
(2) UL L 95, 7.4.2017, str. 1.
(3) Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/478 z dne 14. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in
Sveta glede kategorij pošiljk, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah (UL L 82, 25.3.2019, str. 4).
(4) Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987,
str. 1).
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(6)

Odločba Komisije 2007/275/ES (5) vsebuje določbe o živalih in proizvodih, vključno s sestavljenimi proizvodi, za
katere se na mejnih kontrolnih točkah izvajajo veterinarski pregledi v skladu z direktivama Sveta 91/496/EGS (6)
in 97/78/ES. Novi pogoji za vstop sestavljenih proizvodov v Unijo se bodo uporabljali od 21. aprila 2021 v skladu
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/625 (7). Zato je primerno, da se do takrat še naprej uporabljajo veljavna
pravila iz Odločbe 2007/275/ES o sestavljenih proizvodih, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih
točkah, in da se ta uredba ne uporablja za sestavljene proizvode. Da bi se izognili prekrivanju pravnih določb, bi
morala ta uredba spremeniti Odločbo 2007/275/ES, tako da se njeno področje uporabe omeji na sestavljene
proizvode.

(7)

Da se pristojnim organom olajša uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu z Uredbo (EU) 2017/625, bi
moral seznam iz te uredbe vsebovati podroben opis živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala,
živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov ter sena in slame, za katere velja tak uradni nadzor.

(8)

Poleg tega je v tej uredbi za nekatere oznake KN naveden le del živali in proizvodov, ki spadajo pod zadevno tarifno
številko ali podštevilko. V takih primerih bi morale biti v tej uredbi navedene dodatne podrobnosti o zadevnih
živalih in proizvodih, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah.

(9)

Ker se določbe Uredbe (EU) 2017/625, ki urejajo zadeve, zajete v tej uredbi, uporabljajo od 14. decembra 2019, bi se
morala ta uredba uporabljati od istega datuma.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Predmet urejanja in področje uporabe
(1)
Ta uredba določa sezname živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov
in pridobljenih proizvodov ter sena in slame, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s točko (a)
prvega pododstavka člena 47(2) Uredbe (EU) 2017/625.
(2)

Ta uredba se ne uporablja za sestavljene proizvode.

Člen 2
Opredelitve pojmov
V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
(1) „proizvodi živalskega izvora“ pomeni proizvode živalskega izvora, kakor so opredeljeni v točki 8.1 Priloge I k Uredbi
(ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (8);
(2) „neobdelane ščetine prašičev“ pomeni neobdelane ščetine prašičev, kakor so opredeljene v točki 33 Priloge I k Uredbi
Komisije (EU) št. 142/2011 (9);
(5) Odločba Komisije 2007/275/ES z dne 17. aprila 2007 o seznamih živali in proizvodov, ki jih je treba pregledati na mejnih kontrolnih
točkah v skladu z direktivama Sveta 91/496/EGS in 97/78/ES (UL L 116, 4.5.2007, str. 9).
(6) Direktiva Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost
iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 56).
(7) Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/625 z dne 4. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta
v zvezi z zahtevami za vnos pošiljk nekaterih živali in blaga, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo (UL L 131, 17.5.2019, str. 18).
(8) Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega
izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).
(9) Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o
določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju
Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno
direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).
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(3) „neobdelano perje in deli peres“ pomeni neobdelano perje, kakor je opredeljeno v točki 30 Priloge I k Uredbi (EU)
št. 142/2011;
(4) „neobdelana dlaka“ pomeni neobdelano dlako, kakor je opredeljena v točki 32 Priloge I k Uredbi (EU) št. 142/2011;
(5) „vmesni proizvod“ pomeni vmesni proizvod, kakor je opredeljen v točki 35 Priloge I k Uredbi (EU) št. 142/2011;
(6) „obdelane kože“ pomeni obdelane kože, kakor so opredeljene v točki 28 Priloge I k Uredbi (EU) št. 142/2011;
(7) „neobdelana volna“ pomeni neobdelano volno, kakor je opredeljena v točki 31 Priloge I k Uredbi (EU) št. 142/2011.

Člen 3
Uradni nadzor nad živalmi in blagom, navedenimi v Prilogi I
Za živali in blago iz Priloge I k tej uredbi velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu z Uredbo (EU)
2017/625.

Člen 4
Spremembe Odločbe 2007/275/ES
Odločba 2007/275/ES se spremeni:
(1) naslov se nadomesti z naslednjim:
„Odločba Komisije z dne 17. aprila 2007 o seznamih sestavljenih proizvodov, ki jih je treba pregledati na mejnih
kontrolnih točkah“;
(2) člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1
Predmet
Ta odločba določa pravila v zvezi s sestavljenimi proizvodi, za katere se zahteva uradni nadzor na mejnih kontrolnih
točkah ob vstopu v Unijo.“;
(3) člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3
Uradni nadzor nad sestavljenimi proizvodi, navedenimi v Prilogi I
1.
Za sestavljene proizvode iz Priloge I k tej odločbi se zahteva uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu
z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (*).
2.
Začetna izbira sestavljenih proizvodov za uradni nadzor na podlagi kombinirane nomenklature v stolpcu 1
Priloge I je označena s sklicem na specifično besedilo ali zakonodajo, navedeno v stolpcu 3 Priloge I.
_____________
(*) Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in
drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali
ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES)
št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031
Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES,
1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES)
št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/
EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95,
7.4.2017, str. 1).“;
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(4) člen 4 se spremeni:
(a) naslov se nadomesti z naslednjim:
„Sestavljeni proizvodi, za katere se zahteva uradni nadzor“;
(b) uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:
„Uradni nadzor se zahteva za naslednje sestavljene proizvode:“;
(5) člen 6 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 6
Odstopanje za nekatere sestavljene proizvode
1.
Z odstopanjem od člena 3 so naslednji sestavljeni proizvodi, ki ne vsebujejo nobenih mesnih proizvodov,
opravičeni uradnega nadzora:
(a) sestavljeni proizvodi, ki vsebujejo kateri koli predelan proizvod za manj kot polovico svoje vsebine:
(i) če imajo takšni proizvodi dolg rok trajanja pri sobni temperaturi ali pa so bili med proizvajanjem očitno
skuhani ali izpostavljeni popolnemu postopku toplotne obdelave, tako da je vsakršen surov proizvod
denaturiran;
(ii) če je jasno opredeljeno, da so takšni proizvodi namenjeni prehrani ljudi;
(iii) če so takšni proizvodi varno zapakirani ali zaprti v čisti embalaži;
(iv) če je takšnim proizvodom priložen trgovinski dokument in so označeni v uradnem jeziku države članice, tako
da navedeni dokument in oznaka skupaj nudita informacije o naravi, količini in številu paketov sestavljenih
proizvodov, državi porekla, proizvajalcu in sestavinah;
(b) sestavljeni proizvodi, navedeni v Prilogi II.
2.
Vendar pa lahko vsak mlečni proizvod, vključen v kateri koli sestavljen proizvod, izvira samo iz držav, navedenih
v Prilogi I k Uredbi Komisije (EU) št. 605/2010 (*), in je obdelan, kot je navedeno v navedeni prilogi.
_____________
(*) Uredba Komisije (EU) št. 605/2010 z dne 2. julija 2010 o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih
pogojih in veterinarskih spričevalih za vnos surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na
osnovi kolostruma, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo (UL L 175, 10.7.2010, str. 1).“;
(6) prilogi I in II se spremenita v skladu s Prilogo II k tej uredbi.
Člen 5
Začetek veljavnosti in uporaba
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 18. novembra 2019
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA I
SEZNAM ŽIVALI, PROIZVODOV ŽIVALSKEGA IZVORA, ZARODNEGA MATERIALA, ŽIVALSKIH
STRANSKIH PROIZVODOV IN PRIDOBLJENIH PROIZVODOV TER SENA IN SLAME, ZA KATERE SE
ZAHTEVA URADNI NADZOR NA MEJNIH KONTROLNIH TOČKAH IZ ČLENA 3

Opombe:
1. Splošne opombe
Splošne opombe se dodajo nekaterim poglavjem za pojasnitev, katere živali ali blago so zajeti v zadevnem poglavju.
Poleg tega je po potrebi naveden sklic na posebne zahteve iz Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011 (1).

2. Opomba k poglavju
Seznami v tej prilogi so strukturirani v poglavjih, ki ustrezajo zadevnim poglavjem kombinirane nomenklature (KN) iz
Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2).
Opombe k poglavjem so pojasnila, po potrebi povzeta iz opomb k posameznim poglavjem KN.

3. Povzetek iz pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema in mnenja o uvrstitvi vharmonizirani sistem
Dodatne informacije o različnih poglavjih so bile po potrebi povzete iz pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema
in mnenja o uvrstitvi v harmonizirani sistem Svetovne carinske organizacije.

Preglednice:
4. Stolpec (1) – Oznaka KN
V tem stolpcu je navedena oznaka KN. KN, določena z Uredbo (EGS) št. 2658/87, temelji na Mednarodni konvenciji o
harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga (HS), ki ga je pripravil Svet za carinsko sodelovanje, zdaj
Svetovna carinska organizacija (WCO), in ki je bil sprejet z Mednarodno konvencijo, sklenjeno v Bruslju 14. junija 1983
in odobreno v imenu Evropske gospodarske skupnosti s Sklepom Sveta 87/369/EGS (3) (v nadaljnjem besedilu:
Konvencija o HS). V KN so povzete šestmestne tarifne številke in podštevilke HS, njej lastni sta le sedma in osma števka,
ki označujeta nadaljnje tarifne podštevilke.
Kadar je uporabljena štirimestna oznaka, morajo biti vsi proizvodi, določeni ali vključeni pod to štirimestno oznako,
predloženi v uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, če ni drugače določeno. V večini takih primerov so zadevne
oznake KN, ki so vključene v sistem Traces, uveden z Odločbo Komisije 2004/292/ES (4), razčlenjene na šest- ali
osemmestno oznako.
Kadar se uradni nadzor zahteva samo za nekatere določene proizvode pod katero koli štiri-, šest- ali osemmestno
oznako in v KN pod to oznako ne obstaja noben specifični pododdelek, je oznaka označena z „ex“. V tem primeru so
živali in proizvodi, ki jih zajema ta uredba, določeni s področjem uporabe oznake KN in ustreznega poimenovanja v
stolpcu 2 ter kvalifikacijo in obrazložitvijo v stolpcu 3.

5. Stolpec (2) – Poimenovanje
Poimenovanje blaga je takšno, kakor je določeno v stolpcu za poimenovanja v KN.
Brez poseganja v pravila za razlago KN se šteje, da ima besedilo poimenovanja živali in proizvodov v stolpcu 2 samo
indikativno vrednost, saj je blago, zajeto v tej uredbi, določeno z oznakami KN.
(1) Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o
določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju
Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno
direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).
(2) Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987,
str. 1).
(3) Sklep Sveta 87/369/EGS z dne 7. aprila 1987 o sprejetju Mednarodne konvencije o harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih
oznak blaga in Protokola o spremembah Konvencije (UL L 198, 20.7.1987, str. 1).
(4) Odločba Komisije 2004/292/ES z dne 30. marca 2004 o uvedbi sistema Traces in spremembah Odločbe 92/486/EGS (UL L 94,
31.3.2004, str. 63).
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6. Stolpec (3) – Kvalifikacija in obrazložitev
Ta stolpec vključuje podrobnosti o zajetih živalih ali blagu. Nadaljnje informacije o živalih ali blagu, zajetih v različnih
poglavjih KN, so na voljo v pojasnjevalnih opombah kombinirane nomenklature Evropske unije (5).
Proizvodi, pridobljeni iz živalskih stranskih proizvodov, ki so zajeti v Uredbi (ES) št. 1069/2009 (6) Evropskega
parlamenta in Sveta ter Uredbi (EU) št. 142/2011, niso posebej opredeljeni v pravu Unije. Uradni nadzor se mora
opraviti za proizvode, ki so delno obdelani, vendar so še vedno surovi proizvodi, ki jih je treba nadalje obdelati v
odobrenem ali registriranem namembnem obratu. Uradni inšpektorji na mejnih kontrolnih točkah morajo po potrebi
oceniti in ugotoviti, ali je pridobljeni proizvod dovolj obdelan, da zanj ni potreben nadaljnji uradni nadzor v skladu s
pravom Unije.

POGLAVJE 1

Žive živali

Opomba k poglavju 1 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)
„1. To poglavje obsega vse žive živali, razen:
(a) rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev iz tar. št. 0301, 0306, 0307 ali 0308;
(b) kultur mikroorganizmov in drugih izdelkov iz tar. št. 3002, in
(c) živali iz tar. št. 9508.“

Povzetek iz pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema
„Tarifna številka 0106 med drugim zajema naslednje domače ali divje živali:
(A) Sesalce
(1) primate;
(2) kite, delfine in pliskavke (sesalce reda Cetacea); morske krave in dugonge (sesalce reda Sirenia); tjulnje, morske leve
in mrože (sesalce podreda Pinnipedia);
(3) druge (kot so severni jeleni, mačke, psi, levi, tigri, medvedi, sloni, kamele (vključno z dromedarji), zebre, zajci,
kunci, jelenjad, antilope (razen tistih iz poddružine Bovinae), gamsi, lisice, nerci in druge živali za krznarsko rabo).
(B) Plazilce (vključno s kačami in želvami).
(C) Ptice
(1) ujede;
(2) papige (vključno z dolgorepimi papigami, makai in kakaduji);
(3) druge (kot so jerebice, fazani, prepelice, kljunači, močvirski kljunači, golobi, ruševci, strnadi, divje race, divje gosi,
drozgi, kosi, škrjanci, ščinkavci, sinice, kolibriji, pavi, labodi in druge ptice, ki niso navedene pod tarifno številko
0105).
(D) Žuželke, kot so čebele (ne glede na to, ali potujejo v škatlah, kletkah ali panjih).
(E) Druge, npr. žabe.
Iz te tarifne številke so izključene živali, ki so del cirkusov, zverinjakov ali drugih podobnih potujočih živalskih predstav
(tarifna številka 95.08).“
(5) Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije (UL C 76, 4.3.2015, str. 1), kakor so bile naknadno spremenjene.
(6) Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske
proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih
stranskih proizvodih) (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

0101

Živi konji, osli, mezge in mule

Vsi.

0102

Živo govedo

Vsi.

0103

Živi prašiči

Vsi.

0104

Žive ovce in koze

Vsi.

0105

Živa perutnina, kokoši in petelini
vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke

Vsi.

0106

Druge žive živali

Vsi; zajema vse žive živali iz naslednjih tarifnih podštevilk:
0106 11 00 (primati)
0106 12 00 (kiti, delfini in pliskavke (sesalci reda Cetacea); morske
krave in dugongi (sesalci reda Sirenia); tjulnji, morski levi in mroži
(sesalci podreda Pinnipedia)
0106 13 00 (kamele in drugi kamelidi (Camelidae))
0106 14 (zajci in kunci)
0106 19 00 (drugi): sesalci, razen tistih iz tarifnih številk 0101, 0102,
0103, 0104, 0106 11, 0106 12, 0106 13 in 0106 14; zajema pse in
mačke
0106 20 00 (plazilci, vključno kače in želve)
0106 31 00 (ptice: ujede)
0106 32 00 (ptice: papige (vključno dolgorepe papige, makai in
kakaduji)
0106 33 00 (noji; emuji (Dromaius novaehollandiae)
0106 39 (druge): zajema ptice, razen tistih iz tarifnih številk 0105,
0106 31, 0106 32 in 0106 33, vključno z golobi
0106 41 00 (čebele)
0106 49 00 (druge žuželke, razen čebel)
0106 90 00 (druge): vse druge žive živali, ki niso zajete na drugem
mestu, razen sesalcev, plazilcev, ptic in žuželk. Ta tarifna številka
zajema žive žabe, ne glede na to, ali so namenjene za vivarij ali za
človeško prehrano.

POGLAVJE 2

Meso in užitni klavnični proizvodi

Opomba k poglavju 2 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)
„1. V to poglavje ne spadajo:
(a) izdelki vrst, opisanih pod tar. št. 0201 do 0208 ali 0210, ki so neprimerni za človeško prehrano;
(b) čreva, mehurji ali želodci živali (tar. št. 0504) in živalska kri (tar. št. 0511 ali 3002), ali
(c) maščobe živalskega izvora, razen izdelkov iz tar. št. 0209 (poglavje 15).
…“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

Vsi; vendar surovine, ki niso namenjene ali primerne za človeško
prehrano, niso zajete v to oznako.
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

0202

Goveje meso, zamrznjeno

Vsi; vendar surovine, ki niso namenjene ali primerne za človeško
prehrano, niso zajete v to oznako.

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno

Vsi; vendar surovine, ki niso namenjene ali primerne za človeško
prehrano, niso zajete v to oznako.

0204

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohla
jeno ali zamrznjeno

Vsi; vendar surovine, ki niso namenjene ali primerne za človeško
prehrano, niso zajete v to oznako.

0205 00

Meso konj, oslov, mul ali mezgov,
sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

Vsi; vendar surovine, ki niso namenjene ali primerne za človeško
prehrano, niso zajete v to oznako.

0206

Užitni klavnični proizvodi goved,
prašičev, ovac, koz, konj, oslov,
mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali
zamrznjeni

Vsi; vendar surovine, ki niso namenjene ali primerne za človeško
prehrano, niso zajete v to oznako.

0207

Meso in užitni klavnični proizvodi
perutnine iz tarifne številke 0105,
sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

Vsi; vendar surovine, ki niso namenjene ali primerne za človeško
prehrano, niso zajete v to oznako.

0208

Drugo meso in užitni klavnični
proizvodi, sveže, ohlajeno ali za
mrznjeno

Vsi; vendar surovine, ki niso namenjene ali primerne za človeško
prehrano, niso zajete v to oznako.
To zajema druge surovine za proizvodnjo želatine ali kolagena za
človeško prehrano. Zajema vse meso in užitne klavnične proizvode iz
naslednjih tarifnih podštevilk:
0208 10 (od kuncev ali zajcev)
0208 30 00 (od primatov)
0208 40 (od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev reda Cetacea); morskih
krav in dugongov (sesalcev reda Sirenia); tjulnjev, morskih levov in
mrožev (sesalcev podreda Pinnipedia))
0208 50 00 (od plazilcev (vključno kače in želve))
0208 60 00 (kamel in drugih kamelidov (Camelidae))
0208 90 (drugo: domačih golobov; divjačine, razen zajcev ali kuncev;
itd.): zajema meso prepelic, severnih jelenov ali katere koli druge vrste
sesalcev. Zajema žabje krake pod oznako KN 0208 90 70.

0209

Svinjska maščoba brez pustega
mesa in perutninska maščoba,
netopljena ali kako drugače eks
trahirana, sveža, ohlajena, za
mrznjena, nasoljena, v slanici,
sušena ali dimljena

Vsi; zajema maščobo in predelano maščobo, kot je poimenovana v
stolpcu 2, tudi če je primerna samo za industrijsko uporabo
(neprimerna za človeško prehrano).

0210

Meso in užitni klavnični proiz
vodi, nasoljeni, v slanici, sušeni ali
dimljeni; užitna moka in zdrob iz
mesa ali iz klavničnih proizvodov

Vsi; zajema meso, mesne proizvode in druge proizvode živalskega
izvora.
Vendar surovine, ki niso namenjene ali primerne za človeško prehrano,
niso zajete v to oznako.
Zajema predelane živalske beljakovine in posušene prašičje uhlje za
človeško prehrano. Tudi če se taki posušeni prašičji uhlji uporabljajo
kot krma za živali, Priloga k Uredbi Komisije (ES) št. 1125/2006 (1)
pojasnjuje, da so lahko zajeti v oznako 0210 99 49. Posušeni
klavnični proizvodi in prašičji uhlji, neprimerni za človeško prehrano,
pa so zajeti pod tarifno številko 0511 99 85.
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Kosti za človeško prehrano so zajete pod tarifno številko 0506.
Klobase so zajete pod tarifno številko 1601.
Ekstrakti in sokovi iz mesa so zajeti pod tarifno številko 1603.
Ocvirki so zajeti pod tarifno številko 2301.
(1) Uredba Komisije (ES) št. 1125/2006 z dne 21. julija 2006 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo (UL L 200,
22.7.2006, str. 3).

POGLAVJE 3

Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji
Splošne opombe
To poglavje zajema žive ribe za rejo in razmnoževanje, žive okrasne ribe ter žive ribe ali žive rake, ki se prevažajo živi,
vendar se uvažajo za človeško prehrano.
Za vse proizvode v tem poglavju se zahteva uradni nadzor.
Opombe k poglavju 3 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)
„1. V to poglavje ne spadajo:
(a) sesalci iz tar. št. 0106;
(b) meso sesalcev iz tar. št. 0106 (tar. št. 0208 ali 0210);
(c) ribe (vključno z njihovimi jetri, ikrami in mlečjem) ali raki, mehkužci ali drugi vodni nevretenčarji, ki so mrtvi in
neprimerni za človeško prehrano bodisi zaradi njihove vrste ali njihovega stanja (poglavje 5); moka, zdrob ali
peleti iz rib ali iz rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neprimerni za človeško prehrano (tar.
št. 2301), ali
(d) kaviar ali kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec (tar. št. 1604).
…“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

0301

Ribe, žive

Vsi; zajema postrvi, jegulje, krape ali katero koli drugo vrsto ali katero
koli drugo ribo, uvoženo za rejo ali razmnoževanje.
Žive ribe, uvožene za takojšnjo človeško prehrano, so za namene
uradnega nadzora obravnavane kot proizvodi.
Zajema okrasne ribe iz tarifnih podštevilk 0301 11 00 in 0301 19 00.

0302

Ribe, sveže ali ohlajene, razen
ribjih filetov in drugega ribjega
mesa iz tarifne številke 0304

Vsi; zajema jetra, ikre in mlečje, sveže ali ohlajene, iz oznake KN
0302 91 00.

0303

Ribe, zamrznjene, razen ribjih fi
letov in drugega ribjega mesa iz
tarifne številke 0304

Vsi; zajema jetra, ikre in mlečje, zamrznjene, iz tarifne podštevilke
0303 91.

0304

Ribji fileti in drugo ribje meso
(nemleto ali mleto), sveže, ohla
jeno ali zamrznjeno

Vsi.

0305

Ribe, sušene, nasoljene ali v sla
nici; dimljene ribe, termično ob
delane ali ne pred ali med proce
som dimljenja; ribja moka, zdrob
in peleti, primerni za človeško
prehrano

Vsi; zajema druge ribiške proizvode, kot so moka, zdrob in peleti,
primerni za človeško prehrano, pripravljeni iz rib; zajema glave, repe in
želodce rib ter druge ribiške proizvode.
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

0306

Raki v oklepu ali brez oklepa, živi,
sveži, ohlajeni, zamrznjeni, su
šeni, nasoljeni ali v slanici; dim
ljeni raki v oklepu ali brez oklepa,
termično obdelani ali ne pred ali
med procesom dimljenja; raki v
oklepu, kuhani v sopari ali v vreli
vodi, ohlajeni ali neohlajeni, za
mrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
slanici; moka, zdrob in peleti iz
rakov, primerni za človeško pre
hrano

Vsi; živi raki, uvoženi za takojšnjo človeško prehrano, so za namene
veterinarskih pregledov obravnavani kot proizvodi.
Zajema okrasne morske rakce in njihova jajčeca za uporabo kot hišne
živali; in vse žive okrasne rake v skladu z Uredbo Komisije (ES)
št. 1251/2008 (1).

0307

Mehkužci v lupini ali brez lupine,
živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
sušeni, nasoljeni ali v slanici;
dimljeni mehkužci, v lupini ali
brez lupine, termično obdelani ali
ne pred ali med procesom dim
ljenja; moka, zdrob in peleti iz
mehkužcev, primerni za človeško
prehrano

Zajema mehkužce, ki so morda bili termično obdelani in nato dimljeni.
Drugi termično obdelani mehkužci so zajeti pod tarifno številko 1605.
Zajema žive okrasne mehkužce v skladu z Uredbo (ES) št. 1251/2008.
Živi mehkužci, uvoženi za takojšnjo človeško prehrano, so za namene
veterinarskih pregledov obravnavani kot proizvodi.
Zajema vse tarifne podštevilke od 0307 11 do 0307 99, kot so
naslednji primeri:
0307 60 (polži, razen morskih polžev): zajema kopenske gastropode
vrst Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum in vrste iz družine
Achatinidae. Zajema žive polže (vključno s sladkovodnimi polži) za
takojšnjo človeško prehrano in prav tako polžje meso za prehrano
ljudi. Zajema blanširane ali vnaprej obdelane polže. Nadalje obdelani
proizvodi so zajeti pod tarifno številko 1605.
0307 91 00 (živi, sveži ali ohlajeni drugi mehkužci, tj. razen ostrig,
pokrovač, klapavic (Mytilus spp., Perna spp.), sip, lignjev, hobotnic,
morskih polžev, koritnic, srčank, barčic, morskih ušes (Haliotis spp.)
in stromboidnih polžev (Strombus spp.): zajema meso vrst morskih
polžev v lupini ali brez lupine.
0307 99 (drugi mehkužci, razen živih, svežih, ohlajenih ali
zamrznjenih, tj. razen ostrig, pokrovač, klapavic (Mytilus spp., Perna
spp.), sip, lignjev, hobotnic, morskih polžev, koritnic, srčank, barčic,
morskih ušes (Haliotis spp.) in stromboidnih polžev (Strombus spp.);
tudi vključno z moko, zdrobom in peleti teh živali, primernimi za
človeško prehrano).

0308

Vodni nevretenčarji, razen rakov
in mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni,
zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
slanici; dimljeni vodni nevreten
čarji, razen rakov in mehkužcev,
termično obdelani ali ne pred ali
med procesom dimljenja; moka,
zdrob in peleti vodnih nevreten
čarjev, razen rakov in mehkužcev,
primerni za človeško prehrano

Vsi.

(1) Uredba Komisije (ES) št. 1251/2008 z dne 12. decembra 2008 o izvajanju Direktive Sveta 2006/88/ES glede pogojev in zahtev v zvezi
z izdajanjem spričeval za dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg in za njihov uvoz v Skupnost ter o določitvi seznama
vektorskih vrst (UL L 337, 16.12.2008, str. 41).
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POGLAVJE 4

Mlečni proizvodi; ptičja jajca; naravni med; užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

Opombe k poglavju 4 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)
„1. Z izrazom ‚mleko‘ je mišljeno polnomastno mleko ali delno ali popolnoma posneto mleko.
2. Pri tar. št. 0405:
(a) ‚maslo‘ pomeni naravno maslo, sirotkino maslo ali rekombinirano maslo (sveže, soljeno ali žarko, vključno v
konzervah), pridobljeno izključno iz mleka z vsebnostjo mlečnih maščob 80 mas. % ali več, vendar ne več kot 95
mas. %, največ do 2 mas. % trdnih, nemaščobnih mlečnih snovi in največ do 16 mas. % vode. Maslu ne smejo biti
dodani emulgatorji, lahko je dodan natrijev klorid, živilska barvila, nevtralizacijske soli in kulture neškodljivih
mlečno-kislinskih bakterij;
(b) ‚mlečni namazi‘ pomeni mazljive emulzije vrste ‚voda v olju‘, ki vsebujejo mlečno maščobo kot edino maščobo v
izdelku, z vsebnostjo mlečnih maščob 39 mas. % ali več, toda manj kot 80 mas. %.
3. Proizvodi, dobljeni s koncentracijo sirotke in z dodajanjem mleka ali mlečnih maščob, se uvrščajo kot sir pod tar.
št. 0406 pod pogojem, da izpolnjujejo naslednje tri značilnosti:
(a) vsebujejo 5 mas. % ali več mlečnih maščob, računano na suho snov;
(b) vsebujejo vsaj 70 mas. %, vendar ne več kot 85 mas. % suhe snovi, in
(c) da so oblikovani ali da se lahko oblikujejo.
4. To poglavje ne vključuje:
(a) izdelkov, ki se pridobivajo iz sirotke in ki vsebujejo več kot 95 mas. % laktoze, izražene kot brezvodna laktoza,
računano na suho snov (tar. št. 1702);
(b) izdelkov, ki se pridobivajo iz mleka z nadomestitvijo ene ali več njegovih naravnih sestavin (na primer maslene
maščobe) z drugo snovjo (na primer z oleinsko maščobo) (tar. št. 1901 ali 2106), ali
(c) albuminov (vključno s koncentrati dveh ali več beljakovin sirotke, ki vsebujejo več kot 80 mas. % proteinov sirotke,
računano na suho snov) (tar. št. 3502) ali globulinov (tar. št. 3504).
…“

Povzetki iz pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema
„Tarifna številka 0408 zajema cela jajca brez lupine in jajčne rumenjake vseh ptic. Proizvodi pod to tarifno številko so lahko
sveži, sušeni, kuhani v pari ali v vreli vodi in oblikovani (npr. ‚dolga jajca‘ cilindrične oblike), zamrznjeni ali kako drugače
konzervirani. Vsi ti proizvodi so vključeni pod to tarifno številko, če vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne in če se
uporabljajo kot hrana ali v industrijske namene (npr. pri strojenju).
Ta tarifna številka ne zajema:
(a) olja iz jajčnega rumenjaka (tarifna številka 1506);
(b) jajčnih proizvodov, ki vsebujejo začimbe ali druge aditive (tarifna številka 2106);
(c) lecitina (tarifna številka 2923);
(d) ločenega jajčnega beljaka (jajčni albumin) (tarifna številka 3502).
…
Tarifna številka 0409 zajema med, ki ga proizvedejo čebele (Apis mellifera) ali druge žuželke, centrifugiran ali v satovju ali ki
vsebuje kose satovja, pod pogojem, da ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih snovi. Takšen med lahko določa cvetlični
vir, poreklo ali barva.
Iz tarifne številke 0409 je izključen umetni med ter mešanice naravnega in umetnega medu (tarifna številka 1702).
…
Tarifna številka 0410 zajema proizvode živalskega izvora, primerne za človeško prehrano, ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu v kombinirani nomenklaturi. To vključuje:
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(a) želvja jajca. To so jajca, ki jih izležejo sladkovodne ali morske želve; lahko so sveža, sušena ali kako drugače
konzervirana.
Jajčno olje želvjih jajc je izključeno (tarifna številka 15.06);
(b) gnezda salangane (‚ptičja gnezda‘). Ta sestoje iz snovi, ki jo izločajo ptice in ki se v stiku z zrakom hitro strdi.
Gnezda so lahko neobdelana ali pa so očiščena perja, puha, prahu in drugih nečistoč, da bi bila primerna za uživanje.
Običajno so v obliki trakov ali niti belkaste barve.
Gnezda salangane vsebujejo veliko beljakovin in se uporabljajo skoraj izključno za pripravo juh ali drugih prehrambnih
proizvodov.
Iz tarifne številke 0410 je izključena živalska kri, užitna ali neužitna, tekoča ali posušena (tarifna številka 0511 ali 3002).“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

0401

Mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne
vsebujeta dodanega sladkorja ali drugih
sladil

Vsi.
Mleko za živalsko krmo je zajeto pod to tarifno številko,
živalska krma, ki vsebuje mleko, pa je zajeta pod tarifno
številko 2309.
Mleko za terapevtske/profilaktične namene je zajeto pod
tarifno številko 3001.

0402

Mleko in smetana, koncentrirana, ali ki
vsebujeta dodan sladkor ali druga sladila

Vsi.

0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jo
gurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo
mleko in smetana, koncentrirani ali ne, ali
ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila,
ali aromatizirani, ali ki vsebujejo dodano
sadje, oreške ali kakav ali ne

Vsi; zajema aromatizirano smetano ali smetano, ki vse
buje dodano sadje, zamrznjeno in fermentirano mleko za
človeško prehrano.
Sladoled je zajet pod tarifno številko 2105.
Pijače, ki vsebujejo mleko, aromatizirano s kakavom ali
drugimi snovmi, so zajete pod tarifno številko 2202.

0404

Sirotka, koncentrirana ali ne, ali ki vsebuje
dodan sladkor ali druga sladila ali ne; pro
izvodi, sestavljeni iz naravnih mlečnih se
stavin, ki imajo dodan sladkor ali druga
sladila ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

Vsi; vključno mlečni proizvodi za dojenčke.
Pod oznako KN 0404 10 48 je zajet kolostrum govedi, v
tekoči obliki, z odstranjenima maščobo in kazeinom, za
človeško prehrano, pod oznako KN 0404 90 21 z raz
prševanjem posušeni prah kolostruma z zmanjšano koli
čino maščobe, z nezmanjšano količino kazeina, za člove
ško prehrano.

0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz
mleka; mlečni namazi

Vsi.

0406

Sir in skuta

Vsi.

0407

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali
kuhana

Vsi; zajema valilna jajca in jajca, prosta specifičnih pato
genih organizmov, oplojena jajca za inkubiranje
(0407 11 in 0407 19).
Zajema sveža jajca (od 0407 21 do 0407 29) in druga jajca
(0407 90), ki so neprimerna in primerna za človeško pre
hrano.
Zajema „100 let stara jajca“.
Jajčni albumin, neprimeren in primeren za človeško pre
hrano, je zajet pod tarifno številko 3502.

0408

Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki,
sveža, sušena, kuhana v sopari ali v vreli
vodi, oblikovana, zamrznjena ali kako
drugače konzervirana, z dodatkom slad
korja ali drugih sladil ali brez njih

Vsi; ta tarifna številka zajema jajčne proizvode, ne glede
na to, ali so toplotno obdelani ali ne, in proizvode, ne
primerne za človeško prehrano.

0409 00 00

Med, naravni

Vsi.
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

0410 00 00

Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu

Vsi.
Ta tarifna številka zajema matični mleček in propolis (za
proizvodnjo farmacevtskih proizvodov in prehranskih
dopolnil) ter druge snovi, dobljene iz živali, za človeško
prehrano, razen kosti (ki so zajete pod tarifno številko
0506).
Žuželke ali jajca žuželk za človeško prehrano so zajeta
pod to oznako KN.

POGLAVJE 5

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

Splošne opombe
Posebne zahteve za nekatere proizvode v tem poglavju so določene v preglednici 2 v oddelku 1 poglavja II Priloge XIV k
Uredbi (EU) št. 142/2011:
vrstica 7: ščetine prašičev;
vrstica 8: neobdelana volna in dlaka, proizvedena iz drugih živali, razen prašičev;
vrstica 9: obdelano perje, deli peres in puh.

Opombe k poglavju 5 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)
„1. V to poglavje ne spadajo:
(a) užitni proizvodi (razen živalskih črev, mehurjev in želodcev, celih ali v kosih, in tekoče ali posušene živalske krvi);
(b) surove kože, z dlako ali brez dlake (vključno s krznom), razen izdelkov, ki se uvrščajo pod tar. št. 0505, ter
odrezkov in podobnih odpadkov iz surove kože, ki se uvrščajo pod tar. št. 0511 (poglavje 41 ali 43);
(c) tekstilni materiali živalskega izvora, razen konjske žime in odpadkov konjske žime (oddelek XI), ali
(d) pripravljeni snopi ali šopi za izdelavo metel ali ščetk (tar. št. 9603).
…
3. V vsej nomenklaturi so z izrazom ‚slonova kost‘ mišljeni okli slona, povodnega konja, mroža, narvala in divjega prašiča,
rogovi nosorogov in zobje vseh živali.
4. V vsej nomenklaturi je s ‚konjsko žimo‘ mišljena žima iz grive ali repa kopitarjev ali goved. Pod tar. št. 0511 med drugim
spadajo konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage.“

Povzetek iz pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema
„Tarifna številka 0505 zajema
(1) kožo in druge dele ptic (npr. glave, krila), s perjem in puhom, ter
(2) perje in dele perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh,
samo če so bodisi neobdelani bodisi le očiščeni, dezinficirani ali pripravljeni za konzerviranje, vendar ne drugače obdelani
ali pripravljeni.
Tarifna številka 0505 zajema tudi prah, zdrob in odpadke perja ali delov perja.“
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Ščetine in dlake domačega ali divjega pra
šiča in odpadki teh ščetin

Vsi; obdelani in neobdelani.

0504 00 00

Čreva, mehurji in želodci živali (razen rib
jih), celi ali v kosih, sveži, ohlajeni, zamrz
njeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

Vsi; zajema želodce, mehurje in črevesje goved, prašičev,
ovac, koz ali perutnine, očiščeno, nasoljeno, sušeno ali
toplotno obdelano.

ex 0505

Kože in drugi deli ptic, s perjem ali puhom,
perje in deli perja (z odrezanimi ali neo
drezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej
obdelani, razen s čiščenjem, dezinficira
njem ali pripravljanjem za konzerviranje;
prah in odpadki perja ali delov perja

Vsi; vključno z lovskimi trofejami ptic, toda brez predela
nega okrasnega perja, predelanega perja, ki ga potniki
nosijo za svojo osebno uporabo, ali pošiljk predelanega
perja, poslanih posameznikom za neindustrijske na
mene.
S členom 25(1)(b) Uredbe (EU) št. 142/2011 sta prepo
vedana uvoz v Unijo in tranzit skozi Unijo neobdelanega
perja ali delov perja ter puha.
Uradni nadzor se zahteva za perje neodvisno od njegove
obdelave, kot je navedena v točki C poglavja VII Prilo
ge XIII k Uredbi (EU) št. 142/2011.
Nadaljnje posebne zahteve za lovske trofeje so določene v
oddelku 5 poglavja II Priloge XIV k Uredbi (EU)
št. 142/2011.
Oddelek 6 poglavja II Priloge XIV k Uredbi (EU)
št. 142/2011 zajema perje, ki se uporablja za polnjenje,
puh, surovo ali drugo perje.

0506

Kosti in strženi rogov, neobdelani, razma
ščeni, enostavno preparirani (toda neraz
rezani v oblike), obdelani s kislino ali de
želatinizirani; prah in odpadki teh izdelkov

Zajema kosti, ki se uporabljajo kot pasje žvečilke, za pro
izvodnjo želatine ali kolagena, če so dobljene iz trupov
živali, zaklanih za človeško prehrano.
Kostna moka za človeško prehrano je zajeta pod tarifno
številko 0410.
Posebne zahteve za take proizvode, ki niso namenjeni za
človeško prehrano, so določene v vrstici 6 (lovske trofeje),
vrstici 11 (kosti in proizvodi iz kosti (razen kostne moke),
rogovi in proizvodi iz rogov (razen moke iz rogov) ter
kopita in proizvodi iz kopit (razen moke iz kopit), name
njeni drugim vrstam uporabe, kakor za posamična krmi
la, organska gnojila ali sredstva za izboljšanje tal) in vrstici
12 (pasje žvečilke) preglednice 2 v oddelku 1 poglavja II
Priloge XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011.

0507

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake
kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti,
kremplji in kljuni, neobdelano ali eno
stavno pripravljeno, toda nerazrezano v
oblike; prah in odpadki teh izdelkov

Zajema predelane lovske trofeje ptic in kopitarjev iz tre
tjih držav, ki sestoje le iz kosti, rogov, kopit, krempljev,
rogovja, zobovja ali kož.
Posebne zahteve za lovske trofeje so določene v vrstici 6
preglednice 2 v oddelku 1 poglavja II Priloge XIV k Uredbi
(EU) št. 142/2011.

Korale in podobni materiali, neobdelani ali
enostavno pripravljeni, vendar drugače
neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali
iglokožcev in sipine kosti, neobdelani ali
enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v
oblike; prah in odpadki teh izdelkov

Prazni oklepi za uporabo v prehrani in uporabo kot su
rovine za glukozamin.
Poleg tega so zajeti oklepi, vključno s sipinimi kostmi, ki
vsebujejo mehko tkivo in meso, iz točke (k)(i) člena 10
Uredbe (ES) št. 1069/2009.

ex 0508 00 00
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 0510 00 00

Ambra, bobrovina, cibet in mošus, kanta
ride, žolči, posušeni ali neposušeni; žleze in
druge živalske snovi, ki se uporabljajo za
proizvodnjo farmacevtskih izdelkov, sveži,
ohlajeni, zamrznjeni ali kako drugače za
časno konzervirani

Ambra in kantaride so izključene.
Ta oznaka zajema žleze, druge živalske proizvode in žol
če.
Sušene žleze in proizvodi so zajeti pod tarifno številko
3001.
Posebne zahteve za živalske stranske proizvode za proiz
vodnjo hrane za hišne živali, razen surove hrane za hišne
živali, in pridobljenih proizvodov za uporabo zunaj
krmne verige (za farmacevtske izdelke in druge tehnične
proizvode) so lahko določene v vrstici 14 preglednice 2 v
oddelku 1 poglavja II Priloge XIV k Uredbi (EU)
št. 142/2011.

ex 0511

Proizvodi živalskega izvora, ki niso nave
deni ali zajeti na drugem mestu; mrtve ži
vali iz poglavja 1 ali 3, neuporabne za člo
veško prehrano

Vsi.
Zajema genski material (seme in zarodke, ki izvirajo iz
živali, kot so vrste goved, ovc, koz, enoprstih kopitarjev
in prašičev) in živalske stranske proizvode kategorij snovi
1 in 2, kot sta določeni v členih 8 in 9 Uredbe (ES)
št. 1069/2009.
V nadaljevanju so navedeni primeri proizvodov živalske
ga izvora, ki se uvrščajo pod tarifne podštevilke od
0511 10 do 0511 99:
0511 10 00 (bikovo seme);
0511 91 (proizvodi iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih
vodnih nevretenčarjev): vsi, zajema ribje ikre za valjenje,
mrtve živali, živalske stranske proizvode za proizvodnjo
hrane za hišne živali ter za farmacevtske izdelke in druge
tehnične proizvode. Zajema mrtve živali iz poglavja 3, ki
niso užitne ali pa se štejejo kot neprimerne za človeško
prehrano (npr. posušene vodne bolhe in drugi posušeni
dvoklopniki ali listonožci, ki se uporabljajo kot hrana za
akvarijske ribe); zajema vabo za ribe.
ex 0511 99 10 (tetive in kite; obrezki in podobni odpadki
surovih kož).
Uradni nadzor je potreben za kože, ki niso obdelane v
skladu s točko C 2 poglavja V Priloge XIII k Uredbi (EU)
št. 142/2011, če so v skladu s členom 41(3) Uredbe (ES)
št. 1069/2009.
ex 0511 99 31 (surove spužve, naravne, živalskega izvo
ra): vse, če so za človeško prehrano; če niso za človeško
prehrano, samo tiste, namenjene za hrano za hišne živali.
Posebne zahteve za proizvode, ki niso primerni za člove
ško prehrano, so določene v vrstici 12 preglednice 2 v
oddelku 1 poglavja II Priloge XIV k Uredbi (EU)
št. 142/2011.
ex 0511 99 39 (druge spužve razen surovih, naravnih,
živalskega izvora): vse, če so za človeško prehrano; če
niso za človeško prehrano, samo tiste, namenjene za
hrano za hišne živali. Posebne zahteve za proizvode, ki
niso primerni za človeško prehrano, so določene v vrstici
12 preglednice 2 v oddelku 1 poglavja II Priloge XIV k
Uredbi (EU) št. 142/2011.
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 0511 99 85 (drugi proizvodi živalskega izvora, ki niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz po
glavja 1, neuporabne za človeško prehrano: pod to ta
rifno številko sodijo zarodki, jajčne celice, seme in genski
material, ki niso zajeti pod tarifno številko 0511 10 in so
drugih vrst, razen goveda. Zajema živalske stranske pro
izvode za proizvodnjo hrane za hišne živali ali druge teh
nične proizvode.
Zajema neobdelano konjsko žimo, čebelarske proizvode,
razen voskov za čebelarstvo ali tehnično uporabo, sper
macete za tehnično uporabo, mrtve živali iz poglavja 1, ki
niso užitne ali niso za človeško prehrano (na primer: psi,
mačke, žuželke), snovi živalskega izvora, pri katerih niso
bile spremenjene bistvene značilnosti, in užitno živalsko
kri, ki ni dobljena iz rib, za človeško prehrano.

POGLAVJE 6

Živo drevje in druge rastline; čebulice, korenine in podobno; rezano cvetje in okrasno listje

Splošne opombe
To poglavje zajema gobji micelij v steriliziranem kompostu živalskega izvora.

Povzetek iz pojasnjevalnih opomb KN
„0602 90 10 Gobji micelij:
Gobji micelij je izraz za mrežo nežnih vlaken (Thallus ali Mycellium), ki se pogosto nahaja v zemlji ter živi in raste na površju
razpadajoče živalske ali rastlinske snovi v kopreni, ter se razvije v gobo.
Ta tarifna podštevilka zajema tudi proizvode, sestavljene iz nepopolno razvitega gobjega micelija, ki je v mikroskopskih
količinah položen na plast žitnih zrn, pomešanih s steriliziranim konjskim kompostom (mešanica slame in konjskega
gnoja).“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Gobji micelij

Samo, če vsebuje predelan gnoj živalskega izvora; po
sebna pravila so določena v vrstici 1 preglednice 2 v od
delku 1 poglavja II Priloge XIV k Uredbi (EU)
št. 142/2011.

POGLAVJE 12

Oljna semena in plodovi; različna zrna, semena in plodovi; industrijske ali zdravilne rastline; slama in krma

Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 1212 99 95

Drugi rastlinski proizvodi, ki se uporabljajo
predvsem za človeško prehrano in niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu

Čebelji cvetni prah.
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 1213 00 00

Žitna slama in pleve, nepripravljene,
vključno zrezane, stisnjene ali ne, ali v ob
liki peletov

Samo slama.

ex 1214 90

Rumena (podzemna) koleraba, krmna pesa,
krmne korenovke, seno, lucerna, detelja,
turška detelja, krmni ohrovt, volčji bob,
grašice in podobni proizvodi za krmo, tudi
v peletih: razen zdroba in peletov iz lucerne
(alfalfa)

Samo seno.

POGLAVJE 15

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in proizvodi njihove razgradnje; pripravljene užitne masti; voski
živalskega ali rastlinskega izvora

Splošne opombe
Vsi masti in olja, dobljeni iz živali. V Prilogi XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011 so določene posebne zahteve za naslednje
proizvode:
1. topljene maščobe in ribje olje iz vrstice 3 preglednice 1 v oddelku 1 poglavja I;
2. topljene maščobe iz kategorije 2 za nekatere namene zunaj krmne verige za rejne živali (na primer za oleokemijske
namene) iz vrstice 17 preglednice 2 v oddelku 1 Poglavja II;
3. maščobni derivati iz vrstice 18 preglednice 2 v oddelku 1 Poglavja II.
Maščobni derivati vključujejo proizvode prve stopnje, dobljene iz masti in olj, ko so v svojem čistem stanju in proizvedeni
po metodi, določeni v točki 1 poglavja XI Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 142/2011.
Za derivate, pomešane z drugimi snovmi, se zahteva uradni nadzor.

Opombe k poglavju 15 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)
„1. V to poglavje ne spadajo:
(a) svinjska in perutninska maščoba iz tar. št. 0209;
(b) kakavovo maslo, njegova mast in olje (tar. št. 1804);
(c) užitni preparati, ki vsebujejo nad 15 mas. % proizvodov iz tar. št. 0405 (običajno poglavje 21);
(d) ocvirki (tar. št. 2301) in ostanki iz tar. št. od 2304 do 2306;
...
3. Tar. št. 1518 ne obsega olj in masti ter njihovih frakcij, ki so samo denaturirani, ki pa se uvrščajo pod ustrezno tarifno
številko, predvideno za nedenaturirana olja in masti ter njihove frakcije.
4. Milnice (soap-stocks), oljne gošče in usedline, stearinska smola, glicerinska smola in ostanki maščob iz volne se uvrščajo
pod tar. št. 1522.“

Povzetek iz pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema
„Tarifna številka 1516 zajema masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora, ki so bili specifično kemično predelani na
način, naveden v nadaljevanju, toda nadalje nepredelani.
Tarifna številka prav tako zajema podobno predelane frakcije živalskih ali rastlinskih masti in olj.
Hidrogeniranje, pri čemer so proizvodi v stiku s čistim vodikom pri primerni temperaturi in pritisku ob prisotnosti
katalizatorja (običajno fino uprašen nikelj), dvigne tališče masti in poveča gostoto olj s pretvorbo nenasičenih gliceridov
(npr. oleinske, linolne itd. kisline) v nasičene gliceride z višjim tališčem (npr. palmitinsko, stearinsko itd. kislino).

Uradni list Evropske unije

SL

L 312/18

3.12.2019

Tarifna številka 1518 zajema neužitne mešanice ali preparate iz živalskih ali rastlinskih masti ali olj ali iz frakcij različnih
masti ali olj iz poglavja, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu.

Ta del med drugim zajema olje za cvrtje, ki vsebuje na primer olje iz oljne repice, olje iz soje in majhno količino živalskih
maščob, za uporabo pri pripravi krme za živali.

Tarifna številka zajema tudi hidrogenirane, interesterificirane, reesterificirane ali elaidinizirane masti in olja ali njihove
frakcije, kadar sprememba vključuje več kot eno maščobo ali olje.“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

1501

Svinjska maščoba (vključno z mastjo) in
perutninska maščoba, razen tistih iz tarifne
številke 0209 ali 1503

Vsi.

1502

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz
tarifne številke 1503

Vsi.

1503 00

Stearin iz svinjske masti, olje iz svinjske
masti, oleostearin, oleo olje in olje iz loja,
neemulgirani ali nemešani ali kako drugače
obdelani

Vsi.

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter
njihove frakcije, rafinirani ali ne, toda ke
mično nemodificirani

Vsi; ribja olja in olja ribiških proizvodov in morskih se
salcev.
Razna živila so na splošno zajeta pod tarifno številko 1517
ali v poglavju 21.

1505 00

Maščobe iz volne in maščobne snovi, dob
ljene iz teh maščob, vključno z lanolinom

Vsi; maščobe iz volne, uvožene kot topljene maščobe,
kakor je določeno v Prilogi XIV k Uredbi (EU)
št. 142/2011, ali lanolin, ki je bil uvožen kot vmesni
proizvod.

1506 00 00

Druge masti in olja živalskega izvora in
njihove frakcije, rafinirani ali ne, toda ke
mično nemodificirani

Vsi.
Necepljene masti ali olja ter njihove začetne frakcije, pro
izvedene po metodi iz točke 1 poglavja XI Priloge XIII k
Uredbi (EU) št. 142/2011.

1516 10

Živalske masti in olja in njihove frakcije,
deloma ali v celoti hidrogenirani, intere
sterificirani, reesterificirani ali elaidinizi
rani, rafinirani ali ne, toda nadalje nepre
delani

Vsi; živalske masti in olja.
Za uradni nadzor maščobni derivati vključujejo proizvo
de prve stopnje, dobljene iz masti in olj živalskega izvora,
ko so v svojem čistem stanju in proizvedeni po metodi,
določeni v točki 1 poglavja XI Priloge XIII k Uredbi (EU)
št. 142/2011.

ex 1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz
masti ali olj živalskega ali rastlinskega iz
vora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega
poglavja, razen užitnih masti ali olj in nji
hovih frakcij iz tarifne številke 1516

Samo proizvodi živalskega izvora.

ex 1518 00 91

Živalske ali rastlinske maščobe in olja in
njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehi
drirani, žveplani, prepihani, polimerizirani
s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem
plinu ali drugače kemično modificirani,
razen tistih iz tar. št. 1516

Samo živalskega izvora.
Maščobni derivati, proizvedeni po metodi iz točke 1 po
glavja XI Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 142/2011.
Posebne zahteve so določene v vrstici 17 (topljene ma
ščobe) in vrstici 18 (maščobni derivati) preglednice 2 v
oddelku 1 poglavja II Priloge XIV k Uredbi (EU)
št. 142/2011.

ex 1518 00 95

Neužitne mešanice ali pripravki iz živalskih
ali iz živalskih in rastlinskih maščob in olj in
njihovih frakcij

Samo maščobe in pripravki iz olja, topljene maščobe in
derivati, dobljeni iz živali; vključno z rabljenim oljem za
kuhanje, namenjenim za uporabo v okviru področja upo
rabe Uredbe (ES) št. 1069/2009.

Uradni list Evropske unije

SL

3.12.2019

L 312/19

Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Maščobni derivati, proizvedeni po metodi iz točke 1 po
glavja XI Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 142/2011.
ex 1518 00 99

Drugo

Samo, če vsebujejo maščobe živalskega izvora.

ex 1520 00 00

Glicerin, surov; glicerinske vode in glice
rinski lugi

Samo živalskega izvora.

1521 90 91

Surovi čebelji vosek in voski drugih insek
tov

Vsi; zajema voske v naravnih satovjih, surov čebelji vosek
za čebelarstvo ali tehnične namene.
S členom 25(1)(c) Uredbe (EU) št. 142/2011 sta prepove
dana uvoz v Unijo in tranzit skozi Unijo čebeljega voska v
obliki čebeljega satja.
Posebne zahteve za čebelarske stranske proizvode so do
ločene v vrstici 10 preglednice 2 v oddelku 1 poglavja II
Priloge XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011.

1521 90 99

Čebelji vosek in voski drugih insektov, ra
finirani ali ne, barvani ali nebarvani, razen
surovega

Vsi; zajema voske, predelane ali rafinirane, beljene ali ne,
barvane ali ne, za čebelarstvo ali tehnične namene.
Posebne zahteve za čebelarske stranske proizvode so do
ločene v vrstici 10 preglednice 2 v oddelku 1 poglavja II
Priloge XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011.
Za čebelarske stranske proizvode, razen čebeljih voskov, se
zahteva uradni nadzori pod oznako KN 0511 99 85 „Dru
go“.

Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi ma
ščobnih substanc ali živalskih ali rastlinskih
voskov

Samo živalskega izvora.
Posebne zahteve so določene v vrstici 18 (maščobni derivati)
preglednice 2 v oddelku 1 poglavja II Priloge XIV k Uredbi
(EU) št. 142/2011.

ex 1522 00

POGLAVJE 16

Izdelki iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

Opombe k poglavju 16 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)

„1. V to poglavje ne spadajo meso, klavnični proizvodi, ribe, raki, mehkužci ali drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali
konzervirani po postopkih, navedenih v poglavjih 2 ali 3 ali pod tar. št. 0504.

2. Prehrambeni proizvodi se uvrščajo v to poglavje pod pogojem, da vsebujejo več kot 20 mas. % klobas, mesa, klavničnih
proizvodov, krvi, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ali katere koli kombinacije teh proizvodov.
Kadar vsebuje prehrambeni proizvod dva ali več prej navedenih proizvodov, se uvršča pod ustrezno tarifno številko
poglavja 16 po sestavini oziroma sestavinah, ki prevladujejo po masi. Te določbe se ne uporabljajo za polnjene
proizvode iz tar. št. 1902 ali za proizvode iz tar. št. 2103 in 2104.
Pri proizvodih, ki vsebujejo jetra, določila drugega stavka ne veljajo pri določanju tar. podšt. v okviru tar. št. 1601 ali 1602.
…“
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Klobase in podobni proizvodi iz mesa, klavničnih
proizvodov ali krvi; prehrambeni proizvodi na
osnovi teh proizvodov

Vsi; zajema konzervirano meso v različnih oblikah.

ex 1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani proizvodi iz
mesa, klavničnih proizvodov ali krvi

Samo proizvodi živalskega izvora.

ex 1603 00

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib ali rakov, meh
kužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

Samo proizvodi živalskega izvora.
Zajema mesne ekstrakte in mesne koncentrate,
ribje beljakovine v obliki želeja, ohlajene ali zamrz
njene, ter tudi hrustanec morskega psa.

ex 1604

Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in ka
viarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih iker

Samo proizvodi živalskega izvora, kuhani ali pred
kuhani kulinarični proizvodi, ki vsebujejo ribe ali
ribiške proizvode ali so z njimi pomešani.
Zajema pripravke iz surimija pod oznako KN
1604 20 05.
Zajema ribe in kaviar v nepredušni embalaži ter
suši (če se ne uvrstijo pod oznako KN iz poglav
ja 19).
Tako imenovana ribja nabodala (surovo ribje meso
ali surove kozice z zelenjavo na leseni palčki) so
uvrščena pod oznako KN 1604 19 97.

ex 1605

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji,
pripravljeni ali konzervirani

Samo proizvodi živalskega izvora.
Zajema v celoti pripravljene ali predpripravljene
polže, rake ali druge vodne nevretenčarje v ploče
vinkah ter prašek školjk.

1601 00

POGLAVJE 17

Sladkorji in sladkorni proizvodi

Opombe k poglavju 17 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)

„1. V to poglavje ne spadajo:
…
(b) kemično čisti sladkorji (razen saharoze, laktoze, maltoze, glukoze in fruktoze) ali drugi izdelki iz tar. št. 2940,
…“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo,
maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju;
sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za
aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne
z naravnim medom

Laktoza.
Sladkorji in umetni med, kadar je mešan z narav
nim medom.

ex 1702
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POGLAVJE 18

Kakav in kakavovi proizvodi

Opombe k poglavju 18 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)
„1. To poglavje ne obsega proizvodov iz tar. št. 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ali 3004.
2. Tar. št. 1806 obsega sladkorne proizvode, ki vsebujejo kakav, in v skladu z opombo 1 k temu poglavju tudi druge
prehrambene proizvode, ki vsebujejo kakav.
…“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Čokolada in drugi prehrambni proizvodi, ki vse
bujejo kakav

Proizvodi živalskega izvora, na primer mlečni
proizvodi.

POGLAVJE 19

Proizvodi iz žit, moke, škroba ali mleka; slaščičarski proizvodi

Opombe k poglavju 19 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)
„1. V to poglavje ne spadajo:
(a) razen v primeru polnjenih proizvodov iz tarifne številke 1902 prehrambeni proizvodi, ki vsebujejo več kot 20 mas.
% klobas, mesa, klavničnih proizvodov, krvi, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ali katere
koli kombinacije teh proizvodov (poglavje 16);
…“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

prehrambeni proizvodi iz moke, drobljenca,
zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebu
jejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %,
preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; pre
hrambeni proizvodi iz blaga iz tarifnih številk
0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vse
bujejo manj kot 5 mas. %, preračunano na popol
noma odmaščeno osnovo, ki niso navedeni ali za
jeti na drugem mestu

Samo proizvodi živalskega izvora.
Zajema nekuhana živila (npr. pice), ki vsebujejo
proizvode živalskega izvora.
Kulinarični proizvodi so zajeti v poglavjih 16
in 21.

Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pri
pravljene, ki vsebujejo jajca

Vsi.

ex 1902 20 10

Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače
pripravljene, ki vsebujejo več kot 20 mas. % rib,
rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

Samo proizvodi živalskega izvora.

ex 1902 20 30

Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače
pripravljene, ki vsebujejo več kot 20 mas. % klobas
in podobnih proizvodov, iz mesa in klavničnih
odpadkov vseh vrst, vključno z maščobami kakrš
nih koli vrst ali izvora

Samo proizvodi živalskega izvora.

ex 1902 20 91

Kuhane polnjene testenine

Samo proizvodi živalskega izvora.

ex 1901

1902 11 00
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 1902 20 99

Drugo [druge polnjene testenine, nekuhane]

Samo proizvodi živalskega izvora.

ex 1902 30

Druge testenine, razen testenin iz podtarifnih šte
vilk 1902 11, 1902 19 in 1902 20

Samo proizvodi živalskega izvora.

ex 1902 40

Kuskus

Samo proizvodi živalskega izvora.

ex 1904 10 10

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali
praženjem koruze

Samo proizvodi živalskega izvora.

ex 1904 90 10

Pripravljena živila, pridobljena iz riža

Proizvodi živalskega izvora, na primer suši (če
niso uvrščeni v poglavje 16).

ex 1905

Pecivo

Samo proizvodi živalskega izvora.

POGLAVJE 20

Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin

Opombe k poglavju 20 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)
„1. V to poglavje ne spadajo:
…
(b) prehrambeni proizvodi, ki vsebujejo več kot 20 mas. % klobas, mesa, klavničnih proizvodov, krvi, rib ali rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ali katere koli kombinacije teh proizvodov (poglavje 16);
…“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 2001

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, priprav
ljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

Samo proizvodi živalskega izvora.

ex 2004

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot
v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz
tarifne številke 2006

Samo proizvodi živalskega izvora.

ex 2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot
v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov
iz tarifne številke 2006

Samo proizvodi živalskega izvora.

POGLAVJE 21

Razna živila

Opombe k poglavju 21 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)
„1. V to poglavje ne spadajo:
…
(e) prehrambeni proizvodi, razen proizvodov opisanih v tar. št. 2103 ali 2104, ki vsebujejo več kot 20 mas. % klobas,
mesa, klavničnih proizvodov, krvi, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ali katere koli
kombinacije teh proizvodov (poglavje 16);
…
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3. Za namen tar. št. 2104 izraz ‚homogenizirani sestavljeni prehrambeni proizvodi‘ pomeni proizvode, sestavljene iz
popolnoma homogenizirane mešanice dveh ali več osnovnih sestavin, kot so: meso, ribe, vrtnine, sadje ali oreški,
pripravljeni za prodajo na drobno kot hrana, primerna za dojenčke ali majhne otroke ali za dietetične namene, v
embalaži z neto maso do vključno 250 g. Pri uporabi te definicije se ne upoštevajo majhne količine katerih koli
sestavin, ki so lahko dodane mešanici kot začimbe, konzervansi ali v druge namene. Ti proizvodi lahko vsebujejo
majhno količino vidnih delcev sestavin.

Dodatne opombe
...

5. Druga živila, ki so pakirana v odmerjenih dozah, kot so kapsule, tablete, pastile in pilule, ter namenjena uporabi kot
prehranska dopolnila, se uvrščajo pod tar. št. 2106, razen če niso navedena ali zajeta na drugem mestu.
…“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 2103 90 90

Pripravki za omake in pripravljene omake; me
šanice začimb in dišavne mešanice; gorčična
moka in zdrob in pripravljena gorčica – Drugo

Samo proizvodi živalskega izvora.

ex 2104

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; ho
mogenizirani sestavljeni prehrambni proizvodi

Samo proizvodi živalskega izvora; vključno s hrano,
primerno za dojenčke ali majhne otroke, v embalaži
z neto maso do vključno 250 g.

ex 2105 00

Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo ka
kav ali ne

Samo proizvodi živalskega izvora.

ex 2106 10

Beljakovinski koncentrati in teksturirane belja
kovinske snovi

Samo proizvodi živalskega izvora; razen prehran
skih dopolnil, pakiranih za končnega potrošnika, ki
vsebujejo majhne količine (skupaj manj kot 20 %)
predelanih proizvodov živalskega izvora (vključno
z glukozaminom, hondroitinom in/ali hitosanom),
razen mesnih proizvodov.

ex 2106 90 51

Laktozni sirupi

Samo proizvodi živalskega izvora; razen prehran
skih dopolnil, pakiranih za končnega potrošnika, ki
vsebujejo majhne količine (skupaj manj kot 20 %)
predelanih proizvodov živalskega izvora (vključno
z glukozaminom, hondroitinom in/ali hitosanom),
razen mesnih proizvodov.

ex 2106 90 92

Druga živila, ki niso navedena ali zajeta na dru
gem mestu, ki ne vsebujejo mlečnih maščob, sa
haroze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vse
bujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5
mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze
ali škroba

Samo proizvodi živalskega izvora; razen prehran
skih dopolnil, pakiranih za končnega potrošnika, ki
vsebujejo majhne količine (skupaj manj kot 20 %)
predelanih proizvodov živalskega izvora (vključno
z glukozaminom, hondroitinom in/ali hitosanom),
razen mesnih proizvodov.

ex 2106 90 98

Druga živila, ki niso navedena ali zajeta na dru
gem mestu

Samo proizvodi živalskega izvora; razen prehran
skih dopolnil, pakiranih za končnega potrošnika, ki
vsebujejo majhne količine (skupaj manj kot 20 %)
predelanih proizvodov živalskega izvora (vključno
z glukozaminom, hondroitinom in/ali hitosanom),
razen mesnih proizvodov.
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POGLAVJE 22

Pijače, alkoholne tekočine in kis

Opombe k poglavju 22 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)
“…
3. Za namen tar. št. 2202 izraz ‚brezalkoholne pijače‘ pomeni pijače, z vsebnostjo alkohola do vključno 0,5 vol. %.
Alkoholne pijače se, odvisno od primera, uvrščajo pod tar. št. 2203 do 2206 ali pod tar. št. 2208.
…“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 2202 99 99

Druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali ze
lenjavnih sokov iz tarifne številke 2009, ki vse
bujejo 2 mas. % ali več maščobe, pridobljene iz
proizvodov iz tarifnih številk 0401 do 0404

Samo mleko in mlečni izdelki.

POGLAVJE 23

Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali

Opomba k poglavju 23 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)
„1. Tar. št. 2309 obsega proizvode, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu,
dobljene s predelavo rastlinskih ali živalskih materialov, do te mere, da so izgubili bistvene značilnosti osnovnega
materiala, razen rastlinskih odpadkov, rastlinskih ostankov in stranskih proizvodov take predelave.
…“

Povzetek iz pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema
„Ocvirki, membranska tkiva, ki ostanejo po topljenju svinjske masti ali drugih masti živalskega izvora. Uporabljajo se v
glavnem za pripravo krme za živali (npr. pasji piškoti), vendar ostanejo uvrščeni pod tarifno številko 2301, tudi če so
primerni za človeško prehrano.“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Moka, zdrob in peleti iz mesa ali klavnič
nih proizvodov, rib ali rakov, mehkužcev
ali drugih vodnih nevretenčarjev, nepri
merni za prehrano ljudi; ocvirki

Vsi; zajema predelane živalske beljakovine, neprimerne za
človeško prehrano, zdrob iz mesa, neprimeren za človeško
prehrano, in ocvirke, primerne za človeško prehrano ali ne.
Zdrob iz perja je zajet pod tarifno številko 0505.
Posebne zahteve za predelane živalske beljakovine so do
ločene v vrstici 1 preglednice 1 v oddelku 1 poglavja I Pri
loge XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011.

Pripravki, ki se uporabljajo kot krma za
živali

Vsi; če vsebujejo proizvode živalskega izvora, razen tarif
nih podštevilk 2309 90 20 in 2309 90 91.

2301

ex 2309
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Med drugim zajema hrano za pse ali mačke, pripravljeno
za prodajo na drobno (tarifna podštevilka 2309 10), ki vse
buje proizvode živalskega izvora, ter topljivo hrano za ribe
ali morske sesalce (oznaka KN 2309 90 10). Proizvodi za
krmo za živali, vključno z mešanicami zdrobov (npr. iz
kopit in rogov).
Ta tarifna številka zajema tekoče mleko, kolostrum in pro
izvode, ki vsebujejo mlečne proizvode, kolostrum ali oglji
kove hidrate, ki so neprimerni za prehrano ljudi, toda pri
merni za krmo za živali.
Zajema hrano za hišne živali, pasje žvečilke in mešanice
zdrobov, mešanice lahko vsebujejo mrtve insekte.
Posebne zahteve za hrano za hišne živali, vključno s pasji
mi žvečilkami, so določene v vrstici 12 preglednice 2 v
oddelku 1 poglavja II Priloge XIV k Uredbi (EU)
št. 142/2011.
Zajema jajčne proizvode, ki niso namenjeni za človeško
prehrano, in druge predelane proizvode živalskega izvora,
ki niso namenjeni za človeško prehrano.
Posebne zahteve za jajčne proizvode so določene v vrstici 9
preglednice 1 v oddelku 1 poglavja I Priloge XIV k Uredbi
(EU) št. 142/2011.

POGLAVJE 28

Anorganski kemijski proizvodi; organske in anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin in
radioaktivnih elementov ali izotopov

Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 2835 25 00

Kalcijev hidrogenortofosfat („dikalcijev
fosfat“)

Samo živalskega izvora.
Posebne zahteve za dikalcijev fosfat so določene v vrstici 6
preglednice 1 v oddelku 1 poglavja I Priloge XIV k Uredbi
(EU) št. 142/2011.

ex 2835 26 00

Drugi kalcijevi fosfati

Samo trikalcijev fosfat živalskega izvora.
Posebne zahteve za dikalcijev fosfat so določene v vrstici 7
preglednice 1 v oddelku 1 poglavja I Priloge XIV k Uredbi
(EU) št. 142/2011.

POGLAVJE 29

Organski kemijski proizvodi

Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 2922 49

Druge amino kisline in njihovi estri, razen tistih,
ki vsebujejo več kot eno vrsto kisikove funkcije;
njihove soli

Samo živalskega izvora.
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 2925 29 00

Drugi imini in njihovi derivati, razen klordime
forma (ISO); njihove soli

Kreatin živalskega izvora.

ex 2930

Organske žveplove spojine

Amino kisline živalskega izvora, kot so:
— ex 2930 90 13 cistein in cistin;
— ex 2930 90 16 derivati cisteina ali cistina.

ex 2932 99 00

Druge heterociklične spojine samo s heteroato
mom ali heteroatomi kisika

Samo živalskega izvora, na primer glukozamin,
glukozamin-6‐fosfat in njuni sulfati.

ex 2942 00 00

Druge organske spojine

Samo živalskega izvora.

POGLAVJE 30

Farmacevtski izdelki

Splošne opombe
Končna zdravila, ki niso zajeta v uredbah (ES) št. 1069/2009 in (EU) št. 142/2011, so izključena s seznama. Vključeni so
vmesni izdelki.
V okviru tarifne številke 3001 (žleze in drugi organi za organoterapevtske namene, sušeni, tudi v prahu; ekstrakti iz žlez ali
drugih organov ali njihovih izločkov za organoterapevtske namene; heparin in njegove soli; druge človeške ali živalske
snovi, pripravljene za terapevtske ali profilaktične namene, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu) se uradni
nadzor zahteva samo za proizvode, pridobljene iz živali, iz tarifnih podštevilk 3001 20 in 3001 90. Sklicujte se na
naslednje posebne zahteve v Prilogi XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011:
1. v vrstici 2 preglednice 2 v oddelku 1 Poglavja II za proizvode iz krvi za tehnične proizvode, razen iz krvi enoprstih
kopitarjev, in
2. v vrstici 3 preglednice 2 v oddelku 1 Poglavja II za kri in proizvode iz krvi enoprstih kopitarjev, ter
3. v vrstici 14 preglednice 2 v oddelku 1 Poglavja II za živalske stranske proizvode za proizvodnjo hrane za hišne živali,
razen surove hrane za hišne živali, in pridobljenih proizvodov za uporabo zunaj krmne verige.
V okviru tarifne številke 3002 (človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali
diagnostične namene; antiserumi in druge frakcije krvi ter imunološki proizvodi, modificirani ali nemodificirani ali
dobljeni po biotehničnih postopkih; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni proizvodi) se
uradni nadzor zahteva samo za tarifni podštevilki 3002 12 in 3002 90. Za človeško kri iz tarifne podštevilke 3002 90 10
in cepiva iz tarifnih podštevilk 3002 20 in 3002 30 uradni nadzor ni potreben.
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Ekstrakti iz žlez ali drugih organov ali iz njihovih
izločkov, razen ekstraktov človeškega izvora

Vsi; zajema proizvod, ki deluje kot nadomestek za
materin kolostrum in se uporablja za krmljenje
telet.

Živalske snovi, pripravljene za terapevtske ali
profilaktične namene: heparin in njegove soli

Vsi proizvodi živalskega izvora, ki so namenjeni za
nadaljnjo obdelavo v skladu s členom 34(1) Uredbe
(ES) št. 1069/2009, za proizvodnjo pridobljenih
proizvodov iz točk od (a) do (f) člena 33 navedene
uredbe.

Druge živalske snovi, razen heparina in njegovih
soli, pripravljene za terapevtske ali profilaktične
namene, ki niso navedene in ne zajete na drugem
mestu

Vsi.
Poleg žlez in drugih organov iz pojasnjevalnih
opomb harmoniziranega sistema k tarifni številki
3001, (A), se pod te tarifne podštevilke uvrščajo
hipofiza, nadledvične ovojnice in tiroidna žleza;
razen tistih iz člena 33 Uredbe (ES) št. 1069/2009.

ex 3001 90 91

3001 90 98
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 3002 12 00

Antiserumi in druge frakcije krvi

Samo proizvodi, dobljeni iz živali.
Izključuje končna zdravila za končnega potrošnika.
Izključuje protitelesa in DNK.
V okviru tarifne številke 3002 so posebne zahteve
za živalske stranske proizvode določene v pregled
nici 2 v oddelku 1 Poglavja II Priloge XIV k Uredbi
(EU) št. 142/2011, in sicer v naslednjih vrsticah:
vrstica 2: proizvodi iz krvi, razen iz krvi enoprstih
kopitarjev;
vrstica 3: kri in proizvodi iz krvi enoprstih kopita
rjev.

Živalska kri, pripravljena za terapevtsko, profi
laktično ali diagnostično rabo

Vsi.

ex 3002 90 50

Kulture mikroorganizmov

Samo patogeni in kulture patogenov za živali.

ex 3002 90 90

Drugo

Samo patogeni in kulture patogenov za živali.

ex 3006 92 00

Odpadni farmacevtski izdelki

Samo proizvodi, dobljeni iz živali.
Farmacevtski odpadki, farmacevtski izdelki, ki niso
primerni za prvotni namen.

3002 90 30

POGLAVJE 31

Gnojila

Opombe k poglavju 31 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)
„1. V to poglavje ne spadajo:
(a) živalska kri iz tar. št. 0511;
…“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 3101 00 00

Gnojila živalskega ali rastlinskega izvora, nepo
mešana ali med seboj pomešana ali kemično ob
delana; gnojila, dobljena z mešanjem ali kemično
obdelavo proizvodov živalskega ali rastlinskega
izvora

Samo proizvodi, dobljeni iz živali, v naravni obliki.
Zajema gvano, razen mineraliziranega gvana.
Zajema gnoj, mešan s predelanimi živalskimi belja
kovinami, če se uporablja kot gnojilo; vendar so
izključene mešanice gnoja in kemikalij, ki se upo
rabljajo kot gnojila (glej tarifno številko 3105, ki
zajema samo mineralna ali kemična gnojila).
Posebne zahteve za predelan gnoj ter proizvode,
pridobljene iz predelanega gnoja in gvana netopi
rjev, so določene v vrstici 1 preglednice 2 v oddel
ku 1 poglavja II Priloge XIV k Uredbi (EU)
št. 142/2011.

ex 3105 10 00

Proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali podobnih
oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg bruto
mase

Samo gnojila, ki vsebujejo proizvode, dobljene iz
živali.
Posebne zahteve za predelan gnoj ter proizvode,
pridobljene iz predelanega gnoja in gvana netopi
rjev, so določene v vrstici 1 preglednice 2 v oddel
ku 1 poglavja II Priloge XIV k Uredbi (EU)
št. 142/2011.
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POGLAVJE 32

Ekstrakti za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; barvila, pigmenti in druge barvilne snovi; barve in
laki; kiti in druge tesnilne mase; tiskarske barve in črnila

Opombe k poglavju 32 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)
“…
3. Tar. št. 3203, 3204, 3205 in 3206 obsegajo tudi preparate na osnovi barvilnih snovi (vključno pri tar. št. 3206 pigmente
iz tar. št. 2530 ali iz poglavja 28, kovinske luske in kovinski prah), ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali
se uporabljajo kot sestavine pri proizvodnji barvnih preparatov. Te tarifne številke pa ne obsegajo pigmentov,
dispergiranih v nevodnih medijih, v tekočem ali pastoznem stanju, ki se uporabljajo za proizvodnjo premaznih sredstev,
vključno emajlov (tar. št. 3212) ali drugih preparatov iz tar. št. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ali 3215.
…“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 3203

Barvilne snovi rastlinskega ali živalskega izvora
(vključno z ekstrakti za barvanje, toda brez ži
valskega črnega pigmenta, nastalega z žganjem
živalskih snovi), kemično opredeljene ali neo
predeljene; preparati na osnovi barvilnih snovi
rastlinskega ali živalskega izvora, navedeni v
opombi 3 k temu poglavju

Samo barvne disperzije na osnovi mlečne maščobe,
ki se uporabljajo pri proizvodnji živil ali krme.

ex 3204

Sintetične organske barvilne snovi, kemično
opredeljene ali neopredeljene; preparati na osnovi
sintetičnih organskih barvilnih snovi, navedeni v
opombi 3 k temu poglavju; sintetični organski
proizvodi, ki se uporabljajo kot sredstva za fluo
rescenčna belilna sredstva ali kot luminofori, ke
mično opredeljeni ali neopredeljeni

Samo barvne disperzije na osnovi mlečne maščobe,
ki se uporabljajo pri proizvodnji živil ali krme.

POGLAVJE 33

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki

Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne
raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi, ki se
uporabljajo kot surovine v industriji; drugi pre
parati na osnovi dišav vrst, ki se uporabljajo v
proizvodnji pijač

Samo aromatične snovi na osnovi mlečne maščo
be, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil ali krme.

ex 3302

POGLAVJE 35

Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi

Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; ka
zeinska lepila

Kazein za človeško prehrano, živalsko krmo ali teh
nične namene.

ex 3501
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Posebne zahteve za mleko, proizvode na osnovi
mleka in kolostrum, ki niso za človeško prehrano,
so določene v vrstici 4 preglednice 1 v oddelku 1
poglavja I Priloge XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011.
ex 3502

Albumini (vključno koncentrati dveh ali več
proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80 mas. % ali več
proteinov iz sirotke, računano na suho snov), al
buminati in drugi albuminski derivati

Zajema proizvode, dobljene iz jajc in dobljene iz mleka,
namenjene človeški prehrani ali ne (vključno za živalsko
krmo).
Posebne zahteve za mleko, proizvode na osnovi
mleka in kolostrum, ki niso za človeško prehrano,
so določene v vrstici 4 preglednice 1 v oddelku 1
poglavja I Priloge XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011,
za jajčne izdelke, ki niso za človeško prehrano, pa v
vrstici 9 preglednice 1 v oddelku 1 poglavja I Prilo
ge XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011.

3503 00

Želatina (vključno z želatino v pravokotnih
(vključno kvadratnih) listih, po površini obdelano
ali ne ali barvano) in njeni derivati; želatina iz
ribjih mehurjev; druga lepila živalskega izvora,
razen kazeinskih lepil iz tarifne številke 3501

Zajema želatino za človeško prehrano, krmo in
tehnično uporabo.
Želatina, uvrščena pod tarifni številki 3913 (strjene
beljakovine) in 9602 (obdelana, neutrjena želatina
in izdelki iz neutrjene želatine), na primer prazne
kapsule, če ni za prehrano ljudi ali živali, je izklju
čena iz uradnega nadzora.
Posebne zahteve za želatino in hidrolizirane belja
kovine, ki niso za človeško prehrano, so določene v
vrstici 5 preglednice 1 v oddelku 1 poglavja I Prilo
ge XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011, za želatino za
fotografske namene pa v oddelku 11 poglavja II
Priloge XIV k navedeni uredbi.

ex 3504 00

Peptoni in njihovi derivati; druge proteinske snovi
in njihovi derivati, ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; prah iz kož, strojenih s kromom
ali ne

Zajema kolagen in hidrolizirane beljakovine za člo
veško prehrano, krmo in tehnično uporabo.
Zajema kolagenske proizvode na osnovi beljako
vin, pridobljene iz živalskih kož in kit, pri prašičih,
perutnini in ribah tudi iz kosti.
Zajema hidrolizirane beljakovine, ki sestoje iz po
lipeptidov, peptidov ali amino kislin in mešanic teh
snovi, pridobljene s hidrolizo živalskih stranskih
proizvodov. Zanje se ne zahteva uradni nadzor, če
se uporabljajo kot dodatki v živilih (tarifna številka
2106).
Zajema vse mlečne stranske proizvode za človeško
prehrano, če že niso zajeti pod tarifno številko
0404.
Posebne zahteve za kolagen so določene v vrstici 8,
za želatino in hidrolizirane beljakovine pa v vrstici
5 preglednice 1 v oddelku 1 poglavja I Priloge XIV k
Uredbi (EU) št. 142/2011.

ex 3507 10 00

Sirilo in njegovi koncentrati

Samo sirilo in koncentrati za človeško prehrano,
dobljeni iz proizvodov živalskega izvora.
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 3507 90 90

Drugi encimi, razen sirila in njegovih koncentra
tov ali lipoproteinske lipaze ali aspergilne alkalne
proteaze.

Samo živalskega izvora.

POGLAVJE 38

Razni kemijski proizvodi

Opombe k poglavju 38 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)
“…
4. Z izrazom ‚komunalni odpadki‘ so v celotni nomenklaturi mišljeni odpadki, ki se zberejo v gospodinjstvih, hotelih,
restavracijah, bolnicah, trgovinah, pisarnah, itn., smeti, pometene s cest in pločnikov, kot tudi odpadki z gradbišč in
ostanki rušenja. V glavnem vsebujejo veliko različnih materialov, kot so plastika, guma, les, papir, tkanine, steklo,
kovine, hrana, polomljeno pohištvo in drugi poškodovani ali odvrženi predmeti.
…“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 3822 00 00

Diagnostični ali laboratorijski reagenti na podlogi
(nosilcu); pripravljeni diagnostični ali laborato
rijski reagenti na nosilcu ali brez njega, razen ti
stih iz tarifne številke 3002 ali 3006; certificirani
referenčni materiali

Samo proizvodi, dobljeni iz živali, razen medicin
skih pripomočkov iz člena 1(2)(a) Direktive Sveta
93/42/EGS (1) ter in vitro diagnostičnih medicinskih
pripomočkov iz člena 1(2)(b) Direktive 98/79/ES
Evropskega parlamenta in Sveta (2).

ex 3825 10 00

Komunalni odpadki

Samo odpadki iz gostinskih dejavnosti, ki vsebujejo
proizvode živalskega izvora, če spadajo na pod
ročje uporabe točke (g) člena 2(2) Uredbe (ES)
št. 1069/2009, razen odpadkov iz gostinskih de
javnosti, ki izvirajo neposredno iz prevoznih sred
stev v mednarodnem prometu in se odstranijo v
skladu s členom 12(d) navedene uredbe.
Rabljeno olje za kuhanje, namenjeno za uporabo v
okviru
področja uporabe Uredbe
(ES)
št. 1069/2009, na primer za organska gnojila ali
bioplin, je lahko zajeto pod to oznako KN.

(1) Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (UL L 169, 12.7.1993, str. 1).
(2) Direktiva 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (UL
L 331, 7.12.1998, str. 1).

POGLAVJE 39

Plastične mase in izdelki iz plastičnih mas
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Drugi naravni polimeri (razen alginske kisline,
njenih soli in estrov) in modificirani naravni po
limeri (npr. strjene beljakovine, kemični derivati
naravnega kavčuka), ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu, v primarnih oblikah

Samo dobljeni iz proizvodov živalskega izvora, na
primer hondroitin sulfata, hitosana, utrjene žela
tine.

ex 3913 90 00
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 3917 10 10

Umetna čreva (čreva za klobasne izdelke) iz
strjenih beljakovin ali celuloznih materialov

Samo proizvodi, dobljeni iz živali.

ex 3926 90 92

Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi iz
drugih materialov iz tarifnih številk 3901 do
3914, narejeni iz plošč ali folij

Prazne kapsule utrjene želatine za prehrano živali;
posebne zahteve so določene v vrstici 5 preglednice
1 v oddelku 1 poglavja I Priloge XIV k Uredbi (EU)
št. 142/2011.

ex 3926 90 97

Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi iz
drugih materialov iz tarifnih številk 3901 do
3914, razen narejenih iz plošč ali folij

Prazne kapsule utrjene želatine za prehrano živali;
posebne zahteve so določene v vrstici 5 preglednice
1 v oddelku 1 poglavja I Priloge XIV k Uredbi (EU)
št. 142/2011.

POGLAVJE 41

Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje

Splošne opombe
Uradni nadzor se zahteva samo za kože kopitarjev iz tarifnih številk 4101, 4102 in 4103.
Posebne zahteve za kože kopitarjev so določene v vrsticah 4 in 5 preglednice 2 v oddelku 1 poglavja II Priloge XIV k Uredbi
(EU) št. 142/2011.

Opombe k poglavju 41 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)
„1. V to poglavje ne spadajo:
(a) obrezki in podobni odpadki iz surove kože (tar. št. 0511);
(b) ptičje kože in deli ptičjih kož z njihovim perjem in puhom, ki se uvrščajo pod tar. št. 0505 ali 6701, ali
(c) surove kože z dlako ali volno, strojene ali obdelane (poglavje 43); v poglavje 41 se uvrščajo surove kože z dlako ali z
volno goved (tudi bivolov), kopitarjev, ovac in jagnjet (razen astrahanskih jagnjet, jagnjet z debelim repom iz Male
Azije, karakul, perzijskih ali sličnih jagnjet, indijskih, kitajskih, mongolskih ali tibetskih jagnjet), koz ali kozličkov
(razen jemenskih, mongolskih in tibetskih koz ter kozličkov), prašičev (vključno pekarji), gamsov, gazel, kamel
(vključno dromedarjev), severnih jelenov, losov, jelenov, srnjakov ali psov.
…“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Surove kože, kože govedi (vključno bivolov) ali
kopitarjev (sveže ali nasoljene, sušene, lužene,
piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene
niti pergamentno obdelane niti nadalje obdelane),
z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene

Samo sveže, ohlajene ali obdelane kože, vključno
posušene, suho nasoljene, mokro nasoljene ali dru
gače konzervirane kot s strojenjem ali enakovred
nim postopkom.
Uvoz brez omejitev je mogoč za obdelane kože, kot
so določene v točki C 2 poglavja V Priloge XIII k
Uredbi (EU) št. 142/2011, če so v skladu s čle
nom 41(3) Uredbe (ES) št. 1069/2009, zlasti za
ex 4101 20 80 in ex 4101 50 90.

ex 4101
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 4102

Surove kože ovac ali jagnjet (sveže ali nasoljene,
sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane,
toda nestrojene, pergamentno neobdelane in tudi
ne kako drugače naprej obdelane), z volno ali brez
nje, cepljene ali necepljene, razen tistih, ki so iz
ključene z opombo 1(c) k temu poglavju

Samo sveže, ohlajene ali obdelane kože, vključno
posušene, suho nasoljene, mokro nasoljene ali dru
gače konzervirane kot s strojenjem ali enakovred
nim postopkom.
Uvoz brez omejitev je mogoč za obdelane kože, kot
so določene v točki C 2 poglavja V Priloge XIII k
Uredbi (EU) št. 142/2011, če so v skladu s čle
nom 41(3) Uredbe (ES) št. 1069/2009, zlasti za
ex 4102 21 00 in ex 4102 29 00.

ex 4103

Druge surove kože (sveže ali nasoljene, sušene,
lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda
nestrojene in pergamentno neobdelane ali nadalje
obdelane), z dlako ali brez dlake, cepljene ali ne
cepljene, razen tistih, ki so izključene z opombo 1
(b) ali (c) k temu poglavju

Samo sveže, ohlajene ali obdelane kože, vključno
posušene, suho nasoljene, mokro nasoljene ali dru
gače konzervirane kot s strojenjem ali enakovred
nim postopkom.
Uvoz brez omejitev je mogoč za obdelane kože, kot
so določene v točki C 2 poglavja V Priloge XIII k
Uredbi (EU) št. 142/2011, če so v skladu s čle
nom 41(3) Uredbe (ES) št. 1069/2009, zlasti za
ex 4103 90 00.

POGLAVJE 42

Usnjeni izdelki; sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz
živalskih črev (razen iz svilenega katguta)

Opombe k poglavju 42 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)
“…

2. V to poglavje ne spadajo (med drugimi proizvodi) naslednji proizvodi za uporabo v veterinarstvu:
(a) sterilni kirurški katgut ali podobni sterilni materiali za kirurška šivanja (tar. št. 3006);
…
(ij) strune za glasbila, usnje za bobne ali nekaj sličnega ali drugi deli za glasbila (tar. št. 9209);
…“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 4205 00 90

Drugi proizvodi iz usnja ali sestavljenega usnja

Zajema pasje žvečilke in snovi za proizvodnjo
proizvodov za žvečenje za pse.

ex 4206 00 00

Izdelki iz črev (razen iz svilenega katguta), po
zlatarskih open, mehurjev ali kit

Zajema pasje žvečilke in snovi za proizvodnjo
proizvodov za žvečenje za pse.
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POGLAVJE 43

Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki

Opombe k poglavju 43 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)
„1. Z izrazom ‚krzno‘ so v tej nomenklaturi mišljene kože vseh vrst živali, ki so strojene ali obdelane, z dlako ali volno,
razen surovega krzna iz tar. št. 4301.
2. V to poglavje ne spadajo:
(a) ptičje kože in deli teh kož s perjem ali puhom (tar. št. 0505 ali 6701);
(b) surove kože z dlako ali volno iz poglavja 41 (glej opombo 1(c) k poglavju 41);
…“

Povzetek iz pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema
„Tarifna številka 4301: krzno se obravnava kot surovo ter se uvršča pod to tarifno številko ne samo v svoji naravni obliki,
temveč tudi če je očiščeno in zaščiteno pred uničenjem, npr. če je sušeno ali soljeno (mokro ali suho).“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Surovo neustrojeno krzno (vključno z glavami,
repi, tacami in drugimi kosi ali odrezki, primer
nimi za krznarsko rabo), razen surovih kož, ki se
uvrščajo pod tarifno številko 4101, 4102 ali
4103

Vsi; razen krzno, obdelano v skladu s poglav
jem VIII Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 142/2011,
če je v skladu s členom 41(3) Uredbe (ES)
št. 1069/2009.
Zajema naslednje tarifne podštevilke:
— ex 4301 10 00 (nerca, celega, z glavo, repom ali
tacami ali brez njih): posebne zahteve za pri
dobljene proizvode za uporabo zunaj krmne
verige (krzno) so določene v vrstici 14 pregled
nice 2 v oddelku 1 poglavja II Priloge XIV k
Uredbi (EU) št. 142/2011.
— ex 4301 30 00 (naslednjih vrst jagnjet: astra
hanskih, jagnjet s širokim repom iz Male Azije,
karakul, perzijskih in sličnih jagnjet, indijskih,
kitajskih, mongolskih ali tibetskih jagnjet, celih,
z glavo, repom ali tacami ali brez): posebne za
hteve za kože kopitarjev so določene v vrstici 5
preglednice 2 v oddelku 1 poglavja II Prilo
ge XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011.
— ex 4301 60 00 (lisice, cele, z glavo, repom ali
tacami ali brez njih): posebne zahteve za pri
dobljene proizvode za uporabo zunaj krmne
verige (krzno) so določene v vrstici 14 pregled
nice 2 v oddelku 1 poglavja II Priloge XIV k
Uredbi (EU) št. 142/2011.
— ex 4301 80 00 (drugo krzno, celo, z glavo, re
pom ali tacami ali brez njih): razen kopitarjev,
na primer svizcev, divjih mačk (zveri), tjulnjev,
nutrije. Posebne zahteve za pridobljene proiz
vode za uporabo zunaj krmne verige (krzno) so
določene v vrstici 14 preglednice 2 v oddelku 1
poglavja II Priloge XIV k Uredbi (EU)
št. 142/2011.

ex 4301
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

— ex 4301 90 00 (glave, repi, tace in drugi kosi ali
odrezki, primerni za krznarsko rabo): posebne
zahteve za pridobljene proizvode za uporabo
zunaj krmne verige (krzno) so določene v vrsti
ci 14 preglednice 2 v oddelku 1 poglavja II Pri
loge XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011.

POGLAVJE 51

Volna, fina ali groba živalska dlaka; preja in tkanine iz konjske žime
Splošne opombe
V okviru tarifnih številk 5101 do 5103 so posebne zahteve za neobdelano volno in dlako določene v vrstici 8 preglednice 2
v oddelku 1 poglavja II Priloge XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011.
Opomba k poglavju 51 (povzetek iz opomb k temu poglavju KN)
„1. Po vsej nomenklaturi je z izrazom:
(a) ‚volna‘ mišljeno naravno vlakno ovc in jagnjet;
(b) ‚fina živalska dlaka‘ mišljena dlaka alpake, lame, vikunje, kamele (vključno dromedarja), jaka, angorskih, tibetskih,
kašmirskih ali podobnih koz (ne pa tudi navadnih koz), domačih zajcev (tudi angorskih), divjega zajca, bobra,
nutrije ali pižmovk;
(c) ‚groba živalska dlaka‘ mišljena dlaka živali, ki niso navedene v prejšnjem odstavku, razen dlak in ščetin za izdelavo
ščetk (tar. št. 0502) in konjske žime (tar. št. 0511).“
Povzetek iz pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema
„Po vsej nomenklaturi je z izrazom ‚groba živalska dlaka‘ mišljena vsa druga živalska dlaka, ki ni ‚fina živalska dlaka‘, razen
volne (tarifna številka 5101), žime iz grive ali repa kopitarjev ali goved (razvrščene kot ‚konjska žima‘ pod tarifno številko
0511), ščetin in dlake domačih ali divjih prašičev ter jazbečeve dlake in drugih živalskih dlak za izdelovanje ščetk (tarifna
številka 0502) (glej opombo 1(c)).“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 5101

Volna, nemikana ali nečesana

Neobdelana volna.

ex 5102

Fina ali groba živalska dlaka, nemikana ali neče
sana

Neobdelane dlake, vključno z grobo dlako s potre
bušine goved ali enoprstih kopitarjev.

ex 5103

Odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake,
vključno z odpadki preje, toda brez razvlaknjenih
tekstilnih materialov

Neobdelana volna ali dlake.

POGLAVJE 67

Preparirano perje in puh in izdelki iz perja ali puha; umetno cvetje; izdelki iz človeških las
Povzetek iz pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema
„Tarifna številka 6701 zajema:
(A) kože in druge dele ptic, s perjem in puhom, perje in puh ter dele perja, ki sicer še ne sestavljajo proizvodov, vendar so
bili obdelani po postopku, ki ni postopek preprostega čiščenja, dezinficiranja ali konzerviranja (glej pojasnjevalno
opombo k tarifni podštevilki 0505); blago pod to tarifno številko je lahko na primer beljeno, barvano, skodrano ali
ukrivljeno;
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(B) izdelke iz kož ali drugih delov ptic, s perjem in puhom, izdelke iz perja, puha ali delov perja, tudi če perje in puh itd.
nista obdelana ali sta samo očiščena, toda brez izdelkov iz peresnih tulcev ali obdelanih peres. Tarifna številka zato
vključuje:
(1) enojna obdelana peresa, ki imajo žično oporo ali so namenjena uporabi za na primer okraske za klobuke, ter
enojna sestavljena peresa iz različnih elementov;
(2) perje v šopih ter perje ali puh, prilepljeno ali pritrjeno na tekstilni material ali drugo podlago;
(3) okraske iz ptic, delov ptic iz perja ali puha za klobuke, boe, ovratnike, ogrinjala ali druga oblačila ali dodatke za
oblačila;
(4) pahljače iz okrasnega perja, z držalom iz katerega koli materiala. Pahljače z držalom iz plemenite kovine so
uvrščene pod tarifno številko 7113.“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Kože in drugi deli ptic z njihovim perjem ali pu
hom, perje, deli perja, puh in iz njih narejeni iz
delki (razen izdelkov iz tarifne številke 0505 in
obdelanih peres in peresnih tulcev)

Samo kože in drugi deli ptic z njihovim perjem ali
puhom, perje in puh ter deli perja.
Izdelki iz neobdelanih ali samo očiščenih kož, perja
ali puha in delov perja;
razen obdelanega okrasnega perja, obdelanega pe
rja, ki ga potniki nosijo za svojo osebno uporabo,
ali pošiljke obdelanega perja, poslanega zasebni
kom za neindustrijske namene.
Posebne zahteve za perje so določene v vrstici 9 v
preglednici 2 v oddelku 1 poglavja II Priloge XIV k
Uredbi (EU) št. 142/2011.

ex 6701 00 00

POGLAVJE 71

Naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami,
in iz njih narejeni izdelki; imitacije nakita; kovanci

Mnenje o uvrstitvi v harmonizirani sistem 7101.21/1
„Ostrige, neprimerne za prehrano ljudi, ki vsebujejo enega ali več kultiviranih biserov, konzervirane v slanici in pakirane v
nepredušni kovinski embalaži.“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 7101 21 00

Neobdelani kultivirani biseri

Vključuje ostrige, neprimerne za prehrano ljudi, ki
vsebujejo enega ali več kultiviranih biserov, konzer
virane v slanici ali z različnimi metodami, pakirane
v nepredušni embalaži.
Neobdelani kultivirani biseri iz oddelka 2 poglav
ja IV Priloge XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011, razen
če so izključeni s področja uporabe Uredbe (ES)
št. 1069/2009, kot je določeno v točki (f) člena 2
(2) navedene uredbe.
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POGLAVJE 95

Igrače, rekviziti za družabne igre in šport; njihovi deli in pribor
Povzetek iz pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema
„Sejemski predmeti za razvedrilo, potujoči cirkusi, potujoči zverinjaki in potujoča gledališča se uvrščajo pod tarifno številko
9508 pod pogojem, da obsegajo vse bistvene enote, ki so potrebne za njihovo normalno delovanje. Pod to tarifno številko
se uvrščajo tudi deli dodatne opreme pod pogojem, da so predloženi skupaj z njimi in kot njihovi sestavni deli, ne glede na
to, da bi se taki predmeti (npr. šotori, živali, glasbila, elektrarne, motorji, svetila, sedeži ter orožje in strelivo) uvrstili pod
druge tarifne številke nomenklature, če bi bili predloženi ločeno.“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 9508 10 00

Potujoči cirkusi, potujoči zverinjaki

Samo žive živali.

ex 9508 90 00

Drugo: sejemski predmeti za razvedrilo, potujoča
gledališča

Samo žive živali.

POGLAVJE 96

Razni izdelki
Povzetek iz pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema
Za namene te tarifne številke se izraz ‚obdelano‘ nanaša na materiale, obdelane s postopkom, ki presega preprosto obdelavo,
dovoljeno pod tarifno številko za zadevne surovine (glej pojasnjevalne opombe k tarifnim številkam 05.05 do 05.08).
Tarifna številka tako zajema kose slonovine, paličice itd., ki so bili razrezani v oblike (vključno kvadratne ali pravokotne) ali
polirani ali drugače obdelani z drobljenjem, vrtanjem, mletjem, struženjem itd. Vendar so kosi, ki jih je mogoče opredeliti
kot dele izdelkov, izključeni iz te tarifne številke, če se taki deli uvrščajo pod drugo tarifno številko nomenklature. Tako se
ploščice za klavirske tipke in ploščice, ki se vstavijo v kopito strelnega orožja, uvrščajo pod tarifno številko 92.09 oziroma
93.05. Obdelani materiali, ki niso opredeljeni kot deli izdelkov, pa se še naprej uvrščajo pod to tarifno številko (npr.
preprosti diski, ploščice ali trakovi za pripravo intarzij itd. ali za nadaljnjo uporabo v proizvodnji klavirskih tipk).
Pod tarifno številko 9602 se uvrščajo listi neutrjene želatine, razrezane v obliko, ki ni kvadratna ali pravokotna. Listi,
razrezani v pravokotne (vključno kvadratne) oblike, po površini obdelani ali ne, se uvrščajo pod tarifno številko 35.03 ali v
poglavje 49 (npr. razglednice) (glej pojasnjevalne opombe k tarifni številki 35.03). Izdelki iz neutrjene želatine vključujejo
na primer:
(i) majhne ploščice za lepljenje čepov za palice za biljard;
(ii) kapsule za farmacevtske izdelke in za gorivo za mehanske vžigalnike.“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Obdelana, neutrjena želatina (razen želatine, ki se
uvršča pod tarifno številko 3503) in izdelki iz
neutrjene želatine

Prazne kapsule neutrjene želatine za prehrano ljudi
ali živali; posebne zahteve so določene v vrstici 5
preglednice 1 v oddelku 1 poglavja I Priloge XIV k
Uredbi (EU) št. 142/2011.

ex 9602 00 00

POGLAVJE 97

Umetniški izdelki, zbirke in starine
Povzetek iz pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema
„(A) Pod to tarifno številko se uvrščajo zbirke in zbirateljski predmeti, ki imajo zoološki, botanični, mineraloški ali
anatomski pomen, kot so:
(1) Mrtve živali katere koli vrste, konzervirane v suhem stanju ali v tekočini; nagačene živali za zbiranje.

3.12.2019
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(2) Izpihana jajca; insekti v škatlah, okvirjih itd. (razen izdelkov, vdelanih v imitacije nakita ali obeske); prazne lupine,
razen tistih, ki so primerne za industrijsko rabo.
(3) Semena ali rastline, sušeni ali konzervirani v tekočini; herbariji.
(4) Primerki mineralov (ki niso dragi ali poldragi kamni iz poglavja 71); primerki petrifikacije.
(5) Primerki kosti (okostja, lobanje, kosti).
(6) Anatomski in patološki primerki.“
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Zbirke in zbirateljski predmeti, ki imajo zoološki,
botanični, mineraloški, anatomski, zgodovinski,
arheološki, paleontološki, etnografski ali numi
zmatični pomen

Samo proizvodi, dobljeni iz živali.
Razen lovskih trofej in drugih preparatov iz katere
koli živalske vrste, ki so bili v celoti taksidermično
obdelani za zagotavljanje njihovega obstoja pri
sobni temperaturi.
Razen lovskih trofej in drugih preparatov iz drugih
vrst razen parkljarjev in ptic (obdelani ali neobde
lani).
Posebne zahteve za lovske trofeje so določene v
vrstici 6 v preglednici 2 v oddelku 1 poglavja II
Priloge XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011.

ex 9705 00 00

POGLAVJE 99

Posebne oznake kombinirane nomenklature
Statistične oznake za nekatera posebna gibanja blaga
Splošne opombe
To poglavje zajema blago iz tretjih držav za oskrbo plovil in zrakoplovov v Evropski uniji po carinskem tranzitnem
postopku (T1).
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Blago iz poglavij 1 do 24 KN za oskrbo plovil in
zrakoplovov

Proizvodi živalskega izvora za oskrbo plovil, kot je
določeno v členu 77(1)(c) Uredbe (EU) 2017/625
Evropskega parlamenta in Sveta (1).

ex 9930 99 00

Drugje uvrščeno blago za oskrbo plovil in zra
koplovov

Proizvodi živalskega izvora za oskrbo plovil, kot je
določeno v členu 77(1)(c) Uredbe (EU) 2017/625.

(1) Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih
dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU)
št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in
(ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES)
št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/
EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).
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PRILOGA II

Prilogi I in II k Odločbi 2007/275/ES se spremenita:
(1) Priloga I se spremeni:
(a) naslov se nadomesti z naslednjim:
„Seznam sestavljenih proizvodov, za katere se zahteva uradni nadzor v skladu s členom 3“;
(b) prvi stavek se nadomesti z naslednjim:
„Ta seznam določa sestavljene proizvode v skladu z nomenklaturo blaga, ki se uporablja v Uniji za določitev izbire
pošiljk, za katere se zahteva uradni nadzor na mejni kontrolni točki.“;
(c) v opombah k preglednici se črta točka 1;
(d) v opombah k preglednici se drugi odstavek točke 4 nadomesti z naslednjim:
„Kadar je uporabljena štirimestna oznaka, so vsi proizvodi, določeni s to ali vključeni pod to štirimestno oznako,
predloženi v uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, če ni drugače določeno. V večini takih primerov so
zadevne oznake KN, ki so vključene v sistem Traces iz člena 133(4) Uredbe (EU) 2017/625, razčlenjene na šest- ali
osemmestno oznako.“;
(e) v opombah k preglednici se točka 6 nadomesti z naslednjim:
„6. Stolpec (3) – Kvalifikacija in obrazložitev
Ta stolpec vključuje podrobnosti o obravnavanih proizvodih. Nadaljnje informacije o sestavljenih proizvodih,
zajetih v različnih poglavjih KN, so na voljo v zadnji različici pojasnjevalnih opomb kombinirane
nomenklature Evropske unije (*).
_____________
(*) Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije (UL C 119, 29.3.2019, str. 1), kakor so bile
naknadno spremenjene.“;
(f) črtajo se poglavja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 67, 71, 95, 96 in 97;
(g) v poglavjih 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 in 22 se vsi vnosi v stolpcu 3 – Kvalifikacije in obrazložitev – v preglednicah
nadomestijo z naslednjim:
„Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (*).
_____________
(*) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2007 z dne 18. novembra 2019 o določitvi pravil za uporabo Uredbe
(EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov živali, proizvodov živalskega izvora,
zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov ter sena in slame, za katere
velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, in o spremembi Odločbe 2007/275/ES (UL L 312,
29.11.2019, str. 1).“;
(h) poglavje 99 se nadomesti z naslednjim:
„POGLAVJE 99

Posebne oznake kombinirane nomenklature

Podpoglavje II
Statistične oznake za nekatera posebna gibanja blaga

Splošne opombe
To poglavje zajema sestavljene proizvode iz tretjih držav za oskrbo plovil in zrakoplovov v Evropski uniji po carinskem
tranzitnem postopku (T1).
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Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Blago iz poglavij 1 do 24 KN za oskrbo plovil in
zrakoplovov

Sestavljeni proizvodi za oskrbo plovil, kot je dolo
čeno v točki (c) člena 77(1) Uredbe (EU) 2017/625.

ex 9930 99 00

Drugje uvrščeno blago za oskrbo plovil in zra
koplovov

Sestavljeni proizvodi za oskrbo plovil, kot je dolo
čeno v točki (c) člena 77(1) Uredbe (EU)
2017/625.“;

(2) Priloga II se spremeni:
(a) naslov se nadomesti z naslednjim:
„Seznam sestavljenih proizvodov, za katere se ne zahteva uradni nadzor v skladu s členom 6(1)(b)“;
(b) prvi stavek se nadomesti z naslednjim:
„Ta seznam določa sestavljene proizvode v skladu z nomenklaturo blaga, ki se uporablja v Uniji, za katere se ne
zahteva uradni nadzor na mejni kontrolni točki.“;
(c) v opombah k preglednici se drugi odstavek v vnosu „Stolpec (1) – Oznake KN“ nadomesti z naslednjim:
„Kadar je uporabljena štirimestna oznaka, vseh sestavljenih proizvodov, določenih s to ali vključenih pod to
štirimestno oznako, ni treba predložiti v uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, če ni drugače določeno.“;
(d) v opombah k preglednici se vnos „Stolpec (2) – Obrazložitev“ nadomesti z naslednjim:
„Stolpec (2) – Obrazložitev
Ta stolpec vključuje podrobnosti o sestavljenih proizvodih, zajetih v odstopanje od uradnega nadzora na mejnih
kontrolnih točkah. Kadar je potrebno, mora uradno osebje na mejnih kontrolnih točkah oceniti sestavine
sestavljenega proizvoda in opredeliti, ali je proizvod živalskega izvora v sestavljenem proizvodu dovolj predelan,
da ne zahteva uradnega nadzora v skladu z zakonodajo Unije.“.
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SKLEPI
SKLEP SVETA (EU) 2019/2008
z dne 28. novembra 2019
o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 31. zasedanju Skupščine Mednarodne pomorske
organizacije v zvezi s sprejetjem sprememb Resolucije A.658(16) o uporabi in namestitvi retroodsevnih materialov v reševalni opremi ter sprejetjem resolucije o smernicah za preglede v okviru
usklajenega sistema za pregled in izdajo spričeval (HSSC)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ukrepanje Unije v sektorju pomorskega prevoza bi moralo biti namenjeno varstvu morskega okolja in izboljšanju
pomorske varnosti.

(2)

Skupščina Mednarodne pomorske organizacije (IMO) naj bi na svojem 31. zasedanju, ki bo potekalo od
25. novembra do 4. decembra 2019 (v nadaljnjem besedilu: zasedanje A 31), sprejela spremembe Resolucije A.658
(16) o uporabi in namestitvi retro-odsevnih materialov v reševalni opremi (v nadaljnjem besedilu: Resolucija A.658
(16)) ter sprejela resolucijo o smernicah za preglede v okviru usklajenega sistema za pregled in izdajo spričeval
(HSSC) (v nadaljnjem besedilu: smernice za preglede).

(3)

Primerno je določiti stališče, ki se v imenu Unije zastopa na zasedanju A 31, saj bodo lahko spremembe Resolucije
A.658(16) ter resolucija o smernicah za preglede odločilno vplivale na vsebino prava Unije, in sicer na Direktivo
2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1), Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1397 (2) in Uredbo (ES)
št. 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(4)

Odbor za pomorsko varnost je na 101. zasedanju (v nadaljnjem besedilu: zasedanje MSC 101), ki je potekalo od
5. do 14. junija 2019 v Londonu, spomnil, da se je na svojem prejšnjem zasedanju, potem ko je proučil
dokument IMO MSC 100/19/4, v katerem so predlagane spremembe Resolucije A.658(16), strinjal s črtanjem
besed „karbonski oblok“ v točki 4.10 Resolucije A.658(16), in pozval sekretariat IMO, naj pripravi ustrezen
osnutek resolucije skupščine IMO, ki bo predložen v odobritev na zasedanju MSC 101, da bo lahko predložen v
sprejetje na zasedanju A 31 (MSC 100/20, odstavka 19.14 in 19.15). Na zasedanju MSC 101 je bil nato odobren
osnutek resolucije skupščine IMO o spremembah Resolucija A.658(16).

(5)

Združene države in Mednarodno združenje klasifikacijskih zavodov so na zasedanju A 31 predložili alternativni
predlog za spremembe odstavka 4.10 Resolucije A.658(16) (dokument IMO A 31/10/4).

(1)

Direktiva 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o pomorski opremi in razveljavitvi Direktive Sveta
96/98/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 146).
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1397 z dne 6. avgusta 2019 o zahtevah glede zasnove, konstrukcije in delovanja ter o
standardih preskušanja za pomorsko opremo in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2018/773 (UL L 237, 13.9.2019, str. 1).
Uredba (ES) št. 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije za
tehnični nadzor in pregled ladij (UL L 131, 28.5.2009, str. 11).

(2)
(3)
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(6)

Pododbor za izvajanje instrumentov IMO (v nadaljnjem besedilu: pododbor) je na svojem 5. zasedanju spomnil, da je
na prejšnjem zasedanju ustanovil korespondenčno skupino za pregled smernic za preglede v okviru HSSC ter
neizčrpnega seznama obveznosti na podlagi instrumentov, povezanih s Kodeksom o izvajanju instrumentov IMO
(Kodeks III), da bi nadaljevala s posodobitvijo smernic za preglede z vključitvijo zahtev, ki izhajajo iz sprememb
ustreznih instrumentov IMO in bodo začele veljati v obdobju do vključno 31. decembra 2019, da bi bil osnutek
spremenjenih smernic za preglede predložen v sprejetje na zasedanju A 31. Na zasedanju MSC 101 je bil pododbor
pooblaščen, da rezultate svojega dela predloži v sprejem na zasedanju A 31. Pododbor je na svojem 6. zasedanju
odločil, da se osnutek spremenjenih smernic za preglede predloži v preučitev in sprejetje na zasedanju A 31.

(7)

Unija ni niti članica IMO niti pogodbenica zadevnih konvencij in kodeksov. Svet bi moral zato pooblastiti države
članice, da na zasedanju A 31 izrazijo stališče Unije in soglasje, da jih spremembe in resolucija, ki se sprejmejo na
zasedanju A 31, zavezujejo, kolikor te spremembe in resolucija spadajo v izključno pristojnost Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Stališče, ki se v imenu Unije zastopa na 31. zasedanju Mednarodne pomorske organizacije (IMO), je, da se strinja s
sprejetjem:
(a)

sprememb Resolucije A.658(16) o uporabi in namestitvi retro-odsevnih materialov v reševalni opremi, kot so
navedene v Prilogi 27 k dokumentu IMO MSC 101/24, ali, kot drugo možnostjo, sprememb, predlaganih v
dokumentu IMO A 31/10/4, ter

(b)

smernic za preglede v okviru usklajenega sistema za pregled in izdajo spričeval (HSSC) in preklicem Resolucije
A.1120(30), kot je določeno v Prilogi 11 k dokumentu IMO III 6/15/Add.1.
Člen 2

1.
Stališče iz člena 1, ki se zastopa v imenu Unije, izrazijo države članice, ki so vse članice IMO, pri čemer delujejo skupaj
v interesu Unije.
2.

Dogovor o manjših spremembah stališča iz člena 1 je mogoč brez dodatnega sklepa Sveta.
Člen 3

Države članice so pooblaščene, da izrazijo soglasje, da jih v interesu Unije zavezujejo spremembe iz člena 1(a) in resolucija
iz člena 1(b), kolikor navedene spremembe in resolucija spadajo v izključno pristojnost Unije.
Člen 4
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 28. novembra 2019
Za Svet
Predsednik
T. HARAKKA
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SKLEP SVETA (SZVP) 2019/2009
z dne 2. decembra 2019
o podpori prizadevanjem Ukrajine v boju proti nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom in
eksplozivi v sodelovanju z OVSE

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28(1) in 31(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 19. novembra 2018 sprejel strategijo EU zoper nedovoljeno strelno orožje, osebno in lahko orožje ter
pripadajoče strelivo z naslovom „Zaščita orožja, varnost za državljane“ (v nadaljnjem besedilu: strategija EU o
osebnem in lahkem orožju). Namen strategije EU o osebnem in lahkem orožju je usmerjati celostne, kolektivne in
usklajene evropske ukrepe za preprečevanje in zajezitev nedovoljenega pridobivanja osebnega in lahkega orožja ter
pripadajočega streliva s strani teroristov, storilcev kaznivih dejanj in drugih nepooblaščenih akterjev ter za
povečanje preglednosti in odgovornosti v zakoniti trgovini z orožjem.

(2)

S strategijo EU o osebnem in lahkem orožju se Unija in njene države članice na regionalni ravni zavezujejo, da bodo
pomagale pri krepitvi zmogljivosti preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, zato da bi razkrivali,
prekinjali in prepovedali mreže trgovine z orožjem ter preprečili, da bi teroristi in storilci kaznivih dejanj prišli do
strelnega orožja na nezakonitem trgu, med drugim z blokiranjem nezakonitega financiranja in prevoza orožja ter s
krepitvijo vloge mejne policije ter carinskih in pristaniških organov pri obravnavanju nezakonitih tokov orožja v
pomorskem prometu.

(3)

V strategiji EU o osebnem in lahkem orožju je navedeno, da se je zaradi trenutne nestabilnosti v vzhodni Evropi
povečal obseg nedovoljene trgovine s strelnim orožjem v različnih državah na tem območju, na primer v Ukrajini.
To pomeni znatno dolgoročno varnostno grožnjo tako za Ukrajino kot za Unijo. Zato je v interesu obeh, da v zvezi
s tem vprašanjem sodelujeta. Unija si prizadeva za dvostransko sodelovanje z Ukrajino in drugimi državami na tem
območju ter boj proti nedovoljenemu osebnemu in lahkemu orožju sistematično vključuje v vsak dialog o
varnostnih zadevah s partnerskimi državami v sosedstvu.

(4)

Državna mejna straža Ukrajine je maja 2016 zaprosila sekretariat Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi
(OVSE), naj izvede oceno potreb v smislu boja proti nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom in eksplozivi znotraj
in preko ukrajinskih meja. Ocena potreb je bila izvedena ob podpori Francije in Nemčije, objavljena pa je bila aprila
2018. Rezultate ocene potreb so glavni organi kazenskega pregona in glavni varnostni organi v Ukrajini potrdili na
srečanju na visoki ravni, ki je bilo 7. junija 2018 v Kijevu.

(5)

Državna mejna straža Ukrajine, državna davčna služba/državna carinska služba Ukrajine in Ministrstvo za notranje
zadeve Ukrajine so uradno v pisni obliki izrazili zanimanje in zaprosili za sodelovanje s sekretariatom OVSE in
koordinatorjem projektov OVSE v Ukrajini v okviru podpiranja prizadevanj države v boju proti nedovoljeni
trgovini z orožjem, strelivom in eksplozivi, skladno z rezultati ocene potreb.

(6)

Pomoč Unije Ukrajini, povezana z nadzorom meje, denimo strategija za integrirano upravljanje meja, ki jo podpirajo
evropski sosedski instrument Komisije ter dve civilni misiji Unije v okviru skupne varnostne in obrambne politike, in
sicer svetovalna misija Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) in misija
Evropske unije za pomoč na meji med Moldavijo in Ukrajino (EUBAM Moldavija in Ukrajina), ter zadevne podporne
dejavnosti za nadzor meje, ne vključuje podpore, ki je posebej namenjena boju proti nedovoljeni trgovini z orožjem,
strelivom in eksplozivi.
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(7)

Na tretji konferenci Združenih narodov za pregled napredka pri izvajanju akcijskega programa ZN proti
nedovoljenemu osebnemu in lahkemu orožju 30. junija 2018 je bil sprejet končni dokument, v katerem so države
obnovile zavezo za preprečevanje preusmerjanja osebnega in lahkega orožja ter boj proti preusmerjanju takega
orožja. Države so znova potrdile, da so pripravljene tudi v prihodnje sodelovati na mednarodni ravni ter z boljšim
usklajevanjem, posvetovanjem, izmenjavo informacij in operativnim sodelovanjem, ob vključevanju ustreznih
regionalnih in podregionalnih organizacij, pa tudi organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih
dejanj, organov za nadzor meje ter organov za izdajanje izvoznih in uvoznih dovoljenj, okrepiti sodelovanje na
regionalni ravni.

(8)

V agendi za trajnostni razvoj do leta 2030 je navedeno, da je boj proti nedovoljeni trgovini z osebnim in lahkim
orožjem nujen za uresničevanje številnih ciljev trajnostnega razvoja, vključno s tistimi, ki se nanašajo na mir,
pravičnost in močne institucije, zmanjševanje revščine, gospodarsko rast, zdravje, enakost spolov in varna mesta.
Zato so se vse države v okviru cilja trajnostnega razvoja št. 16.4 zavezale, da bodo znatno zmanjšale nezakonite
finančne tokove in nezakonite tokove orožja.

(9)

Generalni sekretar ZN je v programu za razorožitev z naslovom „Varovanje naše skupne prihodnosti“, ki je bil
predstavljen 24. maja 2018, pozval k boju proti prekomernemu kopičenju konvencionalnega orožja in nedovoljeni
trgovini z njim ter se v zvezi z osebnim orožjem zavzel za pristope na ravni posameznih držav.

(10)

Svet je 25. oktobra 2012 sprejel Sklep 2012/662/SZVP (1) o podpori ukrepom za zmanjšanje nevarnosti
nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter njegovega prekomernega kopičenja na območju OVSE, 4.
avgusta 2017 pa Sklep (SZVP) 2017/1424 (2) v podporo dejavnostim OVSE za zmanjšanje nevarnosti nedovoljene
trgovine z osebnim in lahkim orožjem in konvencionalnim strelivom ter njunega prekomernega kopičenja v
nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji in Gruziji –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
1.
Namen tega sklepa je okrepiti zmogljivosti državne mejne straže Ukrajine, Ministrstva za notranje zadeve Ukrajine in
državne davčne službe/državne carinske službe Ukrajine na področju boja proti nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom
in eksplozivi v Ukrajini.
2.

Na podlagi odstavka 1 so cilji tega sklepa naslednji:

(a) okrepiti zmogljivosti državne mejne straže Ukrajine, Ministrstva za notranje zadeve Ukrajine in državne davčne službe/
državne carinske službe Ukrajine na področju preprečevanja nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi
ter boja proti taki trgovini;
(b) okrepiti zmogljivosti Ministrstva za notranje zadeve Ukrajine na področju nadzora nad izdelavo in označevanjem
orožja, streliva in eksplozivov ter nad vodenjem evidenc o njih, skladno s potrebami, opredeljenimi v oceni potreb;
(c) okrepiti operativne zmogljivosti Ministrstva za notranje zadeve Ukrajine in nacionalne policije Ukrajine, ki temu
ministrstvu poroča, na področju forenzike, analiziranja, odkrivanja, sledenja in preiskovanja nedovoljene trgovine z
orožjem, strelivom in eksplozivi;
(d) okrepiti zmogljivosti Ministrstva za notranje zadeve Ukrajine na področju izboljšanja zakonodajnih mehanizmov za
urejanje in nadzorovanje kroženja in uporabe orožja, streliva in eksplozivov ter na področju ozaveščanja javnosti o
tveganjih, povezanih z nezakonitim posedovanjem in neustrezno uporabo orožja, streliva in eksplozivov ter
nedovoljeno trgovino z njimi, skladno s potrebami, opredeljenim v oceni potreb;
(e) okrepiti usklajevanje in sodelovanje med organi z namenom oblikovanja strateškega pristopa ter zbiranja in
analiziranja podatkov na področju preprečevanja nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi ter boja
proti taki trgovini v Ukrajini, skladno s potrebami, opredeljenim v oceni potreb.
(1) Sklep Sveta 2012/662/SZVP z dne 25. oktobra 2012 o podpori ukrepom za zmanjšanje nevarnosti nedovoljene trgovine z osebnim in
lahkim orožjem ter njegovega prekomernega kopičenja na območju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) (UL L 297,
26.10.2012, str. 29).
(2) Sklep Sveta (SZVP) 2017/1424 z dne 4. avgusta 2017 v podporo dejavnostim OVSE za zmanjšanje nevarnosti nedovoljene trgovine z
osebnim in lahkim orožjem in konvencionalnim strelivom ter njunega prekomernega kopičenja v nekdanji jugoslovanski republiki
Makedoniji in Gruziji (UL L 204, 5.8.2017, str. 82).
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Na podlagi odstavka 2 Unija podpira naslednje ukrepe:

(a) krepitev zadevnega normativnega in zakonodajnega okvira;
(b) zbiranje, urejanje in izmenjava zadevnih podatkov, tudi razvoj in poenotenje elektronskih podatkovnih zbirk;
(c) razvoj zmogljivosti zadevnih institucij;
(d) usposabljanje;
(e) pridobivanje specializirane opreme in infrastrukture, tudi psov, izšolanih za iskanje orožja;
(f) vzpostavitev platform za okrepljeno usklajevanje med organi na nacionalni ravni in pojasnjevanje mandatov,
omogočanje sodelovanja in izmenjavanje informacij;
(g) ozaveščanje širše javnosti;
(h) izmenjava in sodelovanje na regionalni in mednarodni ravni.
4.
Upravičenci projekta so nacionalni organi Ukrajine, pristojni za preprečevanje nedovoljene trgovine z orožjem,
strelivom in eksplozivi ter boj proti taki trgovini. V prvi vrsti so to naslednji nacionalni organi: državna mejna straža,
Ministrstvo za notranje zadeve in nacionalna policija, ki temu ministrstvu poroča, ter državna davčna služba/državna
carinska služba. Drugi pooblaščeni nacionalni organi, na primer varnostna služba Ukrajine, lahko sodelujejo v
posameznih primerih.
5.

Projekt je podrobno opisan v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2
1.

Za izvajanje tega sklepa je odgovoren visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP).

2.

Za tehnično izvajanje projekta iz člena 1 (v nadaljnjem besedilu: projekt) je zadolžen sekretariat OVSE.

3.

Sekretariat OVSE svoje naloge opravlja pod odgovornostjo VP. V ta namen se VP z njim dogovori o vsem potrebnem.

Člen 3
1.

Referenčni finančni znesek za izvajanje projekta, ki ga financira Unija, je 5 151 579 EUR.

2.
Odhodki, financirani z referenčnim zneskom iz odstavka 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki veljajo za
splošni proračun Unije.
3.
Komisija nadzoruje, ali se odhodki iz odstavka 1 pravilno upravljajo. V ta namen s sekretariatom OVSE sklene
ustrezen sporazum o financiranju. V tem sporazumu se določi, da mora sekretariat OVSE poskrbeti za prepoznavnost
prispevka Unije, sorazmerno njegovemu obsegu.
4.
Komisija si prizadeva sporazum o financiranju iz odstavka 3 skleniti v čim krajšem času po začetku veljavnosti tega
sklepa. Svet obvesti o kakršnih koli težavah, ki pri tem nastanejo ter mu sporoči datum sklenitve sporazuma o financiranju,.

Člen 4
1.
VP Svetu o izvajanju tega sklepa poroča na podlagi opisnih poročil, ki jih redno na vsake pol leta pripravi sekretariat
OVSE. Ta poročila so izhodišče za ocenjevanje, ki ga izvede Svet.
2.

Komisija poroča o finančnih vidikih projekta iz člena 1.
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Člen 5
1.

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

2.
Ta sklep preneha veljati 36 mesecev po datumu sklenitve sporazuma o financiranju iz člena 3(3). Vendar pa ta sklep
preneha veljati šest mesecev po datumu njegovega začetka veljavnosti, če se v tem času ne sklene noben sporazum.

V Bruslju, 2. decembra 2019
Za Svet
Predsednica
M. OHISALO
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PRILOGA

CELOVITI PROGRAM OVSE O PODPORI PRIZADEVANJEM UKRAJINE V BOJU PROTI NEDOVOLJENI
TRGOVINI Z OROŽJEM, STRELIVOM IN EKSPLOZIVI

1.

Ozadje

Ukrajina se v zadnjih letih sooča z znatnimi tveganji in izzivi na področju varnosti in zaščite, ki so povezani s širjenjem
nedovoljenega orožja, streliva in eksplozivov na njenem ozemlju in preko njenih meja. Zaradi krize v Ukrajini in njeni
okolici je prišlo do dodatnega poslabšanja, kar se je pokazalo v nezakonitem posedovanju in neustrezni uporabi orožja,
streliva in eksplozivov ter trgovini z njimi.
Ukrajina še vedno vzbuja skrb in ostaja velik izziv z vidika strategije EU zoper nedovoljeno strelno orožje, osebno in lahko
orožje ter pripadajoče strelivo (strategija EU o osebnem in lahkem orožju). V strategiji EU o osebnem in lahkem orožju je
navedeno naslednje: „Zaradi trenutne nestabilnosti v vzhodni Evropi se je povečal obseg nedovoljene trgovine s strelnim
orožjem v različnih državah regije, kot je Ukrajina. To pomeni znatno dolgoročno varnostno grožnjo tako za Ukrajino kot
za EU. Sodelovanje med EU in Ukrajino v zvezi s tem vprašanjem je zato v skupnem interesu. EU si prizadeva za
dvostransko sodelovanje z Ukrajino in drugimi državami v regiji ter sistematično vključuje boj proti nedovoljenemu
osebnemu in lahkemu orožju v vsak dialog o varnostnih zadevah s partnerskimi državami v sosedstvu.“
V strategiji EU o osebnem in lahkem orožju so na splošno v zvezi z vzhodnim sosedstvom in specifično v zvezi z Ukrajino
določeni naslednji ukrepi:
— „EU in njene države članice bodo v dialog o varnostnih zadevah s partnerskimi državami v sosedstvu, kot je Ukrajina,
vključile boj proti trgovini s strelnim orožjem/osebnim in lahkim orožjem,
— EU in njene države članice bodo vzpostavile poti za komunikacijo med strokovnjaki EU in ukrajinskimi strokovnjaki,
določile kontaktno točko, ki bo zagotavljala nemoteno sodelovanje, ozaveščale, izmenjevale dobre prakse in strokovno
znanje ter opredelile potrebe po usposabljanju in druge podporne ukrepe za krepitev zmogljivosti Ukrajine na tem
področju ter
— EU in njene države članice si bodo še naprej prizadevale za stalno tehnično okroglo mizo z Ukrajino, na kateri se bodo
obravnavali pereča problematika nedovoljene trgovine s strelnim orožjem ter tveganja, da bi takšno orožje prišlo v roke
teroristov in organiziranih kriminalnih združb.“
Na podlagi prošnje, ki jo je državna mejna straža Ukrajine podala maja 2016, je sekretariat OVSE izvedel oceno potreb za
boj proti nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom in eksplozivi znotraj/preko ukrajinskih meja (v nadaljnjem besedilu:
ocena potreb). V oceno, ki je bila objavljena aprila 2018, so bila vključena nekatera ministrstva in organi, pristojni za
varnost in kazenski pregon, ki urejajo zadeve, povezane z orožjem, strelivom in eksplozivi. Ocena pa je pokazala, da je
trenutno pristopanje k odkrivanju in omejevanju nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi znotraj in preko
ukrajinskih meja problematično. Povečati je treba podporo v smislu razvoja človeških in tehničnih virov, jasnega
razumevanja zakonodaje in medsebojnega usklajevanja na ravni organov, pa tudi podporo in sodelovanje na mednarodni
ravni. V oceni so bila podana tudi izhodišča za zagotavljanja tehnične pomoči in institucionalne podpore, namenjenih
razvoju zmogljivosti ukrajinskih organov v okviru prizadevanj za boj proti trgovini z orožjem, strelivom in eksplozivi na
celosten in trajnosten način.
Glavna ukrajinska ministrstva in organi, pristojni za varnost in kazenski pregon, ki urejajo zadeve, povezane z orožjem,
strelivom in eksplozivi, so rezultate iz ocene potrdili v okviru srečanja na visoki ravni, ki je bilo 7. junija 2018 v Kijevu.
Vnovič je bilo izpostavljeno, da predstavlja nedovoljena trgovina z orožjem, strelivom in eksplozivi nedvoumno grožnjo
tako za sedanjost kot za prihodnost in da so zaveze o izboljšanju razmer na terenu še vedno veljavne. V sklopu tega je bil
potrjen tudi časovni načrt, oblikovan na podlagi ocene potreb, ki naj bi podpiral enotno, celovito in na sodelovanju
temelječe pristopanje k učinkovitemu razvoju zmogljivosti in delovanju sistema za boj proti nedovoljeni trgovini z
orožjem, strelivom in eksplozivi v Ukrajini.
Isti organi so v okviru drugega srečanju na visoki ravni, ki je bilo 12. marca 2019 v Kijevu, jasno nakazali, da je bil pri
obravnavanju izzivov, dejanskih potreb in pobud v zvezi z bojem proti nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom in
eksplozivi v Ukrajini in preko njenih meja dosežen določen napredek. Ob tej priložnosti so bile sprejete tudi nacionalne in
mednarodne zaveze za okrepitev tozadevnih ukrepov.
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Nekatera ministrstva in organi, pristojni za varnost in kazenski pregon, so v pisni obliki uradno izrazili zanimanje in
zaprosili za sodelovanje s sekretariatom OVSE v okviru podpiranja prizadevanj države v boju proti nedovoljeni trgovini z
orožjem, strelivom in eksplozivi, in sicer maja 2016 državna mejna straža Ukrajine, julija 2018 državna davčna služba/
državna carinska služba Ukrajine in marca 2019 Ministrstvo za notranje zadeve Ukrajine. Nadalje so se ta ministrstva in
organi obrnili na koordinatorja projektov OVSE v Ukrajini glede podpore za praktično izvajanje projektnih dejavnosti tudi
do sredine septembra 2019.
2.

Splošni cilj

Okrepiti zmogljivosti ukrajinskih organov na področju preprečevanja nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in
eksplozivi ter boja proti taki trgovini.
3.

Opis ukrepa

Ukrep temelji na ugotovitvah in priporočilih iz ocene potreb za boj proti nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom in
eksplozivi znotraj/preko ukrajinskih meja, izvedene v sekretariatu OVSE. Nadalje je bil v odziv na jasne prošnje za
sodelovanje in pomoč, ki so jih na sekretariat OVSE in koordinatorja projektov v Ukrajini naslovili državna mejna straža
Ukrajine, državna davčna služba Ukrajine in Ministrstvo za notranje zadeve Ukrajine, še izpopolnjen. Prošnjam so sledila
obsežna tehnična posvetovanja med OVSE in omenjenimi državnimi akterji.
OVSE je v tesnem sodelovanju z zadevnimi ukrajinskimi organi pripravila tri projekte za obravnavo različnih vidikov
njihovih mandatov, povezanih z bojem proti nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom in eksplozivi. Projekti so združeni
v enoten celovit program za okrepitev splošne varnosti in zaščite v Ukrajini. S programom se podpira strategija EU zoper
nedovoljeno strelno orožje, osebno in lahko orožje ter pripadajoče strelivo (2018), zlasti ukrepi v vzhodnem sosedstvu.
3.1

Projekt 1: Podpiranje državne mejne straže Ukrajine pri preprečevanju nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom
in eksplozivi ter boju proti taki trgovini

3.1.1

Cilj

Cilj projekta je državni mejni straži Ukrajine pomagati, da poveča zmogljivosti za preprečevanje nedovoljene trgovine z
orožjem, strelivom in eksplozivi ter za boj proti taki trgovini.
3.1.2

Opis

državna mejna straža je eden od organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj v Ukrajini, ki so
pooblaščeni za boj proti nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom in eksplozivi. Odgovorna je za zagotavljanje
nedotakljivosti državnih meja in zaščito suverenih pravic Ukrajine v njeni izključni (morski) ekonomski coni.
Cilj projekta je (a) z usposabljanjem ter razvojem tehničnih in operativnih zmogljivosti za preprečevanje nedovoljene
trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi in boj proti taki trgovini ter (b) s prenosom dobrih praks na mednarodni ravni
in izmenjavo informacij, zlasti v zvezi z državami članicami EU, zahodnobalkanskimi partnerji in državami v sosedstvu,
obravnavati potrjene vrzeli v zmogljivostih v okviru državne mejne straže.
3.1.3

Pričakovani rezultat

Rezultat 1: okrepljene zmogljivosti državne mejne straže za preprečevanje nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in
eksplozivi ter boj proti taki trgovini.
Kazalniki:
— izboljšane (organizacijske in tehnične) sposobnosti (vključno z znanjem) osebja državne mejne straže, kot upravičenke
projekta, v zadevnih ustanovah za izobraževanje in usposabljanje, enotah za analitiko in preiskovanje ter operativnih
enotah v podporo preprečevanju nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi in boju proti taki trgovini ter
za uporabo pri njihovih rednih delovnih procesih,
— ukrepi sodelovanja in mreženje strokovnjakov – v nacionalnem, podregionalnem in mednarodnem kontekstu – kot
prispevek k interoperabilnosti med upravičenci projekta in njihovimi partnerji in za uporabo pri rednih delovnih
procesih ustreznih enot in institucij v sklopu upravičencev projekta,
— dokumentirane ugotovitve iz ocen in pristopi k upravljanju kakovosti krožijo med deležniki v okviru projekta
(upravičenci projekta – primarnimi in sekundarnimi, donatorsko skupnostjo in OVSE), ki jih uporabljajo v praksi in
upoštevajo za namene krepitve zmogljivosti.
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Dejavnosti

3.1.4.1 Celovit program usposabljanja na področju preprečevanja nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi
ter boju proti taki trgovini, namenjen državni mejni straži, skladno s potrebami, opredeljenimi v oceni potreb
Dejavnost bo vključevala:
— celovit program usposabljanja na področju preprečevanja nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi ter
boju proti taki trgovini na dveh ravneh: (a) razvijanje in krepitev zahtevanega znanja, veščin in nazorov pri
inštruktorjih in izobraževalcih, tj. pristop trapin-teh-Krainer (usposabljanje izvajalcev usposabljanj), in (b) razvijanje in
krepitev strokovnega znanja na hišnih področjih, kot so analiza tveganja in profiliranje, analiza kaznivih dejanj ter
uvedba novih tehničnih sredstev, tehnologij in postopkov in posodobitev obstoječih.
3.1.4.2 Program pomoči v obliki opreme v sklopu preprečevanja nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi
ter boja proti taki trgovini, namenjen državni mejni straži, skladno s potrebami, opredeljenimi v oceni potreb
Ta dejavnost bo vključevala:
— zagotavljanje omejene količine neprenosne in prenosne opreme ter drugih vrst tehničnih sredstev in tehnologij v
podporo testiranju, ocenjevanju in uvajanju novih tehnoloških in postopkovnih rešitev pri odkrivanju nedovoljene
trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi. Opremo bodo dobile izbrane organizacijske strukture v sklopu državne
mejne straže, in sicer enote za nadzor meje (osredotočene na severno in severozahodno Ukrajino), strukture
poveljevanja in izobraževalne ustanove. Poleg tega je dejavnost del celovitega programa usposabljanja, tj. iz nje izhaja
širša pobuda trapin-nad-Egiptu (usposabljanje in oprema), namenjena državni mejni straži. Zagotovljena oprema bo v
skladu s potrebami, opredeljenimi v oceni potreb.
3.1.4.3 Program pomoči v obliki službenih psov v okviru preprečevanja nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in
eksplozivi ter boja proti taki trgovini, namenjen državni mejni straži, skladno s potrebami, opredeljenimi v oceni
potreb
Ta dejavnost bo vključevala:
— organiziranje izmenjav, da se zadevno strokovno osebje in izobraževalci v sklopu državne mejne straže seznanijo z
mednarodnimi izkušnjami in dobrimi praksami na področju uporabe službenih psov v boju proti nedovoljeni trgovini
z orožjem, strelivom in eksplozivi, in da se podpre mreženje strokovnjakov, ter
— pregledovanje in posodabljanje metodologij usposabljanja in operativnih postopkov pri uporabi službenih psov v boju
proti nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom in eksplozivi.
3.2

Projekt 2: Podpiranje Ministrstva za notranje zadeve Ukrajine in nacionalne policije Ukrajine, ki temu ministrstvu
poroča, pri preprečevanju nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi ter boju proti taki trgovini.

3.2.1

Cilj

Cilj projekta je Ministrstvu za notranje zadeve Ukrajine in nacionalni policiji Ukrajine, ki temu ministrstvu poroča,
pomagati pri preprečevanju nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi ter boju proti taki trgovini.
3.2.2

Opis

Ministrstvo za notranje zadeve je eden od ključnih nacionalnih organov v Ukrajini, ki ureja in nadzira dovoljeno uporabo
orožja, streliva in eksplozivov, pa tudi izvaja operativne in usklajevalne ukrepe pri preprečevanju nedovoljene trgovine z
orožjem, strelivom in eksplozivi ter boju proti taki trgovini bodisi neposredno bodisi prek podrejenih organov.
S projektom se preverjene pomanjkljivosti zmogljivosti v okviru ministrstva za notranje zadeve pri učinkovitem
preprečevanju nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi ter boju proti taki trgovini obravnavajo tako, da se
podpirajo izboljšave: (a) zmogljivosti ministrstva na področju nadzora nad zakonito izdelavo in označevanjem orožja,
streliva in eksplozivov ter nad vodenjem evidenc o njih; (b) operativnih zmogljivosti ministrstva na področju forenzike,
analiziranja, odkrivanja in preiskovanja nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi; (c) zakonodajnih
mehanizmov ministrstva za urejanje in nadzorovanje zakonitega kroženja in uporabe orožja, streliva in eksplozivov ter za
ozaveščanje javnosti o nezakonitem posedovanju in neustrezni uporabi orožja, streliva in eksplozivov ter nedovoljeni
trgovini z njimi, pa tudi (d) mehanizmov ministrstva za usklajevanje in sodelovanje z drugimi pristojnimi nacionalnimi
organi v podporo skupnim strateškim in operativnim pristopom na področju preprečevanja nedovoljene trgovine z
orožjem, strelivom in eksplozivi ter boja proti taki trgovini.
3.2.3

Pričakovani rezultati

Rezultat 1: okrepljene zmogljivosti Ministrstva za notranje zadeve Ukrajine na področju nadzora nad izdelavo in
označevanjem orožja, streliva in eksplozivov ter nad vodenjem evidenc o njih, skladno s potrebami, opredeljenimi v oceni
potreb.
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Kazalniki:
— spremembe in predlogi k nacionalnemu zakonodajnemu okviru, uredbam in upravnim postopkom Ministrstva za
notranje zadeve na področju nadzora nad izdelavo in označevanjem orožja, streliva in eksplozivov ter nad vodenjem
evidenc o njih v Ukrajini,
— spremembe in predlogi k nacionalnemu zakonodajnemu okviru, uredbam in upravnim postopkom Ministrstva za
notranje zadeve na področju nedovoljene izdelave strelnega orožja z uporabo 3D tiskanih delov, nedovoljene ponovne
usposobitve onesposobljenega strelnega orožja, obrtne proizvodnje strelnega orožja in nedovoljene predelave plašilnih
ali signalnih pištol, zasnovanih za manevrsko strelivo, ali flobertovk,
— enotni elektronski klasifikator orožja, streliva in eksplozivov, oblikovan, preizkušen in reguliran za uporabo v okviru
Ministrstva za notranje zadeve in drugih zainteresiranih vladnih subjektov ter vključen v register orožja, streliva in
eksplozivov, ki ga vodi ministrstvo.
Rezultat 2: okrepljene operativne zmogljivosti Ministrstva za notranje zadeve in nacionalne policije Ukrajine na področju
forenzike, analiziranja, odkrivanja, sledenja in preiskovanja nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi.
Kazalniki:
— izboljšane politične, operativne in tehnične zmogljivosti v zvezi z nedovoljeno trgovino z orožjem, strelivom in
eksplozivi ter boljše znanje, veščin in nazorov osebja Ministrstva za notranje zadeve v zvezi s forenzičnim delom, tudi
na področju sledenja zaseženega strelnega orožja in za uporabo pri rednih delovnih procesih,
— izboljšane politične, operativne in tehnične zmogljivosti nacionalne policije Ukrajine na področju boja proti
nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom in eksplozivi ter odkrivanja take trgovine, vključno z improviziranimi
eksplozivnimi napravami in nedovoljenimi eksplozivnimi materiali, ter boljše znanje, veščine in nazori osebja
nacionalne policije v okviru rednih delovnih procesov.
Rezultat 3: okrepljene zmogljivosti Ministrstva za notranje zadeve Ukrajine na področju izboljšanja zakonodajnih
mehanizmov za urejanje in nadzorovanje kroženja in uporabe orožja, streliva in eksplozivov ter na področju ozaveščanja
javnosti o tveganjih, povezanih z nezakonitim posedovanjem in neustrezno uporabo orožja, streliva in eksplozivov ter
nedovoljeno trgovino z njimi, skladno s potrebami, opredeljenim v oceni potreb.
Kazalniki:
— jasno razumevanje dojemanja, potreb in razmišljanja v ukrajinski družbi in ciljnih skupinah glede urejanja in nadziranja
kroženja in uporabe strelnega orožja in drugih vprašanj v zvezi z orožjem, strelivom in eksplozivi,
— boljša ozaveščenost ukrajinskih državljanov o tveganjih, povezanih z nezakonitim posedovanjem in neustrezno
uporabo orožja, streliva in eksplozivov ter nedovoljeno trgovino z njimi, kot posledica kampanj ozaveščanja javnosti,
— celovita ocena nacionalnega zakonodajnega okvira za urejanje in nadzorovanje kroženja in uporabe orožja, streliva in
eksplozivov in analiza vrzeli tega okvira,
— spremembe in predlogi k nacionalnemu zakonodajnemu okviru za urejanje in nadzorovanje kroženja in uporabe
orožja, streliva in eksplozivov.
Rezultat 4: okrepljeno usklajevanje in sodelovanje med organi z namenom oblikovanja strateškega pristopa ter zbiranja in
analiziranja podatkov na področju preprečevanja nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi ter boja proti
taki trgovini v Ukrajini, skladno s potrebami, opredeljenim v oceni potreb.
Kazalniki:
— učinkovito izvajanje mehanizmov usklajevanja in sodelovanja, ki prispevajo k usklajenemu načrtovanju, razvoju,
izvajanju (vključno s spremljanjem in nadzorovanjem) in ocenjevanju skupnega strateškega pristopa,
— učinkovita uvedba in uporaba usklajenih nacionalnih statističnih kazalnikov o nedovoljeni trgovini z orožjem,
strelivom in eksplozivi v Ukrajini,
— priporočila za izboljšanje usklajevanja in sodelovanje med organi na področju nadzora nad osebnim in lahkim orožjem,
predložena nacionalnemu organu za usklajevanje in oblikovana v okviru tega projekta,
— izboljšane analitične zmogljivosti in institucionalizirana analiza podatkov o nedovoljenem strelnem orožju.
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Dejavnosti

3.2.4.1 Spodbujanje in prenos mednarodnih in evropskih standardov in dobrih praks za nadzor nad izdelavo in
označevanjem orožja, streliva in eksplozivov ter nad vodenjem evidenc o njih v Ukrajini, tudi v zvezi s
preprečevanjem nedovoljene izdelave orožja, streliva in eksplozivov, med drugim na podlagi nedovoljene
ponovne usposobitve, predelave ali drugih metod
Ta dejavnost bo vključevala:
— zagotavljanje enega prilagojenega specialističnega usposabljanja za oblikovalce politik in vodilne strokovnjake z
Ministrstva za notranje zadeve Ukrajine, vključno z oddelkom za izdajanje dovoljenj, znanstvenim in raziskovalnim
centrom za kriminal in kriminologijo, nacionalno policijo in drugimi organi kazenskega pregona, ter
— študijo izvedljivosti glede označevanja strelnega orožja v ukrajinskih organih kazenskega pregona in v zasebni lasti s
posebnim poudarkom na označevanju v postprodukciji in pri uvozu.
3.2.4.2 Razvoj in uvedba enotnega elektronskega klasifikatorja za orožje, strelivo in eksplozive ter njegova vključitev v
register orožja, streliva in eksplozivov
Ta dejavnost bo vključevala:
— razvoj in preskušanje enotnega elektronskega klasifikatorja za orožje, strelivo in eksplozive ter
— tehnično podporo uvedbi in usposabljanju za enotni elektronski klasifikator za orožje, strelivo in eksplozive ter njegovo
vključitev v register orožja, streliva in eksplozivov, ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve (do 25 usposabljanj).
3.2.4.3 Spodbujanje dobrih praks in prenosa znanja na področju forenzike in preiskav nedovoljene trgovine z orožjem,
strelivom in eksplozivi
Ta dejavnost bo vključevala:
— zagotavljanje dveh prilagojenih specialističnih usposabljanj za vodilne strokovnjake z Ministrstva za notranje zadeve
Ukrajine, vključno z znanstvenim in raziskovalnim centrom za kriminal in kriminologijo ter nacionalno policijo in
drugimi organi kazenskega pregona, kot sta državna carinska služba in državno tožilstvo. Okvirni seznam usposabljanj
bo vključeval: zahteve in tehnike za označevanje uvoženega strelnega orožja; zavarovanje kraja kaznivega dejanja
(policijske službe, ki so prve na kraju dogodka); preiskovanje kraja kaznivega dejanja ter zavarovanje, pakiranje in
preiskovanje dokazov (kriminalistični tehniki); podpiranje domačega in mednarodnega sledenja (laboratorijski tehniki)
ter razvijanje, razumevanje in širjenje balističnih obveščevalnih podatkov v zvezi s kriminalom, povezanim s strelnim
orožjem.
3.2.4.4 Spodbujanje dobrih praks in prenosa znanja ter program pomoči v obliki opreme na področju boja proti
nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom in eksplozivi ter odkrivanja take trgovine, namenjen nacionalni policiji
Ukrajine
Ta dejavnost bo vključevala:
— zagotavljanje enega prilagojenega specialističnega usposabljanja za vodilne strokovnjake z nacionalne policije in drugih
organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, kot so državna mejna straža in državna davčna
služba/državna carinska služba Ukrajine, ter povezovanje z evropsko mrežo nacionalnih organov kazenskega pregona
na področju strelnega orožja v sklopu EMPACT ter
— javna naročila omejenih zalog tehnične opreme za kriminalistične preiskovalne enote nacionalne policije Ukrajine v
podporo novim metodologijam in tehnološkim rešitvam na področju boja proti nedovoljeni trgovini z orožjem,
strelivom in eksplozivi ter odkrivanja take trgovine.
3.2.4.5 Javnomnenjska raziskava, študija o odnosu javnosti do tega vprašanja ter komunikacijske kampanje in kampanje
ozaveščanja javnosti o tveganjih, povezanih z nedovoljenim posedovanjem in neustrezno uporabo orožja, streliva
in eksplozivov ter nedovoljeno trgovino z njimi, izvedene na ravni države
Ta dejavnost bo vključevala:
— izvajanje raziskav in analiz javnega mnenja o nezakonitem posedovanju, neustrezni uporabi orožja, streliva in
eksplozivov ter nedovoljeni trgovini z njimi,
— poglobljeno študijo o odnosu javnosti do tega vprašanja, z razpravami ciljnih skupin o nezakonitem posedovanju,
neustrezni uporabi orožja, streliva in eksplozivov ter nedovoljeni trgovini z njimi ter
— komunikacijske kampanje in kampanje ozaveščanja javnosti o zakonski ureditvi ter tveganjih, povezanih z nezakonitim
posedovanjem in neustrezno uporabo orožja, streliva in eksplozivov ter nedovoljeno trgovino z njimi in analizo vpliva.
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3.2.4.6 Spodbujanje izboljšanja zakonodajnih mehanizmov za urejanje in nadzorovanje kroženja in uporabe orožja,
streliva in eksplozivov ter njihovega izvajanja
Ta dejavnost bo vključevala:
— celovito oceno obstoječe zakonodaje in predpisov o upravljanju in nadzorovanju kroženja in uporabe orožja, streliva in
eksplozivov, vključno z mednarodnimi sporazumi in zakonodajami, in analizo vrzeli na tem področju, podporo
prevajanju ter oceno praktičnega izvajanja ter
— zagotavljanje strokovne pomoči pri oblikovanju in pripravi zakonodaje za urejanje in nadzor kroženja in uporabe
orožja, streliva in eksplozivov, pa tudi morebitno usklajevanje zakonodaje in regulativnih vprašanj z mednarodnimi
predpisi in standardi, ki so pomembni za Ukrajino.

3.2.4.7 Spodbujanje razvoja strateškega pristopa k preprečevanju nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi
ter boju proti taki trgovini v Ukrajini
Ta dejavnost bo vključevala:
— ozaveščanje, svetovanje in strokovno podporo za ustanovitev stalnega nacionalnega usklajevalnega organa na področju
nadzora nad osebnim in lahkim orožjem, ki bo sestavljen iz ustreznih pooblaščenih nacionalnih organov v Ukrajini (6
uradnih sestankov); nacionalni usklajevalni organ se bo razvil s tem projektom, predsedovalo pa mu bo Ministrstvo za
notranje zadeve Ukrajine, ter
— organizacijo in vzdrževanje registrov vseh pobud v zvezi z osebnim in lahkim orožjem v Ukrajini, vključno s sredstvi
donatorske skupnosti.

3.2.4.8 Spodbujanje razvoja sistema za zbiranje, analizo in razširjanje podatkov med organi v zvezi z nedovoljenim
lastništvom in neustrezno uporabo orožja, streliva in eksplozivov ter nedovoljeno trgovino z njimi
Ta dejavnost bo vključevala:
— spodbujanje skupne metodologije za zbiranje, organizacijo, primerjavo in uporabo uradnih statističnih podatkov,
skupnih in medsebojno primerljivih kazalnikov uspešnosti ter skupnega formata, potrebnega za avtomatizirano
izmenjavo informacij o nedovoljenem lastništvu in neustrezni uporabi orožja, streliva in eksplozivov ter nedovoljeni
trgovini z njimi, ter
— zagotavljanje dveh usposabljanj o zbiranju in analizi podatkov, vključno z oceno tveganja in oceno ogroženosti,
— zagotavljanje pomoči pri pripravi analitičnega poročila o metodah trgovanja in poteh za trgovino, oblikovanega na
podlagi zbranih podatkov ukrajinskih organov,
— spodbujanje ločenega zbiranja podatkov in izmenjave podatkov med ustreznimi pooblaščenimi nacionalnimi organi.

3.3

Projekt 3: Podpiranje državne davčne službe/državne carinske službe Ukrajine na področju preprečevanja
nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi ter boja proti taki trgovini

3.3.1

Cilj

Cilj projekta je državni davčni službi/državni carinski službi Ukrajine pomagati, da poveča zmogljivosti za preprečevanje
nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi ter boj proti taki trgovini.

3.3.2

Opis

Državna davčna služba/državna carinska služba Ukrajine je pooblaščena za preprečevanje in preganjanje tihotapljenja ter za
boj proti kršitvam carinskih predpisov na mejnih prehodih čez državno mejo Ukrajine, na ozemlju morskih in rečnih
pristanišč, letališčih, železniških postajah in drugih krajih, ki jih določa carinski zakonik Ukrajine. To vključuje ukrepe za
preprečevanje nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi ter boj proti taki trgovini.
Cilj projekta je odpraviti potrjene vrzeli v okviru državne davčne službe (a) na področju usposabljanja ter tehničnih in
operativnih zmogljivosti za boj proti nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom in eksplozivi ter (b) na področju prenosa
dobrih praks na mednarodni ravni in izmenjave informacij, zlasti v zvezi z državami članicami EU, zahodnobalkanskimi
partnerji in državami v sosedstvu.
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Pričakovani rezultati

Rezultat 1: okrepljene zmogljivosti državne davčne službe/državne carinske službe Ukrajine na področju preprečevanja
nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi ter boja proti taki trgovini.
Kazalniki:
— izboljšane sposobnosti osebja upravičenk projekta v zadevnih ustanovah za izobraževanje in usposabljanje, enotah za
analitiko in preiskovanje ter operativnih enotah v podporo preprečevanju nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in
eksplozivi in boju proti taki trgovini ter za uporabo pri rednih delovnih procesih,
— izboljšane organizacijske in tehnične sposobnosti osebja upravičenk projekta v zadevnih ustanovah za izobraževanje in
usposabljanje, enotah za analitiko in preiskovanje ter operativnih enotah v podporo boju proti nedovoljeni trgovini z
orožjem, strelivom in eksplozivi ter za uporabo pri rednih delovnih procesih,
— ukrepi sodelovanja in mreženje strokovnjakov – v nacionalnem, podregionalnem in mednarodnem kontekstu – kot
prispevek k interoperabilnosti med upravičenci projekta in njihovimi partnerji in za uporabo pri rednih delovnih
procesih ustreznih enot in institucij upravičenke projekta,
— dokumentirane ugotovitve iz ocen in pristopi k upravljanju kakovosti krožijo med deležniki v okviru projekta
(upravičenci projekta – primarnimi in sekundarnimi, donatorsko skupnostjo in OVSE), ki jih uporabljajo v praksi in
upoštevajo za namene krepitve zmogljivosti.
3.3.4

Dejavnosti

3.3.4.1 Celovit program usposabljanja na področju boja proti nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom in eksplozivi,
namenjen državni davčni službi/državni carinski službi, skladno s potrebami, opredeljenimi v oceni potreb
Ta dejavnost bo vključevala:
— celovit program usposabljanja na področju preprečevanja nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi ter
boja proti taki trgovini na dveh ravneh: (a) razvijanje in krepitev zahtevanega znanja, veščin in nazorov pri
inštruktorjih in izobraževalcih, tj. pristop train-the-trainer (usposabljanje izvajalcev usposabljanj), in (b) razvijanje in
krepitev strokovnega znanja na nišnih področjih, kot so kršitve carinskih predpisov, ekipe službenih psov ter
usposabljanja na področju novih in posodobljenih tehničnih sredstev, tehnologij in postopkov.
3.3.4.2 Program pomoči v obliki opreme v sklopu preprečevanja nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi
ter boja proti taki trgovini, namenjen državni davčni službi/državni carinski službi, skladno s potrebami,
opredeljenimi v oceni potreb
Ta dejavnost bo vključevala:
— zagotavljanje omejene količine neprenosne in prenosne opreme ter drugih vrst tehničnih sredstev in tehnologij v
podporo testiranju, ocenjevanju in uvajanju novih tehnoloških in postopkovnih rešitev pri odkrivanju nedovoljene
trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi. Oprema bo zagotovljena izbranim organizacijskim strukturam v glavnem
aparatu državne davčne službe/državne carinske službe, teritorialnim organom (osredotočenih na severno,
severozahodno in zahodno Ukrajino) ter specializiranim oddelkom. Poleg tega je dejavnost nemoteče vključena v
celovit program usposabljanja, tj. iz nje izhaja širša pobuda train-and-equip (usposabljanje in oprema), namenjena
državni davčni službi/državni carinski službi, ter
— tehnično podporo izvajanju in prilagajanju programa usposabljanja ter njegovi vključitvi v redne programe
usposabljanja.
3.3.4.3 Program pomoči v obliki službenih psov v okviru preprečevanja nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in
eksplozivi ter boja proti taki trgovini, namenjen državni davčni službi/državni carinski službi
Ta dejavnost bo vključevala:
— organiziranje izmenjav, da se zadevno strokovno osebje in izobraževalci v sklopu državne davčne službe/državne
carinske službe seznanijo z mednarodnimi izkušnjami in dobrimi praksami na področju uporabe službenih psov v
boju proti nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom in eksplozivi, in da se podpre mreženje strokovnjakov,
— pregledovanje in posodabljanje metodologij usposabljanja in operativnih postopkov pri uporabi službenih psov pri
preprečevanju nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi ter boju proti taki trgovini,
— tehnično podporo usposabljanju in mobilnim rešitvam v podporo operacijam s službenimi psi pri preprečevanju
nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi ter boju proti taki trgovini.
4.

Vodenje projektov in upravna podpora za izvajanje ukrepa

Namensko osebje zadevnega projekta v sekretariatu OVSE in v uradu koordinatorja projektov OVSE v Ukrajini bo
usklajevalo in upravljalo izvajanje ukrepa in z njim povezanih projektnih dejavnosti iz poglavja 3. Namensko osebje
projekta – organizirano v ekipah za vodenje in izvajanje projektov – bo še naprej podpiralo razvoj okvira sodelovanja med
ukrajinskimi partnerji ter sodelovanje in usklajevanje z mednarodno skupnostjo.
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Namensko osebje projekta bo izvajalo naslednje naloge:
— upravljanje projektov v vseh fazah projektnega cikla,
— izvajanje vsakodnevnega finančnega nadzora nad projekti,
— zagotavljanje tehničnega in pravnega strokovnega znanja v podporo pri javnih naročilih v okviru projektov,
— povezovanje in usklajevanje z drugimi mednarodnimi organizacijami in programi,
— zagotavljanje kakovosti in nadzora nad kakovostjo rezultatov odobrenih projektov,
— podpiranje ukrajinskih organov na področju razvoja novih nacionalnih ukrepov za krepitev zmogljivosti in skupnih
prizadevanj pri preprečevanju nedovoljene trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi ter boju proti taki trgovini.

5.

Spol

Za večjo učinkovitost politik nadzora nad orožjem, strelivom in eksplozivi in da bi njihovo izvajanje prineslo več varnosti
tako ženskam kot moškim, bo v ukrepe, podprte s tem sklepom, vključen tudi vidik spolov, ki bo zastopan pri tehničnem
svetovanju in zagotavljanju strokovne podpore, izdelavi strokovnih produktov in usposabljanju.

6.

Upravičenci

Neposredni upravičenci ukrepa bodo nacionalni organi Ukrajine, pristojni za preprečevanje nedovoljene trgovine z
orožjem, strelivom in eksplozivi ter boj proti taki trgovini. V prvi vrsti so to naslednji nacionalni organi: Ministrstvo za
notranje zadeve Ukrajine, vključno s strokovnimi službami in službami za izdajanje dovoljenj, nacionalno policijo
Ukrajine, državno mejno stražo in državno davčno službo/državno carinsko službo. Drugi pooblaščeni nacionalni organi,
na primer varnostna služba Ukrajine, bodo lahko sodelovali v posameznih primerih.
Posredni upravičenci ukrepa bodo prebivalci Ukrajine in njenega evropskega sosedstva, ki so ogroženi zaradi uporabe
nedovoljenega orožja, streliva in eksplozivov pri kriminalnih dejavnostih in terorizmu ter zaradi njegove nasilne
neustrezne uporabe.
Tudi EU in njene države članice bodo posredne upravičenke projekta, saj bodo lahko uporabljale povratne informacije o
odkritih poteh za nedovoljeno trgovino z orožjem, ki jih bodo prejemale od ukrajinskih organov.

7.

Prepoznavnost Unije

OVSE sprejme vse ustrezne ukrepe, s katerimi javnost opozarja, da je zadevno dejavnost financirala Unija. Ti ukrepi se bodo
izvajali v skladu s priročnikom Komisije o komunikaciji in prepoznavnosti v okviru zunanjega delovanja Evropske unije.
OVSE bo tako zagotovila prepoznavnost prispevka Unije z ustreznim trženjem in oglaševanjem, pri čemer bo
izpostavljena vloga Unije in bosta zagotovljena preglednost njenih ukrepov in informiranost o razlogih za sklep, podpori
Unije sklepu in rezultatih te podpore. Na gradivu, pripravljenem v okviru projekta, bo na vidnem mestu prikazana zastava
Evropske unije v skladu s smernicami Unije za ustrezno uporabo in prikaz zastave.
Glede na to, da so načrtovane dejavnosti zelo različnega obsega in narave, se bodo uporabila različna promocijska orodja,
med drugim tradicionalni mediji; spletišča; družbeni mediji ter informacijsko in promocijsko gradivo, vključno z
infografikami, brošurami, glasili, sporočili za javnost in drugim, po potrebi. Objave, javni dogodki, kampanje, oprema in
gradbena dela, izvedeni na podlagi javnih naročil v okviru projekta, bodo ustrezno označeni. Da bi z ozaveščanjem
različnih nacionalnih vlad in javnosti, mednarodne skupnosti, lokalnih in mednarodnih medijev dosegli še večji učinek, bo
vsaka ciljna skupina projekta nagovorjena v ustreznem jeziku.

8.

Trajanje

Na podlagi izkušenj pri izvajanju Sklepa (SZVP) 2017/1424 in ob upoštevanju obsežnosti ukrepa, števila upravičencev, pa
tudi števila in kompleksnosti načrtovanih dejavnosti, naj bi izvedba trajala okvirno 36 mesecev.

9.

Subjekt, zadolžen za tehnično izvajanje

Tehnično izvajanje tega sklepa bo zaupano Centru za preprečevanje konfliktov v sklopu sekretariata OVSE in koordinatorju
projektov OVSE v Ukrajini. OVSE bo dejavnosti v okviru tega sklepa izvajala ob usklajevanju in sodelovanju z drugimi
mednarodnimi organizacijami in agencijami, zlasti za zagotavljanje učinkovitih sinergij in v izogib podvajanju dejavnosti.
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Usmerjevalni odbor

V usmerjevalnem odboru za ta projekt bodo predstavniki visokega predstavnika, delegacije EU v Kijevu in subjekta,
zadolženega za izvajanje, iz točke 6 te priloge. Subjekt, zadolžen za izvajanje, ki mu bo pri nalogi pomagal usmerjevalni
odbor, bo skrbel za to, da se bo projekt izvajal usklajeno z drugo povezano pomočjo EU Ukrajini, kot so strategija za
integrirano upravljanje meja (ki jo podpira evropski sosedski instrument, za katerega je zadolžena Komisija), regionalno
sodelovanje z Zahodnim Balkanom na področju nadzora nad osebnim in lahkim orožjem, ki ga izvaja UNDP/SEESAC (v
skladu s sklepoma Sveta (SZVP) 2018/1788 (1) in (SZVP) 2016/2356 (2)), sodelovanje organov preprečevanja, odkrivanja
in preiskovanja kaznivih dejanj EU in UA na področju trgovine s strelnim orožjem (ki ga podpirajo GD Komisije za
migracije in notranje zadeve, Europol in EMPACT za področje strelnega orožja), delo organizacije Conflict Armament
Research v Ukrajini (v skladu s Sklepom Sveta (SZVP) 2017/2283 (3)), skupne misije EU v okviru skupne varnostne in
obrambne politike EUAM Ukraine in EUBAM Moldavija in Ukrajina ter njihove podporne dejavnosti za nadzor meja ter
delo Mednarodne organizacije za migracije na področju razoroževanja, demobilizacije in ponovnega vključevanja
nekdanjih borcev (ki ga podpira instrument Komisije za prispevanje k stabilnosti in miru). Usmerjevalni odbor bo na
sestanke redno vabil predstavnike ukrajinskih vladnih partnerjev. Usmerjevalni odbor lahko povabi tudi predstavnike
subjektov, vključenih v projekte v Ukrajini, ki imajo podoben ali povezan cilj. Usmerjevalni odbor bo redno in vsaj vsakih
šest mesecev pregledal izvajanje tega sklepa, pri čemer bo uporabil tudi elektronska sredstva sporazumevanja.
11.

Poročanje

Opisno in finančno poročanje bo pokrivalo celoten ukrep, opisan v zadevnem posebnem sporazumu o prispevku in
pripadajočem proračunu, ne glede na to, ali bo ukrep v celoti financiran ali sofinanciran na podlagi tega sklepa.

(1) Sklep Sveta (SZVP) 2018/1788 z dne 19. novembra 2018 v podporo Centru jugovzhodne in vzhodne Evrope za nadzor nad osebnim
in lahkim orožjem (SEESAC) pri izvajanju regionalnega časovnega načrta za boj proti nedovoljeni trgovini z orožjem na Zahodnem
Balkanu (UL L 293, 20.11.2018, str. 11).
(2) Sklep Sveta (SZVP) 2016/2356 z dne 19. decembra 2016 v podporo dejavnostim SEESAC za razorožitev in nadzor nad oborožitvijo v
Jugovzhodni Evropi v okviru strategije EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju in trgovini z osebnimi in lahkim orožjem in
pripadajočim strelivom (UL L 348, 21.12.2016, str. 60).
(3) Sklep Sveta (SZVP) 2017/2283 z dne 11. decembra 2017 v podporo globalnemu mehanizmu za poročanje o nedovoljenem osebnem
in lahkem orožju in drugem konvencionalnem orožju in strelivu zaradi zmanjšanja tveganja nedovoljene trgovine z njima („iTrace III“)
(UL L 328, 12.12.2017, str. 20).
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IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/2010
z dne 12. novembra 2019
o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za sežiganje odpadkov na podlagi
Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah
(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7987)
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah
(celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (1) ter zlasti člena 13(5) Direktive,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

zaključki o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) so referenca za določanje pogojev v dovoljenju za obrate iz
poglavja II Direktive 2010/75/EU, pristojni organi pa bi morali določiti mejne vrednosti emisij, ki zagotavljajo, da
emisije pri običajnih pogojih obratovanja ne presegajo ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi
tehnikami, kot so določene v zaključkih o BAT.

(2)

Forum, v katerega so vključeni predstavniki držav članic, zadevnih industrijskih panog in nevladnih organizacij, ki
spodbujajo varstvo okolja, vzpostavljen s Sklepom Komisije z dne 16. maja 2011 (2), je 27. februarja 2019 Komisiji
predložil mnenje o predlagani vsebini referenčnega dokumenta BAT za sežiganje odpadkov. Navedeno mnenje je
javno dostopno.

(3)

Zaključki o BAT, navedeni v Prilogi k temu sklepu, so ključni element navedenega referenčnega dokumenta BAT.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 75(1) Direktive 2010/75/EU
–

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Sprejmejo se zaključki o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za sežiganje odpadkov, kot so navedeni v Prilogi.
Člen 2
Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 12. novembra 2019
Za Komisijo
Karmenu VELLA

Član Komisije

(1) UL L 334, 17.12.2010, str. 17.
(2) Sklep Komisije z dne 16. maja 2011 o vzpostavitvi foruma za izmenjavo informacij v skladu s členom 13 Direktive 2010/75/EU o
industrijskih emisijah (UL C 146, 17.5.2011, str. 3).
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PRILOGA
ZAKLJUČKI O NAJBOLJŠIH RAZPOLOŽLJIVIH TEHNIKAH (BAT) ZA SEŽIGANJE ODPADKOV

PODROČJE UPORABE

Ti zaključki o BAT se nanašajo na naslednje dejavnosti, določene v Prilogi I k Direktivi 2010/75/EU:
5.2 Odstranjevanje ali predelava odpadkov v sežigalnici odpadkov:
(a) za nenevarne odpadke z zmogljivostjo nad 3 tone na uro;
(b) za nevarne odpadke z zmogljivostjo nad 10 ton na dan.
5.2 Odstranjevanje ali predelava odpadkov v napravi za sosežig odpadkov:
(a) za nenevarne odpadke z zmogljivostjo nad 3 tone na uro;
(b) za nevarne odpadke z zmogljivostjo nad 10 ton na dan;
katerih glavni namen ni proizvodnja materialnih izdelkov in kadar je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:
— sežigajo se samo odpadki, ki niso opredeljeni v členu 3(31)(b) Direktive 2010/75/EU,
— več kot 40 % toplote nastane iz nevarnih odpadkov,
— sežigajo se mešani komunalni odpadki.
5.3 (a) Odstranjevanje nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo nad 50 ton na dan, ki obsega obdelavo žlindre in/ali pepela z
rešetke, nastalega zaradi sežiga odpadkov.
5.3 (b) Odstranjevanje ali kombinacija odstranjevanja in predelave nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo nad 75 ton na
dan, ki obsega obdelavo žlindre in/ali pepela z rešetke, nastalega zaradi sežiga odpadkov.
5.1 Odstranjevanje ali predelava nevarnih odpadkov z zmogljivostjo nad 10 ton na dan, ki obsega obdelavo žlindre in/ali
pepela z rešetke, nastalega zaradi sežiga odpadkov.
V teh zaključkih o BAT se ne obravnavajo:
— predhodna obdelava odpadkov pred sežiganjem. To se lahko obravnava v zaključkih o BAT za obdelavo odpadkov,
— obdelava letečega pepela in drugih ostankov iz sežigalnice, ki nastanejo zaradi čiščenja dimnih plinov. To se lahko
obravnava v zaključkih o BAT za obdelavo odpadkov,
— sežiganje ali sosežiganje izključno plinastih odpadkov, ki ne nastanejo zaradi toplotne obdelave odpadkov,
— obdelava odpadkov v napravah iz člena 42(2) Direktive 2010/75/EU.
Drugi zaključki o BAT in referenčni dokumenti, ki bi lahko bili pomembni za dejavnosti, vključene v te zaključke o BAT, so:
— obdelava odpadkov (WT),
— gospodarski učinki in učinki na različne prvine okolja (ECM),
— emisije iz skladiščenja (EFS),
— energijska učinkovitost (ENE),
— industrijski hladilni sistemi (ICS),
— spremljanje emisij v zrak in vodo iz obratov iz direktive o industrijskih emisijah (ROM);
— velike kurilne naprave (LCP),
— čiščenje odpadnih voda in plinov ter ravnanje z njimi v kemijski industriji (CWW).
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OPREDELITEV POJMOV

V teh zaključkih o BAT se uporabljajo naslednje splošne opredelitve pojmov:
Pojem

Opredelitev
Splošni pojmi

Izkoristek kotla

Razmerje med izhodno energijo, ki prihaja iz kotla (npr. para, vroča voda), ter
vhodno energijo odpadkov in pomožnega goriva, ki vstopa v peč (kot
kurilnost).

Čistilna naprava za pepel z rešetke

Naprava za obdelavo žlindre in/ali pepela z rešetke, ki nastane pri sežiganju
odpadkov, zaradi ločevanja in predelave koristnega deleža in omogočanja
koristne uporabe preostalega deleža.
To ne vključuje izključnega ločevanja grobih kovinskih kosov v sežigalnici.

Klinični odpadki

Infektivni ali drugače nevarni odpadki, ki nastajajo v zdravstvenih ustanovah
(npr. bolnišnicah).

Kanalizirane emisije

Emisije onesnaževal v okolje skozi kakršen koli kanal, cev, odvodnik, dimnik,
lijak, odvodno cev itd.

Neprekinjeno merjenje

Merjenje z avtomatiziranimi merilnimi sistemi, ki so trajno nameščeni na
kraju postavitve.

Razpršene emisije

Nekanalizirane emisije (npr. prahu, hlapnih snovi, vonjav) v okolje, ki lahko
izvirajo iz „območnih“ virov (npr. tankerjev) ali „točkovnih“ virov (npr.
cevnih prirobnic).

Obstoječa naprava

Naprava, ki ni nova.

Leteči pepel

Delci iz zgorevalne komore ali delci, ki nastajajo v toku dimnih plinov, ki se
prenašajo v dimnih plinih.

Nevarni odpadki

Nevarni odpadki pomenijo odpadke, kot so opredeljeni v členu 3(2)
Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1).

Sežiganje odpadkov

Izgorevanje odpadkov, bodisi samih odpadkov bodisi skupaj z gorivi, v
sežigalnici.

Sežigalnica

Sežigalnica odpadkov, kot je opredeljena v členu 3(40) Direktive 2010/75/
EU, ali naprava za sosežig odpadkov, kot je opredeljena v členu 3(41)
Direktive 2010/75/EU, vključena na področje uporabe teh zaključkov o BAT.

Večja posodobitev naprave

Večja sprememba zasnove ali tehnologije naprave z večjimi prilagoditvami
ali zamenjavami procesnih tehnik in/ali tehnik za zmanjševanje emisij in s
tem povezane opreme.

Trdni komunalni odpadki

Trdni odpadki iz gospodinjstev (mešani ali ločeni) in trdni odpadki iz drugih
virov, po značilnostih in sestavi primerljivi z gospodinjskimi odpadki.

Nova naprava

Naprava, ki je prvič odobrena po objavi teh zaključkov o BAT, ali popolna
nadomestitev naprave po objavi teh zaključkov o BAT.

Drugi nenevarni odpadki

Nenevarni odpadki, ki niso trdni komunalni odpadki niti blato iz čistilnih
naprav.

Del sežigalnice

Za določitev bruto električnega izkoristka ali bruto energijskega izkoristka
sežigalnice se lahko del sežigalnice nanaša na primer na:
— linijo za sežiganje in njen izdvojeni parni sistem;
— del parnega sistema, povezanega na enega ali več kotlov in usmerjenega
proti kondenzacijski turbini;
— preostali del istega parnega sistema, ki se uporablja za različne namene,
npr. para se odvaja neposredno.
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Opredelitev
Splošni pojmi

Redno merjenje

Merjenje v določenih časovnih intervalih z uporabo ročnih ali
avtomatiziranih metod.

Ostanki

Vsi tekoči ali trdni odpadki, ki jih proizvede sežigalnica ali čistilna naprava za
pepel z rešetke.

Občutljivi sprejemnik

Območja, ki potrebujejo posebno zaščito, kot so:
— stanovanjska območja,
— območja, na katerih se izvajajo človekove dejavnosti (npr. sosednja
delovna mesta, šole, vrtci, rekreacijske površine, bolnišnice ali domovi
za nego).

Blato iz čistilnih naprav

Ostanki blata iz skladiščenja gospodinjske, komunalne ali industrijske
odpadne vode, ravnanja z njo in njene obdelave. V teh zaključkih o BAT so
izključeni ostanki blata iz čistilnih naprav, ki predstavljajo nevaren odpadek.

Žlindra in/ali pepel z rešetke

Trdni ostanki, ki se odstranijo iz peči po sežigu odpadkov.

Veljavno polurno povprečje

Polurno povprečje se šteje za veljavno, če se ne izvajajo vzdrževalna dela
avtomatiziranega merilnega sistema oziroma sistem ni v okvari.

(1) Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L
312, 22.11.2008, str. 3).

Pojem

Opredelitev
Onesnaževala in parametri

As

Skupna količina arzena in njegovih spojin, izražena kot As.

Cd

Skupna količina kadmija in njegovih spojin, izražena kot Cd.

Cd + Tl

Skupna količina kadmija in talija ter njunih spojin, izražena kot Cd + Tl.

CO

Ogljikov monoksid.

Cr

Skupna količina kroma in njegovih spojin, izražena kot Cr.

Cu

Skupna količina bakra in njegovih spojin, izražena kot Cu.

Dioksinom podobni poliklorirani bifenili
(PCB)

PCB, ki v skladu s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) kažejo
podobno strupenost kot 2,3,7,8-substituirani PCDD/PCDF.

Prah

Skupna količina delcev (v zraku).

HCl

Vodikov klorid.

HF

Vodikov fluorid.

Hg

Skupna količina živega srebra in njegovih spojin, izražena kot Hg.

Izgube pri vžigu

Sprememba v masi zaradi segrevanja vzorca v določenih pogojih.

N2O

Didušikov monoksid (dušikov oksid).

NH3

Amoniak.

NH4-N

Amonijev dušik, izražen kot N, vključuje prosti amoniak (NH3) in amonij
(NH4+).

Ni

Skupna količina niklja in njegovih spojin, izražena kot Ni.

NOX

Vsota dušikovega monoksida (NO) in dušikovega dioksida (NO2), izražena
kot NO2.
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Opredelitev
Onesnaževala in parametri

Pb

Skupna količina svinca in njegovih spojin, izražena kot Pb.

PBDD/F

Polibrominirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani.

PCB

Poliklorirani bifenili.

PCDD/F

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani.

POP

Obstojna organska onesnaževala, kot so navedena v Prilogi IV k Uredbi (ES)
št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (1) in njenih spremembah.

Sb

Skupna količina antimona in njegovih spojin, izražena kot Sb.

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

Skupna količina antimona, arzena, svinca, kroma, kobalta, bakra, mangana,
niklja in vanadija ter njihovih spojin, izražena kot
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V.

SO2

Žveplov dioksid.

Sulfat (SO42-)

Raztopljeni sulfat, izražen kot SO42-.

TOC

Skupni organski ogljik, izražen kot C (v vodi); vključuje vse organske spojine.

Vsebnost TOC (v trdnih ostankih)

Vsebnost skupnega organskega ogljika. Količina ogljika, ki se spremeni v
ogljikov dioksid z izgorevanjem in se po obdelavi s kislino ne sprosti kot
ogljikov dioksid.

TSS

Skupne suspendirane snovi. Masna koncentracija vseh suspendiranih snovi (v
vodi), izmerjena s filtracijo prek filtrov iz steklenih vlaken in gravimetrijo.

Tl

Skupna količina talija in njegovih spojin, izražena kot Tl.

TVOC

Skupni hlapni organski ogljik, izražen kot C (v zraku).

Zn

Skupna količina cinka in njegovih spojin, izražena kot Zn.

(1) Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi
Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).

KRATICE

V teh zaključkih o BAT se uporabljajo naslednje kratice:
Kratica

Opredelitev

EMS

Sistem okoljskega upravljanja.

FDBR

Fachverband Anlagenbau (iz prejšnjega imena organizacije: Fachverband
Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau).

FGC

Čiščenje dimnih plinov.

OTNOC

Pogoji, ki niso običajni pogoji obratovanja.

SCR

Selektivna katalitična redukcija.

SNCR

Selektivna nekatalitična redukcija.

I-TEQ

Mednarodni toksični ekvivalent v skladu s programi Severnoatlantskega
zavezništva (NATO).

WHO-TEQ

Toksični ekvivalent v skladu s programi Svetovne zdravstvene organizacije
(SZO).
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SPLOŠNI PREMISLEKI

Najboljše razpoložljive tehnike
Tehnike, navedene in opisane v teh zaključkih o BAT, niso niti zavezujoče niti izčrpne. Uporabljajo se lahko druge tehnike, s
katerimi se zagotovi vsaj enakovredna stopnja varstva okolja.
Če ni navedeno drugače, se ti zaključki o BAT uporabljajo za vse naprave, ki so predmet teh zaključkov.

Ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami (BAT-AEL), za emisije v zrak
Ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami (BAT-AEL), za emisije v zrak, navedene v teh zaključkih o
BAT, se nanašajo na koncentracije, izražene kot masa izpuščenih snovi na prostornino dimnega plina ali izčrpanega zraka
pod naslednjimi standardnimi pogoji: suhi plin pri temperaturi 273,15 K in tlaku 101,3 kPa, izražene pa so v mg/Nm3, µg/
Nm3, ng I-TEQ/Nm3 ali ng WHO-TEQ/Nm3.
Referenčne vsebnosti kisika, s katerimi se izrazijo ravni emisij, povezane z BAT v tem dokumentu, so prikazane v spodnji
preglednici.
Dejavnost

Referenčna vsebnost kisika (OR)

Sežiganje odpadkov

11 volumskih -% v suhem odpadnem plinu

Čiščenje pepela z rešetke

Brez popravka za vsebnost kisika

Enačba za izračun koncentracije emisij pri referenčni vsebnosti kisika je:

pri čemer je:
ER:

koncentracija emisij pri referenčni vsebnosti kisika OR;

OR:

referenčna vsebnost kisika v volumskih odstotkih;

EM :

izmerjena koncentracija emisij;

OM:

izmerjena vsebnost kisika v volumskih odstotkih.

Za čase povprečenja se uporabljajo naslednje opredelitve:
Vrsta merjenja

Neprekinjeno

Čas povprečenja

Opredelitev

Polurno povprečje

Povprečna vrednost v obdobju 30 minut

Dnevno povprečje

Povprečje v enodnevnem obdobju na
podlagi veljavnih polurnih povprečij

Povprečje v obdobju vzorčenja

Povprečna vrednost treh zaporednih
meritev, pri čemer vsaka traja vsaj 30
minut (1)

Dolgoročno obdobje vzorčenja

Vrednost v dvo- do štiritedenskem ob
dobju vzorčenja

Redno

(1) Pri vsakem parametru, za katerega zaradi omejitev v zvezi z vzorčenjem ali analitičnih omejitev ni primerno 30-minutno vzorčenje/
merjenje in/ali povprečje treh zaporednih merjenj, se lahko uporabi ustreznejši postopek. Za PCDD/F in dioksinom podobne PCB se
pri kratkoročnem vzorčenju uporablja eno 6- do 8-urno obdobje vzorčenja.

Kadar se odpadki sosežigajo skupaj z neodpadkovnim gorivom, se ravni emisij, povezane z BAT, za emisije v zrak, navedene
v teh zaključkih o BAT, uporabljajo za celotno količino nastalega dimnega plina.
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Ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, za emisije v vodo
Ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami (BAT-AEL), za emisije v vodo iz teh zaključkov o BAT se
nanašajo na koncentracije (masa izpuščenih snovi na prostornino odpadne vode), izražene pa so v mg/l ali ng I-TEQ/l..
V zvezi z odpadno vodo iz FGC se ravni emisij, povezane z BAT, nanašajo na naključno vzorčenje (samo za TSS) ali dnevna
povprečja, tj. 24-urne pretočno sorazmerne sestavljene vzorce. Časovno sorazmerno sestavljeno vzorčenje se lahko
uporabi, če se dokaže zadostna stabilnost pretoka.
Za odpadno vodo, ki nastane pri čiščenju pepela z rešetke, se ravni emisij, povezane z BAT, nanašajo na enega od naslednjih
dveh primerov:
— v primeru stalnih izpustov na dnevne povprečne vrednosti, tj. 24-urne pretočno sorazmerne sestavljene vzorce,
— v primeru šaržnih izpustov na povprečne vrednosti med trajanjem izpusta, odvzete kot pretočno sorazmerni sestavljeni
vzorci, ali če je iztok ustrezno zmešan in homogen, naključni vzorec, odvzet pred izpustom.
Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije v vodo veljajo na točki, kjer emisija zapusti obrat.

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami (BAT-AEEL)
Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, v teh zaključkih o BAT za sežiganje nenevarnih odpadkov, razen blata iz
čistilnih naprav in nevarnih lesnih odpadkov, so izražene kot:
— bruto električni izkoristek v primeru sežigalnice ali dela sežigalnice, ki proizvaja elektriko s kondenzacijsko turbino,
— bruto energijski izkoristek v primeru sežigalnice ali dela sežigalnice, ki:
— proizvaja samo toploto ali
— proizvaja elektriko s protitlačno turbino, toploto pa s paro, ki zapušča turbino.
To se izrazi, kot sledi:

Bruto električni izkoristek

Bruto energijski izkoristek

pri čemer je:
— We:

proizvedena električna moč v MW,

— Qhe:

toplotna moč, ki se dovaja v toplotne izmenjevalnike na primarni strani, v MW;

— Qde:

neposredno izpuščena toplotna moč (para ali vroča voda), od katere se odšteje toplotna moč v
povratnem toku, v MW,

— Qb:

toplotna moč, ki jo proizvede kotel, v MW,

— Qi:

toplotna moč (para ali vroča voda), ki se uporablja znotraj naprave (npr. za ponovno segrevanje
dimnega plina), v MW,

— Qth:

vhodna toplota v enote za toplotno obdelavo (npr. peči), vključno z odpadki in pomožnimi gorivi, ki
se stalno uporabljajo (razen na primer za zagon), v MWth, izražena kot kurilnost.

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, v teh zaključkih o BAT za sežiganje blata iz čistilnih naprav in nevarnih
odpadkov, razen nevarnih lesnih odpadkov, so izražene kot izkoristek kotla.
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Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, so izražene kot delež.
Spremljanje, povezano z ravnmi energijske učinkovitosti, povezanimi z BAT, je navedeno v BAT 2.

Vsebnost neizgorelih snovi v pepelu z rešetke / žlindri
Vsebnost neizgorelih snovi v žlindri in/ali pepelu z rešetke je izražena kot delež suhe mase bodisi kot izgube pri vžigu
bodisi kot masni delež TOC.

1.

ZAKLJUČKI O BAT

1.1

Sistemi okoljskega upravljanja
BAT 1.Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti je izpopolnitev in izvajanje
sistema okoljskega upravljanja, ki vključuje vse naslednje elemente:
(i)

zavezanost, vodenje in odgovornost vodstva, vključno z višjim vodstvom, za izvajanje učinkovitega sistema
okoljskega upravljanja;

(ii)

analizo, ki vključuje določitev okvira organizacije, opredelitev potreb in pričakovanj zainteresiranih strani,
opredelitev značilnosti obrata, povezanih z morebitnimi tveganji za okolje (ali zdravje ljudi), ter veljavnih
pravnih zahtev v zvezi z okoljem;

(iii)

oblikovanje okoljske politike, ki vključuje stalno izboljševanje okoljske učinkovitosti obrata;

(iv)

določitev ciljev in kazalnikov učinkovitosti v zvezi s pomembnimi okoljskimi vidiki, vključno z
ohranjanjem skladnosti z veljavnimi pravnimi zahtevami;

(v)

načrtovanje in izvajanje potrebnih postopkov in ukrepov (vključno s popravnimi in preventivnimi ukrepi,
če so potrebni) za doseganje okoljskih ciljev in preprečevanje okoljskih tveganj;

(vi)

določitev struktur, vlog in odgovornosti v zvezi z okoljskimi vidiki in cilji ter zagotavljanje potrebnih
finančnih in človeških virov;

(vii)

zagotavljanje potrebne usposobljenosti in ozaveščenosti osebja, katerega delo lahko vpliva na okoljsko
učinkovitost obrata (npr. z zagotavljanjem informacij in usposabljanjem);

(viii)

notranjo in zunanjo komunikacijo;

(ix)

spodbujanje sodelovanja zaposlenih pri dobrih praksah okoljskega upravljanja;

(x)

sprejetje in vzdrževanje priročnika za upravljanje in pisnih postopkov za nadzor nad dejavnostmi z
znatnim vplivom na okolje ter ustreznih evidenc;

(xi)

učinkovito operativno načrtovanje in vodenje procesov;

(xii)

izvajanje ustreznih programov vzdrževanja;

(xiii)

protokole za pripravljenost in odzivanje na izredne dogodke, vključno s preprečevanjem in/ali
zmanjševanjem negativnih vplivov izrednih razmer (na okolje);

(xiv)

pri (ponovnem) projektiranju (novega) obrata ali njegovega dela proučitev njegovega vpliva na okolje v
celotni življenjski dobi, kar vključuje gradnjo, vzdrževanje, obratovanje in razgradnjo;

(xv)

izvajanje programa spremljanja in merjenja; po potrebi so informacije na voljo v referenčnem poročilu o
spremljanju emisij v zrak in vodo iz obratov iz direktive o industrijskih emisijah;

(xvi)

redno uporabo sektorskih primerjalnih analiz;

(xvii) redno neodvisno (kolikor je izvedljivo) notranjo revizijo in redno neodvisno zunanjo revizijo, da se oceni
okoljska učinkovitost in ugotovi, ali je sistem okoljskega upravljanja skladen z načrtovano ureditvijo ter ali
se ustrezno izvaja in vzdržuje;
(xviii) oceno vzrokov neskladnosti, izvajanje popravnih ukrepov v odziv na neskladnosti, pregled učinkovitosti
popravnih ukrepov in določitev, ali obstajajo oziroma ali bi se lahko pojavile podobne neskladnosti;

Uradni list Evropske unije

SL

3.12.2019

L 312/63

(xix)

redno pregledovanje sistema okoljskega upravljanja ter njegove stalne ustreznosti, primernosti in
učinkovitosti, ki ga izvaja višje vodstvo;

(xx)

spremljanje in upoštevanje razvoja čistejših tehnik.

Najboljša razpoložljiva tehnika za sežigalnice, in kjer je ustrezno, čistilne naprave za pepel z rešetke je tudi
vključitev naslednjih elementov v sistem okoljskega upravljanja:
(xxi)

za sežigalnice upravljanje tokov odpadkov (glej BAT 9);

(xxii)

za čistilne naprave za pepel z rešetke upravljanje kakovosti izhodnega materiala (glej BAT 10);

(xxiii)

načrt ravnanja z ostanki, vključno z ukrepi za:
(a) zmanjšanje nastajanja ostankov;
(b) optimizacijo ponovne uporabe, regeneracije, recikliranja in/ali energijske predelave ostankov;
(c) zagotovitev ustreznega odstranjevanja ostankov;

(xxiv)

za sežigalnice načrt upravljanja OTNOC (glej BAT 18);

(xxv)

za sežigalnice načrt za obvladovanje nesreč (glej oddelek 2.4);

(xxvi)

za čistilne naprave za pepel z rešetke upravljanje razpršenih emisij prahu (glej BAT 23);

(xxvii) načrt za obvladovanje vonjav, ko se pričakuje in/ali je dokazana obremenitev občutljivih sprejemnikov z
vonjavami (glej oddelek2.4);
(xxviii) načrt za obvladovanje hrupa (glej tudi BAT 37), ko se pričakuje in/ali je dokazana obremenitev občutljivih
sprejemnikov s hrupom (glej oddelek 2.4).

Opomba
Z Uredbo (ES) št. 1221/2009 je vzpostavljen sistem Evropske unije za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), ki je
primer sistema okoljskega upravljanja, skladnega s temi najboljšimi razpoložljivimi tehnikami.

Uporaba
Raven podrobnosti in stopnja formalizacije sistema okoljskega upravljanja bosta na splošno povezani z naravo,
obsegom in kompleksnostjo obrata ter vsemi njegovimi morebitnimi vplivi na okolje (kar se določi tudi z vrsto in
količino obdelanih odpadkov).

1.2

Spremljanje
BAT 2.Namen BAT je določiti bruto električni izkoristek, bruto energijski izkoristek ali izkoristek kotla sežigalnice
kot celote ali vseh ustreznih delov sežigalnice.
Opis
Pri novi sežigalnici ali po vsaki spremembi obstoječe sežigalnice, ki bi lahko znatno vplivala na energijsko
učinkovitost, se bruto električni izkoristek, bruto energijski izkoristek ali izkoristek kotla določi s preskusom
učinkovitosti delovanja pri polni obremenitvi.
Pri obstoječi sežigalnici, pri kateri se preskus učinkovitosti ni opravil ali pri kateri se preskus učinkovitosti pri polni
obremenitvi ne more opraviti iz tehničnih razlogov, se lahko bruto električni izkoristek, bruto energijski izkoristek
ali izkoristek kotla določi ob upoštevanju projektnih vrednosti pri pogojih preskusa učinkovitosti.
V zvezi s preskusom učinkovitosti ni na voljo nobenega standarda EN za določitev izkoristka kotla sežigalnic. Za
sežigalnice s kurilno rešetko se lahko uporabijo smernice FDBR RL 7.
BAT 3.Najboljša razpoložljiva tehnika je spremljanje ključnih parametrov procesa, pomembnih za emisije v zrak in
vodo, vključno s tistimi, ki so navedeni spodaj.
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Parametri

Spremljanje

Dimni plin, ki nastane pri sežiganju
odpadkov

Pretok, vsebnost kisika, temperatura,
tlak, vsebnost vodnih hlapov

Zgorevalna komora

Temperatura

Odpadne vode iz mokrega FGC

Pretok, pH, temperatura

Odpadne vode iz čistilnih naprav za
pepel z rešetke

Pretok, pH, prevodnost

Neprekinjeno merjenje

BAT 4.Najboljša razpoložljiva tehnika je vsaj tako pogosto spremljanje kanaliziranih emisij v zrak, kot je navedeno
spodaj, v skladu s standardi EN. Če standardi EN niso na voljo, je najboljša razpoložljiva tehnika uporaba
standardov ISO, nacionalnih ali drugih mednarodnih standardov, s katerimi se zagotovijo z znanstvenega vidika
enako kakovostni podatki.
Snov/parameter

Postopek

Standardi (1)

Najmanjša pogostost
spremljanja (2)

Spremljanje v
povezavi z

NOX

sežiganje odpadkov

splošni standardi EN

stalno

BAT 29

NH3

sežiganje odpadkov pri
uporabi SNCR in/ali SCR

splošni standardi EN

stalno

BAT 29

N2O

— sežiganje odpadkov v
peči z zgorevanjem v
lebdeči plasti
— sežiganje odpadkov,
ko se SNCR izvaja s
sečnino

EN 21258 (3)

enkrat na leto

BAT 29

CO

sežiganje odpadkov

splošni standardi EN

stalno

BAT 29

SO2

sežiganje odpadkov

splošni standardi EN

stalno

BAT 27

HCl

sežiganje odpadkov

splošni standardi EN

stalno

BAT 27

HF

sežiganje odpadkov

splošni standardi EN

stalno (4)

BAT 27

Prah

čiščenje pepela z rešetke

EN 13284-1

enkrat na leto

BAT 26

sežiganje odpadkov

splošni standardi EN
in EN 13284-2

stalno

BAT 25

Kovine in polko
vine, razen žive
ga srebra (As, Cd,
Co, Cr, Cu, Mn,
Ni, Pb, Sb, Tl, V)

sežiganje odpadkov

EN 14385

enkrat na šest
mesecev

BAT 25

Hg

sežiganje odpadkov

splošni standardi EN
in EN 14884

stalno (5)

BAT 31

TVOC

sežiganje odpadkov

splošni standardi EN

stalno

BAT 30

PBDD/F

sežiganje odpadkov (6)

standard EN ni na
voljo

enkrat na šest
mesecev

BAT 30
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Snov/parameter

PCDD/F

dioksinom pod
obni poliklori
rani bifenili
(PCB)

Benzo[a]piren

Postopek

sežiganje odpadkov

sežiganje odpadkov

sežiganje odpadkov

L 312/65

Najmanjša pogostost
spremljanja (2)

Spremljanje v
povezavi z

EN 1948-1, EN 19482, EN 1948-3

enkrat na šest
mesecev za
kratkoročno
vzorčenje

BAT 30

standard EN za
dolgoročno vzorčenje
ni na voljo
EN 1948-2, EN 19483

enkrat na mesec za
dolgoročno vzorče
nje (7)

BAT 30

EN 1948-1, EN 19482, EN 1948-4

enkrat na šest mese
cev za kratkoročno
vzorčenje (8)

BAT 30

standard EN za
dolgoročno vzorčenje
ni na voljo
EN 1948-2, EN 19484

enkrat na mesec za
dolgoročno vzorče
nje (7) (8)

BAT 30

standard EN ni na
voljo

enkrat na leto

BAT 30

Standardi (1)

(1) Splošni standardi EN za neprekinjeno merjenje so EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 in EN 14181. Standardi EN za
redno merjenje so navedeni v preglednici ali sprotnih opombah.
(2) Pri rednem spremljanju pogostost spremljanja ne velja, če bi naprava delovala izključno zaradi merjenja emisij.
(3) Če se uporablja stalno spremljanje N2O, se uporabljajo splošni standardi EN za neprekinjeno merjenje.
(4) Neprekinjeno merjenje HF se lahko nadomesti z rednim merjenjem vsaj enkrat na šest mesecev, če se dokaže, da so ravni
emisij HCl dovolj stabilne. Za redno merjenje HF ni na voljo noben standard EN.
(5) Pri napravah, v katerih se sežigajo odpadki z dokazano nizko in stabilno vsebnostjo živega srebra (npr. monotokovi
odpadkov nadzorovane sestave), se lahko stalno spremljanje emisij nadomesti z dolgoročnim vzorčenjem (za dolgoročno
vzorčenje Hg standard EN ni na voljo) ali rednimi merjenji vsaj enkrat na šest mesecev. Ustrezen standard v slednjem
primeru je EN 13211.
(6) Spremljanje se uporablja samo za sežiganje odpadkov, ki vsebujejo bromirane zaviralce ognja, ali naprave, ki uporabljajo
BAT 31 d, s stalnim vbrizgavanjem broma.
(7) Spremljanje se ne uporablja, če se dokaže, da so ravni emisij dovolj stabilne.
(8) Spremljanje se ne uporablja, kadar se dokaže, da emisije dioksinom podobnih PCB znašajo manj kot 0,01 ng WHO-TEQ/
Nm3.

BAT 5.Najboljša razpoložljiva tehnika je ustrezno spremljanje kanaliziranih emisij v zrak iz sežigalnice med
OTNOC.

Opis
Spremljanje se lahko izvaja z neposrednim merjenjem emisij (npr. pri onesnaževalih, ki se stalno spremljajo) ali
spremljanjem nadomestnih parametrov, če se izkaže, da je znanstvena kakovost tega spremljanja enakovredna ali
večja od znanstvene kakovosti neposrednega merjenja emisij. Emisije med zagonom in zaustavitvijo, ko se
odpadki ne sežigajo, vključno z emisijami PCDD/F, so ocenjene na podlagi sklopov meritev, izvedenih med
načrtovanimi dejavnostmi zagona/zaustavitve, npr. vsaka tri leta.
BAT 6.Najboljša razpoložljiva tehnika je vsaj tako pogosto spremljanje emisij v vodo, ki nastanejo pri čiščenju
dimnih plinov in/ali pepela z rešetke, kot je navedeno spodaj, in v skladu s standardi EN. Če standardi EN niso na
voljo, je najboljša razpoložljiva tehnika uporaba standardov ISO, nacionalnih ali drugih mednarodnih standardov,
s katerimi se zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni podatki.
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Snov/parameter

Skupni organski
ogljik (TOC)

Proces

FGC

Standardi

Najmanjša pogostost
spremljanja

EN 1484

enkrat na mesec

čiščenje pepela z rešetke
Skupne suspen
dirane snovi
(TSS)

FGC

As

FGC

Cd

FGC

Cr

FGC

Cu

FGC

Mo

FGC

Ni

FGC

Pb

FGC

3.12.2019

Spremljanje v
povezavi z

enkrat na mesec (1)
EN 872

čiščenje pepela z rešetke

enkrat na dan (2)
enkrat na mesec (1)

enkrat na mesec

na voljo so različni
standardi EN (npr. EN
ISO 11885, EN ISO
15586 ali EN ISO
17294-2)

čiščenje pepela z rešetke
Sb

FGC

Tl

FGC

Zn

FGC

enkrat na mesec (1)
BAT 34

enkrat na mesec

FGC

na voljo so različni
standardi EN (npr. EN
ISO 12846 ali EN ISO
17852)

Amonijev dušik
(NH4-N)

čiščenje pepela z rešetke

na voljo so različni
standardi EN (npr. EN
ISO 11732, EN ISO
14911)

Klorid (Cl-)

čiščenje pepela z rešetke

na voljo so različni
standardi EN (npr. EN
ISO 10304-1, EN ISO
15682)

Sulfat (SO42-)

čiščenje pepela z rešetke

EN ISO 10304-1

PCDD/F

FGC

Hg

čiščenje pepela z rešetke

enkrat na mesec

standard EN ni na vo
ljo

enkrat na mesec (1)

enkrat na mesec (1)
enkrat na šest mese
cev

(1) Najmanjša pogostost spremljanja je lahko vsaj enkrat na šest mesecev, če se dokaže, da so emisije dovolj stabilne.
(2) Dnevno 24-urno merjenje pretočno sorazmerno sestavljenih vzorcev se lahko nadomesti z dnevnim merjenjem v naključnih
vzorcih.

BAT 7.Najboljša razpoložljiva tehnika je vsaj tako pogosto spremljanje vsebnosti neizgorelih snovi v žlindri in
pepelu z rešetke v sežigalnici, kot je navedeno spodaj, in v skladu s standardi EN.
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Parameter

Standardi

Izgube pri vžigu (1)

EN 14899 in bodisi
EN 15169 bodisi EN
15935

Skupni organski ogljik (1) (2)

EN 14899 in bodisi
EN 13137 bodisi EN
15936

L 312/67

Najmanjša pogostost
spremljanja

Spremljanje v
povezavi z

enkrat na tri mesece

BAT 14

(1) Spremljajo se izgube pri vžigu ali skupni organski ogljik.
(2) Elementarni ogljik (npr. določen v skladu z DIN 19539) se lahko odšteje od rezultata merjenja.

BAT 8.Najboljša razpoložljiva tehnika pri sežiganju nevarnih odpadkov, ki vsebujejo obstojna organska
onesnaževala (POP), je določiti vsebnost POP v izhodnih tokovih (npr. žlindri in pepelu z rešetke, dimnem plinu,
odpadnih vodah) po zagonu sežigalnice in vsaki spremembi, ki bi lahko znatno vplivala na vsebnost POP v
izhodnih tokovih.

Opis
Vsebnost POP v izhodnih tokovih se določi z neposrednimi merjenji ali posrednimi metodami (npr. nakopičena
količina POP v letečem pepelu, suhi ostanki pri FGC, odpadne vode, ki nastanejo pri FGC, in povezano blato iz
čistilnih naprav za odpadne vode se lahko določijo s spremljanjem vsebnosti POP v dimnem plinu pred uporabo
sistema FGC in po njej) ali na podlagi reprezentativnih študij o napravi.

Uporaba
Uporablja se samo za naprave, ki:
— sežigajo nevarne odpadke z ravnmi POP, ki pred sežiganjem presegajo mejne koncentracijske vrednosti,
opredeljene v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 850/2004 in njenih spremembah, in
— ki ne izpolnjujejo specifikacij iz opisa postopka iz točke (g) poglavja IV.G.2 tehničnih smernic Programa
Združenih narodov za okolje (UNEP) UNEP/CHW.13/6/Add.1/Rev.1.
1.3

Splošna okoljska učinkovitost in učinkovitost zgorevanja
BAT 9.Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti sežigalnice z upravljanjem
tokov odpadkov (glej BAT 1) je uporaba vseh spodaj navedenih tehnik (a)–(c), in kjer je ustrezno, tudi tehnik (d),
(e) in (f).
Tehnika

Opis

(a)

Določitev vrst odpadkov, ki se lahko
sežigajo

Na podlagi značilnosti sežigalnice opredelitev vrst odpadkov, ki se
lahko sežigajo, na primer glede na fizikalno obliko snovi, kemijske
lastnosti, nevarne lastnosti ter sprejemljive razpone kurilne
vrednosti, vlažnosti, vsebnosti pepela in velikosti.

(b)

Vzpostavitev in izvajanje postopkov
opredelitve in predhodnega prevzema
odpadkov

Namen teh postopkov je zagotoviti tehnično (in zakonsko)
ustreznost postopkov obdelave odpadkov za določeno vrsto
odpadkov pred prispetjem odpadkov v napravo. Vključujejo
postopke za zbiranje informacij o vhodnih odpadkih, lahko pa
tudi vzorčenje in opredelitev odpadkov, da se pridobi zadostno
znanje o sestavi odpadkov. Postopki predhodnega prevzema
odpadkov temeljijo na tveganju, pri čemer se upoštevajo na
primer nevarne lastnosti odpadkov, tveganja, ki jih odpadki
povzročajo v smislu varnosti postopka, varnosti pri delu in
vplivov na okolje, ter informacije, ki jih zagotovijo prejšnji
imetniki odpadkov.
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Opis

(c)

Vzpostavitev in izvajanje postopkov
prevzema odpadkov

Namen postopkov prevzema je potrditi značilnosti odpadkov, kot
so bile opredeljene v fazi predhodnega prevzema. Z njimi se
opredelijo elementi, ki jih je treba preveriti ob dostavi odpadkov
v napravo, ter merila za sprejem in zavrnitev odpadkov.
Vključujejo lahko vzorčenje, pregled in analizo odpadkov.
Postopki prevzema odpadkov temeljijo na tveganju, pri čemer se
upoštevajo na primer nevarne lastnosti odpadkov, tveganja, ki jih
odpadki povzročajo v smislu varnosti postopka, varnosti pri delu
in vplivov na okolje, ter informacije, ki jih zagotovijo prejšnji
imetniki odpadkov. Elementi, ki jih je treba spremljati za vsako
vrsto odpadkov, so podrobno opredeljeni v BAT 11.

(d)

Vzpostavitev in izvajanje sledilnega
sistema in popisa odpadkov

Namen sledilnega sistema in popisa odpadkov je slediti lokaciji in
količini odpadkov v napravi. V njem so shranjene vse informacije,
ustvarjene med postopki predhodnega prevzema (npr. datum
prispetja v napravo in enotna referenčna številka odpadka,
informacije o prejšnjih imetnikih, rezultati analize pred
prevzemom in ob prevzemu, vrsta in količina odpadkov na
lokaciji, vključno z vsemi opredeljenimi nevarnostmi),
prevzemom, skladiščenjem, obdelavo in/ali njihovim odvozom z
lokacije. Sledilni sistem odpadkov temelji na tveganju, pri čemer se
upoštevajo na primer nevarne lastnosti odpadkov, tveganja, ki jih
odpadki povzročajo v smislu varnosti postopka, varnosti pri delu
in vplivov na okolje, ter informacije, ki jih zagotovijo prejšnji
imetniki odpadkov.
Sledilni sistem odpadkov vključuje jasno označevanje odpadkov,
ki se ne skladiščijo v zalogovniku odpadkov ali v posodah za blato
iz čistilnih naprav (npr. vsebnikih, sodih, balah ali drugih oblikah
embalaže), da je odpadke mogoče vedno identificirati.

(e)

Ločevanje odpadkov

Odpadki se ločijo glede na svoje lastnosti, da se omogočita lažje in
okoljsko varnejše skladiščenje in sežiganje. Ločevanje odpadkov
temelji na fizičnem ločevanju različnih odpadkov in postopkih
za opredelitev, kdaj in kje se odpadki skladiščijo.

(f)

Preverjanje združljivosti odpadkov
pred mešanjem nevarnih odpadkov

Združljivost se zagotavlja z nizom preveritvenih ukrepov in
preskusov, da se odkrijejo vse neželene in/ali potencialno
nevarne kemijske reakcije med odpadki (npr. polimerizacija,
razvijanje plina, eksotermna reakcija, razgradnja), do katerih
primer med mešanjem ali združevanjem. Preskusi združljivosti
temeljijo na tveganju, pri čemer se upoštevajo na primer nevarne
lastnosti odpadkov, tveganja, ki jih odpadki povzročajo za varnost
postopka, varnost pri delu in vplive na okolje, ter informacije, ki
jih zagotovijo prejšnji imetniki odpadkov.

BAT 10.Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti čistilne naprave za pepel z
rešetke je vključiti elemente upravljanja kakovosti izhodnega materiala v sistem okoljskega upravljanja (glej BAT 1).

Opis
Elementi upravljanja kakovosti izhodnega materiala so vključeni v sistem okoljskega upravljanja, da se zagotovi, da
je izhodni material po čiščenju pepela z rešetke v skladu s pričakovanji, pri čemer se uporabijo obstoječi standardi
EN, če so na voljo. S tem se omogočata tudi spremljanje in optimizacija čiščenja pepela z rešetke.

Uradni list Evropske unije

SL

3.12.2019

L 312/69

BAT 11.Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti sežigalnice je spremljanje
dostavljenih odpadkov v okviru postopkov prevzema odpadkov (glej BAT 9 (c)), vključno s spodaj navedenimi
elementi, odvisno od tveganja, ki ga predstavljajo prihajajoči odpadki.
Vrsta odpadkov

Spremljanje dostavljenih odpadkov

Trdni komunalni odpadki in drugi nenevarni
odpadki

—
—
—
—

Odkrivanje radioaktivnosti,
tehtanje dostavljenih odpadkov,
vizualni pregled,
redno vzorčenje dostavljenih odpadkov in analiza ključnih
lastnosti/snovi (npr. kurilne vrednosti, vsebnosti halogenov
in kovin/polkovin). Pri trdnih komunalnih odpadkih to
vključuje ločeno raztovarjanje.

Blato iz čistilnih naprav

— Tehtanje dostavljenih odpadkov (ali merjenje pretoka, če se
blato iz čistilnih naprav dovaja skozi cevovod),
— vizualni pregled, kolikor je to tehnično mogoče,
— redno vzorčenje in analiza ključnih lastnosti/snovi (npr.
kurilne vrednosti, vsebnosti vode, pepela in živega srebra).

Nevarni odpadki, razen kliničnih odpadkov

— Odkrivanje radioaktivnosti,
— tehtanje dostavljenih odpadkov,
— vizualni pregled, če je to tehnično mogoče,
— nadzor in primerjava posameznih dostavljenih odpadkov z
izjavo povzročitelja odpadkov,
— vzorčenje vsebine:
— vseh cistern in priklopnih vozil,
— pakiranih odpadkov (npr. v sodih, vsebnikih IBC ali
manjših embalažah)
in analiza:
— parametrov izgorevanja (vključno s kurilno vrednostjo in
plameniščem),
— združljivosti odpadkov zaradi odkrivanja možnih
nevarnih reakcij, do katerih pride pri združevanju ali
mešanju odpadkov, pred skladiščenjem (BAT 9 f),
— ključnih snovi, vključno s POP, halogeni in žveplom,
kovinami/polkovinami.

Klinični odpadki

— Odkrivanje radioaktivnosti,
— tehtanje dostavljenih odpadkov,
— vizualni pregled neoporečnosti embalaže.

BAT 12.Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje okoljskega tveganja, povezanega s sprejemom, obravnavo
in skladiščenjem odpadkov, je uporaba obeh spodaj navedenih tehnik.
Tehnika

Opis

(a)

Neprepustne površine z ustrezno dre
nažno infrastrukturo

Glede na tveganja, ki jih odpadki povzročajo za onesnaženje tal ali
vode, se na območju sprejema odpadkov, obravnave in
skladiščenja odpadkov zagotovi neprepustnost površine za
zadevne tekočine, območje pa se opremi tudi z ustrezno
drenažno infrastrukturo (glej BAT 32). Neoporečnost te površine
se redno preverja, kolikor je to tehnično mogoče.

(b)

Primerna skladiščna zmogljivost za
odpadke

Sprejeti so ukrepi za preprečevanje kopičenja odpadkov, kot so:
— jasna določitev največje skladiščne zmogljivosti za odpadke, ki
ni presežena, pri čemer se upoštevajo značilnosti odpadkov
(npr. glede nevarnosti požara) in zmogljivost obdelave,
— redno spremljanje količine skladiščenih odpadkov glede na
največjo dovoljeno skladiščno zmogljivost,
— za odpadke, ki se med skladiščenjem ne mešajo (npr.
klinični odpadki, pakirani odpadki), se jasno določi
najdaljši zadrževalni čas.
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BAT 13.Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje okoljskega tveganja, povezanega s skladiščenjem in
obravnavo kliničnih odpadkov, je uporaba kombinacije spodaj navedenih tehnik.
Tehnika

Opis

(a)

Avtomatizirana ali polavtomatizirana
obravnava odpadkov

Klinični odpadki se raztovorijo s tovornjaka na območje za
skladiščenje odpadkov z avtomatiziranim ali ročnim sistemom,
odvisno od tveganja, ki ga predstavlja ta dejavnost. Z območja za
skladiščenje odpadkov se klinični odpadki dozirajo v peč z
avtomatiziranim sistemom doziranja.

(b)

Sežiganje zatesnjenih vsebnikov za
enkratno uporabo, če se ti uporabljajo

Klinični odpadki se dostavijo v zatesnjenih in močnih gorljivih
vsebnikih, ki se med skladiščenjem in obravnavo nikoli ne
odprejo. Če te posode vsebujejo igle in ostre medicinske
pripomočke, morajo biti vsebniki tudi odporni proti predrtju.

(c)

Čiščenje in razkuževanje vsebnikov za
večkratno uporabo, če se ti uporabljajo

Vsebniki za večkratno uporabo za odpadke se očistijo na
posebnem območju, namenjenem čiščenju, in razkužijo v
napravi, ki je posebej zasnovana za razkuževanje. Morebitni
ostanki, pridobljeni pri čiščenju, se sežgejo.

BAT 14.Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti sežiganja odpadkov,
zmanjšanje vsebnosti neizgorelih snovi v žlindri in pepelu z rešetke ter zmanjšanje emisij v zrak, ki nastanejo pri
sežiganju odpadkov, je uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik.
Tehnika

Opis

Uporaba

(a)

Mešanje odpadkov

Mešanje odpadkov pred sežiganjem
vključuje na primer naslednje dejavno
sti:
— mešanje z bunkerskim žerjavom,
— uporabo sistema za izravnavanje do
ziranja,
— mešanje združljivih tekočih in pa
stoznega odpada.
V nekaterih primerih se trdni odpadki
pred mešanjem zdrobijo.

Ne uporablja se, kadar je potrebno nepo
sredno doziranje v peč iz varnostnih raz
logov ali zaradi lastnosti odpadkov (npr.
infektivni klinični odpadki, odpadki z ne
prijetnim vonjem ali odpadki, ki bi lahko
izpuščali hlapne snovi).
Ne uporablja se, kadar bi med različnimi
vrstami odpadkov lahko prišlo do nežele
nih reakcij (glej BAT 9 (f)).

(b)

Napredni krmilni
sistem

Glej oddelek 2.1.

Splošno uporabno.

(c)

Optimizacija po
stopka sežiganja

Glej oddelek 2.1.

Optimizacija zasnove se ne uporablja za
obstoječe peči.

Preglednica 1
Ravni okoljske učinkovitosti, povezane z BAT, za neizgorele snovi v žlindri in pepelu z rešetke, ki
ostanejo po sežiganju odpadkov
Parameter

Enota

BAT-AEPL

Vsebnost TOC v žlindri in pepelu z rešetke (1)

Volumenski % v suhem odpad
nem plinu.

1–3 (2)

Izgube pri vžigu žlindre in pepela z rešetke (1)

Volumenski % v suhem odpad
nem plinu.

1–5 (2)

(1) Uporablja se raven okoljske učinkovitosti, povezana z BAT (BAT-AEPL), za vsebnost TOC ali raven okoljske učinkovitosti,
povezana z BAT, za izgube pri vžigu.
(2) Spodnja meja razpona ravni okoljske učinkovitosti, povezane z BAT, se lahko doseže z uporabo peči z zgorevanjem v lebdeči
plasti ali rotacijske peči, ki deluje v območju vitrifikacije.
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S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 7.
BAT 15.Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti sežigalnice in zmanjšanje
emisij v zrak je vzpostavitev in izvajanje postopkov za prilagoditev nastavitev naprave, npr. z naprednim
krmilnim sistemom (glej opis v oddelku 2.1), kakor in kadar je to potrebno in izvedljivo, na podlagi opredelitve
lastnosti odpadkov in nadzora nad njimi (glej BAT 11).
BAT 16.Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti sežigalnice in zmanjšanje
emisij v zrak je vzpostavitev in izvajanje delovnih postopkov (npr. organizacija dobavne verige, stalno delovanje
in ne po posameznih serijah), da se omejijo dejavnosti zaustavitve in zagona, kolikor je to izvedljivo.
BAT 17.Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij v zrak, in kadar je ustrezno, v vodo iz sežigalnice je
zagotoviti ustrezno zasnovo sistema FGC in čistilne naprave za odpadne vode (npr. ob upoštevanju največje ravni
pretoka in koncentracije onesnaževal), ki delujeta v okviru svojega projektiranega razpona, in vzdrževanje za
zagotovitev optimalne razpoložljivosti.
BAT 18.Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje pogostosti pojavljanja OTNOC in emisij v zrak, ter kadar je
ustrezno, v vodo iz sežigalnice med OTNOC je vzpostavitev in izvajanje načrta upravljanja OTNOC, ki temelji na
tveganju, v okviru sistema okoljskega upravljanja (glej BAT 1), ki vključuje vse naslednje elemente:
— opredelitev možnih OTNOC (npr. okvara opreme, ki je ključna za varstvo okolja („ključna oprema“), glavnih
vzrokov zanje in njihovih možnih posledic ter redni pregled in dopolnitev seznama opredeljenih OTNOC, ki
se opravi po spodaj navedeni redni oceni,
— ustrezna zasnova ključne opreme (npr. razdelitev vrečastega filtra na predelke, tehnike segrevanja dimnega
plina in izogibanje potrebi po obvodu vrečastega filtra med zagonom in zaustavitvijo itd.),
— vzpostavitev in izvajanje načrta za preventivno vzdrževanje ključne opreme (glej BAT 1 (xii)),
— spremljanje in evidentiranje emisij med OTNOC in s tem povezanih okoliščinah (glej BAT 5),
— redno ocenjevanje emisij, ki se pojavijo med OTNOC (npr. pogostost dogodkov, trajanje, količina izpuščenih
onesnaževal), in po potrebi izvajanje korektivnih ukrepov.

1.4

Energijska učinkovitost
BAT 19.Najboljša razpoložljiva tehnika za povečanje učinkovitosti sežigalnice je uporaba kotla na odpadno
toploto.

Opis
Energija, ki jo vsebuje dimni plin, se predela v kotlu na odpadno toploto, ki proizvaja vročo vodo in/ali paro, ta pa
se lahko dovaja zunanjim uporabnikom, uporablja interno in/ali uporablja za proizvodnjo električne energije.

Uporaba
V primeru naprav, namenjenih sežiganju nevarnih odpadkov, je lahko uporaba omejena zaradi:
— lepljivosti letečega pepela,
— korozivnosti dimnega plina.
BAT 20.Najboljša razpoložljiva tehnika za povečanje energijske učinkovitosti sežigalnice je uporaba ustrezne
kombinacije spodaj navedenih tehnik.
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Tehnika

Opis

Uporaba

(a)

Sušenje blata iz či
stilnih naprav

Po mehanski odstranitvi vode se blato iz
čistilnih naprav dodatno suši, na primer
z uporabo nižje toplote, preden se dozira
v peč.
Koliko se lahko blato posuši, je odvisno
od sistema doziranja v peč.

Uporaba je odvisna od omejitev v zvezi z
razpoložljivostjo nižje toplote.

(b)

Zmanjšanje pretoka
dimnega plina

Pretok dimnega plina se zmanjša na pri
mer z:
— izboljšanjem distribucije primarne
ga in sekundarnega zgorevalnega
zraka,
— recirkulacijo dimnih plinov (glej od
delek 2.2).
Manjši pretok dimnih plinov zmanjšuje
potrebe naprave po energiji (npr. za ven
tilatorje za prisilni vlek).

Za obstoječe naprave je uporaba recirku
lacije dimnih plinov lahko omejena zaradi
tehničnih omejitev (npr. obremenitev
dimnih plinov z onesnaževali, pogoji se
žiganja).

(c)

Zmanjšanje toplot
nih izgub

Toplotne izgube se zmanjšajo na primer
z:
— uporabo peči z integriranim kotlom,
zaradi česar je mogoče izkoriščati
odpadno toploto tudi s sten peči,
— toplotno izolacijo peči in kotlov,
— recirkulacijo dimnih plinov (glej od
delek 2.2),
— izkoriščanjem odpadne toplote, ki
nastane pri ohlajanju žlindre in pe
pela z rešetke (glej BAT 20 (i)).

Peči z integriranim kotlom se ne uporab
ljajo za rotacijske peči ali druge peči, na
menjene sežiganju nevarnih odpadkov pri
visokih temperaturah.

(d)

Optimizacija za
snove kotla

Prenos toplote v kotlu se izboljša na pri
mer z optimizacijo:
— hitrosti in distribucije dimnih pli
nov,
— kroženjem vode/pare,
— konvekcijskih snopov,
— sistemov za čiščenje delujočega in
ustavljenega kotla za zmanjšanje za
mašitve konvekcijskih snopov.

Uporablja se za nove naprave in večje
naknadno opremljanje obstoječih naprav.

(e)

Toplotni izmenje
valniki za dimne
pline z nižjimi tem
peraturami

Posebni izmenjevalniki toplote, odporni
proti koroziji, se uporabljajo za izkoriš
čanje dodatne energije iz dimnih plinov
pri izhodu iz kotla, za elektrostatičnim
filtrom ali za sistemom vbrizgavanja
suhega sorbenta.

Uporablja se v okviru omejitev profila de
lovne temperature sistema FGC.
V primeru obstoječih naprav je lahko upo
raba omejena zaradi pomanjkanja prosto
ra.

(f)

Razmere, za katere
je značilna velika
količina pare

V pogojih z večjo količino pare (tempe
ratura in tlak) parni cikel omogoča učin
kovitejšo pretvorbo električne energije.
Pri delu v pogojih z veliko količino pare
(npr. nad 45 barov, 400 °C) je treba upo
rabiti posebne jeklene zlitine ali ognje
varne obloge, da se zaščitijo tisti deli ko
tla, ki so izpostavljeni najvišjim
temperaturam.

Uporablja se za nove naprave in večje na
knadno opremljanje obstoječih naprav,
kadar je naprava predvsem usmerjena v
proizvajanje električne energije.
Uporaba je lahko omejena zaradi:
— lepljivosti letečega pepela,
— korozivnosti dimnega plina.
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Opis

Uporaba

(g)

Soproizvodnja

Soproizvodnja toplote in električne
energije, pri kateri se toplota (predvsem
iz pare, ki zapusti turbino) uporabi za
proizvodnjo vroče vode/pare, ta pa se
nato uporabi v industrijskih procesih/
dejavnostih ali v omrežju daljinskega
ogrevanja/hlajenja.

Uporablja se v okviru omejitev, povezanih
z lokalnim povpraševanjem po toploti in
električni energiji in/ali razpoložljivostjo
omrežij.

(h)

Kondenzator dim
nih plinov

Izmenjevalnik toplote ali pralnik plinov
z izmenjevalnikom toplote, v katerem
kondenzirajo vodni hlapi v dimnih pli
nih, pri čemer se latentna toplota prene
se v vodo, ki ima zadosti nizko tempera
turo (npr. povratni tok iz omrežja
daljinskega ogrevanja).
Kondenzator dimnih plinov prinaša tudi
dodatne koristi z zmanjševanjem emisij
v zrak (npr. prahu in kislih plinov).
Z uporabo toplotnih črpalk se lahko po
veča količina energije, pridobljena iz
kondenzacije dimnih plinov.

Uporablja se v okviru omejitev, povezanih
s povpraševanjem po nizkotemperaturni
toploti, npr. z razpoložljivostjo omrežja
daljinskega ogrevanja z dovolj nizko po
vratno temperaturo.

(i)

Obravnava suhega
pepela z rešetke

Suh, vroč pepel pade z rešetke v trans
portni sistem, kjer ga ohladi zunanji
zrak. Energija se predela z uporabo hla
dilnega zraka za izgorevanje.

Uporablja se samo za peči z rešetko.
Obstajajo lahko tehnične omejitve, ki pre
prečujejo naknadno opremljanje obstoje
čih peči.

Preglednica 2
Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, za sežiganje odpadkov
(%)

BAT-AEEL
Trdni komunalni odpadki, drugi nenevarni odpadki
in nevarni lesni odpadki
Naprava
Bruto električni
izkoristek (2) (3)

Nova naprava

25–35

Obstoječa naprava

20–35

Bruto energijski
izkoristek (4)

72–91 (5)

Nevarni odpadki,
razen nevarnih
lesnih odpadkov (1)

Blato iz čistilnih
naprav

Izkoristek kotla

60–80

60–70 (6)

(1) Raven energijske učinkovitosti, povezana z BAT, se uporablja samo, kadar se uporablja ustrezen kotel na odpadno toploto.
(2) Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, za bruto električni izkoristek se uporabljajo samo za naprave ali dele
naprav, ki proizvajajo elektriko z uporabo kondenzacijske turbine.
(3) Zgornja meja razpona ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, se lahko doseže z uporabo BAT 20 (f).
(4) Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, za bruto energijski izkoristek se uporabljajo samo za naprave ali dele
naprav, ki proizvajajo samo toploto ali ki proizvajajo elektriko z uporabo protitlačne turbine, toploto pa s paro, ki
zapušča turbino.
(5) Bruto energijski izkoristek, ki presega zgornjo mejo razpona ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT (tudi več kot
100 %), se lahko doseže z uporabo kondenzatorja dimnih plinov.
(6) Pri sežiganju blata iz čistilnih naprav je izkoristek kotla močno odvisen od vsebnosti vode v blatu iz čistilnih naprav, ko se
ta dozira v peč.

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 2.
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Emisije v zrak

1.5.1

Razpršene emisije
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BAT 21.Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjševanje količine razpršenih emisij iz sežigalnice,
vključno z emisijami vonjav, je:
— skladiščenje trdnega in razsutega pastoznega odpada, ki je neprijetnega vonja in/ali ki bi lahko izpuščal hlapne
snovi, v zaprtih stavbah pod nadzorovanim podtlakom in uporaba izčrpanega zraka kot zgorevalnega zraka za
sežig ali pošiljanje tega zraka v drug ustrezen sistem za zmanjševanje emisij v primeru tveganja eksplozije,
— skladiščenje tekočih odpadkov v posodah pod ustreznim kontroliranim tlakom in priključitev zračnikov posod
na dozirnik zgorevalnega zraka ali na drug ustrezen sistem za zmanjševanje emisij,
— obvladovanje tveganja nastanka vonjav v obdobjih popolne zaustavitve, ko ni nikakršne zmogljivosti sežiga,
npr. s:
— pošiljanjem izpuščenega ali izčrpanega zraka v drug sistem za zmanjševanje emisij, npr. mokri pralnik,
statično adsorpcijsko plast,
— zmanjšanjem količine odpadkov v skladišču, npr. s prekinitvijo, zmanjšanjem ali prenosom dostavljenih
odpadkov v okviru upravljanja tokov odpadkov (glej BAT 9),
— skladiščenje odpadkov v ustrezno zatesnjenih balah.
BAT 22.Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje razpršenih emisij hlapnih spojin, ki nastanejo pri
obravnavi plinastih in tekočih odpadkov, ki so neprijetnega vonja in/ali ki bi lahko izpuščali hlapne snovi v
sežigalnicah, je neposredno doziranje teh odpadkov v peč.

Opis
Neposredno doziranje plinastih in tekočih odpadkov, dostavljenih v vsebnikih za odpadke v razsutem stanju (npr. v
cisternah), se izvaja tako, da se vsebnik za odpadke priključi na dozirno linijo peči. Nato se izprazni pod dušikovim
tlakom, ali če je viskoznost dovolj nizka, s črpanjem tekočine.
Neposredno doziranje plinastih in tekočih odpadkov, dostavljenih v vsebnikih za odpadke, primernih za sežiganje
(npr. v sodih), se izvaja tako, da se vsebniki pošljejo neposredno v peč.

Uporaba
Morda se ne uporablja za sežiganje blata iz čistilnih naprav, odvisno na primer od vsebnosti vode in potrebe po
predhodnem sušenju ali mešanju z drugimi odpadki.
BAT 23.Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje razpršenih emisij prahu v zrak, ki
nastanejo pri obdelavi žlindre in pepela z rešetke, je vključitev naslednjih elementov upravljanja razpršenih emisij
prahu v sistem okoljskega upravljanja (glej BAT 1):
— prepoznavanja najpomembnejših virov razpršenih emisij prahu (npr. z uporabo standarda EN 15445),
— opredelitve in izvajanja ustreznih ukrepov in tehnik za preprečevanje ali zmanjšanje razpršenih emisij v
določenem časovnem okviru.
BAT 24.Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje razpršenih emisij prahu iz obdelave
žlindre in pepela z rešetke v zrak je uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik.

(a)

Tehnika

Opis

Zapiranje in prekri
vanje opreme

Ograditev/zaprtje dejavnosti, pri katerih
lahko nastaja prah (na primer mletje,
presejanje), in/ali prekrivanje transport
nih trakov in dvigal.
Zaprtje je mogoče izvesti tudi z name
stitvijo vse opreme v zaprto stavbo.

Uporaba

Namestitev opreme v zaprto stavbo se
morda ne more uporabiti za premične
naprave za obdelavo.
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Uporaba

(b)

Omejitev višine
raztovarjanja

Po možnosti samodejno uravnavanje
višine raztovarjanja glede na različno
višino kupa (npr. transportni trakovi s
prilagodljivo višino).

Splošno uporabno.

(c)

Zaščita zalog pred
prevladujočimi ve
trovi

Zaščita območij za skladiščenje razsutih
odpadkov ali zalog s prekrivali ali ve
trolovi, kot je postavljanje pregrad, sten
ali navpične ozelenitve, ter ustrezna
postavitev zalog glede na smer prevla
dujočega vetra.

Splošno uporabno.

(d)

Uporaba pršenja
vode

Vgradnja sistemov pršenja vode pri glav
nih virih razpršenih emisij prahu. Vlaže
nje prašnih delcev prispeva k aglomera
ciji prahu in poleganju prahu.
Razpršene emisije prahu na zalogah se
zmanjšajo z zagotavljanjem ustreznega
vlaženja točk natovarjanja in raztovarja
nja ali samih zalog.

Splošno uporabno.

(e)

Optimizacija vseb
nosti vlage

Optimizacija vsebnosti vlage v žlindri/
pepelu z rešetke do ravni, potrebne za
učinkovito predelavo kovin in mineral
nih materialov ob zmanjševanju praše
nja.

Splošno uporabno.

(f)

Delovanje pri pod
tlaku

Obdelava žlindre in pepela z rešetke v
zaprti opremi ali stavbah (glej tehniko a)
pri podtlaku, da se s tehniko za zmanj
ševanje emisij (glej BAT 26) omogoči
obdelava izčrpanega zraka kot kanalizi
ranih emisij.

Uporablja se samo za suh in drug pepel z
rešetke z nizko vlažnostjo.

Kanalizirane emisije

1.5.2.1 E mis ij e pr ah u , kov i n i n pol kov i n
BAT 25.Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje kanaliziranih emisij prahu, kovin in polkovin, ki nastanejo
pri sežiganju odpadkov, v zrak je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.
Tehnika

Opis

Uporaba

(a)

Vrečasti filter

Glej oddelek 2.2.

Splošno uporabno za nove naprave.
Uporablja se za obstoječe naprave v okvi
ru omejitev, povezanih s profilom de
lovne temperature sistema FGC.

(b)

Elektrostatični filter

Glej oddelek 2.2.

Splošno uporabno.
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Tehnika

Opis

Uporaba

(c)

Vbrizgavanje suhe
ga sorbenta

Glej oddelek 2.2.
Ni relevantno za zmanjšanje emisij pra
hu.
Adsorpcija kovin z vbrizgavanjem aktiv
nega oglja ali drugih reagentov v kombi
naciji s sistemom vbrizgavanja suhega
sorbenta ali polmokrim absorberjem,
ki se uporablja za zmanjševanje emisij
kislih plinov.

Splošno uporabno.

(d)

Mokri pralnik

Glej oddelek 2.2.
Sistemi mokrih pralnikov se ne uporab
ljajo za odstranjevanje največje obreme
nitve s prahom, temveč po namestitvi za
drugimi tehnikami za zmanjšanje emisij,
za nadaljnje zmanjševanje koncentracij
prahu, kovin in polkovin v dimnih pli
nih.

Uporaba je lahko omejena zaradi pre
majhne razpoložljivosti vode, npr. na
sušnih območjih.

(e)

Adsorpcija v nepre
mični ali premični
plasti

Glej oddelek 2.2.
Sistem se v glavnem uporablja za ad
sorpcijo živega srebra ter drugih kovin
in polkovin, kot tudi organskih spojin,
vključno s PCDD/F, deluje pa tudi kot
učinkovit fini filter za prah.

Uporaba je lahko omejena zaradi splošne
ga padca tlaka, povezanega s konfiguraci
jo sistema FGC.
V primeru obstoječih naprav je lahko upo
raba omejena zaradi pomanjkanja prosto
ra.

Preglednica 3

Raven emisij, povezana z BAT, za kanalizirane emisije prahu, kovin in polkovin, ki nastanejo pri sežiganju
odpadkov, v zrak
(mg/Nm3)

Parameter

Prah
Cd + Tl
Sb+As+Pb +Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

BAT-AEL

Čas povprečenja

< 2–5 (1)

dnevno povprečje

0,005–0,02

povprečje v obdobju vzorčenja

0,01–0,3

povprečje v obdobju vzorčenja

(1) Pri obstoječih napravah, namenjenih sežiganju nevarnih odpadkov, pri katerih se vrečasti filter ne uporablja, je zgornja
meja razpona ravni emisij, povezane z BAT, 7 mg/Nm3.

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 4.
BAT 26.Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje kanaliziranih emisij prahu v zrak, ki nastanejo pri zaprti
obdelavi žlindre in pepela z rešetke z izčrpavanjem zraka (glej BAT 24 (f)), je obdelava izčrpanega zraka z
vrečastim filtrom (glej oddelek 2.2).
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Preglednica 4
Ravni emisij, povezane z BAT, za kanalizirane emisije prahu v zrak, ki nastanejo pri zaprti obdelavi
žlindre in pepela z rešetke z izčrpavanjem zraka
(mg/Nm3)

Parameter

Prah

BAT-AEL

Čas povprečenja

2–5

povprečje v obdobju vzorčenja

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 4.

1.5.2.2 E mi sij e H C l , H F i n SO 2
BAT 27.Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje kanaliziranih emisij HCl, HF in SO2, ki nastanejo pri
sežiganju odpadkov, v zrak je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.
Tehnika

Opis

Uporaba

(a)

Mokri pralnik

Glej oddelek 2.2.

Uporaba je lahko omejena zaradi pre
majhne razpoložljivosti vode, npr. na
sušnih območjih.

(b)

Polmokri absorber

Glej oddelek 2.2.

Splošno uporabno.

(c)

Vbrizgavanje suhe
ga sorbenta

Glej oddelek 2.2.

Splošno uporabno.

(d)

Neposredno raz
žvepljevanje

Glej oddelek 2.2.
Uporablja se za delno zmanjševanje emi
sij kislih plinov pred uporabo drugih
tehnik.

Ustrezno samo za peči z zgorevanjem v
lebdeči plasti.

(e)

Vbrizgavanje sor
benta v kotel

Glej oddelek 2.2.
Uporablja se za delno zmanjševanje emi
sij kislih plinov pred uporabo drugih
tehnik.

Splošno uporabno.

BAT 28.Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjševanje kanaliziranih najvišjih ravni emisij HCl, HF in SO2 v zrak,
ki nastanejo pri sežiganju odpadkov ob omejitvi porabe reagentov in količine ostankov, ki nastanejo pri
vbrizgavanju suhega sorbenta in polmokrih absorberjih, je uporaba tehnike (a) ali obeh spodaj navedenih tehnik.
Tehnika

Opis

Uporaba

(a)

Optimizirano in
avtomatizirano do
ziranje reagentov

Uporaba neprekinjenega merjenja HCl
in/ali SO2 (in/ali drugih parametrov, ki se
lahko izkažejo za koristne za ta namen)
pred in/ali po uporabi sistema FGC za
optimizacijo avtomatiziranega dozira
nja reagentov.

Splošno uporabno.

(b)

Recirkulacija rea
gentov

Recirkulacija deleža zbranih trdnih del
cev pri FGC za zmanjšanje količine ne
reagiranih reagentov v ostankih.
Ta tehnika je zlasti ustrezna pri tehnikah
FGC, ki delujejo z visokim stehiometrič
nim presežkom.

Splošno uporabno za nove naprave.
Uporabno za obstoječe naprave v okviru
omejitev, povezanih z velikostjo vrečaste
ga filtra.
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Preglednica 5
Raven emisij, povezana z BAT, za kanalizirane emisije HCl, HF in SO2, ki nastanejo pri sežiganju
odpadkov, v zrak
(mg/Nm3)

Parameter

BAT-AEL
Čas povprečenja
nova naprava

obstoječa naprava

HCl

< 2–6 (1)

< 2–8 (1)

dnevno povprečje

HF

<1

<1

dnevno povprečje ali povprečje v ob
dobju vzorčenja

SO2

5–30

5–40

dnevno povprečje

(1) Spodnja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, se lahko doseže z uporabo mokrega pralnika; zgornja meja razpona
je lahko povezana z uporabo vbrizgavanja suhega sorbenta.

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 4.
1.5.2.3 E mis ij e N O X , N 2 O, CO i n N H 3
BAT 29.Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje kanaliziranih emisij NOX v zrak ob omejitvi emisij CO in
N2O iz sežiganja odpadkov ter emisij NH3 zaradi uporabe selektivne nekatalitične in/ali katalitične redukcije je
uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik.
Tehnika

Opis

Uporaba

(a)

Optimizacija po
stopka sežiganja

Glej oddelek 2.1.

Splošno uporabno.

(b)

Recirkulacija dim
nih plinov

Glej oddelek 2.2.

Za obstoječe naprave je uporaba lahko
omejena iz tehničnih razlogov (npr. ob
remenitev z onesnaževali v dimnih plinih,
pogoji sežiganja).

(c)

Selektivna nekatali
tična redukcija
(SNCR)

Glej oddelek 2.2.

Splošno uporabno.

(d)

Selektivna katali
tična redukcija
(SCR)

Glej oddelek 2.2.

V primeru obstoječih naprav je lahko
uporaba omejena zaradi pomanjkanja
prostora.

(e)

Katalitični vrečasti
filtri

Glej oddelek 2.2.

Uporablja se samo za naprave, oprem
ljene z vrečastim filtrom.

(f)

Optimizacija za
snove in delovanja
SNCR/SCR

Optimizacija reagenta za delež NOX v
prečnem prerezu peči ali kanala, veli
kosti kapljic reagenta in temperaturnega
okna, v katerem se reagent vbrizga.

Uporablja se samo, kadar se SNCR in/ali
SCR uporablja za zmanjšanje emisij NOX.

(g)

Mokri pralnik

Glej oddelek 2.2.
Kadar se mokri pralnik uporablja za
zmanjšanje emisij kislih plinov, zlasti
pa s SNCR, se nereagirani amoniak ab
sorbira v pralno raztopino, ko se izloči,
pa se lahko reciklira kot reagent SNCR ali
SCR.

Uporaba je lahko omejena zaradi pre
majhne razpoložljivosti vode, npr. na
sušnih območjih.

Uradni list Evropske unije

SL

3.12.2019

L 312/79

Preglednica 6
Ravni emisij, povezane z BAT, za kanalizirane emisije NOX in CO, ki nastanejo pri sežiganju odpadkov, v
zrak in kanalizirane emisije NH3, ki nastanejo pri uporabi SNCR in/ali SCR, v zrak
(mg/Nm3)

Parameter

BAT-AEL
Čas povprečenja
nova naprava

obstoječa naprava

NOX

50–120 (1)

50–150 (1) (2)

CO

10–50

10–50

NH3

2–10 (1)

2–10 (1) (3)

dnevno povprečje

(1) Spodnjo mejo razpona ravni emisij, povezane z BAT, je mogoče doseči z uporabo selektivne katalitične redukcije. Spodnje
meje razpona ravni emisij, povezane z BAT, morda ne bo mogoče doseči pri sežiganju odpadkov z visoko vsebnostjo
dušika (npr. ostankov iz proizvodnje organskih dušikovih spojin).
(2) Zgornja meja razpona ravni emisij, povezane z BAT, je 180 mg/Nm3, če se SCR ne uporablja.
(3) Pri obstoječih napravah, opremljenih s SNCR brez mokrih tehnik za zmanjševanje emisij, je zgornja meja razpona ravni
emisij, povezane z BAT, 15 mg/Nm3.

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 4.

1.5.2.4 E mis ij e o rg a n sk i h s poj i n
BAT 30.Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje kanaliziranih emisij organskih spojin, vključno s PCDD/F in
PCB iz sežiganja odpadkov, v zrak, je uporaba tehnik (a), (b), (c), (d) in ene od spodaj navedenih tehnik (e)–(i) ali
njihove kombinacije.
Tehnika

Opis

Uporaba

(a)

Optimizacija po
stopka sežiganja

Glej oddelek 2.1.
Optimizacija parametrov sežiganja za
spodbujanje oksidacije organskih spo
jin, vključno s PCDD/F in PCB, prisot
nimi v odpadkih, ter preprečevanje nji
hovega (ponovnega) nastajanja in
(ponovnega) nastajanja njihovih pred
hodnih sestavin.

Splošno uporabno.

(b)

Nadzor nad dozira
njem odpadkov

Poznavanje značilnosti izgorevanja od
padkov, ki se dozirajo v peč, in nadzor
nad njimi za zagotovitev optimalnih ter
čim bolj homogenih in stabilnih pogojev
sežiganja.

Ne uporablja se za klinične odpadke ali
trdne komunalne odpadke.

(c)

Čiščenje delujočega
in zaustavljenega
kotla

Učinkovito čiščenje sklopov kotlov za
skrajšanje zadrževalnega časa prahu in
kopičenja prahu v kotlu, s čimer se
zmanjša nastajanje PCDD/F v kotlu.
Uporablja se kombinacija tehnik čišče
nja delujočega in zaustavljenega kotla.

Splošno uporabno.
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Tehnika

Opis

Uporaba

(d)

Hitro hlajenje dim
nih plinov

Hitro hlajenje dimnih plinov s tempera
turami nad 400 °C do temperatur pod
250 °C pred zmanjševanjem emisij pra
hu za preprečevanje sinteze PCDD/F de
novo.
To se doseže z ustrezno zasnovo kotla
in/ali uporabo sistema za hitro ohlajanje.
Zadnja možnost omejuje količino ener
gije, ki jo je mogoče pridobiti iz dimnih
plinov, in se uporablja zlasti pri sežiga
nju nevarnih odpadkov z visoko vseb
nostjo halogenov.

Splošno uporabno.

(e)

Vbrizgavanje suhe
ga sorbenta

Glej oddelek 2.2.
Adsorpcija z vbrizgavanjem aktivnega
oglja ali drugih reagentov, na splošno v
kombinaciji z vrečastim filtrom, kjer se
ustvari reakcijska plast v filtrni pogači,
nastali trdni delci pa se odstranijo.

Splošno uporabno.

(f)

Adsorpcija v nepre
mični ali premični
plasti

Glej oddelek 2.2.

Uporaba je lahko omejena zaradi sploš
nega padca tlaka, povezanega s sistemom
FGC. V primeru obstoječih naprav je lah
ko uporaba omejena zaradi pomanjkanja
prostora.

(g)

SCR

Glej oddelek 2.2.
Kadar se SCR uporablja za zmanjšanje
emisij NOX, ustrezna površina kataliza
torja sistema SCR zagotavlja tudi delno
zmanjševanje emisij PCDD/F in PCB.
Ta tehnika se običajno uporablja v kom
binaciji s tehniko (e), (f) ali (i).

V primeru obstoječih naprav je lahko
uporaba omejena zaradi pomanjkanja
prostora.

(h)

Katalitični vrečasti
filtri

Glej oddelek 2.2.

Uporablja se samo za naprave, oprem
ljene z vrečastim filtrom.

(i)

Ogljikov sorbent v
mokrem pralniku

PCDD/F in PCB adsorbira ogljikov sor
bent, dodan mokremu pralniku, bodisi v
pralno raztopino bodisi v obliki impreg
niranih oviralnih elementov.
Ta tehnika se na splošno uporablja za
odstranjevanje PCDD/F, pa tudi za pre
prečevanje in/ali zmanjševanje ponov
nih emisij PCDD/F, ki se pojavljajo zlasti
v pralniku plinov (t. i. spominski učinek)
med zaustavitvijo in zagonom.

Uporablja se samo za naprave, oprem
ljene z mokrim pralnikom.
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Preglednica 7
Ravni emisij, povezane z BAT, za kanalizirane emisije TVOC, PCDD/F in dioksinom podobnih PCB, ki
nastanejo pri sežiganju odpadkov, v zrak
BAT-AEL
Parameter

Enota

Čas povprečenja
nova naprava

obstoječa naprava

TVOC

mg/Nm3

< 3–10

< 3–10

dnevno povprečje

PCDD/F (1)

ng I-TEQ/Nm3

< 0,01–0,04

< 0,01–0,06

povprečje v obdobju vzorčenja

< 0,01–0,06

< 0,01–0,08

dolgoročno obdobje vzorčenja (2)

< 0,01–0,06

< 0,01–0,08

povprečje v obdobju vzorčenja

< 0,01–0,08

< 0,01–0,1

dolgoročno obdobje vzorčenja (2)

PCDD/
F + dioksinu
podobni PCB
(1)

ng WHO-TEQ/Nm3

(1) Uporablja se raven emisij, povezana z BAT, za PCDD/F ali raven emisij, povezana z BAT, za PCDD/F in dioksinu podobne
PCB.
(2) Raven emisij, povezana z BAT, se ne uporablja, če se dokaže, da so ravni emisij dovolj stabilne.

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 4.

1.5.2.5 E mis ij e ž iv e g a s re bra
BAT 31.Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje kanaliziranih emisij živega srebra (vključno z najvišjimi
vrednostmi emisij živega srebra) iz sežiganja odpadkov v zrak je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali
njihove kombinacije.
Tehnika

Opis

Uporaba

(a)

Mokri pralnik
(nizek pH)

Glej oddelek 2.2.
Mokri pralnik deluje pri vrednosti pH pri
bližno 1.
Stopnja odstranitve živega srebra pri tej
tehniki se lahko izboljša z dodajanjem rea
gentov in/ali adsorbentov v pralno razto
pino, npr.:
— oksidantov, kot je vodikov peroksid, za
pretvorbo elementarnega živega srebra
v vodotopno oksidirano obliko,
— žveplovih spojin za oblikovanje stabil
nih kompleksov ali soli z živim sre
brom,
— ogljikovega sorbenta za adsorbcijo ži
vega srebra, vključno z elementarnim
živim srebrom.
Kadar se ta tehnika projektira za dovolj vi
soko puferno kapaciteto za zajemanje žive
ga srebra, učinkovito preprečuje pojav naj
višjih vrednosti emisij živega srebra.

Uporaba je lahko omejena zaradi pre
majhne razpoložljivosti vode, npr. na
sušnih območjih.

(b)

Vbrizgavanje suhe
ga sorbenta

Glej oddelek 2.2.
Adsorpcija z vbrizgavanjem aktivnega oglja
ali drugih reagentov, na splošno v kombi
naciji z vrečastim filtrom, kjer se ustvari
reakcijska plast v filtrni pogači, nastali trdni
delci pa se odstranijo.

Splošno uporabno.
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Tehnika

Opis

Uporaba

(c)

Vbrizgavanje po
sebnega, visoko re
aktivnega aktivnega
oglja

Vbrizgavanje visoko reaktivnega aktivnega
oglja, ojačanega z žveplom ali drugimi rea
genti za okrepitev reaktivnosti z živim sre
brom.
Običajno se to posebno aktivno oglje ne
vbrizgava stalno, temveč samo, ko se ugo
tovi najvišja vrednost živega srebra. Zato se
lahko ta tehnika uporablja v kombinaciji s
stalnim spremljanjem živega srebra v suro
vih dimnih plinih.

Morda se ne more uporabljati za na
prave, namenjene sežiganju blata iz
čistilnih naprav.

(d)

Doziranje broma v
kotel

Brom, dodan odpadkom ali vbrizgan v peč,
se pri visokih temperaturah spremeni v ele
mentarni brom, ki oksidira elementarno
živo srebro v vodotopen HgBr2, ki se zelo
dobro adsorbira.
Ta tehnika se uporablja v kombinaciji s po
znejšo tehniko za zmanjševanje emisij, kot
je mokri pralnik ali sistem vbrizgavanja ak
tivnega oglja.
Običajno se ta brom ne vbrizgava stalno,
temveč samo, ko se ugotovi najvišja vred
nost živega srebra. Zato se lahko ta tehnika
uporablja v kombinaciji s stalnim spremlja
njem živega srebra v surovih dimnih plinih.

Splošno uporabno.

(e)

Adsorpcija v nepre
mični ali premični
plasti

Glej oddelek 2.2.
Kadar se ta tehnika projektira za dovolj vi
soko zmogljivost adsorpcije, učinkovito
preprečuje pojav najvišjih vrednosti emisij
živega srebra.

Uporaba je lahko omejena zaradi
splošnega padca tlaka, povezanega s
sistemom FGC. V primeru obstoječih
naprav je lahko uporaba omejena za
radi pomanjkanja prostora.

Preglednica 8
Ravni emisij, povezane z BAT, za kanalizirane emisije živega srebra iz sežiganja odpadkov v zrak

(µg/Nm3)

BAT-AEL (1)
Parameter

Hg

Čas povprečenja
nova naprava

obstoječa naprava

< 5–20 (2)

< 5–20 (2)

dnevno povprečje ali
povprečje v obdobju vzorčenja

1–10

1–10

dolgoročno obdobje vzorčenja

(1) Uporablja se raven emisij, povezana z BAT, za dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja ali raven emisij,
povezana z BAT, za dolgoročno obdobje vzorčenja. Raven emisij, povezana z BAT, za dolgoročno vzorčenje se lahko
uporabi pri napravah za sežiganje odpadkov z dokazano nizko in stabilno vsebnostjo živega srebra (npr. monotokovi
odpadkov nadzorovane sestave).
(2) Spodnjo mejo razponov ravni emisij, povezane z BAT, je mogoče doseči s:
— sežiganjem odpadkov z dokazano nizko in stabilno vsebnostjo živega srebra (npr. monotokovi odpadkov
nadzorovane sestave) ali
— uporabo posebnih tehnik za preprečevanje ali zmanjševanje pojava najvišjih vrednosti emisij živega srebra med
sežiganjem nenevarnih odpadkov.Zgornja meja razponov ravni emisij, povezane z BAT, je lahko povezana z
uporabo vbrizgavanja suhega sorbenta.
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Okvirno je polurno povprečje ravni emisij živega srebra ponavadi:
— < 15–40 µg/Nm3 za obstoječe naprave,
— < 15–35 µg/Nm3 za nove naprave.
S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 4.

1.6

Emisije v vodo
BAT 32.Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečitev onesnaženja neonesnažene vode, zmanjšanje emisij v vodo
in povečanje učinkovitosti virov je ločevanje tokov odpadnih voda in njihovo ločeno čiščenje, odvisno od njihovih
značilnosti.

Opis
Tokovi odpadnih voda (npr. površinski odtok, hladilne vode, odpadne vode, ki nastanejo pri obdelavi dimnih
plinov in pepela z rešetke, drenažne vode, zbrane na območjih za sprejem, obravnavo in skladiščenje odpadkov
(glej BAT 12 (a)) se ločijo in nato ločeno čistijo na podlagi njihovih značilnosti in s kombinacijo potrebnih tehnik
čiščenja. Tokovi neonesnažene vode se ločijo od tokov odpadne vode, ki jih je treba očistiti.
Pri pridobivanju klorovodikove kisline in/ali sadre iz iztoka pralnika plinov se odpadne vode, ki nastanejo v
različnih fazah (kislih in bazičnih) sistema mokrega pralnika, očistijo ločeno.

Uporaba
Splošno uporabno za nove naprave.
Uporablja se za obstoječe naprave v okviru omejitev, povezanih s konfiguracijo sistemov za zbiranje vode.
BAT 33.Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje uporabe vode in preprečevanje ali zmanjšanje nastajanja
odpadnih voda iz sežigalnice je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.
Tehnika

Opis

Uporaba

(a)

Tehnike FGC brez
odpadnih voda

Uporaba tehnik FGC, pri katerih ne na
stajajo odpadne vode (npr. vbrizgavanje
suhega sorbenta ali polmokri absorber,
glej oddelek 2.2).

Morda se ne more uporabljati za sežiganje
nevarnih odpadkov z visoko vsebnostjo
halogena.

(b)

Dovod odpadnih
voda iz FGC

Odpadne vode iz FGC se dovajajo v bolj
vroče dele sistema FGC.

Uporablja se samo za sežiganje trdnih
komunalnih odpadkov.

(c)

Ponovna uporaba/
recikliranje vode

Ostanki vodnih tokov se ponovno upo
rabijo ali reciklirajo.
Stopnjo ponovne uporabe/recikliranja
omejujejo zahteve glede kakovosti po
stopka, v katerega je voda usmerjena.

Splošno uporabno.

(d)

Obravnava suhega
pepela z rešetke

Suh, vroč pepel pade z rešetke v trans
portni sistem, kjer ga ohladi zunanji
zrak. V postopku se voda ne uporablja.

Uporablja se samo za peči z rešetko.
Obstajajo lahko tehnične omejitve, ki pre
prečujejo naknadno opremljanje obstoje
čih sežigalnic.

BAT 34.Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij iz FGC in/ali skladiščenja in obdelave žlindre in
pepela z rešetke v vodo je uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik in sekundarnih tehnik čim
bližje viru zaradi preprečevanja razredčitve.
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Tehnika

Običajna ciljna onesnaževala

Primarne tehnike
(a)

Optimizacija postopka sežiganja (glej
BAT 14) in/ali sistema FGC (npr. se
lektivna nekatalitična/katalitična re
dukcija (SNCR/SCR), glej BAT 29 (f))

Organske spojine, vključno s PCDD/F, amoniakom/amonijem

Sekundarne tehnike (1)
Predhodno in primarno čiščenje
(b)

Izravnava

Vsa onesnaževala

(c)

Nevtralizacija

Kisline, baze

(d)

Fizično ločevanje, na primer grablje,
sita, peskolovi ali primarni usedalniki

Trdni delci, suspendirane snovi

Fizikalno-kemična obdelava
(e)

Adsorpcija na aktivno oglje

Organske spojine, vključno s PCDD/F, živim srebrom

(f)

Obarjanje

Raztopljene kovine/polkovine, sulfat

(g)

Oksidacija

Sulfid, sulfit, organske spojine

(h)

Ionska izmenjava

Raztopljene kovine/polkovine

(i)

Odstranjevanje

Onesnaževala, ki se lahko prepihujejo (npr. amoniak/amonij)

(j)

Reverzna osmoza

Amoniak/amonij, kovine/polkovine, sulfat, klorid, organske
spojine

Dokončno odstranjevanje trdnih snovi
(k)

Koagulacija in flokulacija

(l)

Sedimentacija

(m)

Filtriranje

(n)

Flotacija

Suspendirane snovi, kovine/polkovine, vezane na delce

(1) Tehnike so opisane v oddelku 2.3.

Preglednica 9
Ravni emisij, povezane z BAT, za neposredne emisije v sprejemno vodno telo
Parameter

Proces

Enota

BAT-AEL (1)

Skupne suspendirane
snovi (TSS)

FGC
obdelava pepela z rešetke

10–30

Skupni organski ogljik
(TOC)

FGC
obdelava pepela z rešetke

15–40

As

FGC

0,01–0,05

Cd

FGC

Cr

FGC

0,01–0,1

Cu

FGC

0,03–0,15

Hg

FGC

0,001–0,01

Ni

FGC

0,03–0,15

Kovine in po
lkovine

mg/l

0,005–0,03

3.12.2019
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Proces
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Enota

BAT-AEL (1)

Pb

FGC
obdelava pepela

0,02–0,06

Sb

FGC

0,02–0,9

Tl

FGC

0,005–0,03

Zn

FGC

0,01–0,5

Amonijev dušik (NH4-N)

obdelava pepela z rešetke

10–30

Sulfat (SO42-)

obdelava pepela z rešetke

400–1 000

PCDD/F

FGC

ng I-TEQ/l

0,01–0,05

(1) Časi povprečenja so opredeljeni v oddelku Splošne ugotovitve.

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 6.
Preglednica 10
Ravni emisij, povezane z BAT, za posredne emisije v sprejemno vodno telo
Parameter

Kovine in po
lkovine

Proces

Enota

BAT-AEL (1) (2)

As

FGC

0,01–0,05

Cd

FGC

0,005–0,03

Cr

FGC

0,01–0,1

Cu

FGC

0,03–0,15

Hg

FGC

0,001–0,01

Ni

FGC

Pb

FGC
obdelava pepela z rešetke

0,02–0,06

Sb

FGC

0,02–0,9

Tl

FGC

0,005–0,03

Zn

FGC

0,01–0,5

PCDD/F

FGC

mg/l

ng I-TEQ/l

0,03–0,15

0,01–0,05

(1) Časi povprečenja so opredeljeni v oddelku Splošne ugotovitve.
(2) Ravni emisij, povezane z BAT, se morda ne uporabljajo, če je nadaljnja čistilna naprava za odpadne vode ustrezno zasnovana
in opremljena za zmanjšanje količine zadevnih onesnaževal in če to ne povzroča večjega onesnaženja v okolju.

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 6.
1.7

Učinkovitost materialov
BAT 35.Najboljša razpoložljiva tehnika za povečanje učinkovite rabe virov je čiščenje in obravnava pepela z rešetke
ločeno od ostankov FGC.
BAT 36.Najboljša razpoložljiva tehnika za povečanje učinkovitosti virov za obdelavo žlindre in pepela z rešetke je
uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik na podlagi ocene tveganja, ki je odvisna od nevarnih
lastnosti žlindre in pepela z rešetke.
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Tehnika

Opis

Uporaba

(a)

Presejanje in sejanje

Pred nadaljnjo obdelavo pepela z rešetke
se za njegovo prvo razvrščanje po veli
kosti uporabljajo nihajna, vibracijska in
rotacijska sita.

Splošno uporabno.

(b)

Drobljenje

Dejavnosti mehanske obdelave, name
njene pripravi materiala za pridobivanje
kovin ali naknadno uporabo navedene
ga materiala, npr. pri gradnji cest in ze
meljskih delih.

Splošno uporabno.

(c)

Zračno ločevanje

Zračno ločevanje se uporablja za razvr
ščanje lahkih, neizgorelih frakcij, ki se
pomešajo v pepel z rešetke, z odpihova
njem lahkih delcev.
Vibracijska miza se uporablja za prenos
pepela z rešetke v jašek, kjer material
pade skozi zračni tok, ki odpihne neiz
gorele lahke materiale, kot so les, papir
ali plastika, na odstranjevalni trak ali v
vsebnik, da se lahko vrnejo v sežiganje.

Splošno uporabno.

(d)

Predelava železnih
in neželeznih kovin

Uporabljajo se različne tehnike, med
drugim:
— magnetno ločevanje za železne ko
vine,
— ločevanje z vrtinčnim tokom za ne
železne kovine,
— indukcijsko ločevanje za vse kovine.

Splošno uporabno.

(e)

Stabilizacija

V procesu stabilizacije se mineralna frak
cija pepela z rešetke stabilizira s privze
mom CO2 iz zraka (mineralizacija oglji
kovega dioksida), odvajanjem presežne
vode in oksidacijo.
Pepel z rešetke se po predelavi kovin več
tednov skladišči na prostem ali v pokri
tih stavbah, na splošno na neprepustnih
tleh, ki omogočajo zbiranje drenažne
vode in odtoka za namene čiščenja.
Kupi pepela se lahko zmočijo, da se op
timizira vsebnost vlage, kar spodbuja
pronicanje soli in proces mineralizacije
ogljikovega dioksida. Močenje pepela z
rešetke pomaga tudi pri preprečevanju
emisij prahu.

Splošno uporabno.

(f)

Pranje

Pranje pepela z rešetke omogoča nasta
janje materiala za recikliranje z mini
malnim izluževanjem topnih snovi (npr.
soli).

Splošno uporabno.

1.8
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Hrup
BAT 37.Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali, kadar to ni mogoče, zmanjšanje emisij hrupa je
uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.
Tehnika

Opis

Uporaba

(a)

Ustrezna lokacija
opreme in stavb

Ravni hrupa se lahko znižajo s poveča
njem razdalje med povzročiteljem in
sprejemnikom hrupa ter uporabo stavb
kot protihrupne zaščite.

V primeru obstoječih naprav je lahko
možnost premestitve opreme omejena
zaradi pomanjkanja prostora ali previso
kih stroškov.

(b)

Operativni ukrepi

Ti vključujejo:
— izboljšano pregledovanje in vzdrže
vanje opreme;
— zapiranje vrat in oken zaprtih pro
storov, če je to mogoče;
— upravljanje opreme s strani izkuše
nega osebja;
— izogibanje hrupnim dejavnostim v
nočnem času, če je to mogoče;
— določbe za nadzor nad hrupom med
vzdrževalnimi dejavnostmi.

Splošno uporabno.

(c)

Tiha oprema

To vključuje tihe kompresorje, črpalke in
ventilatorje.

Splošno uporabno pri zamenjavi obsto
ječe opreme ali namestitvi nove opreme.

(d)

Dušenje hrupa

Širjenje hrupa se lahko zmanjša z na
mestitvijo ovir med povzročitelja in
sprejemnika hrupa. Med ustrezne ovire
spadajo zaščitni zidovi, nasipi in stavbe.

V primeru obstoječih naprav je namesti
tev ovir lahko omejena zaradi pomanjka
nja prostora.

(e)

Oprema/infrastruk
tura za
obvladovanje hrupa

To vključuje:
— naprave za zmanjševanje hrupa;
— izolacijo opreme;
— zagraditev hrupne opreme;
— zvočno izolacijo stavb.

V primeru obstoječih naprav je lahko
uporaba omejena zaradi pomanjkanja
prostora.

2.

OPIS TEHNIK

2.1

Splošne tehnike

Tehnika

Opis

Napredni krmilni sistem

Uporaba samodejnega računalniškega sistema za nadzor nad
učinkovitostjo zgorevanja ter podporo preprečevanju in/ali
zmanjšanju emisij. To vključuje tudi uporabo visokozmogljivega
spremljanja obratovalnih parametrov in emisij.

Optimizacija postopka sežiganja

Optimizacija hitrosti doziranja in sestave odpadkov, temperature in
hitrosti pretoka ter mest vbrizgavanja primarnega in sekundarnega
zgorevalnega zraka za učinkovito oksidacijo organskih spojin ob
zmanjševanju nastajanja NOX.
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Optimizacija zasnove in delovanja peči (npr. temperatura in
vrtinčenje dimnih plinov, čas zadrževanja dimnih plinov in
odpadkov, raven kisika, mešanje odpadkov).

2.2

Tehnike za zmanjšanje emisij v zrak

Tehnika

Opis

Vrečasti filter

Vrečasti ali tekstilni filtri so izdelani iz porozne tkanine ali
klobučevine, skozi katero prehajajo plini, da se odstranijo delci. Za
uporabo vrečastega filtra je treba izbrati material, ki je ustrezen za
značilnosti zadevnih dimnih plinov in najvišjo obratovalno
temperaturo.

Vbrizgavanje sorbenta v kotel

Vbrizgavanje absorbentov na osnovi magnezija ali kalcija pri visoki
temperaturi v delu kotla za naknadno zgorevanje za delno
zmanjšanje emisij kislih plinov. Ta tehnika je izredno učinkovita za
odstranjevanje SOX in HF ter zagotavlja dodatne koristi v smislu
znižanja najvišjih vrednosti emisij.

Katalitični vrečasti filtri

Vrečasti filtri so impregnirani s katalizatorjem ali pa se katalizator
neposredno pomeša z organskim materialom pri proizvodnji
vlaken, ki se uporabljajo za filtrirni medij. Takšni filtri se lahko
uporabijo za zmanjševanje emisij PCDD/F, v kombinaciji z virom
NH3 pa tudi za zmanjševanje emisij NOX.

Neposredno razžvepljevanje

Dodajanje absorbentov na osnovi magnezija ali kalcija v lebdečo
plast peči, v kateri poteka zgorevanje.

Vbrizgavanje suhega sorbenta

Vbrizgavanje in razpršitev sorbenta v obliki suhega praška v tok
dimnih plinov. Vbrizgajo se bazični sorbenti (npr. natrijev
bikarbonat, gašeno apno), da reagirajo s kislimi plini (HCl, HF in
SOX). Vbrizga ali sovbrizga se aktivno oglje, da adsorbira zlasti
PCDD/F in živo srebro. Nastali trdni delci se odstranijo,
najpogosteje z vrečastim filtrom. Presežna količina reagentov se
lahko recirkulira, da se zmanjša njihova poraba, po možnosti po
reaktivaciji z zorenjem ali vbrizganjem pare (glej BAT 28 (b)).

Elektrostatični filter

Elektrostatični filtri delujejo tako, da se delci naelektrijo in ločijo pod
vplivom električnega polja. Delujejo lahko v zelo različnih pogojih.
Učinkovitost zmanjševanja emisij je lahko odvisna od števila polj,
časa zadrževanja (velikosti) in predhodnih naprav za
odstranjevanje delcev. Elektrostatični filtri imajo običajno od dve
do pet polj. Elektrostatični filtri so lahko suhi ali mokri, odvisno
od uporabljene tehnike zbiranja prahu z elektrod. Mokri
elektrostatični filtri se običajno uporabljajo na ravni finega čiščenja
za odstranjevanje ostankov prahu in kapljic po mokrem pranju.

Adsorpcjia v nepremični ali premični plasti

Dimni plin se spusti skozi filter z nepremično ali premično plastjo,
kjer se za adsorbcijo onesnaževal uporabi adsorbent (npr. aktivni
koks, aktivni lignit ali polimer, impregniran z ogljikom).
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Recirkulacija dimnih plinov

Recirkulacija dela dimnih plinov v peč, da se nadomesti del svežega
zgorevalnega zraka, kar ima dvojni učinek, saj zniža temperaturo in
omejuje vsebnost O2 za oksidacijo dušika, zaradi česar je nastajanje
NOX omejeno. Vključuje dovajanje dimnih plinov iz peči v plamen,
da se zmanjša vsebnost kisika in s tem zniža temperatura plamena.
S to tehniko se zmanjšuje tudi izguba energije v dimnih plinih.
Prihranki energije se dosežejo tudi, kadar se recirkulirani dimni
plin z zmanjšanjem pretoka plina skozi sistem FGC in velikosti
zahtevanega sistema FGC ekstrahira pred FGC.

Selektivna katalitična redukcija (SCR)

Selektivna redukcija dušikovih oksidov z amoniakom ali sečnino v
prisotnosti katalizatorja. Ta tehnika temelji na redukciji NOX v dušik
na katalitični oblogi, kjer pride do reakcije z amoniakom pri
optimalni obratovalni temperaturi, ki običajno znaša 200–450 °C
pri izvedbi z visoko vsebnostjo prahu in 170–250 °C pri izvedbi s
čiščenjem na izpustu. Amoniak se na splošno vbrizga kot vodna
raztopina; vir amoniaka je lahko tudi brezvodni amoniak ali
raztopina sečnine. Uporabi se lahko več plasti katalizatorja. Večja
redukcija NOX se doseže z uporabo večje površine katalizatorja, ki
se namesti v eni ali več plasteh. SCR za preostali amoniak kombinira
SNCR z naknadnim SCR, s čimer se reducira količina preostalega
amoniaka iz SNCR.

Selektivna nekatalitična redukcija (SNCR)

Selektivna redukcija dušikovih oksidov na dušik z amoniakom ali
sečnino pri visokih temperaturah brez katalizatorja. Za optimalno
reakcijo se razpon obratovalne temperature ohranja med 800 in
1 000 °C.
Učinkovitost sistema SNCR se lahko poveča z nadzorom nad
vbrizgavanjem reagenta iz več lancet ob podpori (hitro
reaktivnega) zvočnega sistema ali sistema infrardečega merjenja
temperature, s čimer se zagotovi, da se reagent vedno vbrizga v
območju optimalne temperature.

Polmokri absorber

Imenovan tudi polsuhi absorber. V tok dimnih plinov se doda
bazična vodna raztopina ali suspenzija (npr. apneno mleko), da se
zajamejo kisli plini. Voda izpareva, reakcijski produkti pa so suhi.
Tako nastali trdni delci se lahko recirkulirajo, da se zmanjša poraba
reagenta (glej BAT 28 (b)).
Ta tehnika vključuje vrsto različnih zasnov, med drugim postopke z
naglim sušenjem, ki vključujejo vbrizgavanje vode (ki zagotavlja hitro
ohlajanje plina) in reagenta v odprtino filtra.

Mokri pralnik

Uporaba tekočine, običajno vode ali vodne raztopine/suspenzije, za
zajem onesnaževal iz dimnih plinov z absorpcijo, zlasti kislih plinov
ter drugih topnih spojin in trdnih delcev.
Za adsorbcijo živega srebra in/ali PCDD/F se lahko v mokri pralnik
doda ogljikov sorbent (kot gnojevka ali embalaža iz plastične mase,
impregnirane z ogljikom).
Uporabljajo se različne zasnove pralnikov plinov, npr. pralniki s
šobami, rotacijski pralniki, Venturijevi pralniki, razpršilni pralniki
in polnjene kolone.
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Tehnike za zmanjšanje emisij v vodo

Tehnika

Opis

Adsorpcija na aktivno oglje

Odstranjevanje topnih snovi (topljencev) iz odpadnih voda z
njihovim prenosom na površino trdnih, visoko poroznih delcev
(adsorbent). Aktivno oglje se običajno uporablja za adsorpcijo
organskih spojin in živega srebra.

Obarjanje

Pretvorba raztopljenih onesnaževal v netopne spojine z dodajanjem
sredstev za obarjanje. Trdne oborine, ki nastanejo, se nato ločijo s
sedimentacijo, flotacijo ali filtracijo. Značilne kemikalije, ki se
uporabljajo za obarjanje kovin, so apno, dolomit, natrijev
hidroksid, natrijev karbonat, natrijev sulfid in organski sulfidi. Za
obarjanje sulfata ali fluorida se uporabljajo kalcijeve soli (razen
apna).

Koagulacija in flokulacija

Koagulacija in flokulacija se uporabljata za ločevanje suspendiranih
snovi iz odpadnih voda in se pogosto izvedeta ena za drugo.
Koagulacija se izvaja z dodajanjem koagulantov (npr. železovega
klorida) z nasprotnim nabojem od naboja suspendiranih snovi.
Flokulacija se izvede z dodajanjem polimerov, tako da trki
mikroflokul povzročijo povezovanje mikroflokul in torej
nastajanje večjih kosmov. Kosmi, ki nastanejo, se nato ločijo s
sedimentacijo, flotacijo z zrakom ali filtracijo.

Izravnava

Uravnoteženje tokov in obremenitve z onesnaževali z uporabo
bazenov ali drugih tehnik upravljanja.

Filtriranje

Ločevanje trdnih snovi iz odpadne vode, tako da se jo usmeri skozi
porozni medij. Vključuje različne vrste tehnik, na primer peščeno
filtracijo, mikrofiltracijo in ultrafiltracijo.

Flotacija

Ločevanje trdnih ali tekočih delcev iz odpadne vode, tako da se jih
veže na drobne mehurčke plina, običajno zraka. Plavajoči delci se
naberejo na vodni površini, od koder se odstranijo s posnemali.

Ionska izmenjava

Zadržanje ionskih onesnaževal iz odpadnih voda in njihovo
nadomeščanje s sprejemljivejšimi ioni z uporabo ionskoizme
njevalne smole. Onesnaževala se začasno zadržijo in nato sprostijo
v tekočino za regeneracijo ali povratno izpiranje.

Nevtralizacija

Uravnavanje vrednosti pH odpadnih voda na nevtralno vrednost
(približno 7) z dodajanjem kemikalij. Za povišanje pH se navadno
uporabljata natrijev hidroksid (NaOH) ali kalcijev hidroksid (Ca
(OH)2), medtem ko se za znižanje pH uporabljajo žveplova kislina
(H2SO4), klorovodikova kislina (HCl) ali ogljikov dioksid (CO2). Med
nevtralizacijo se lahko nekatera onesnaževala obarijo.

Oksidacija

Pretvorba onesnaževal s kemičnimi oksidanti v podobne spojine, ki
so manj nevarne in/ali katerih količine emisij je lažje zmanjšati. V
primeru odpadne vode iz uporabe mokrih pralnikov je mogoče za
oksidacijo sulfita (SO32-) v sulfat (SO42-) uporabiti zrak.

Reverzna osmoza

Membranski proces, pri katerem zaradi razlike v tlaku med
razdelkoma, ločenima z membrano, voda teče iz bolj
koncentrirane raztopine v manj koncentrirano.
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Opis

Sedimentacija

Ločevanje suspendiranih snovi z gravitacijskim usedanjem.

Odstranjevanje

Odstranjevanje onesnaževal, ki se lahko prepihujejo (npr.
amoniaka), iz odpadnih voda s stikom s plinskim tokom z velikim
pretokom, da se prenesejo v plinsko fazo. Onesnaževala se nato
zajamejo (npr. s kondenzacijo) za nadaljnjo uporabo ali
odstranitev. Učinkovitost odstranjevanja se lahko poveča s
povišanjem temperature ali znižanjem tlaka.

Tehnike upravljanja

Tehnika

Opis

Načrt za obvladovanje vonjav

Načrt za obvladovanje vonjav je del sistema okoljskega upravljanja
(glej BAT 1) in vključuje:
(a) protokol za spremljanje vonjav v skladu s standardi EN (npr.
dinamična olfaktometrija v skladu s standardom EN 13725 za
ugotavljanje koncentracije vonjav); dopolni se lahko z
meritvami/oceno izpostavljenosti vonjavam (npr. v skladu s
standardom EN 16841-1 ali EN 16841-2) ali oceno učinka
vonjav;
(b) protokol za odziv na ugotovljene incidente, povezane z
vonjavami, npr. pritožbe;
(c) program za preprečevanje in zmanjšanje vonjav, zasnovan za
odkrivanje virov, opredelitev prispevkov iz virov in izvajanje
ukrepov za preprečevanje in/ali zmanjšanje vonjav.

Načrt za obvladovanje hrupa

Načrt za obvladovanje hrupa je del sistema okoljskega upravljanja
(glej BAT 1) in vključuje:
(a) protokol za spremljanje hrupa;
(b) protokol za odzivanje na ugotovljene dogodke, povezane s
hrupom, npr. pritožbe;
(c) program za zmanjšanje hrupa, zasnovan za ugotovitev virov,
merjenje/oceno izpostavljenosti hrupu, opredelitev prispevkov
iz virov in izvajanje ukrepov za preprečevanje in/ali zmanjšanje
hrupa.

Načrt za obvladovanje nesreč

Načrt za obvladovanje nesreč je del sistema okoljskega upravljanja
(glej BAT 1), v njem pa so opredeljene nevarnosti, ki jih predstavlja
naprava, in s tem povezana tveganja ter določeni ukrepi za
obravnavo teh tveganj.Temelji na popisu onesnaževal, ki so
prisotna ali verjetno prisotna in bi lahko imela okoljske posledice,
če bi ušla. Lahko se sestavi na primer z analizo vrste okvar in
njihovih učinkov (FMEA) ter/ali analizo vrste, učinkov in
kritičnosti okvar (FMECA).
Načrt za obvladovanje nesreč vključuje vzpostavitev in izvajanje
načrta za preprečevanje in odkrivanje požarov ter nadzor nad
njimi, ki temelji na tveganjih ter vključuje uporabo sistemov za
samodejno odkrivanje požarov in opozarjanje nanje ter ročnih in/
ali samodejnih sistemov za posredovanje v požaru in nadzornih
sistemov. Načrt za preprečevanje in odkrivanje požarov ter nadzor
nad njimi je pomemben zlasti za:
— območja za skladiščenje in predhodno obdelavo odpadkov,
— območja za nakladanje v peč,
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— električne krmilne sisteme,
— vrečaste filtre,
— statične adsorpcijske plasti.
Načrt za obvladovanje nesreč vključuje tudi, zlasti za obrate, ki
sprejemajo nevarne odpadke, programe usposabljanja osebja v
zvezi s:
— preprečevanjem eksplozij in požarov,
— gašenjem požarov,
— poznavanjem kemičnih tveganj (označevanje, rakotvorne snovi,
strupenost, korozija, požar).
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IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/2011
z dne 28. novembra 2019
o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2009 o odobritvi programov cepljenja proti
vozličastemu dermatitisu, ki so jih predložile države članice, tako da se podaljša obdobje njegove
uporabe
(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8580)
(Besedilo v bolgarskem, grškem in hrvaškem jeziku je edino verodostojno)
(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj
Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,
ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve
notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Unije z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), ter zlasti člena 10(4) Direktive,
ob upoštevanju Direktive Sveta 92/119/EGS z dne 17. decembra 1992 o splošnih ukrepih Skupnosti za nadzor nad
določenimi živalskimi boleznimi in o posebnih ukrepih v primeru vezikularne bolezni prašičev (3) ter zlasti člena 19(1)(a)
in (3)(a) ter člena 19(6) Direktive,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Direktiva 92/119/EGS določa splošne nadzorne ukrepe, ki jih je treba uporabiti v primeru izbruha določenih
živalskih bolezni, vključno z vozličastim dermatitisom. Ti nadzorni ukrepi vključujejo vzpostavitev okuženih in
ogroženih območij okoli okuženega gospodarstva ter določajo cepljenje v izrednih razmerah v primeru izbruha
vozličastega dermatitisa kot dopolnilo k drugim nadzornim ukrepom.

(2)

Vozličasti dermatitis je bil prvič potrjen avgusta 2015 v Grčiji. Leta 2016 so bili v Grčiji odkriti novi primeri
vozličastega dermatitisa, bolezen pa se je pojavila tudi v Bolgariji in nekaterih sosednjih tretjih državah.

(3)

V odgovor na navedene izbruhe vozličastega dermatitisa so prizadeti državi članici, tj. Grčija in Bolgarija, in vse
prizadete sosednje tretje države uvedle programe masovnega cepljenja živega goveda in divjih prežvekovalcev v
ujetništvu. V letih 2016 in 2017 je program masovnega cepljenja izvajala tudi Hrvaška, v kateri vozličasti dermatitis
do takrat še ni bil prisoten, in sicer kot preventivni ukrep zaradi epidemioloških razmer v sosednjih državah članicah
in tretjih državah. Programi cepljenja proti vozličastemu dermatitisu v Grčiji, Bolgariji in na Hrvaškem so bili
potrjeni z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2016/2009 (4), pri čemer so se navedene države članice v Prilogi k
navedenemu aktu ustrezno navedle kot države z odobrenim programom cepljenja proti vozličastemu dermatitisu.

(4)

Leta 2017 je bil vozličasti dermatitis v manjši meri prisoten v jugovzhodni Evropi, in sicer se je v velikem obsegu
ponovno pojavil v Albaniji, poleg tega pa je prišlo do nekaj dodatnih posamičnih izbruhov v Grčiji in Severni
Makedoniji. Leta 2018 in leta 2019 do zdaj so se epidemiološke razmere glede vozličastega dermatitisa postopoma
izboljševale in primeri te bolezni niso bili sporočeni v nobeni državi članici ali sosednji tretji državi v jugovzhodni
Evropi, razen v Turčiji. V istem obdobju se je v vseh državah članicah in sosednjih tretjih državah v jugovzhodni
Evropi, ki jih je prizadel vozličasti dermatitis, še naprej izvajalo letno masovno cepljenje proti tej bolezni.

(1)
(2)
(3)
(4)

UL L 395, 30.12.1989, str. 13.
UL L 224, 18.8.1990, str. 29.
UL L 62, 15.3.1993, str. 69.
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2009 z dne 15. novembra 2016 o odobritvi programov cepljenja proti vozličastemu dermatitisu,
ki so jih predložile države članice (UL L 310, 17.11.2016, str. 66).
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(5)

Hrvaška je zaradi ugodnih epidemioloških razmer v začetku leta 2018 prenehala izvajati preventivno cepljenje proti
vozličastemu dermatitisu in ga nadomestila s sistematičnim spremljanjem bolezni. To spremljanje je potrdilo
odsotnost vozličastega dermatitisa v letu 2018. Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2008 (5) je bil zato spremenjen
z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2019/81 (6), s katerim se je navedena država članica črtala s seznama držav
članic s statusom „prostih območij s cepljenjem“ v Prilogi I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/2008. Poleg tega je bil
Izvedbeni sklep (EU) 2016/2009 spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2019/82 (7), s katerim se je
Hrvaška črtala s seznama držav članic z odobrenim programom cepljenja proti vozličastemu dermatitisu.

(6)

V skladu s pravili Svetovne organizacije za zdravje živali se lahko v primeru prenehanja izvajanja cepljenja proti
vozličastemu dermatitisu v državi ali na njenem območju status prost vozličastega dermatitisa podeli najmanj 8
mesecev po prenehanju cepljenja, če se je to izvajalo preventivno, oziroma najmanj 14 mesecev po prenehanju
cepljenja, če se je izvajalo zaradi pojava navedene bolezni. Ukrepe iz Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2009 bi bilo
zato treba pred ponovno podelitvijo statusa prost vozličastega dermatitisa izvajati še najmanj 8 oziroma še najmanj
14 mesecev, odvisno od območja.

(7)

Izvedbeni sklep (EU) 2016/2009 se uporablja do 31. decembra 2019 in v skladu s tem se bodo trenutni ukrepi v
zvezi z vozličastim dermatitisom v Grčiji in Bolgariji iz navedenega akta prenehali uporabljati na navedeni datum.
Glede na trenutne epidemiološke razmere in najkrajši čas, potreben za ponovno pridobitev statusa prost
vozličastega dermatitisa, je treba obdobje uporabe teh ukrepov ustrezno podaljšati.

(8)

Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (8) določa pravila za preprečevanje in obvladovanje nekaterih
bolezni s seznama, vključno z vozličastim dermatitisom. Glede na to, da se bo navedena uredba uporabljala od
21. aprila 2021, bi bilo treba obdobje uporabe Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2009 podaljšati do 20. aprila 2021.

(9)

Izvedbeni sklep (EU) 2016/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
V členu 2 Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2009 se datum „31. decembra 2019“ nadomesti z datumom „20. aprila 2021“.
Člen 2
Ta sklep je naslovljen na Republiko Bolgarijo, Helensko republiko in Republiko Hrvaško.

V Bruslju, 28. novembra 2019
Za Komisijo
Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije

(5) Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2008 z dne 15. novembra 2016 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z vozličastim
dermatitisom v nekaterih državah članicah (UL L 310, 17.11.2016, str. 51).
(6) Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/81 z dne 17. januarja 2019 o spremembi Priloge I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/2008 o
nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z vozličastim dermatitisom v nekaterih državah članicah (UL L 18, 21.1.2019, str. 43).
(7) Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/82 z dne 17. januarja 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/2009 o
odobritvi programov cepljenja proti vozličastemu dermatitisu, ki so jih predložile države članice (UL L 18, 21.1.2019, str. 48).
(8) Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter
razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1).

3.12.2019

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/95

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/2012
z dne 29. novembra 2019
o izvzetjih na podlagi člena 14 Uredbe Komisije (ES) št. 29/2009 o zahtevah glede storitev
podatkovnih zvez za enotno evropsko nebo
(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na
področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES)
št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU
Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in
Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (1) in zlasti točke (a) člena 44(1) Uredbe,
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 29/2009 z dne 16. januarja 2009 o zahtevah glede storitev podatkovnih zvez za
enotno evropsko nebo (2) in zlasti člena 14 Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 29/2009 Komisija pregleda zahteve držav članic za izvzetja iz zahtev iz člena 3
(2) za kombinacije tipov/modelov zrakoplovov, ki so dosegli konec svojega proizvodnega cikla in se proizvajajo v
omejenem številu, in za kombinacije tipov/modelov zrakoplovov, za katere bi bili stroški predelave nesorazmerni
zaradi stare zasnove.

(2)

Izvzetja bi morala ohraniti cilj iz uvodne izjave (8) Uredbe (ES) št. 29/2009, v skladu s katerim bi moralo biti najmanj
75 % letov opremljenih s podatkovnimi zvezami.

(3)

Komisija je prejela zahteve držav članic za izvzetja in se posvetovala z udeleženimi stranmi. Po preučitvi navedenih
zahtev, ki jo je izvedla Komisija na podlagi meril iz člena 14(3) Uredbe (ES) št. 29/2009, bi se morala izvzetja
odobriti.

(4)

Komisija je na podlagi meril iz člena 14(3) Uredbe (ES) št. 29/2009 ponovno preučila izvzetja, odobrena v skladu s
Sklepom Komisije C(2011) 2611 final z dne 20. maja 2011 o odstopanjih v skladu s členom 14 Uredbe (ES)
št. 29/2009 in Izvedbenim sklepom Komisije C(2011) 9074 final z dne 9. decembra 2011 o odstopanjih v skladu s
členom 14 Uredbe (ES) št. 29/2009. Po posvetovanju z udeleženimi stranmi je Komisija ugotovila potrebo po
konsolidaciji navedenih aktov v en izvedbeni sklep. Zato bi bilo treba Sklep C(2011) 2611 final in Izvedbeni sklep
C(2011) 9074 final razveljaviti.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora iz člena 127(1) Uredbe (EU) 2018/1139 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Naslednje kombinacije tipov/modelov zrakoplovov se trajno izvzamejo iz zahtev iz člena 3(2) Uredbe (ES) št. 29/2009:
(a) kombinacije tipov/modelov zrakoplovov iz Priloge I;
(b) kombinacije tipov/modelov zrakoplovov iz Priloge II, katerim je bilo prvo individualno spričevalo o plovnosti izdano
pred 5. februarjem 2020.
(1) UL L 212, 22.8.2018, str. 1.
(2) UL L 13, 17.1.2009, str. 3.
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Člen 2
Naslednje kombinacije tipov/modelov zrakoplovov se izvzamejo iz zahtev iz člena 3(2) Uredbe (ES) št. 29/2009 do
5. februarja 2022:
(a) kombinacije tipov/modelov zrakoplovov iz Priloge II, katerim je bilo prvo individualno spričevalo o plovnosti izdano
5. februarja 2020 ali pozneje;
(b) kombinacije tipov/modelov zrakoplovov iz Priloge III.
Člen 3
Sklep C(2011) 2611 final in Izvedbeni sklep C(2011) 9074 se razveljavita.
Člen 4
Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 29. novembra 2019
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA I

IZVZETJA IZ TOČKE (a) ČLENA 1
Tip/serija/model zrakoplova

Proizvajalec

Oznaka tipa ICAO

AN-12 vsi

Antonov

AN12

AN-124 100

Antonov

A124

IL-76 vsi

Ilyushin

IL76

A300 vsi

Airbus

A30B
A306
A3ST

A310 vsi

Airbus

A310

A-319/-320/-321 s prvim spričevalom o
plovnosti, izdanim med 1. januarjem 1995 in
vključno 5. julijem 1999

Airbus

A319
A320
A321

A340 vsi

Airbus

A342
A343
A345
A346

A318-112

Airbus

A318

AVROLINER (RJ-100)

AVRO

RJ1H

AVROLINER (RJ-85)

AVRO

RJ85

British Aerospace

B463

B717-200

Boeing

B712

B737-300

Boeing

B733

B737-400

Boeing

B734

B737-500

Boeing

B735

B747-400

Boeing

B744

B757-200

Boeing

B752

B757-300

Boeing

B753

B767-200

Boeing

B762

B767-300

Boeing

B763

B767-400

Boeing

B764

MD-82

Boeing

MD82

MD-83

Boeing

MD83

MD-11 vsi

Boeing

MD11

BA146-301

CL-600-2B19 (CRJ100/200/440)

Bombardier

CRJ1/ CRJ2

Dornier 328-100

Dornier

D328

Dornier 328-300

Dornier

J328
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Proizvajalec

Oznaka tipa ICAO

Fokker 70

Fokker

F70

Fokker 100

Fokker

F100

King Air series (90/100/200/300)

Beechcraft

BE9L
BE20
B350

Hercules L-382-G-44K-30

Lockheed

C130

SAAB

SB20

SAAB 2000 / SAAB SF2000
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PRILOGA II

IZVZETJA IZ TOČKE (b) ČLENA 1 IN TOČKE (a) ČLENA 2
Tip/serija/model zrakoplova

Proizvajalec

Oznaka tipa ICAO

A330 Series 200/300

Airbus

A332 / A333

Global Express/5000
BD-700-1A10/1A11

Bombardier

GLEX/GL5T

CL-600-2C10 (CRJ-700)

Bombardier

CRJ7

C525C, CJ4

Cessna

C25C

C560XL (Citation XLS+)

Cessna

C56X

Falcon 2000 vsi

Dassault

F2TH

Falcon 900 all

Dassault

F900

EMB-500 (Phenom 100)

Embraer

E50P

EMB-505 (Phenom 300)

Embraer

E55P

EMB-135BJ (Legacy 600)

Embraer

E35L

EMB-135EJ (Legacy 650)

Embraer

E35L

EMB-145 (135/140/145)

Embraer

E135
E145, E45X

PC-12

Pilatus

PC12

L 312/100

SL

Uradni list Evropske unije

3.12.2019

PRILOGA III

IZVZETJA IZ TOČKE (b) ČLENA 2
Tip/serija/model zrakoplova

Proizvajalec

Oznaka tipa ICAO

A318 (ACJ)

Airbus

A318

A319 (ACJ)

Airbus

A319

A320 (ACJ)

Airbus

A320

A321 (ACJ)

Airbus

A321

B737-700IGW (BBJ)

Boeing

B737

B737-800 (BBJ2)

Boeing

B738

B737-900ER (BBJ3)

Boeing

B739

B767-300F

Boeing

B763

Embraer

E190

ERJ 190-100ECJ
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