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RICHTLIJN     /    /EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van                   

betreffende de verbranding van afval

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 175,

lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s 3,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 4,

                                                
1 PB C 13 van 17.1.1998, blz. 6 en PB C 372 van 2.12.1998, blz. 11.
2 PB C 116 van 28.4.1999, blz. 40.
3 PB C 198 van 14.7.1999, blz. 37.
4 Advies van het Europees Parlement van 14 april 1999 (PB C 219 van 30.7.1999, blz. 249),

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van                                   (PB C       ) (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad) en Besluit van het Europees Parlement van         (PB C )
(nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) In het vijfde milieuactieprogramma "Op weg naar duurzame ontwikkeling - Een beleidsplan

en actieprogramma van de Europese Gemeenschap op het gebied van het milieu en duur-

zame ontwikkeling", aangevuld bij Besluit nr. 2179/98/EG van het Europees Parlement en

de Raad van 24 september 1998 betreffende de herziening ervan, 1 wordt als doelstelling

gesteld dat de kritische depositieniveaus van bepaalde verontreinigende stoffen zoals stik-

stofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), zware metalen en dioxines niet worden over-

schreden en, wat de luchtkwaliteit betreft, dat alle mensen doeltreffend moeten worden

beschermd tegen erkende door luchtverontreiniging veroorzaakte gezondheidsrisico’s; dit

programma omvat voorts de volgende doelstellingen: reductie van de dioxine-emissies door

bekende bronnen met 90% vóór 2005 (niveau 1985) en reductie van de emissies van

cadmium (Cd), kwik (Hg) en lood (Pb) uit alle bronnen met minimaal 70% in 1995.

(2) Het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen, door de Gemeenschap

ondertekend in het kader van het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontrei-

niging over lange afstand van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde

Naties (VN-ECE), voert juridisch bindende grenswaarden in voor de uitstoot van dioxines

en furanen van 0,1 ng/m3 TE (toxiciteit-equivalent) voor installaties die meer dan 3 ton vast

huishoudelijk afval per uur verbranden, 0,5 ng/m3 TE voor installaties die meer dan 1 ton

vast medisch afval per uur verbranden en 0,2 ng/m3 TE voor installaties die meer dan 1 ton

gevaarlijk afval per uur verbranden.

                                                
1 PB C 138 van 17.5.1993, blz. 5 en PB L 275 van 10.10.1998, blz. 1.
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(3) Het Protocol inzake zware metalen, door de Gemeenschap ondertekend in het kader van het

VN-ECE-Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand,

voert juridisch bindende grenswaarden in voor de uitstoot van deeltjes van 10 mg/m³ in geval

van verbranding van gevaarlijk en medisch afval, en voor de uitstoot van kwik van

0,05 mg/m³ in geval van verbranding van gevaarlijk afval en van 0,08 mg/m³ in geval van

verbranding van huishoudelijk afval.

(4) Het Internationaal instituut voor kankeronderzoek en de Wereldgezondheidsorganisatie mer-

ken sommige polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) als kankerverwekkend

aan; de lidstaten mogen derhalve emissiegrenswaarden voor onder meer PAK's vaststellen.

(5) Overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel en even-

redigheidsbeginsel is het dienstig dat maatregelen door de Gemeenschap worden genomen;

het voorzorgsbeginsel vormt de grondslag voor verdergaande maatregelen; de onderhavige

richtlijn blijft beperkt tot minimumeisen voor verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties.

(6) Het beleid van de Gemeenschap op milieugebied moet volgens artikel 174 bijdragen tot de

bescherming van de gezondheid van de mens.

(7) Een hoog niveau van milieubescherming en bescherming van de menselijke gezondheid ver-

eist derhalve de vaststelling en handhaving van strenge exploitatievoorwaarden, technische

voorschriften en emissiegrenswaarden voor installaties in de Gemeenschap die afval

verbranden of meeverbranden; de vastgestelde grenswaarden moeten de negatieve effecten

voor het milieu en de daaruit voortvloeiende risico's voor de menselijke gezondheid voor-

komen of, als dat niet haalbaar is, zo veel mogelijk beperken.
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(8) In de mededeling van de Commissie betreffende de actualisering van de communautaire

strategie voor het afvalbeheer wordt afvalpreventie als eerste prioriteit aangemerkt, gevolgd

door hergebruik en terugwinning, en in laatste instantie veilige verwijdering van afval; de Raad

heeft in zijn resolutie van 24 februari 1997 betreffende een communautaire strategie voor het

afvalbeheer 1 zijn overtuiging bevestigd dat afvalpreventie de eerste prioriteit dient te zijn van

ieder rationeel afvalstoffenbeleid, teneinde zowel de productie van afvalstoffen als de gevaar-

lijke eigenschappen van deze stoffen zoveel mogelijk te beperken.

(9) De Raad legt in zijn resolutie van 24 februari 1997 betreffende een communautaire strategie

voor het afvalbeheer ook de klemtoon op het belang van communautaire criteria inzake het

gebruik van afvalstoffen, de noodzaak van passende uitstootnormen voor verbrandings-

installaties, de noodzaak bewakingsmaatregelen te treffen met betrekking tot bestaande

verbrandingsinstallaties en de noodzaak dat de Commissie onderzoekt hoe de Gemeen-

schapswetgeving betreffende afvalverbranding met terugwinning van energie eventueel moet

worden gewijzigd teneinde grootschalig afvalverkeer voor verbrandings- of meeverbran-

dingsdoeleinden in de Gemeenschap tegen te gaan.

(10) Strenge regels moeten worden vastgesteld voor alle installaties waar afval wordt verbrand of

meeverbrand, zodat grensoverschrijdend verkeer van afval naar installaties die als gevolg van

minder strenge milieunormen goedkoper werken, wordt vermeden.

(11) In de mededeling van de Commissie - Energie voor de toekomst: duurzame energiebronnen -

Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan wordt veel aandacht besteed aan

het gebruik van biomassa voor energiedoeleinden.

                                                
1 PB C 76 van 11.3.1997, blz. 1.
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(12) Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 1 voorziet in een geïntegreerde bena-

dering van de preventie en bestrijding van verontreiniging, waarbij op een geïntegreerde

manier rekening wordt gehouden met alle aspecten van de milieuprestaties van een installatie;

installaties voor de verbranding van huishoudelijk afval waarvan de capaciteit 3 ton per uur

overschrijdt en installaties voor de verwijdering of terugwinning van gevaarlijke afvalstoffen

waarvan de capaciteit 10 ton per dag overschrijdt, vallen binnen de werkingssfeer van Richt-

lijn 96/61/EG.

(13) Naleving van de emissiegrenswaarden van deze richtlijn moet worden beschouwd als een

noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde om te voldoen aan de eisen van Richtlijn

96/61/EG; de toepassing van laatstgenoemde richtlijn kan de naleving vereisen van strengere

emissiegrenswaarden voor de in de onderhavige richtlijn bedoelde verontreinigende stoffen,

emissiegrenswaarden voor andere stoffen en andere milieucompartimenten, alsmede andere

relevante voorschriften.

(14) Het bedrijfsleven heeft gedurende tien jaar ervaring opgedaan met de toepassing van tech-

nieken ter vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen door verbrandings-

installaties.

(15) Richtlijn 89/369/EEG van de Raad 2 en Richtlijn 89/429/EEG van de Raad 3 ter voorkoming

en ter vermindering van de door nieuwe en bestaande installaties voor de verbranding van

stedelijk afval veroorzaakte luchtverontreiniging hebben bijgedragen tot de vermindering en

beheersing van de uitstoot in de atmosfeer van verbrandingsinstallaties; thans moeten stren-

gere regels worden vastgesteld en moeten deze richtlijnen derhalve worden ingetrokken.

                                                
1 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
2 PB L 163 van 14.6.1989, blz. 32. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte

van 1994.
3 PB L 203 van 15.7.1989, blz. 50. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte

van 1994.
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(16) Het onderscheid tussen gevaarlijk en ongevaarlijk afval is vooral gebaseerd op de eigen-

schappen van afval vóór verbranding of meeverbranding, maar niet op verschillen in emissies;

dezelfde emissiegrenswaarden dienen te gelden voor de verbranding of meeverbranding van

gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval, maar er moeten verschillende verbrandings- en mee-

verbrandingstechnieken en -voorschriften worden gehanteerd, alsook verschillende bewa-

kingsmaatregelen bij de inontvangstneming van de afvalstoffen.

(17) De lidstaten moeten bij de toepassing van deze richtlijn rekening houden met Richtlijn

99/30/EG van de Raad van 22 april 1999 betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stik-

stofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht 1.

(18) Er kunnen redenen zijn om gedurende een beperkte periode en onder specifieke voorwaarden

voor sommige verontreinigende stoffen te voorzien in welomschreven vrijstellingen van de

emissiegrenswaarden.

(19) Voor bepaalde gescheiden brandbare fracties van niet-gevaarlijke, niet-recycleerbare afval-

stoffen moeten criteria worden opgesteld om te kunnen toestaan dat de frequentie van de peri-

odieke metingen wordt verlaagd.

(20) Eén enkele tekst betreffende afvalverbranding zal de juridische duidelijkheid en afdwing-

baarheid ten goede komen; voor de verbranding en meeverbranding van gevaarlijke en niet-

gevaarlijke afvalstoffen moet er één enkele richtlijn zijn waarin ten volle rekening wordt

gehouden met de inhoud en structuur van Richtlijn 94/67/EG van de Raad van

16 december 1994 betreffende de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen 2; Richtlijn

94/67/EG moet derhalve ook worden ingetrokken.

                                                
1 PB L 163 van 19.6.1999, blz. 41.
2 PB L 365 van 31.12.1994, blz. 34.
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(21) Artikel 4 van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen 1

bepaalt, dat de lidstaten de nodige maatregelen dienen te nemen om ervoor te zorgen dat de

nuttige toepassing of de verwijdering van afvalstoffen plaatsvindt zonder gevaar voor de

gezondheid van de mens en zonder nadelige gevolgen voor het milieu; de artikelen 9 en 10

van die richtlijn daartoe bepalen, dat iedere afvalverwerkende inrichting of onderneming dient

te beschikken over een door de bevoegde autoriteiten afgegeven vergunning die met name

betrekking heeft op de te nemen voorzorgsmaatregelen.

(22) De vergunning voor een verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie moet voldoen aan alle

toepasselijke voorschriften van de Richtlijnen 91/271/EEG 2, 96/61/EG, 76/464/EEG 3,

1999/   /EG 4 en 99/31/EG 5.

(23) Bij meeverbranding van afvalstoffen in niet specifiek voor de verbranding van afval bestemde

installaties mogen in het deel van het rookgasvolume dat door deze meeverbranding vrijkomt,

geen hogere emissies van verontreinigende stoffen voorkomen dan de toegestane emissies

voor specifieke afvalverbrandingsinstallaties en daarvoor dienen dus passende beperkingen te

gelden.

(24) Om de emissies te controleren en zo de naleving van de emissiegrenswaarden voor de veront-

reinigende stoffen te waarborgen, zijn hoogwaardige meettechnieken vereist.

(25) De invoering van emissiegrenswaarden voor het lozen van afvalwater van het wassen van

rookgassen van verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties zal de besmetting van het water

met verontreinigende stoffen uit de lucht beperken.

                                                
1 PB L 194 van 25.7.1975, blz. 47. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 350/96/EG

(PB L 135 van 6.6.1996, blz. 32).
2 Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk

afvalwater (PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
98/15/EG (PB L 67 van 7.3.1998, blz. 29).

3 Richtlijn 76/464/EEG van de Raad van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt
door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden
geloosd (PB L 129 van 18.5.1976, blz. 23). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de
Toetredingsakte van 1994.

4 Richtlijn 1999/   /EG van                           tot vaststelling van een kader voor communautaire
maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L                                ).

5 Richtlijn 99/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen
(PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1).
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(26) Er moeten bepalingen worden vastgesteld voor gevallen waarin de emissiegrenswaarden

worden overschreden, alsmede voor technisch onvermijdelijke stilleggingen, storingen of

defecten van de reinigings- of meetapparatuur.

(27) Met het oog op de transparantie van de vergunningsprocedure in de hele Gemeenschap moet

de bevolking toegang hebben tot informatie om een rol te kunnen spelen bij besluiten met

betrekking tot aanvragen voor nieuwe vergunningen en latere actualiseringen daarvan; de

bevolking moet, om op de hoogte te zijn van potentiële gevolgen voor het milieu en voor de

menselijke gezondheid, toegang hebben tot verslagen over de werking van en de controle op

installaties die meer dan drie ton per uur verbranden.

(28) De Commissie moet aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voorleggen dat geba-

seerd is op de ervaring met de toepassing van deze richtlijn, de nieuwe wetenschappelijke

inzichten, de stand van de techniek, de vooruitgang op het gebied van emissiebeperkende

technieken, op de ervaringen met afvalbeheersing en de exploitatie van de installaties en op de

ontwikkeling van milieueisen, teneinde waar nodig een aanpassing van de desbetreffende

bepalingen van deze richtlijn voor te stellen.

(29) De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld vol-

gens Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden

voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden 1.

(30) De lidstaten moeten sancties vaststellen op overtredingen van de bepalingen van deze richtlijn

en ervoor zorgen dat deze sancties worden toegepast; deze sancties moeten doeltreffend,

evenredig en afschrikkend zijn,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

                                                
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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Artikel 1

Doelstellingen

Deze richtlijn heeft ten doel de negatieve milieueffecten van de verbranding en meeverbranding van

afval, in het bijzonder de verontreiniging door emissies in lucht, bodem, oppervlaktewater en

grondwater alsmede de daaruit voortvloeiende risico's voor de menselijke gezondheid, te voor-

komen of, wanneer dat niet haalbaar is, zoveel mogelijk te verminderen.

Dit doel wordt bereikt door voor verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties voor afvalstoffen in

de Gemeenschap strenge exploitatievoorwaarden, technische voorschriften en emissiegrenswaarden

vast te stellen en tevens aan de voorschriften van Richtlijn 75/442/EEG te voldoen.

Artikel 2

Toepassingsgebied

1. Deze richtlijn heeft betrekking op verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties.

2. De volgende installaties vallen niet binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn:

a) Installaties waar uitsluitend de volgende afvalstoffen worden verwerkt:

i) plantaardig afval van land- en bosbouw,
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ii) plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie,

iii) houtafval, met uitzondering van

- houtafval dat als gevolg van een behandeling gehalogeneerde organische verbin-

dingen of zware metalen kan bevatten;

- behandeld hout afkomstig van constructie- en sloopafval,

iv) kurkafval,

v) afvalstoffen die overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Richtlijn 75/442/EEG buiten de

werkingssfeer van die richtlijn vallen,

vi) afvalstoffen die ontstaan bij de exploratie en de exploitatie van olie- en gasbronnen

vanaf installaties in zee en die aan boord van die installatie worden verbrand;

b) experimentele installaties voor onderzoek, ontwikkeling en beproeving ter verbetering van het

verbrandingsproces waar per jaar minder dan 50 ton afval wordt verwerkt.
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Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:

1) "afval": vast of vloeibaar afval als omschreven in artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG ;

2) "gevaarlijke afvalstoffen": vaste of vloeibare afvalstoffen als omschreven in artikel 1, lid 4,

van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afval-

stoffen. 1

Voor de volgende gevaarlijke afvalstoffen zijn de specifiek voorschriften voor gevaarlijk

afval van deze richtlijn niet van toepassing:

a) brandbare vloeibare afvalstoffen, waaronder afgewerkte olie als omschreven in artikel 1

van Richtlijn 75/439/EEG van de Raad van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van

afgewerkte olie 2, indien zij voldoen aan de volgende criteria:

i) de concentratie gepolychloreerde aromatische koolwaterstoffen, bijvoorbeeld

polychloorbifenylen (PCB's) of pentachloorfenol (PCP), bedraagt niet meer dan

de in de communautaire regelgeving ter zake vermelde concentraties,

                                                
1 PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/31/EG

(PB L 168 van 2.7.1994, blz. 28).
2 PB L 194 van 25.7.1975, blz. 23. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van

1994.
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ii) deze afvalstoffen zijn gevaarlijk maar niet ten gevolge van de aanwezigheid van

andere bestanddelen als genoemd in bijlage II van Richtlijn 91/689/EEG in hoe-

veelheden of concentraties die onverenigbaar zijn met de doelstellingen van arti-

kel 4 van Richtlijn 75/442/EEG, en

iii) de netto calorische waarde bedraagt ten minste 30 MJ per kg;

b) brandbare vloeibare afvalstoffen die in het rookgas dat rechtstreeks bij hun verbranding

ontstaat geen andere emissies dan die van gasolie als omschreven in artikel 1, lid 1, van

Richtlijn 93/12/EEG 1 en geen hogere concentratie van emissies dan door de verbran-

ding van de aldus omschreven gasolie kunnen veroorzaken.

3) "ongesorteerd stedelijk afval": huishoudelijk afval, alsmede bedrijfs-, industrieel en institu-

tioneel afval dat qua aard en samenstelling te vergelijken is met huishoudelijk afval, behou-

dens de in de bijlage van Beschikking 94/3/EG 2 onder 20 01 genoemde fracties die afzon-

derlijk aan de bron worden ingezameld en de onder 20 02 van die bijlage genoemde andere

afvalstoffen;

4) "verbrandingsinstallatie": een vaste of mobiele technische eenheid en inrichting die specifiek

bestemd is voor de thermische behandeling van afval, al dan niet met terugwinning van de

geproduceerde verbrandingswarmte. Een en ander omvat de verbranding door oxidatie van

afval alsmede andere thermische behandelingsprocessen  zoals pyrolyse, vergassing en

plasmaproces, voorzover de producten van de behandeling vervolgens worden verbrand.

                                                
1 Richtlijn 93/12/EEG van de Raad van 23 maart 1993 betreffende het zwavelgehalte van

bepaalde vloeibare brandstoffen (PB L 74 van 27.3.1993, blz. 81). Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 99/32/EG (PB L 121 van 11.6.1999, blz. 13).

2 94/3/EG: Beschikking van de Commissie van 20 december 1993 houdende vaststelling van
een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de
Raad betreffende afvalstoffen (PB L 5 van 7.1.1994, blz. 15).
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Deze definitie omvat het terrein en de gehele verbrandingsinstallatie met inbegrip van alle

verbrandingsstraten en de voorzieningen voor ontvangst, opslag en voorbehandeling ter

plaatse van het afval, de systemen voor de toevoer van afval, brandstof en lucht, de stoom-

ketel, de voorzieningen voor het behandelen van rookgassen, de voorzieningen voor de

behandeling of opslag ter plaatse van residuen en afvalwater, de schoorsteen, alsook de appa-

ratuur en de systemen voor de regeling van het verbrandingsproces en voor de registratie en

bewaking van de verbrandingsomstandigheden;

5) "meeverbrandingsinstallatie": een vaste of mobiele installatie die in hoofdzaak bestemd is

voor de opwekking van energie of de fabricage van materiële producten

- waarin afval als normale of aanvullende brandstof wordt gebruikt, of

- waarin afval thermisch wordt behandeld voor verwijdering.

Indien meeverbranding zodanig plaatsvindt dat de installatie niet in hoofdzaak voor de

opwekking van energie of de fabricage van materiële producten maar wel voor thermische

behandeling van afval bestemd is, wordt de installatie beschouwd als een verbrandings-

installatie in de zin van punt 4.

Deze definitie omvat het terrein en de gehele installatie met inbegrip van alle meeverbran-

dingsstraten en de voorzieningen voor ontvangst, opslag en voorbehandeling ter plaatse van

het afval, de systemen voor de toevoer van afval, brandstof en lucht, de stoomketel, de voor-

zieningen voor het behandelen van rookgassen, de voorzieningen voor de behandeling of

opslag ter plaatse van residuen en afvalwater, de schoorsteen, alsmede de apparatuur en de

systemen voor de regeling van het verbrandingsproces en voor de registratie en behandeling

van de verbrandingsomstandigheden;
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6) "bestaande verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie": een verbrandings- of meeverbran-

dingsinstallatie die

a) vóór ........... * in werking is en over een vergunning beschikt overeenkomstig de com-

munautaire wetgeving, of

b) toestemming heeft of geregistreerd is voor verbranding of meeverbranding en over een

vergunning beschikt die is afgegeven vóór ........... * overeenkomstig de communautaire

wetgeving, op voorwaarde dat de installatie uiterlijk ........... ** operationeel is, of

c) naar het oordeel van de bevoegde autoriteit vóór ........... * volwaardig kandidaat is voor

een vergunning, op voorwaarde dat de installatie uiterlijk ........... *** operationeel is;

7) "nominale capaciteit": de gezamenlijke verbrandingscapaciteit van de ovens waaruit de

installatie bestaat, zoals berekend door de fabrikant en bevestigd door de exploitant, met

inachtneming van in het bijzonder de verbrandingswaarde van het afval, uitgedrukt als de

hoeveelheid afval die per uur kan worden verbrand;

8) "emissie": de directe of indirecte uitstoot van stoffen, trillingen, warmte of geluid door indivi-

duele of diffuse bronnen in de installatie in lucht, water of bodem;

9) "emissiegrenswaarde": de massa, uitgedrukt in bepaalde specifieke parameters, de concen-

tratie en/of het niveau van de emissies die/dat gedurende één of meer perioden niet mag

worden overschreden;

                                                
* 2 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
** 3 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
*** 4 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
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10) "dioxinen en furanen": alle meervoudig gechloreerde dibenzo-p-dioxinen en dibenzofuranen

die in bijlage I worden opgesomd;

11) "exploitant": iedere natuurlijke of rechtspersoon die de installatie exploiteert of die de

controle daarover heeft of aan wie, voorzover de nationale wetgeving daarin voorziet, econo-

mische zeggenschap over de technische werking van de installatie is overgedragen;

12) "vergunning": een door de bevoegde autoriteit afgegeven schriftelijk besluit, of verscheidene

besluiten van dien aard, waarbij toestemming wordt verleend om een installatie onder be-

paalde voorwaarden te exploiteren, welke voorwaarden moeten garanderen dat de installatie

voldoet aan de eisen van deze richtlijn. Een vergunning kan betrekking hebben op een of meer

installaties of delen van installaties die zich op dezelfde locatie bevinden en die door dezelfde

exploitant worden geëxploiteerd;

13) "residu": een vloeibaar of vast materiaal (met inbegrip van bodemas, slakken, vliegas en

ketelas, vaste reactieproducten die ontstaan bij de gasreiniging, zuiveringsslib van de zuive-

ring van afvalwater, afgewerkte katalysatoren en afgewerkte actieve kool) dat valt onder de

omschrijving van afvalstoffen in artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG, en dat wordt

geproduceerd bij het verbrandings- of meeverbrandingsproces, de zuivering van rookgassen

of afvalwater of andere processen in de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie.
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Artikel 4

Aanvraag en vergunning

1. Onverminderd artikel 11 van Richtlijn 75/442/EEG, of artikel 3 van Richtlijn 91/689/EEG mag

geen enkele verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie geëxploiteerd worden zonder een vergun-

ning voor het verrichten van dergelijke activiteiten.

2. Onverminderd Richtlijn 96/61/EG omvatten de bij de bevoegde instantie ingediende vergun-

ningsaanvragen voor verbrandings- of meeverbrandingsinstallaties een beschrijving van de

geplande maatregelen om het volgende te waarborgen:

a) de installatie wordt zo ontworpen, uitgerust en geëxploiteerd, dat aan de voorschriften van

deze richtlijn wordt voldaan, met inachtneming van de te verbranden afvalcategorieën;

b) de bij het verbrandings- en meeverbrandingsproces opgewekte warmte, wordt voor zover

doenlijk teruggewonnen;

c) het ontstaan van residuen en de schadelijkheid ervan worden tot een minimum beperkt, en de

residuen worden in voorkomend geval gerecycleerd;

d) de verwijdering van de residuen die niet kunnen worden vermeden of beperkt en die niet

kunnen worden gerecycleerd, geschiedt overeenkomstig de nationale en de communautaire

wetgeving.
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3. Een vergunning wordt alleen afgegeven indien uit de aanvraag blijkt dat de voorgestelde meet-

technieken voor emissies in de atmosfeer in overeenstemming zijn met bijlage III, en, voor zover

het water betreft, met de punten 1 en 2 van bijlage III.

4. In de door de bevoegde instantie voor een verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie afgegeven

vergunning wordt:

a) een expliciete lijst opgenomen van de afvalcategorieën die mogen worden verwerkt. De lijst

omvat indien mogelijk ten minste de afvalcategorieën die worden onderscheiden in de

Europese afvalcatalogus (EAC), en geeft in voorkomend geval informatie over de hoeveel-

heid afval;

b) de totale afvalverbrandings- of meeverbrandingscapaciteit van de installatie vermeld;

c) gespecificeerd welke bemonsterings- en meetprocedures worden gebruikt om te voldoen aan

de eisen inzake periodieke metingen van de diverse verontreinigende stoffen in de lucht en in

het water.

5. Naast het genoemde in lid 4, vermeldt de door de bevoegde instantie afgegeven vergunning voor

een verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie waarin gevaarlijke afvalstoffen worden gebruikt:

a) de hoeveelheden van de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen die mogen worden

verwerkt;

b) de minimale en de maximale toevoer van die gevaarlijke afvalstoffen, de laagste en de hoog-

ste calorische waarde ervan, alsmede de maximumgehalten aan verontreinigende stoffen,

bijvoorbeeld PCB’s, PCP, chloor, fluor, zwavel en zware metalen.
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6. Onverminderd de bepalingen van het Verdrag moeten de lidstaten een lijst opstellen van de

afvalcategorieën die in vastgestelde categorieën van meeverbrandingsinstallaties kunnen worden

meeverbrand.

7. Onverminderd het bepaalde in Richtlijn 96/61/EG toetst de bevoegde autoriteit de voorwaarden

in de vergunningen geregeld en herziet zij die zo nodig.

8. Wanneer de exploitant van een verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie voor ongevaarlijk

afval een wijziging van de exploitatie overweegt die de verbranding of meeverbranding van

gevaarlijk afval meebrengt, wordt dit beschouwd als een belangrijke wijziging in de zin van

artikel 2, punt 10, onder b), van Richtlijn 96/61/EG en is artikel 12, lid 2, van die richtlijn van toe-

passing.

Artikel 5

Aflevering en inontvangstneming van afval

1. De exploitant van de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie treft in samenhang met de afle-

vering en inontvangstneming van de afvalstoffen alle nodige voorzorgsmaatregelen om negatieve

gevolgen voor het milieu, in het bijzonder de verontreiniging van lucht, bodem, oppervlaktewater

en grondwater alsmede stankoverlast en geluidhinder, en directe risico’s voor de menselijke

gezondheid te voorkomen of, wanneer zulks niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. Deze

maatregelen moeten ten minste voldoen aan de voorschriften van de leden 3 en 4.
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2. De exploitant stelt, indien mogelijk overeenkomstig de EAC, de massa van elke afvalcategorie

vast, voordat het afval bij de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie wordt aanvaard.

3. Voordat gevaarlijke afvalstoffen bij de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie kunnen

worden aanvaard, moet informatie over de afvalstoffen ter beschikking van de exploitant zijn

gesteld aan de hand waarvan onder meer kan worden vastgesteld of aan de vergunningsvoor-

waarden van artikel 4, lid 5, is voldaan. In deze informatie zijn vermeld:

a) alle administratieve informatie over het opwekkingsproces als vervat in de documenten van

lid 4, onder a);

b) de fysische en, voorzover doenlijk, de chemische samenstelling van de afvalstoffen, alsmede

alle overige benodigde gegevens voor de beoordeling van de geschiktheid van die stoffen

voor het beoogde verbrandingsproces;

c) de gevaarlijke eigenschappen van de afvalstoffen, de stoffen waarmee zij niet mogen worden

gemengd en de bij behandeling van de afvalstoffen te treffen voorzorgsmaatregelen.

4. Voordat de gevaarlijke afvalstoffen bij de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie worden

aanvaard, moet de exploitant van de installatie ten minste de volgende inontvangstnemings-

procedures volgen:

a) controle van de documenten die vereist zijn op grond van Richtlijn 91/689/EEG alsmede, in

voorkomend geval, op grond van Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van

1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen,

naar en uit de Europese Gemeenschap 1 en de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke

goederen;

                                                
1 PB L 30 van 6.2.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 2408/98 van de Commissie (PB L 298 van 7.11.1998, blz. 19).
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b) behalve wanneer dit niet dienstig is, bijvoorbeeld bij infectieus ziekenhuisafval, represen-

tatieve monsters nemen, zo mogelijk voordat de lading wordt gelost, om aan de hand van

controles na te gaan of de monsters met de in lid 3 bedoelde informatie overeenstemmen en

om het de bevoegde autoriteiten mogelijk te maken de aard van de behandelde afvalstoffen

vast te stellen. Deze monsters moeten gedurende ten minste een maand na de verbranding

worden bewaard.

5. De bevoegde autoriteiten kunnen afwijkingen van de leden 2, 3 en 4 toestaan voor industriële

installaties en ondernemingen die uitsluitend het door henzelf geproduceerde afval verbranden of

meeverbranden op de plaats waar het werd geproduceerd, op voorwaarde dat wordt voldaan aan de

voorschriften van deze richtlijn.

Artikel 6

Exploitatievoorwaarden

1. De verbrandingsinstallaties worden zo geëxploiteerd, dat een verbrandingsniveau wordt bereikt

waarbij de totale hoeveelheid organische koolstof (TOC) in de slakken en de bodemas minder

bedraagt dan 3%, of hun gloeiverlies minder bedraagt dan 5%, van het droge gewicht van het mate-

riaal. Zo nodig moet het afval met passende technieken worden voorbehandeld.

Verbrandingsinstallaties worden zodanig ontworpen, uitgerust, gebouwd en geëxploiteerd dat, zelfs

in de meest ongunstige omstandigheden, het bij het proces ontstane gas na de laatste toevoer van

verbrandingslucht op beheerste en homogene wijze wordt verhit tot een temperatuur van 850 ºC,

gemeten gedurende twee seconden dichtbij de binnenwand of op een door de bevoegde autoriteit

toegestaan ander representatief punt van de verbrandingskamer. Indien gevaarlijk afval met een

gehalte van meer dan 1% gehalogeneerde organische stoffen, uitgedrukt in chloor, wordt verbrand,

dient de temperatuur tot 1100 ºC te worden opgevoerd.
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Elke verbrandingsstraat van de installatie wordt uitgerust met ten minste één hulpbrander. Deze

brander moet automatisch worden ingeschakeld wanneer de temperatuur van de verbrandingsgassen

na de laatste toevoer van verbrandingslucht tot onder 850 °C of, naar gelang van het geval, 1100 °C

zakt. Hij moet ook tijdens de inwerkingstelling en de stillegging van de installatie worden gebruikt

teneinde ervoor te zorgen dat de temperatuur van 850 °C of, naar gelang van het geval, 1100 °C

gedurende bedoelde werkzaamheden steeds wordt gehandhaafd zolang zich onverbrande

afvalstoffen in de verbrandingskamer bevinden.

Tijdens de inwerkingstelling en de stillegging, en wanneer de temperatuur van het verbrandingsgas

tot onder 850 °C of, naar gelang van het geval, 1100 °C daalt, worden geen brandstoffen naar de

hulpbrander toegevoerd die hogere emissies kunnen veroorzaken dan bij het stoken van gasolie als

omschreven in artikel 1, lid 1, van Richtlijn 75/716/EEG, vloeibaar gas of aardgas het geval is.

2. Meeverbrandingsinstallaties worden zodanig ontworpen, uitgerust, gebouwd en geëxploiteerd

dat, zelfs in de meest ongunstige omstandigheden, het door de meeverbranding van afval ontstane

gas gedurende twee seconden op beheerste en homogene wijze wordt verhit tot een temperatuur van

850 °C. Indien gevaarlijk afval met een gehalte van meer dan 1% gehalogeneerde organische stof-

fen, uitgedrukt in chloor, wordt meeverbrand, dient de temperatuur tot 1100 °C te worden opge-

voerd.

3. Verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties beschikken over en maken gebruik van een auto-

matisch systeem ter voorkoming dat afval wordt toegevoerd:

a) bij het in werking stellen, totdat de vereiste verbrandingstemperatuur van 850 °C of, naar

gelang van het geval, 1100 °C, dan wel de volgens lid 4 aangegeven temperatuur is bereikt;
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b) wanneer de vereiste verbrandingstemperatuur van 850 °C of, naar gelang van het geval,

1100 °C, dan wel de volgens lid 4 aangegeven temperatuur niet gehandhaafd blijft;

c) wanneer de bij deze richtlijn voorgeschreven continumetingen uitwijzen dat een emissie-

grenswaarde wordt overschreden als gevolg van storingen of defecten in de reinigings-

apparatuur.

4. Mits aan de voorschriften van deze richtlijn wordt voldaan, mogen door de bevoegde autoriteit

voorschriften worden vastgesteld die verschillen van die van lid 1 en, wat de temperatuur betreft,

van lid 3, en die in de vergunning voor bepaalde categorieën afval of voor bepaalde thermische

processen worden omschreven. De lidstaten kunnen regels stellen voor dergelijke machtigingen. De

wijziging van de exploitatievoorwaarden mag er niet toe leiden, dat meer residuen of residuen met

een hoger gehalte aan organische verontreinigende stoffen worden geproduceerd dan te verwachten

is onder de in lid 1 genoemde voorwaarden.

Mits aan de voorschriften van deze richtlijn wordt voldaan, mogen door de bevoegde autoriteit

voorschriften worden vastgesteld die verschillen van die van lid 2 en, wat de temperatuur betreft,

van lid 3, en die in de vergunning voor bepaalde categorieën afvalstoffen of voor bepaalde ther-

mische processen worden omschreven. De lidstaten kunnen regels stellen voor dergelijke machti-

gingen. In dergelijke gevallen moet ten minste voor de totale hoeveelheid organische koolstof en

voor CO aan de emissiegrenswaarden van bijlage V worden voldaan.

In de papierpulp- en papierindustrie geldt voor het verlenen van deze vergunning de voorwaarde dat

bij meeverbranding van het eigen afval op de plaats van productie in bestaande schorsovens voor de

totale hoeveelheid koolstof ten minste aan de emissiegrenswaarden van bijlage V wordt voldaan.
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Alle op grond van de bepalingen van dit lid vastgestelde exploitatievoorwaarden alsmede de uit-

slagen van de verrichte controles worden door de lidstaat aan de Commissie meegedeeld als deel

van de krachtens de rapportagebepalingen verstrekte informatie.

5. Verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties worden op zodanige wijze ontworpen, uitgerust,

gebouwd en geëxploiteerd dat wordt voorkomen dat de emissies in de lucht tot aanzienlijke veront-

reiniging op de grond leiden; in het bijzonder moeten de rookgassen op beheerste wijze en overeen-

komstig de toepasselijke communautaire luchtkwaliteitsnormen worden geloosd door een schoor-

steen waarvan de hoogte zo wordt berekend, dat de menselijke gezondheid en het milieu daardoor

worden beschermd.

6. De warmte die door het verbrandings- of het meeverbrandingsproces wordt opgewekt, wordt

voor zover doenlijk teruggewonnen.

7. Infectueus ziekenhuisafval moet direct in de oven worden geplaatst, zonder eerst met andere

afvalcategorieën te worden vermengd en zonder rechtstreeks te worden aangeraakt.

8. Het beheer van de verbrandings- of de meeverbrandingsinstallatie is in handen van een natuur-

lijke persoon die bevoegd is om de installatie te beheren.
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Artikel 7

Grenswaarden voor emissies in de lucht

1. Verbrandingsinstallaties worden op zodanige wijze ontworpen, uitgerust, gebouwd en geëxploi-

teerd dat de in bijlage V genoemde emissiegrenswaarden in het rookgas niet worden overschreden.

2. Meeverbrandingsinstallaties worden op zodanige wijze ontworpen, uitgerust, gebouwd en geëx-

ploiteerd dat de emissiegrenswaarden, vastgesteld in of volgens bijlage II, in het rookgas niet

worden overschreden.

Wanneer in een meeverbrandingsinstallatie meer dan 40% van de vrijkomende warmte afkomstig is

van gevaarlijk afval, zijn de emissiegrenswaarden van bijlage V bij deze richtlijn van toepassing.

3. De resultaten van de metingen die worden uitgevoerd om de naleving van de emissiegrens-

waarden te controleren, worden herleid volgens artikel 11.

4. Ingeval onbehandeld ongesorteerd stedelijk afval wordt meeverbrand, worden de grenswaarden

bepaald overeenkomstig bijlage V en is bijlage II niet van toepassing.

5. Onverminderd de bepalingen van het Verdrag mogen de lidstaten emissiegrenswaarden vast-

stellen voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen of andere verontreinigende stoffen.
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Artikel 8

Afvalwater van rookgasreiniging

1. Afvalwater afkomstig van het reinigen van rookgassen van een verbrandingsinstallatie of mee-

verbrandingsinstallatie mag alleen worden geloosd indien daartoe door de bevoegde autoriteiten een

vergunning is verleend.

2. Lozingen in het aquatisch milieu van bij de reiniging van rookgassen ontstaan afvalwater moeten

voorzover doenlijk en tenminste overeenkomstig de emissiegrenswaarden van bijlage IV worden

beperkt.

3. Mits dit in de vergunning specifiek is bepaald, mag bij de reiniging van rookgassen ontstaan

afvalwater na afzonderlijke behandeling in het aquatisch milieu worden geloosd, op voorwaarde

dat:

a) door middel van emissiegrenswaarden aan de eisen van de toepasselijke communautaire,

nationale en plaatselijke voorschriften wordt voldaan, en

b) de massaconcentraties van de in bijlage IV genoemde verontreinigende stoffen niet meer

bedragen dan de daarin vastgestelde emissiegrenswaarden.

4. De emissiegrenswaarden zijn van toepassing op het punt waar bij de reiniging van rookgassen

ontstaan afvalwater dat de in bijlage IV genoemde verontreinigende stoffen bevat, door de verbran-

dings- of meeverbrandingsinstallatie worden geloosd.
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Wanneer het afvalwater dat bij de reiniging van rookgassen ontstaat, ter plaatse gezamenlijk met

afvalwater uit andere bronnen van de plaats van de installatie wordt gezuiverd, verricht de exploi-

tant de in artikel 11 omschreven metingen:

a) op de afvalwaterstroom van de rookgasreinigingsprocessen vóór de uitmonding daarvan op de

gezamenlijke afvalwaterzuiveringsinstallatie;

b) op de andere afvalwaterstroom of -stromen vóór de uitmonding daarvan op de gezamenlijke

afvalwaterzuiveringsinstallatie;

c) op het punt waar het afvalwater na de zuivering uiteindelijk door de verbrandingsinstallatie of

de meeverbrandingsinstallatie wordt geloosd.

Teneinde de naleving van de in bijlage IV genoemde emissiegrenswaarden voor het afvalwater van

rookgasreiniging te controleren, bepaalt de exploitant aan de hand van passende massabalans-

berekeningen hoe groot het aandeel van de emissies in de uiteindelijk geloosde hoeveelheid afval-

water is dat kan worden toegeschreven aan het bij de reiniging van rookgassen ontstane afvalwater.

In geen geval mag afvalwater worden verdund om aan de emissiegrenswaarden van bijlage IV te

voldoen.
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5. Wanneer het bij de reiniging van rookgassen ontstane afvalwater dat de in bijlage IV genoemde

verontreinigende stoffen bevat, buiten de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie wordt gezui-

verd in een zuiveringsinstallatie die uitsluitend voor de verwijdering van dit type afvalwater is

bestemd, moeten de emissiegrenswaarden van bijlage IV worden toegepast op het punt waar het

afvalwater de zuiveringsinstallatie verlaat. Indien deze zich op een andere plaats bevindende zuive-

ringsinstallatie niet uitsluitend is bestemd voor de zuivering van afvalwater dat bij verbranding

ontstaat, bepaalt de exploitant aan de hand van passende massabalansberekeningen overeenkomstig

het bepaalde in lid 4, punten a) tot en met c), hoe groot het aandeel van de emissies in de uitein-

delijk geloosde hoeveelheid afvalwater is dat kan worden toegeschreven aan het bij de reiniging van

rookgassen ontstane afvalwater, teneinde de naleving van de in bijlage IV genoemde emissie-

grenswaarden voor het afvalwater van rookgasreiniging te controleren.

In geen geval mag afvalwater worden verdund om te voldoen aan de emissiegrenswaarden van

bijlage IV.

6. In de vergunning worden:

a) emissiegrenswaarden voor de in bijlage IV bedoelde verontreinigende stoffen vastgesteld

overeenkomstig lid 2 en teneinde aan de voorschriftenvan lid 3, onder a), te voldoen,

b) operationele regelparameters voor afvalwater vastgesteld voor ten minste pH, temperatuur en

debiet.
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7. De locaties van verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties, met de bijbehorende terreinen voor

de opslag van afval, worden zodanig ontworpen en geëxploiteerd dat het ongeoorloofd en acciden-

teel vrijkomen van verontreinigende stoffen in bodem, oppervlaktewater en grondwater overeen-

komstig de bepalingen van de toepasselijke communautaire wetgeving wordt voorkomen. Boven-

dien moet worden voorzien in opvangcapaciteit voor van het terrein van de verbrandings- of mee-

verbrandingsinstallatie wegvloeiend verontreinigd regenwater en voor verontreinigd water dat

afkomstig is van overlopen of brandbestrijding.

De opvangcapaciteit dient zodanig te zijn, dat dit water, alvorens het wordt geloosd, zo nodig kan

worden onderzocht en gezuiverd.

8. Onverminderd de bepalingen van het Verdrag mogen de lidstaten emissiegrenswaarden vast-

stellen voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen of andere verontreinigende stoffen.

Artikel 9

Residuen

Het ontstaan van residuen bij de exploitatie van de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie en

de schadelijkheid daarvan worden tot een minimum beperkt. De residuen worden, overeenkomstig

de toepasselijke communautaire wetgeving, in voorkomend geval, in de installatie zelf of daarbuiten

gerecycleerd.

Vervoer en tussentijdse opslag van droge residuen in de vorm van stof, bijvoorbeeld ketelas en

droge residuen van rookgasbehandeling, geschieden op zodanige wijze dat verwijdering in het

milieu voorkomen wordt, b.v. in gesloten houders.
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Voordat de methoden van verwijdering of recycling van de residuen uit verbrandings- en mee-

verbrandingsinstallaties worden vastgesteld, worden passende tests uitgevoerd om na te gaan welke

de fysische en chemische eigenschappen en het verontreinigend vermogen van de verschillende

verbrandingsresiduen zijn. De analyse heeft betrekking op de totale oplosbare fractie en de oplos-

bare fractie zware metalen.

Artikel 10

Controles en bewaking

1. Meetapparatuur wordt geïnstalleerd en technieken worden gebruikt ter bewaking van de para-

meters, de omstandigheden en de massaconcentraties die relevant zijn voor het verbrandings- of

meeverbrandingsproces.

2. De meetvoorschriften worden opgenomen in de door de bevoegde autoriteit afgegeven vergun-

ning of in de aan die vergunning gehechte voorwaarden.

3. Gecontroleerd wordt of de automatische apparatuur voor de bewaking van de emissies in de

atmosfeer en het water naar behoren is geïnstalleerd en functioneert; jaarlijks wordt een verificatie-

test uitgevoerd. Om de drie jaar moet er worden gekalibreerd door middel van parallelmetingen

overeenkomstig de referentiemethoden.



11472/1/99 REV 1 NL
DG I 30

4. De ligging van de bemonsterings- of meetpunten wordt door de bevoegde autoriteit vastgesteld.

5. De periodieke metingen van de emissies in de atmosfeer en het water worden uitgevoerd over-

eenkomstig bijlage III, punten 1 en 2.

Artikel 11

Meetvoorschriften

1. De lidstaten zorgen ervoor door het opnemen van specifieke voorwaarden in de vergunning,

ofwel door middel van algemene bindende regels, dat voor de lucht aan het bepaalde in de leden 2

tot en met 12 alsmede 17, en voor water aan het bepaalde in de leden 14 tot en met 17 wordt vol-

daan.

2. In de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie worden overeenkomstig bijlage III de volgende

metingen van verontreinigende stoffen in de lucht verricht:

a) continumetingen van de volgende stoffen: NOx, mits daarvoor emissiegrenswaarden zijn

vastgesteld, CO, totale hoeveelheid stof, TOC, HCl, HF en SO2;

b) continumetingen van de volgende procesparameters: temperatuur dichtbij de binnenwand of

op een door de bevoegde autoriteit toegestaan ander representatief punt van de verbrandings-

kamer, zuurstofconcentratie, druk, temperatuur en waterdampgehalte van het rookgas;
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c) ten minste twee metingen per jaar van zware metalen, dioxinen en furanen; gedurende de

eerste werkingsperiode van twaalf maanden dient evenwel ten minste om de drie maanden een

meting te worden verricht. De lidstaten mogen zelf meetfrequenties bepalen voor de door hen

vastgestelde emissiegrenswaarden voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen of andere

verontreinigende stoffen.

3. De verblijftijd, de minimumtemperatuur en het zuurstofgehalte van de rookgassen worden op

passende wijze gecontroleerd, en wel ten minste één keer wanneer de verbrandings- of mee-

verbrandingsinstallatie in werking wordt gesteld alsmede onder de slechtst denkbare bedrijfs-

omstandigheden.

4. Continumeting van HF mag achterwege blijven, indien voor HCl behandelingsstappen worden

gevolgd die waarborgen dat de emissiegrenswaarde voor HCl niet wordt overschreden. In dit geval

worden de emissies van HF periodiek gemeten zoals bepaald in lid 2, onder c).

5. Continumeting van het waterdampgehalte is niet nodig, indien de als monster gebruikte rook-

gassen worden gedroogd alvorens de emissies worden geanalyseerd.

6. In de door de bevoegde autoriteit afgegeven vergunning kan worden toegestaan dat in verbran-

dings- of meeverbrandingsinstallaties in plaats van continumetingen van HCl, HF en SO2 perio-

dieke metingen als bepaald in lid 2, onder c), worden verricht, indien de exploitant kan aantonen dat

de emissies van genoemde verontreinigende stoffen in geen geval hoger kunnen zijn dan de

vastgestelde emissiegrenswaarden.
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7. In de door de bevoegde autoriteit afgegeven vergunning kan worden toegestaan dat de frequentie

van de periodieke metingen voor zware metalen van twee maal per jaar verlaagd wordt naar een-

maal per twee jaar en voor dioxinen en furanen van tweemaal per jaar naar eenmaal per jaar, op

voorwaarde dat de emissies als gevolg van verbranding of meeverbranding minder dan 50%

bedragen van de overeenkomstig resp. bijlage II of bijlage V vastgestelde emissiegrenswaarden, en

dat de volgens de procedure van artikel 17 opgestelde criteria voor de na te leven voorschriften

beschikbaar zijn. Deze criteria zijn tenminste gebaseerd op het bepaalde in de tweede alinea,

punten a) en d).

Tot 1 januari 2005 kan verlaging van de frequentie ook worden toegestaan als die criteria niet

beschikbaar zijn, op voorwaarde dat

a) het te verbranden of mee te verbranden afval uitsluitend bestaat uit bepaalde gesorteerde

brandbare fracties ongevaarlijk afval dat niet recycleerbaar is en aan bepaalde kenmerken

voldoet, en dat nader omschreven wordt op basis van de in punt d) genoemde beoordeling,

b) voor dit afval nationale kwaliteitscriteria beschikbaar zijn waarvan de Commissie in kennis is

gesteld,

c) verbranding en meeverbranding van dit afval geschiedt overeenkomstig de in artikel 7 van

Richtlijn 75/442/EEG bedoelde desbetreffende afvalbeheersplannen,
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d) de exploitant aan de bevoegde autoriteit kan bewijzen dat de emissies onder alle omstandig-

heden aanmerkelijk lager liggen dan de emissiegrenswaarden van bijlage II of bijlage V voor

dioxinen, furanen en zware metalen; dat wordt beoordeeld aan de hand van informatie over de

kwaliteit van het afval in kwestie en metingen van de emissies van de genoemde stoffen,

e) de kwaliteitscriteria en de nieuwe periode voor de periodieke metingen in de vergunning

vermeld worden,

en

f) alle besluiten over de frequentie van de in dit lid bedoelde metingen, aangevuld met infor-

matie over de hoeveelheid en de kwaliteit van het afval in kwestie, jaarlijks aan de Commissie

worden meegedeeld.

8. De resultaten van de metingen, verricht ter controle op de naleving van de emissiegrenswaarden,

worden tot de volgende condities, en voor zuurstof volgens de formule van bijlage VI  gestandaar-

diseerd:

a) temperatuur 273 K, druk 101,3 kPa, zuurstofgehalte 11%, droog gas, voor rookgas van

verbrandingsinstallaties;

b) temperatuur 273 K, druk 101,3 kPa, zuurstofgehalte 3%, droog gas, voor rookgas van

verbranding van afgewerkte olie als gedefinieerd in Richtlijn 75/439/EEG van de Raad;
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c) wanneer de afvalstoffen in een met zuurstof verrijkte atmosfeer worden verbrand of mee-

verbrand, mogen de meetresultaten worden herleid tot een door de bevoegde instantie vast-

gesteld zuurstofgehalte dat de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval weer-

spiegelt;

d) bij meeverbranding worden de meetresultaten herleid tot een totaal zuurstofgehalte als bere-

kend in bijlage II.

Worden de emissies van verontreinigende stoffen verminderd door behandeling van het rookgas in

een verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie waarin gevaarlijke afvalstoffen worden behandeld,

dan geschiedt standaardisering voor de in de eerste alinea vermelde zuurstofgehaltes enkel en alleen

indien het over dezelfde periode als voor de betrokken verontreinigende stof gemeten

zuurstofgehalte hoger is dan het relevante standaardzuurstofgehalte.

9. Alle meetresultaten worden op passende wijze geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd, zodat de

bevoegde autoriteiten volgens door hen vast te stellen procedures kunnen controleren of de vast-

gestelde exploitatievoorwaarden en de in deze richtlijn vervatte emissiegrenswaarden worden

nageleefd.

10. De grenswaarden voor emissie in de lucht worden geacht te worden nageleefd indien:

a) - geen van de daggemiddelden hoger is dan een in bijlage V, onder a), of bijlage II

vermelde emissiegrenswaarde;

- 97% van het daggemiddelde over het jaar niet hoger is dan de in bijlage V, onder e),

eerste streepje, vermelde emissiegrenswaarden;
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b) ofwel geen van de halfuurgemiddelden hoger is dan een van de in bijlage V, onder b),

kolom A, vermelde emissiegrenswaarden ofwel, in voorkomend geval, 97% van de halfuur-

gemiddelden over het jaar niet hoger is dan een van de in bijlage V, onder b), kolom B,

vermelde emissiegrenswaarden;

c) geen van de gemiddelden over de voor zware metalen en dioxinen en furanen vastgestelde

bemonsteringsperiode hoger is dan een in bijlage V, onder c) en d), of bijlage II vermelde

emissiegrenswaarde;

d) aan het bepaalde in bijlage V, onder e), tweede streepje, of bijlage II wordt voldaan.

11. De halfuurgemiddelden en de 10-minutengemiddelden worden bepaald binnen de tijd dat de

installatie werkelijk in werking is (niet inbegrepen de voor de inwerkingstelling en stillegging

benodigde tijd, wanneer dan geen afvalstoffen worden verbrand) op basis van de meetwaarden

nadat daarvan de waarde van het betrouwbaarheidsinterval van bijlage III, punt 3, is afgetrokken.

De daggemiddelden worden bepaald op basis van die gevalideerde gemiddelden.

Een daggemiddelde is slechts geldig indien voor de betrokken dag niet meer dan vijf halfuur-

gemiddelden als gevolg van defecten of het onderhoud van het systeem voor continumetingen

buiten beschouwing zijn gelaten. Per jaar mogen niet meer dan tien daggemiddelden ten gevolge

van defecten of onderhoud van het continumetingssysteem buiten beschouwing worden gelaten.

12. De gemiddelden over de bemonsteringsperiode en de gemiddelden in het geval van periodieke

metingen van HF, HCl en SO2 worden bepaald overeenkomstig artikel 10, leden 2 en 4, en

bijlage III.
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13. Zodra in de Gemeenschap geschikte meettechnieken beschikbaar zijn, besluit de Commissie

volgens de procedure van artikel 17 vanaf welke datum continumetingen van de uitstoot van

dioxinen en zware metalen in de atmosfeer overeenkomstig bijlage III moeten worden uitgevoerd.

14. De volgende metingen worden uitgevoerd op het lozingspunt van het afvalwater:

a) continumetingen van de in artikel 8, lid 6, onder b), genoemde parameters;

b) dagelijkse steekproefmetingen van de totale hoeveelheid zwevende deeltjes; als alternatief

kunnen de lidstaten bepalen dat er metingen van een met het debiet evenredige steekproef

over een periode van 24 uur gehouden moeten worden;

c) ten minste maandelijkse metingen van een met het debiet evenredige representatieve steek-

proef over een periode van 24 uur van de in artikel 8, lid 3, bedoelde verontreinigende stoffen

overeenkomstig de punten 2 tot en met 10 van bijlage IV;

d) ten minste elke 6 maanden van dioxinen en furanen; gedurende de eerste bedrijfsperiode van

twaalf maanden dient evenwel ten minste om de drie maanden een meting te worden uitge-

voerd; de lidstaten mogen zelf meetfrequenties bepalen voor de door hen vastgestelde

emissiegrenswaarden voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen of andere veront-

reinigende stoffen.
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15. De controle op de hoeveelheid verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater geschiedt

overeenkomstig de communautaire wetgeving, en wordt samen met de meetfrequentie in de

vergunning gespecificeerd.

16. De emissiegrenswaarden voor lozingen in water worden geacht te zijn nageleefd indien:

a) bij metingen van de totale hoeveelheid zwevende deeltjes (verontreinigende stoffen nr. 1)

95% en 100% van de meetwaarden de respectieve emissiegrenswaarden van bijlage IV

overschrijden;

b) bij metingen van zware metalen (verontreinigende stoffen nr. 2 t/m 10) niet meer dan een-

maal per jaar de emissiegrenswaarden van bijlage IV overschreden worden; of, indien de

lidstaat meer dan 20 steekproeven per jaar voorschrijft, bij niet meer dan 5% van deze

steekproeven de emissiegrenswaarden van bijlage IV overschreden worden;

c) bij de halfjaarlijkse metingen van dioxinen en furanen (verontreinigende stof nr. 11) de

emissiegrenswaarde van bijlage IV niet overschreden wordt.

17. Indien uit de verrichte metingen blijkt dat de in deze richtlijn vastgestelde emissiegrenswaarden

voor lucht of water zijn overschreden, worden de bevoegde autoriteiten daarvan onverwijld op de

hoogte gebracht.
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Artikel 12

Inzage van informatie en inspraak

Onverminderd Richtlijn 90/313/EEG 1 en Richtlijn 96/61/EG van de Raad kunnen aanvragen voor

nieuwe vergunningen door het publiek worden ingezien, zodat het in staat is daarover opmerkingen

te maken vooraleer de bevoegde autoriteit een besluit neemt. Dit besluit, dat ten minste een afschrift

van de vergunning moet omvatten, alsmede eventuele latere actualiseringen daarvan, moeten even-

eens openbaar worden gemaakt.

Voor verbrandings- of meeverbrandingsinstallaties die meer dan drie ton per uur verbranden wordt,

niettegenstaande artikel 15, lid 2, van Richtlijn 96/61/EG, een door de exploitant bij de bevoegde

autoriteit ingediend verslag over de werking van en de controle op de installatie beschikbaar gesteld

voor het publiek.

Artikel 13

Abnormale werkingsomstandigheden

1. De bevoegde autoriteit stelt in de vergunning de maximaal aanvaardbare duur vast van technisch

onvermijdelijke stilleggingen, storingen dan wel defecten aan de reinigingsapparatuur of de meet-

apparatuur gedurende welke de concentraties van de onder de voorschriften vallende stoffen in de

emissies in de atmosfeer en het gezuiverde afvalwater de vastgestelde emissiegrenswaarden mogen

overschrijden.

                                                
1 Richtlijn 90/313/EEG van de Raad van 7 juni 1990 inzake de vrije toegang tot milieu-

informatie (PB L 158 van 23.6.1990, blz. 56). Richtlijn gewijzigd bij de Toetredingsakte van
1994.
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2. In geval van een defect vermindert de exploitant de activiteit van de installatie zo spoedig

mogelijk of legt hij de installatie stil totdat normale werking opnieuw mogelijk is.

3. Onverminderd artikel 6, lid 3, onder c), gaat de verbrandingsinstallatie, de meeverbrandings-

installatie of de verbrandingsstraat bij overschrijding van de emissiegrenswaarden in geen geval

meer dan vier uur ononderbroken door met de verbranding van afval; voorts bedraagt de totale

tijdsduur gedurende welke een installatie in die omstandigheden in werking is, per jaar minder dan

60 uur. De duur van 60 uur geldt voor die straten van de gehele installatie die verbonden zijn met

één enkele rookgasreinigingsinrichting.

4. Het totale stofgehalte van de emissies in de atmosfeer van een verbrandingsinstallatie over-

schrijdt onder geen enkele voorwaarde een halfuurgemiddelde van 150 mg/m³; voorts mogen de

grenswaarden voor de emissie van CO en TOC in de lucht evenmin worden overschreden. Aan alle

andere in artikel 6 genoemde voorwaarden moet worden voldaan.

Artikel 14

Toetsing van vergunningen

Onverminderd Richtlijn 96/61/EG legt de Commissie voor 31 december 2008 het Europees

Parlement en de Raad een verslag voor over ervaring met de toepassing van deze richtlijn, met

name voor nieuwe installaties, en over de vooruitgang op het gebied van emissiecontroletechnieken

en ervaring op het gebied van afvalbeheer. Andere aspecten die in het verslag aan bod komen zijn

de stand van de techniek, de ervaring met de exploitatie van de installaties en milieueisen . In voor-

komend geval gaat het verslag vergezeld van voorstellen voor herziening van de desbetreffende

bepalingen van deze richtlijn .
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Artikel 15

Rapportage

De verslagen over de uitvoering van deze richtlijn worden opgesteld volgens de procedure van

artikel 5 van Richtlijn 91/692/EEG van de Raad. Het eerste verslag bestrijkt ten minste de eerste

volledige periode van drie jaar na ……………. * en eerbiedigt de in artikel 17 van Richtlijn

94/67/EG en artikel 16, lid 3, van Richtlijn 96/61/EG genoemde perioden. Daartoe stelt de

Commissie tijdig een passende vragenlijst op.

Artikel 16

Aanpassing van de richtlijn

De Commissie stelt volgens de procedure van artikel 17 wijzigingen van de artikelen 10, 11 en 13

en de bijlagen I en III vast om deze aan te passen aan de technische vooruitgang of aan nieuwe

gegevens betreffende de voordelen van emissieverminderingen voor de volksgezondheid.

Artikel 17

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door een regelgevend comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van

toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

                                                
* 2 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Artikel 18

Intrekking

De volgende bepalingen worden met ingang van.............. * ingetrokken:

a) artikel 8, lid 1, en de bijlage van Richtlijn 75/439/EEG,

b) Richtlijn 89/369/EEG,

c) Richtlijn 89/429/EEG,

d) Richtlijn 94/67/EG.

Artikel 19

Sancties

De lidstaten stellen de sancties vast die van toepassing zijn op inbreuken op de nationale bepalingen

ter uitvoering van deze richtlijn. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en

afschrikwekkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op .......... ** in kennis van die

bepalingen en geven zo spoedig mogelijk kennis van eventuele latere wijzigingen.

                                                
* 5 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
** 2 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Artikel 20

Overgangsbepalingen

1. Onverminderd de specifieke overgangsbepalingen van de bijlagen van deze richtlijn, worden de

bepalingen van deze richtlijn met ingang van ..........* van toepassing op bestaande installaties.

2. Op nieuwe installaties, bijv. installaties die niet onder de definitie van "bestaande verbrandings-

of meeverbrandingsinstallatie" van artikel 3, punt 6, van deze richtlijn of onder lid 3 van dit artikel

vallen, is deze richtlijn met ingang van ..........** van toepassing in plaats van de in artikel 18

genoemde richtlijnen.

3. Operationele vaste of verplaatsbare installaties voor energieopwekking of vervaardiging van

materiële producten die voor zover nodig over een vergunning beschikken overeenkomstig de

geldende gemeenschapswetgeving en die uiterlijk op .......... *** beginnen met het meeverbranden

van afval, dienen beschouwd te worden als bestaande verbrandingsinstallaties.

Artikel 21

Uitvoering

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om

uiterlijk op ..................** aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld

in kennis.

                                                
* 5 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
** 2 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
*** 4 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden door

de lidstaten vastgesteld.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het

onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 22

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de dag volgend op die van haar bekendmaking in het Publicatie-

blad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 23

Bestemming

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitter de Voorzitter

_______________
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BIJLAGE I

Equivalentiefactoren voor dibenzo-p-dioxinen en dibenzofuranen

Bij de bepaling van de totale concentratie (TE) van dioxinen en furanen worden de massaconcen-

traties van de volgende dioxinen en dibenzofuranen vóór het optellen met de volgende equivalentie-

factoren vermenigvuldigd:

                  Toxische

                  equivalentie

                  factor

2,3,7,8 Tetrachloordibenzodioxine (TCDD)      1

1,2,3,7,8 Pentachloordibenzodioxine (PeCDD)     0,5

1,2,3,4,7,8 Hexachloordibenzodioxine (HxCDD)      0,1

1,2,3,6,7,8 Hexachloordibenzodioxine (HxCDD)      0,1

1,2,3,7,8,9 Hexachloordibenzodioxine (HxCDD)      0,1

1,2,3,4,6,7,8 Heptachloordibenzodioxine (HpCDD)     0,01

Octachloordibenzodioxine (OCDD) 0,001

2,3,7,8 Tetrachloordibenzofuraan (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 Pentachloordibenzofuraan (PeCDF)      0,5

1,2,3,7,8 Pentachloordibenzofuraan (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 Hexachloordibenzofuraan (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 Hexachloordibenzofuraan (HxCDF)      0,1

1,2,3,7,8,9 Hexachloordibenzofuraan (HxCDF)      0,1

2,3,4,6,7,8 Hexachloordibenzofuraan (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 Heptachloordibenzofuraan (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 Heptachloordibenzofuraan (HpCDF) 0,01

Octachloordibenzofuraan (OCDF) 0,001

_____________________
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BIJLAGE II

Bepaling van de grenswaarden voor emissies in de lucht

in geval van meeverbranding van afval

Wanneer een specifieke totale emissiegrenswaarde “C” niet in een tabel in deze bijlage is opge-

nomen, moet de volgende formule (mengregel) worden toegepast.

De grenswaarde voor elke relevante verontreinigende stof en voor koolstofmonoxide in het rookgas

dat ontstaat bij de meeverbranding van afvalstoffen wordt als volgt berekend:

Vafval  x  Cafval + Vproces  x  Cproces

------------------------------------------------        =   C

             Vafval + Vproces

Vafval: het volume rookgas uitsluitend ten gevolge van de verbranding van afval, enkel bepaald op
basis van de in de vergunning gespecificeerde afvalstof met de laagste calorische waarde en
herleid tot de in deze richtlijn vastgestelde condities.

Indien de warmte die vrijkomt bij de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen minder dan
10% bedraagt van de totale in de installatie vrijkomende warmte, moet Vafval worden
berekend op basis van een (theoretische) hoeveelheid afvalstoffen die bij verbranding, bij
een vastgestelde totale vrijkomende warmte, 10 % van de vrijkomende warmte zou ople-
veren.

Cafval: de emissiegrenswaarde voor verbrandingsinstallaties in bijlage V voor de betrokken veront-
reinigende stoffen c.q. voor koolstofmonoxide.
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Vproces: het volume rookgas ten gevolge van het in de installatie plaatsgrijpende proces, met in-
begrip van de verbranding van de toegestane normaal in de verbrandingsinstallatie
gebruikte brandstoffen (geen afvalstoffen), bepaald op basis van het zuurstofgehalte
waartoe de emissies moeten worden herleid, zoals vastgesteld in de communautaire of
nationale voorschriften. Ingeval er geen voorschriften voor dit soort installaties bestaan,
moet het werkelijke zuurstofgehalte in het rookgas, zonder verdunning door toevoeging
van voor het verbrandingsproces onnodige lucht, worden gebruikt. De herleiding tot
andere omstandigheden geschiedt als bepaald in deze richtlijn.

Cproces: de emissiegrenswaarde die in de tabellen van deze bijlage voor bepaalde industriële
sectoren is vastgesteld, of, indien een dergelijke tabel of waarde ontbreekt, de emissie-
grenswaarde voor de betrokken verontreinigende stof c.q. koolstofmonoxide in het rook-
gas van verbrandingsinstallaties die aan de voor die installaties geldende wettelijke en
bestuursrechtelijke nationale bepalingen voldoen, wanneer daarin de normaal toegestane
brandstoffen (geen afvalstoffen) worden gestookt. Bij ontbreken van dergelijke bepa-
lingen wordt de in de vergunning vermelde emissiegrenswaarde gebruikt. Indien in de
vergunning geen grenswaarde wordt vermeld, wordt de werkelijke massaconcentratie
gebruikt.

C: de totale emissiegrenswaarde en het zuurstofgehalte die in de tabellen van deze bijlage
voor bepaalde industriële sectoren en bepaalde verontreinigende stoffen zijn vastgesteld,
of, indien een dergelijke tabel of waarde ontbreekt, de totale emissiegrenswaarde voor
CO c.q. de betrokken verontreinigende stof die de in specifieke bijlagen bij deze richtlijn
genoemde emissiegrenswaarde vervangt. Het totale zuurstofgehalte dat het zuurstof-
gehalte voor de herleiding vervangt, wordt berekend op basis van bovenstaand gehalte,
rekening houdend met de partiële volumes.

De lidstaten mogen regels vaststellen voor het verlenen van afwijkingen overeenkomstig deze
bijlage.

II.1 Bijzondere voorschriften voor grote cementovens waarin afval wordt meeverbrand

Daggemiddelden (voor continumetingen), bemonsteringsperioden en andere meetvoorschriften als
in artikel 7. Alle waarden in mg/m3 (dioxinen en furanen in ng/m3). Halfuurgemiddelden zijn enkel
nodig voor de berekening van de daggemiddelden.

De resultaten van de metingen, verricht ter controle op de naleving van de emissiegrenswaarden,
worden tot de volgende condities herleid: temperatuur 273 K, druk 101,3 kPa, zuurstofgehalte 10%,
droog gas.
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II.1.1 C - totale emissiegrenswaarden

Verontreinigende stof C

Totaal stofdeeltjes 30 

HCl 10

HF 1

NOX   800

Cd + Tl 0,05

Hg 0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu

+ Mn + Ni + V

0,5

Dioxinen en furanen 0,1

Tot 1 januari 2008 kunnen de bevoegde autoriteiten vrijstellingen voor NOx verlenen aan bestaande
"natte" cementovens en cementovens die minder dan drie ton afval per uur verbranden, mits in de
vergunning een totale emissiegrenswaarde voor NOx van ten hoogste 1200 mg/uur bepaald is.

Tot 1 januari 2008 kunnen de bevoegde autoriteiten vrijstellingen voor stof verlenen aan cement-
ovens die minder dan drie ton afval per uur verbranden, mits in de vergunning een totale emissie-
grenswaarde van ten hoogste 50 mg/m3 bepaald is.
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II.1.2 C – totale emissiegrenswaarden voor  SO2 en TOC:

Verontreinigende stof C

SO2 50

TOC 10

Door de bevoegde autoriteit mogen vrijstellingen worden toegekend ingeval de TOC en SO2 niet
het gevolg zijn van de verbranding van afvalstoffen.

II.1.3 Emissiegrenswaarde voor CO:

De emissiegrenswaarde voor CO kan door de bevoegde autoriteit worden vastgesteld.
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II.2 Bijzondere voorschriften voor stookinstallaties waarin afval wordt meeverbrand

II.2.1 Daggemiddelden

Onverminderd Richtlijn 88/609/EEG en ingeval er voor grote stookinstallaties conform toekomstige
Gemeenschapswetgeving strengere emissiegrenswaarden worden vastgesteld, komen die, voor de
installaties en verontreinigende stoffen in kwestie, in de plaats van de emissiegrenswaarden in de
volgende tabellen (Cproces). In dat geval worden de onderstaande tabellen onverwijld via de proce-
dure van artikel 17 aangepast aan die strengere emissiegrenswaarden.

Halfuurgemiddelden zijn enkel nodig voor de berekening van de daggemiddelden.

Cproces

Cproces voor vaste brandstoffen, uitgedrukt in mg/Nm3 (O2-gehalte 6%)

Verontreinigende
stof

< 50
MWth

50 tot 100 MWth 100 tot 300 MWth > 300 MWth

SO2
algemeen geval

binnenlandse
brandstoffen

850

of ≥ 90%
ontzwaveling

850 tot 200
(lineaire afname in

bereik 100 – 300 MWth)
of ≥ 92% ontzwaveling

200

of  ≥ 95%
ontzwaveling

NOx 400 300 200
Stofdeeltjes 50 50 30 30

Tot 1 januari 2007 en onverminderd de desbetreffende Gemeenschapswetgeving is de NOx-waarde
niet van toepassing op installaties waarin alleen gevaarlijk afval wordt meeverbrand.

Tot 1 januari 2008 kunnen de bevoegde autoriteiten vrijstellingen voor NOx en SO2 verlenen aan
bestaande meeverbrandingsinstallaties van 100 tot 300 MWth die de wervelbedtechnologie
gebruiken en vaste brandstoffen verbranden, mits in de vergunning een Cproces -waarde bepaald is
van ten hoogste 350mg/Nm3 voor NOx en ten hoogste 850 tot 400 mg/Nm3 (lineaire afname in
bereik 100 - 300 MWth) voor SO2.
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Cproces voor biomassa, uitgedrukt in mg/Nm3 (O2-gehalte 6%):

"Biomassa": producten, bestaande uit plantaardige materialen of delen daarvan van landbouw of
bosbouw, die kunnen worden gebruikt om de energie-inhoud terug te winnen, alsmede afval dat niet
onder het in artikel 2, lid 2, onder a), punt i) tot en met iv) bedoelde toepassingsgebied valt.

Verontreinigende
stof

< 50 MWth 50 – 100 MWth 100 – 300 MWth > 300 MWth

SO2 200 200 200
NOx 350 300 300

Stofdeeltjes 50 50 30 30

Tot 1 januari 2008 kunnen de bevoegde autoriteiten vrijstellingen voor NOx verlenen aan bestaande
medeverbrandingsinstallaties van 100 tot 300 MWth die de wervelbedtechnologie gebruiken en
biomassa verbranden, mits in de vergunning een Cproces-waarde van ten hoogste 350 mg/Nm3

bepaald is.

Cproces voor vloeibare brandstoffen, uitgedrukt in mg/Nm3 (O2-gehalte 3%):

Verontreinigende
stof

< 50 MWth 50 tot 100
MWth

100 tot 300 MWth > 300 MWth

SO2 850 850 tot 200
(lineaire afname in

bereik
100 - 300 MWth)

200

NOx 400 300 200
Stofdeeltjes 50 50 30 30

II.2.2 C - totale emissiegrenswaarden:

C, uitgedrukt in mg/Nm3 (O2-gehalte 6%). Alle gemiddelden berekend over een bemonsterings-
periode van minimaal dertig minuten en maximaal acht uur:

Verontreinigende stof C
Cd + Tl 0,05
Hg 0,05
Sb + As + Pb + Cr + Co
+ Cu + Mn + Ni + V

0,5
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C uitgedrukt in ng/Nm3 (O2-gehalte 6%). Alle gemiddelden berekend over een bemonsterings-
periode van minimaal zes uur en maximaal acht uur:

Verontreinigende stof C
Dioxinen en furanen 0,1

II.3 Bijzondere voorschriften voor industriële sectoren die afval meeverbranden en niet
onder II.1 of II.2 vallen

II.3.1 C - totale emissiegrenswaarden:

C uitgedrukt in ng/Nm3. Alle gemiddelden berekend over een bemonsteringsperiode van minimaal
zes uur en maximaal acht uur:

Verontreinigende stof C
Dioxinen en furanen 0,1

C uitgedrukt in mg/Nm3. Alle gemiddelden berekend over een bemonsteringsperiode van minimaal
dertig minuten en maximaal acht uur:

Verontreinigende stof C
Cd + Tl 0,05
Hg 0,05

_______________
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BIJLAGE III

Meettechnieken

1. Metingen ter bepaling van de concentratie van lucht- en waterverontreinigende stoffen moeten
representatief zijn.

2. De bemonstering en analyse van alle verontreinigende stoffen, met inbegrip van dioxinen en
furanen, alsmede de referentiemetingen ter ijking van automatische meetsystemen, moeten
worden uitgevoerd volgens CEN/ISO-normen. Indien er geen CEN-normen bestaan, moeten
ISO-normen, nationale normen of internationale normen worden toegepast die waarborgen dat
gegevens van een gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden verstrekt.

3. De waarden van de 95%-betrouwbaarheidsintervallen van individuele metingen, bepaald bij
de grenswaarden voor de dagelijkse emissie, mogen de volgende percentages van de emissie-
grenswaarden niet overschrijden:

Koolmonoxide : 10%

Zwaveldioxide : 20%

Stikstofdioxide : 20%

Totaal stofdeeltjes : 30% 

Totaal organische koolstof : 30%

Zoutzuur : 40%

Fluorwaterstofzuur : 40%

________________________
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BIJLAGE IV

 Emissiegrenswaarden
 voor lozingen van afvalwater

 van de reiniging van rookgassen
 
 

 
 Verontreinigende stof

 Emissiegrenswaarden,
uitgedrukt in

massaconcentratie, voor
ongefilterde monsters

 1. Totale hoeveelheid zwevende deeltjes als omschreven in Richtlijn
91/271/EEG

 95%
 30 mg/l

 100%
 45 mg/l

 2. Kwik en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in kwik (Hg)  0,03 mg/l
 3. Cadmium en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in cadmium (Cd)  0,05 mg/l
 4. Thallium en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in thallium (Tl)  0,05 mg/l
 5. Arseen en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in arseen (As)  0,15 mg/l
 6. Lood en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in lood (Pb)  0,2 mg/l
 7. Chroom en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in chroom (Cr)  0,5 mg/l
 8. Koper en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in koper (Cu)  0,5 mg/l
 9. Nikkel en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in nikkel (Ni)  0,5 mg/l
 10. Zink en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in zink (Zn)  1,5 mg/l
 11. Dioxinen en furanen, gedefinieerd als de som van de afzonderlijke

dioxinen en furanen, gewogen overeenkomstig bijlage I
 0,3ng/l

Tot 1 januari 2008 kunnen de bevoegde autoriteiten vrijstellingen voor de totale hoeveelheid
zwevende deeltjes verlenen aan bestaande verbrandingsinstallaties mits in de vergunning bepaald
wordt dat 80% van de gemeten waarden 30 mg/l niet mag overschrijden en dat geen van de gemeten
waarden 45 mg/l mag overschrijden.

________________
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 BIJLAGE V

 

 GRENSWAARDEN VOOR ATMOSFERISCHE EMISSIES

 
a) Daggemiddelden

 Totaal stofdeeltjes  10 mg/m3

 Gasvormige en vluchtige organische stoffen, uitgedrukt in
totaal organische koolstof

 10 mg/m3

 Zoutzuur (HCl)  10 mg/m3

 Waterstoffluoride (HF)  1 mg/m3

 Zwaveldioxide (SO2)  50 mg/m3

 Stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2), uitge-
drukt in stikstofdioxide, voor bestaande verbrandings-
installaties met een nominale capaciteit van meer dan 3 ton
per uur of nieuwe verbrandingsinstallaties

 200 mg/m3 *

 Stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2), uitge-
drukt in stikstofdioxide, voor bestaande verbrandings-
installaties met een nominale capaciteit van 3 ton per uur of
minder

 400 mg/m3 *

 
* Tot 1 januari 2007 en onverminderd de toepasselijke gemeenschapswetgeving is de emissie-

grenswaarde voor NOx niet van toepassing op installaties waarin uitsluitend gevaarlijk afval
wordt verbrand.
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De bevoegde autoriteit kan vrijstellingen voor NOx verlenen aan bestaande verbrandingsinstallaties
- met een nominale capaciteit van ≤ 6 ton per uur, mits in de vergunning bepaald is dat de dag-

gemiddelden niet meer mogen bedragen dan 500 mg/m3 tot 1 januari 2008,
- met een nominale capaciteit van > 6 ton per uur maar ≤ 16 ton per uur, mits in de vergunning

bepaald is dat de daggemiddelden niet meer mogen bedragen dan 400 mg/m3 tot
1 januari 2010,

- met een nominale capaciteit van > 16 ton per uur, doch < 25 ton per uur en die geen afval-
water lozen, mits in de vergunning bepaald is dat de daggemiddelden niet meer mogen bedra-
gen dan 400 mg/ m3 en zulks tot 1 januari 2008.

Tot 1 januari 2008 kan de bevoegde autoriteit vrijstellingen verlenen voor stofdeeltjes aan
bestaande verbrandingsinstallaties mits in de vergunning bepaald is dat de daggemiddelden niet
meer mogen bedragen dan 20 mg/m3.

b) Halfuurgemiddelden

  (100%) A  (97%) B

 Totaal stofdeeltjes  30 mg/m3
 10 mg/m

3

 Gasvormige en vluchtige organische stoffen,
uitgedrukt in totaal organische koolstof

 20 mg/m3
 10 mg/m

3

 Zoutzuur (HCl)  60 mg/m3
 10 mg/m

3

 Waterstoffluoride (HF)  4 mg/m3  2 mg/m3

 Zwaveldioxide (SO2)  200 mg/m3
 50 mg/m

3

 Stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide
(NO2), uitgedrukt in stikstofdioxide, voor
bestaande verbrandingsinstallaties met een
nominale capaciteit van meer dan 6 ton per uur
of nieuwe verbrandingsinstallaties

 400 mg/m3 *  200 mg/m3 *

* Tot 1 januari 2007 en onverminderd de toepasselijke Gemeenschapswetgeving is de emissie-
grenswaarde voor NOx niet van toepassing op installaties waarin uitsluitend gevaarlijk afval
wordt verbrand.
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Tot 1 januari 2010 kan de bevoegde autoriteit vrijstellingen voor NOx verlenen aan bestaande
verbrandingsinstallaties met een nominale capaciteit van 6 tot 16 t/h, mits het halfuurgemiddelde
niet meer bedraagt dan 600 mg/m3 voor kolom A of 400 mg/m3 voor kolom B.

c) Alle gemiddelden berekend over een bemonsteringsperiode van minimaal dertig minuten en
maximaal acht uur

Cadmium en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in cadmium (Cd)

Thallium en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in thallium (Tl)

totaal

0,05 mg/m
3

totaal

0,1 mg/m
3 *

Kwik en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in kwik (Hg) 0,05 mg/m
3

0,1 mg/m
3 *

Antimoon en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in antimoon (Sb)

Arseen en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in arseen (As)

Lood en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in lood (Pb)

Chroom en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in chroom (Cr)

Kobalt en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in kobalt (Co)

Koper en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in koper (Cu)

Mangaan en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in mangaan (Mn)

Nikkel en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in nikkel (Ni)

Vanadium en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in vanadium (V)

totaal

0,5 mg/m
3

totaal

1 mg/m
3 *

 Deze gemiddelden omvatten eveneens de gas- en dampvormige emissies van de betrokken zware
metalen en de verbindingen daarvan.

 * Tot 1 januari 2007 de gemiddelden voor bestaande installaties waarvoor de exploitatie–
vergunning vóór 31 december 1996 is verleend, en waar uitsluitend gevaarlijk afval wordt
verbrand.

 

d) De gemiddelden worden bepaald over een bemonsteringsperiode van minimaal zes uur en
maximaal acht uur. De emissiegrenswaarde heeft betrekking op de totale concentratie van
dioxinen en furanen, berekend aan de hand van het begrip “toxische equivalentie” overeen-
komstig bijlage I.

Dioxinen en furanen 0,1 ng/m
3
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e) Wat de concentratie van koolstofmonoxide (CO) in de verbrandingsgassen betreft, mogen de
volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden (behalve tijdens het opstarten en
stilleggen van de installatie:

- een daggemiddelde van 50 mg/m3 verbrandingsgas;

- 150 mg/m³ verbrandingsgas voor ten minste 95% van alle bepalingen van 10-minuten-
gemiddelden, of 100 mg/m³ verbrandingsgas voor alle bepalingen van halfuur-
gemiddelden, gedurende een willekeurige periode van 24 uur.

De bevoegde autoriteit kan vrijstellingen verlenen aan verbrandingsinstallaties die de
wervelbedtechnologie gebruiken, mits in de vergunning een emissiegrenswaarde voor kool-
monoxide (CO) bepaald is die een uurgemiddelde van 100 mg/m³ niet overtreft.

f) De lidstaten kunnen regels stellen voor de vrijstellingen waarin deze bijlage voorziet.

_____________________
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BIJLAGE VI

Formule voor de berekening van de emissieconcentratie bij genormaliseerd zuurstofgehalte

21 - OS

ES = --------- • EM

21 - OM

ES = berekende emissieconcentratie bij genormaliseerd zuurstofgehalte

EM = gemeten emissieconcentratie

OS = genormaliseerd zuurstofgehalte

OM = gemeten zuurstofgehalte

_____________________
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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 24 november 1997 bij de Raad een voorstel ingediend tot

wijziging van Richtlijn 94/67/EG betreffende de verbranding van gevaarlijke afval-

stoffen 1 en op 29 oktober 1998 een voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende

de verbranding van afval 2. Beide voorstellen waren gebaseerd op artikel 130 S, lid 1,

van het Verdrag.

2. Het Europees Parlement heeft op 14 april 1999 zijn advies uitgebracht dat krachtens de

medebeslissingsprocedure werd bevestigd 3. Het Economisch en Sociaal Comité heeft

op 29 april 1998 4 advies uitgebracht over het voorstel tot wijziging van Richtlijn

94/67/EG en op 25 januari 1999 5 over het voorstel inzake de verbranding van afval,

terwijl het Comité van de regio's op 10 maart 1999 6 advies heeft uitgebracht.

3. Naar aanleiding van deze adviezen heeft de Commissie op 13 juli 1999 een gewijzigd

voorstel bij de Raad ingediend.

4. De Raad heeft op 25 november 1999 zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld

overeenkomstig artikel 251, lid 2, van het Verdrag (voorheen artikel 189 b).

                                                
1 PB C 13 van 17.1.1998, blz. 6.
2 PB C 372 van 2.12.1998, blz. 11.
3 PB C 219 van 30.7.1999, blz. 249 en PB C 279 van 1.10.1999, blz. 274.
4 PB C 214 van 10.7.1998, blz. ..
5 PB C 116 van 28.4.1998, blz. 40.
6 PB C 198 van 14.7.1999, blz. 37.
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II. DOELSTELLING

Deze richtlijn heeft ten doel de negatieve milieueffecten van de verbranding en mee-

verbranding van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval, in het bijzonder de verontreiniging door

emissies in lucht, bodem, oppervlaktewater en grondwater alsmede de daaruit voortvloeiende

risico's voor de menselijke gezondheid, te voorkomen, of, wanneer dat niet uitvoerbaar is, zo-

veel mogelijk te verminderen. Dit doel moet worden bereikt door voor verbrandings- en mee-

verbrandingsinstallaties voor afvalstoffen in de Gemeenschap strenge exploitatievoorwaarden,

technische voorschriften en emissiegrenswaarden vast te stellen om tevens aan de voor-

schriften van de richtlijn inzake afval (75/442/EEG) te voldoen en er meer in het bijzonder

voor te zorgen dat de lidstaten aansporen tot preventie, vermindering, terugwinning, gebruik

als energiebron of verwijdering van afval zonder de menselijke gezondheid in gevaar te

brengen en zonder gebruikmaking van methodes of werkwijzen die schadelijk zouden kunnen

zijn voor het milieu.

De voorgestelde richtlijn beoogt met name:

- de actualisering van de bestaande communautaire wetgeving inzake de verbranding van

huishoudelijk afval op grond van factoren zoals de technische vooruitgang;

- uitbreiding van de bestaande communautaire wetgeving tot zowel de verbranding als de

meeverbranding van alle soorten afval;

- aanmerkelijke vermindering van de emissies van zware metalen, dioxinen en furanen;

- invoering van emissiegrenswaarden voor de lozing van afvalwater van de reiniging van

rookgassen; en

- een zo groot mogelijke terugwinning van de opgewekte warmte en het tot een minimum

beperken van residuen die het gevolg zijn van het verbrandingsproces.
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 1

In het gemeenschappelijk standpunt van de Raad wordt de door de Commissie voorgestelde

aanpak in het algemeen weliswaar gehandhaafd, maar is een reeks bepalingen toegevoegd om

het te versterken of te verduidelijken.

Zoals verzocht door het Europees Parlement heeft de Raad tevens toegestemd in samen-

voeging van:

- de bestaande richtlijn betreffende de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen,

- het Commissievoorstel tot wijziging van de richtlijn (waarbij emissiegrenswaarden en

bijbehorende voorwaarden voor de behandeling van afvalwater worden ingevoerd), en

- het voorstel van de Commissie inzake de verbranding van afval om de bepalingen in de

bestaande wetgeving inzake de verbranding van huishoudelijk afval te versterken en af-

val te dekken dat niet binnen het toepassingsgebied van de bestaande richtlijn inzake de

verbranding van gevaarlijk afval valt.

Wat betreft de samenvoeging en onder voorbehoud van een gespecificeerde overgangsperiode

voor emissies van NOx en zware metalen die veroorzaakt worden door de verbranding van

gevaarlijk afval, stemde de Raad ermee in dat voor gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval dezelfde

emissiegrenswaarden gelden. Voor inontvangstnemings- en opslagdoeleinden worden even-

wel strengere bepalingen voor gevaarlijk afval gehanteerd.

                                                
1 De nummering van de overwegingen, artikelen en bijlagen stemt overeen met die in het

gemeenschappelijk standpunt.
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A. Gewijzigd Commissievoorstel

De Raad heeft op 2 na (amendement 24, laatste gedeelte, en amendement 64) alle 18 door de

Commissie aanvaarde amendementen van het Europees Parlement volledig of gedeeltelijk en

soms naar de geest overgenomen (8 hiervan houden verband met de samenvoeging). Voorts

heeft de Raad 6 andere, niet in het gewijzigde Commissievoorstel overgenomen amende-

menten volledig of gedeeltelijk en 2 aanvullende elementen van door de Commissie slechts

gedeeltelijk aanvaarde amendementen in zijn gemeenschappelijk standpunt verwerkt. Deze

laatste hebben betrekking op de amendementen nr. 8 (gedeeltelijk, d.w.z. verwijzing naar de

richtlijn betreffende afval), 9 (laatste gedeelte, d.w.z. om experimentele installaties voor

onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden uit te sluiten, evenwel met handhaving van een

hogere drempel), 16 (impliciet, omdat dit tot uiting komt in overweging 13), 56 (d.w.z. met

inbegrip van de door het Europese Parlement voorgestelde amendementen voor de vroegere

leden 4 en 5, thans respectievelijk leden  4 en 2), 57 (verband met de emissiegrenswaarden

van bijlage IV), 58 (eerste gedeelte: toevoeging van "pH"), 30 (tweede gedeelte, behalve

installaties die meer dan 3 ton per uur verbranden), en 43 (gedeeltelijk, d.w.z. voor het

bedoelde proces en de vastgestelde emissiegrenswaarden).

B. Door de Raad ingevoerde innoveringen

Artikel 2 - Toepassingsgebied

De Raad besloot dat plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie en kurkafval als bio-

massa moeten worden beschouwd en sloot dit afval derhalve van het toepassingsgebied van

de richtlijn uit.
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Artikel 3 - Definities

- gevaarlijke afvalstoffen:

De Raad is van oordeel dat handhaving van de tekst van de definitie zoals deze in de

bestaande richtlijn gevaarlijke afvalstoffen werd vastgesteld, gerechtvaardigd is en geen

wijziging behoeft.

- ongesorteerd stedelijk afval:

De Raad gaf de voorkeur aan de invoering van een dergelijke definitie met het oog op

artikel 7, lid 4.

- meeverbrandingsinstallatie:

De Raad heeft het volgende toegevoegd:

• het concept thermische behandeling voor verwijdering (als bedoeld in Richtlijn

75/442/EEG);

• een zin om te waarborgen dat het voornaamste doel van een meeverbrandingsinstallatie

de fabricage van materiële producten of de opwekking van energie is.

- bestaande verbrandingsinstallatie:

De Raad heeft deze definitie nader gespecificeerd in overeenstemming met de stand van de

vergunningsprocedure.

- nominale capaciteit:

De Raad heeft deze definitie toegevoegd ter verduidelijking van de berekening die moet

worden uitgevoerd om de in bijlage V, a) en b), gespecificeerde emissiegrenswaarden toe te

passen.
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Artikel 4 - Aanvraag en vergunning

De Raad heeft bepalingen toegevoegd:

- in lid 6: om de lidstaten die dat wensen de mogelijkheid te bieden in de vergunning een lijst

op te nemen van de soorten afval die in vastgestelde categorieën van dergelijke installaties

kunnen worden meeverbrand;

- in lid 8: zodat de vergunning wordt aangepast in overeenstemming met artikel 12, lid 2, van

de IPPC-richtlijn, indien de exploitant van een installatie waarin ongevaarlijk afval wordt

verbrand overweegt om ook gevaarlijk afval te gaan verbranden.

Artikel 6 - Exploitatievoorwaarden

De Raad heeft:

- lid 2 versterkt door toevoeging van voorwaarden voor de meeverbranding van gevaarlijk

afval; en

- drie leden toegevoegd:

• lid 4: een vrijstellingsclausule voor bestaande schorsovens;

• lid 7: beveiliging van de behandeling van ziekenhuisafval dat een infectiegevaar

inhoudt;

• lid 8: de garantie dat het beheer van de installaties in handen is van een bekwaam

natuurlijk persoon.

Artikel 8 - Afvalwater van rookgasreiniging

De Raad heeft gespecificeerd dat in de context van de voorgestelde richtlijn en de hierin bedoelde

processen, alleen het afvalwater wordt bedoeld dat afkomstig is van het reinigen van rookgassen.
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Voorts heeft de Raad benadrukt dat, wanneer afvalwater buiten de installatie wordt gezuiverd (zie

het nieuwe lid 5), dit moet gebeuren aan de hand van strikte voorwaarden waartoe bijvoorbeeld het

verbod op verdunning behoort.

De Raad heeft tevens een facultatieve bepaling toegevoegd zodat de lidstaten emissiegrenswaarden

mogen vaststellen voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen of andere verontreinigende

stoffen.

Artikel 11 - Meetvoorschriften

De Raad heeft voor lucht dezelfde facultatieve clausule toegevoegd als voor water (onder artikel 8),

om de lidstaten in staat te stellen emissiegrenswaarden vast te stellen voor polycyclische

aromatische koolwaterstoffen of andere verontreinigende stoffen.

Voorts heeft de Raad een andere facultatieve clausule toegevoegd (zie lid 7), zodat de bevoegde

autoriteiten een vergunning mogen afgeven die de mogelijkheid biedt om de periodieke metingen

voor zware metalen en dioxinen en furanen te beperken, maar uitsluitend onder zeer strikte voor-

waarden (zo moeten de emissies aanmerkelijk onder de in de bijlage II of V vastgestelde emissie-

grenswaarden liggen). Na 2005 mogen dergelijke afwijkingen evenwel uitsluitend worden toege-

staan indien de emissies 50% onder de emissiegrenswaarden liggen en indien specifieke criteria zijn

ontwikkeld aan de hand van de in de richtlijn bedoelde comitéprocedure. Opgemerkt zij evenwel

dat dit nieuwe lid in samenhang met lid 13 moet worden gelezen.

In lid 10 heeft de Raad 97% van het daggemiddelde over het jaar ingevoerd voor de in bijlage V,

onder e), vermelde emissiegrenswaarde voor koolmonoxide.

In lid 16 (en de daarmee samenhangende bijlage IV) zijn de cijfers voor de naleving en de emissie-

grenswaarden voor lozingen in water gewijzigd om een alternatief te bieden voor de totale hoeveel-

heid zwevende deeltjes en zware metalen.
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Artikel 14 - Toetsing van vergunningen

De Raad heeft een toetsingsclausule toegevoegd waarin de Commissie wordt verzocht om vóór eind

2008 aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor te leggen over de toepassing van de

voorgestelde richtlijn en de ervaringen hiermee en de gemaakte vorderingen sinds de toepassing, in

voorkomend geval vergezeld van voorstellen voor herziening.

Artikel 15 - Rapportage

De Raad heeft de Commissie verzocht om tijdig een passende vragenlijst op te stellen.

Artikel 16 - Aanpassing van de richtlijn

Aangezien enkele van de bijlagen een politiek karakter dragen (bijvoorbeeld bijlagen II, IV en V),

is de Raad van oordeel dat ze, zo nodig, aangepast moeten worden in overeenstemming met de

medebeslissingsprocedure.

Artikel 20 - Overgangsbepalingen

De Raad heeft een nieuw lid 3 toegevoegd om te verduidelijken dat installaties voor materiële

productie of energieopwekking die voorzover nodig over een vergunning beschikken overeen-

komstig de Gemeenschapswetgeving, indien zij uiterlijk vier jaar na de inwerkingtreding van de

richtlijn beginnen met het meeverbranden van afval, beschouwd moeten worden als bestaande

verbrandingsinstallaties.
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Bijlage II

In plaats van de door de Commissie voorgestelde emissiegrenswaarden te wijzigen heeft de Raad

vanwege de problemen bij een aantal installaties die met kosten/batenoverwegingen verband

houden, gekozen voor een reeks in de tijd beperkte vrijstellingsclausules voor bepaalde typen

bestaande processen of voor installaties met een bepaalde capaciteit. De Raad heeft tevens een

clausule toegevoegd (onder deel II.2.1) ter verduidelijking van het verband met Richtlijn

88/609/EEG inzake grote stookinstallaties en eventuele toekomstige wetgeving voor deze

installaties, alsook een definitie van biomassa om het te gebruiken type toegestane "brandstoffen" te

verduidelijken.

Bijlage IV - Emissiegrenswaarden voor lozingen van afvalwater van de reiniging van rookgassen

De Raad is van oordeel dat voor deze bijlage niet de aanpak van de Commissie moet worden

gevolgd, maar:

- in plaats van totale emissiegrenswaarden voor zware metalen afzonderlijke emissiegrens-

waarden voor de verschillende parameters moeten worden vastgesteld; enkele, die wat hun

verontreinigend potentieel betreft minder relevant zijn, zijn geschrapt (Sb, Co, Mn en V);

- wat de totale hoeveelheid zwevende deeltjes betreft, is de mogelijkheid van een keuze tussen

twee waarden, vergezeld van een vrijstellingsclausule, meer realistisch qua haalbaarheid en

bovendien in overeenstemming met Richtlijn 91/271/EEG;

- voor dioxinen en furanen dient een lagere waarde (0,3 ng/l) dan de voorgestelde te worden

vastgesteld.

Bijlage V - Grenswaarden voor atmosferische emissies

De Raad heeft de door de Commissie voorgestelde emissiegrenswaarden ongewijzigd gelaten, maar

bepaalde vrijstellingsclausules voor bestaande installaties toegevoegd voor NOx en stof voor

gespecificeerde perioden en/of naar gelang van de capaciteit.



11472/1/99 REV 1ADD 1 ets/GL/cz NL
DG I 11

Bijlage VI - Formule voor de berekening van de emissieconcentratie bij genormaliseerd zuurstof-

gehalte

De Raad heeft deze gestandaardiseerde formule toegevoegd om de berekening van de emissie-

concentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte zoals bedoeld in artikel 11, lid 8, te

vergemakkelijken.

o

o o

De Commissie heeft het door de Raad overeengekomen gemeenschappelijk standpunt aanvaard.

_______________
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1998/0289 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea van het EG-Verdrag

over het

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

 inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad

betreffende de verbranding van afval

1. PROCEDURE

Het voorstel (COM(1998)558 def. – 1998/0289(SYN) van 7 oktober 1998, PB C 372 van
2 december 1998) werd bij de Raad ingediend op 29 oktober 1998 overeenkomstig de

samenwerkingsprocedure van artikel 130 S, lid 1, van het EG-Verdrag.

Het Economisch en Sociaal Comité bracht op 25 februari 1999 hierover advies uit (PB C 116

van 28 april 1999, blz. 40) en op 25 april 1998 over het voorstel tot wijziging van Richtlijn
94/67/EG, PB C 214 van 10 juli 1998.

Het Comité van de Regio's bracht op 10 maart 1999 advies uit (PB C 198 van 14 juli 1999,
blz. 37).

Het Europees Parlement bracht advies uit in eerste lezing op de plenaire vergadering van
14 april 1999 (PB C 219 van 30 juli 1999, blz. 249).

Het Europees Parlement bevestigde de stemming van 14 april 1999 als eerste lezing in het
kader van de medebeslissingsprocedure (PB C 279 van 1 oktober 1999, blz. 274).

Ingevolge het advies van het Europees Parlement en overeenkomstig artikel 250, lid 2, van
het EG-Verdrag heeft de Commissie op 12 juli 1999 een gewijzigd voorstel aangenomen

(COM(1999)330 def.).

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad werd vastgesteld op 25 november 1999.

2. DOEL VAN DE RICHTLIJN

De voorgestelde richtlijn draagt bij tot de bescherming van de menselijke gezondheid en het
milieu, zoals voorgeschreven door artikel 174 en artikel 152 van het Verdrag.

Met het voorstel wordt beoogd zoveel mogelijk gebruik te maken van de technische
vooruitgang die bij de beheersing van verbrandingsprocessen is geboekt, en het

toepassingsgebied van de bestaande communautaire maatregelen uit te breiden teneinde de
verontreiniging van lucht, water en land als gevolg van de verbranding en meeverbranding

van afval te bestrijden. Doel is schadelijke effecten op het milieu en de volksgezondheid te
voorkomen of althans zoveel mogelijk te beperken. De belangrijkste doelstellingen bestaan er
derhalve in:



3

– de uitstoot van een aantal cruciale verontreinigende stoffen in de lucht aanzienlijk te
verlagen en de emissies naar water en land te beheersen;

– een fundamentele bijdrage te leveren tot het realiseren van de in het vijfde
milieuactieprogramma vervatte doelstelling, de uitstoot van dioxines en furanen door

bekende bronnen tussen 1985 en 2005 met 90% te verlagen, en in dit verband in het
bijzonder normen voor de uitstoot van dioxines en furanen bij de verbranding van

afval in te voeren;

– bij te dragen tot een vermindering van de emissies van zware metalen,

overeenkomstig het in het vijfde milieuactieprogramma gestelde doel, een einde te
maken aan elke overschrijding van de kritische belastingniveaus;

– te voorzien in een samenhangende methodiek voor de toepassing en beheersing van
de verbranding en meeverbranding van ongevaarlijk afval.

De kernelementen van de toekomstige richtlijn zijn:

– de uitbreiding van de werkingssfeer van de Gemeenschapswetgeving tot de
verbranding van ongevaarlijk niet-huishoudelijk afval alsmede gevaarlijk afval

waarop Richtlijn 94/67/EG van de Raad betreffende de verbranding van gevaarlijke
afvalstoffen niet van toepassing was, teneinde aldus een lacune in de

Gemeenschapswetgeving op te vullen;

– de invoering van grenswaarden voor de uitstoot van installaties waar afval wordt

bijgestookt;

– de actualisering van de emissiegrenswaarden die gelden voor huisvuil-

verbrandingsinstallaties en de invoering van grenswaarden voor de lozingen in water,
teneinde de milieueffecten van afvalverbranding substantieel te verlagen en bij te

dragen tot het verlagen van de uitstoot en het halen van de normen inzake
luchtkwaliteit, zonder dat daardoor het emissieprobleem van de lucht naar het water

wordt verlegd;

– de eis dat de warmte die bij het verbrandingsproces vrijkomt, zoveel mogelijk wordt

teruggewonnen en dat het ontstaan van residuen zoveel mogelijk wordt voorkomen
of beperkt, respectievelijk dat residuen zoveel mogelijk worden gerecycleerd.

3. COMMENTAAR VAN DE COMMISSIE

3.1. Algemene opmerkingen

De Commissie heeft achttien van de vijftig amendementen die het Europese
Parlement in eerste lezing heeft voorgesteld, volledig, gedeeltelijk of in beginsel

aanvaard. Zij werden opgenomen in het gewijzigde voorstel COM(99)330 def. van
12 juli 1999. Zeventien van deze amendementen en zes andere amendementen van

het Europees Parlement zijn volledig, gedeeltelijk of in beginsel in het
gemeenschappelijk standpunt overgenomen.

De Commissie heeft alle amendementen aanvaard die gericht zijn op het
samenvoegen van het voorstel van de Commissie betreffende de verbranding van

afval met Richtlijn 94/67/EG betreffende de verbranding van gevaarlijke
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afvalstoffen. De Raad heeft het voorbeeld van het Parlement en de Commissie
gevolgd en eveneens een aanpassing van de normen voor gevaarlijk en ongevaarlijk

afval aanvaard, waardoor de bestaande normen van Richtlijn 94/67/EG strenger
worden.

De Commissie is van oordeel dat het gemeenschappelijk standpunt niets aan de
fundamentele technische aanpak en de doelstellingen van het voorstel verandert en

inderdaad bepaalde aspecten verduidelijkt en versterkt.

3.2. Gedetailleerde opmerkingen

3.2.1. Amendementen van het Parlement die de Commissie in haar gewijzigde voorstel
heeft aanvaard en die volledig of gedeeltelijk in het gemeenschappelijk standpunt

zijn overgenomen

Amendementen in verband met de samenvoeging

Amendement 7, waarvan het beginsel hier in overweging 20 is aanvaard, voegt een
overweging in over de samenvoeging van het voorstel met Richtlijn 94/67/EC.

Amendement 9 bestaat uit drie onderdelen. Het eerste gedeelte is overgenomen in
artikel 2, lid 2, onder a). De uitsluiting van installaties waar alleen afval wordt

verwerkt dat binnen de werkingssfeer van Richtlijn 94/67/EG valt, is geschrapt.

De amendementen 15 en 18 introduceren specifieke voorschriften voor gevaarlijke

afvalstoffen. De formulering van de tekst is aangepast om de nieuwe artikelen 4 en 5
duidelijker te maken.

Amendement 19 wijzigt artikel 6 over de exploitatievoorwaarden. De voorgestelde
hogere temperatuur voor bepaalde gevaarlijke afvalstoffen die chloor bevatten, is

nodig om organische verontreinigingen te vernietigen.

Amendement 50 is nodig voor de samenvoeging. Bij artikel 18 wordt

Richtlijn 94/67/EG ingetrokken zodra de voorgestelde nieuwe richtlijn voor
bestaande installaties gaat gelden.

Amendement 56 heeft betrekking op de schrapping van de leden 5 en 6 van artikel 7.
Deze twee leden waren alleen nodig zolang de verbranding van gevaarlijk en niet-

gevaarlijk afval in twee verschillende teksten werd gereguleerd. Het voorgestelde
nieuwe lid, waarin de drempelwaarde van 40% uit Richtlijn 94/67/EG voor

meeverbrandingsinstallaties aan de tekst wordt toegevoegd, werd echter niet in het
gewijzigde voorstel opgenomen, maar wel in het gemeenschappelijk standpunt. Deze

drempelwaarde van 40% maakt deel uit van de aanpak voor meeverbranding die in
Richtlijn 94/67/EG is gehanteerd en past niet in de context van de aanpak in dit

voorstel inzake afvalverbranding, daar verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties
in beginsel aan hetzelfde niveau van eisen moeten voldoen.

Amendement 60 over normalisatie is in beginsel aanvaard door de Raad en de
Commissie. Het gemeenschappelijk standpunt herhaalt in artikel 11, lid 8, de exacte

formulering uit Richtlijn 94/67/EG en beperkt de toepassing tot gevaarlijk afval.
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Overige amendementen

Amendement 1 vestigt de aandacht op de afvalhiërarchie en is weergegeven in

overweging 8.

Amendement 4 bevat een nieuwe overweging waarin wordt benadrukt dat de

bescherming van de gezondheid prioriteit moet krijgen boven economische belangen.
Deze overweging is ten dele weergegeven in overweging 5 van het

gemeenschappelijk standpunt.

Amendement 10 verruimt de definitie van meeverbrandingsinstallatie. De

oorspronkelijke formulering zou kunnen worden opgevat alsof alleen
terugwinningsactiviteiten onder de definitie vallen. Het gewijzigde voorstel van de

Commissie aanvaardde deze definitie in zijn geheel, terwijl het gemeenschappelijk
standpunt in artikel 3, lid 5, een andere benadering hanteert die als een compromis

kan worden beschouwd. Het gemeenschappelijk standpunt heeft de definitie van
meeverbrandingsinstallatie aangepast door toevoeging van het element thermische

behandeling voor afvalverwijdering.

Amendement 19 wijzigt artikel 6 over de exploitatievoorwaarden. Er wordt een cijfer

toegevoegd voor het verlies bij verbranding als een alternatief voor de TOC-waarde.
De Raad en de Commissie aanvaarden dit alternatief, maar beschouwen 5% voor het

verlies bij verbranding als gelijkwaardig aan de 3% TOC in plaats van de door het
Parlement voorgestelde 6%, zodat dit getal is aangepast.

Amendement 24 bestaat uit vier gedeelten. Het eerste gedeelte, dat ten dele werd
overgenomen, behelst een wijziging van nummers in lid 1 van artikel 11, teneinde

duidelijker te maken dat de verplichting van lid 17 van artikel 11 om de de bevoegde
instanties in te lichten indien emissiegrenswaarden worden overschreden, eveneens

voor lozingen in water gelden.

Amendement 28 steunt de bedoeling van de Commissie dat lid 10 van artikel 11 niet

alleen voor verbrandingsinstallaties, maar ook voor meeverbrandingsinstallaties
geldt. De formulering van dit lid is aangepast om de tekst te verduidelijken.

Amendement 33 corrigeert een typefout in artikel 16.

Amendement 35 verduidelijkt de definitie van Cafval in bijlage II.

Het eerste deel van amendement 37 neemt kleinere verbrandingsinstallaties
(< 50 MWth) op in de tabellen van deel 2 van bijlage II voor vaste Cproces-waarden

voor verbrandingsinstallaties. Dit betekent dat in de titel van deel 2 van bijlage II het
woord "stookinstallatie" wordt vervangen door "verbrandingsinstallatie". De Raad

heeft, in tegenstelling tot de Commissie, deze uitbreiding uitsluitend aanvaard voor
stof en niet voor NOx en SO2.

Het eerste gedeelte van amendement 56 zet de leden 2 en 3 van artikel 7 in een
logischere volgorde en verbetert de formulering. Om het nog duidelijker te maken

zijn zowel in het gewijzigde voorstel als in het gemeenschappelijk standpunt voor de
woorden "genoemd" de woorden "bepaald volgens of" ingevoegd.

Amendement 59 verbetert de formulering van artikel 9 en is bijgevolg volledig in het
gemeenschappelijk standpunt weergegeven.
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3.2.2. Amendementen van het Parlement die de Commissie in haar gewijzigde voorstel
heeft aanvaard, maar die niet in het gemeenschappelijk standpunt zijn overgenomen

Het laatste gedeelte van amendement 24 vormt een onderdeel van de samenvoeging,
aangezien dit behelst dat een deel van Richtlijn 94/67/EG met een vergelijkbare

formulering wordt overgenomen. Het voert in artikel 11, lid 2, onder c), de
verplichting in om periodieke metingen onder de ongunstigste omstandigheden uit te

voeren. Aangezien zware metalen en dioxines slechts twee keer per jaar worden
gemeten, moeten de bevoegde instanties ervoor zorgen dat periodieke metingen

alleen plaatsvinden wanneer de exploitatievoorwaarden en het gebruikte afval
representatief zijn voor alle mogelijke situaties. Om de bedoeling te verduidelijken

heeft de Commissie de formulering van de tekst van het amendement in haar
gewijzigde voorstel aangepast.

Amendement 64 behelst dat voor HCl, HF, TOC en NH3 C-waarden worden
vastgesteld. De Commissie heeft dit in haar gewijzigde voorstel voor HCl en HF in

bijlage II in beginsel aanvaard. De totale emissiegrenswaarden voor deze
verontreinigende stoffen moeten bijgevolg continu en niet langer periodiek worden

gemeten.

3.2.3. Door de Raad in het gewijzigde voorstel aangebrachte wijzigingen

Overwegingen

De volgorde van sommige overwegingen is aangepast aan de volgorde van de

overeenkomstige artikelen, terwijl nieuwe overwegingen zijn ingevoegd die aan
nieuwe voorschriften in de tekst beantwoorden.

Amendement 16 van het Parlement, dat bedoeld is om te waarborgen dat
kwaliteitsnormen voor het milieu worden nageleefd, is weergegeven in overweging

13 van het gemeenschappelijk standpunt. Deze overweging benadrukt dat de

toepassing van Richtlijn 96/61/EG de naleving van strengere emissiegrenswaarden dan

die van de onderhavige richtlijn kan vereisen.

Artikel 1 (Doelstellingen)

De formulering van artikel 1 is enigszins gewijzigd om de doelstellingen van de
voorgestelde wetgeving duidelijker te maken. Voorts werd een zin toegevoegd

waarin wordt gesteld dat de doelstellingen van de richtlijn worden bereikt door
"tevens aan de voorschriften van Richtlijn 75/442/EEG te voldoen”.

Artikel 2 (Toepassingsgebied)

Behalve de uitzonderingen van de werkingssfeer die in het gewijzigde voorstel zijn

opgenomen, zondert het gemeenschappelijk standpunt tevens kurkafval en
plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie uit. De toevoeging van kurkafval is

volledig in overeenstemming met de bedoeling afval uit te zonderen dat
eigenschappen vertoont die vergelijkbaar zijn met die van fossiele brandstoffen en

dat als CO2-neutraal kan worden beschouwd, zoals plantaardig bosbouwafval en
hout. De uitzondering van plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie is een

andere zaak. Enerzijds vertoont dit soort afval vergelijkbare eigenschappen met
ander plantaardig afval, maar anderzijds is het zeer vaak nat en heeft het geen
energetische waarde. De Commissie zou er de voorkeur aan geven deze uitzondering
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te beperken tot afval met een energetische waarde waarmee terugwinning van
warmte mogelijk is.

Artikel 3 (Definities)

De meeste wijzigingen van de definities hebben tot doel de formulering te verbeteren

of de begrippen te verduidelijken. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op
de volgende punten:

– Definitie van “gevaarlijke afvalstoffen”: Voor bepaalde gevaarlijke
afvalstoffen zijn de specifieke voorschriften van de voorgestelde richtlijn voor

gevaarlijk afval niet van toepassing. Deze bepaling beantwoordt aan de
definitie van gevaarlijk afval in Richtlijn 94/67/EG. Ter wille van de

duidelijkheid en afdwingbaarheid zou de Commissie er de voorkeur aan geven
de definitie van “gevaarlijke afvalstoffen” te behouden zoals voorgesteld in het

gewijzigde voorstel.

– Definitie van ongesorteerd stedelijk afval: Artikel 7, lid 4, houdt een specifiek

voorschrift voor de meeverbranding van huishoudelijk/stedelijk afval in.
Gezien de gevolgen van dat voorschrift is het noodzakelijk het

toepassingsgebied af te bakenen aan de hand van een definitie van
huishoudelijk/stedelijk afval.

– Definitie van nominale capaciteit: In bijlage V wordt onderscheid gemaakt
tussen verbrandingsinstallaties met een nominale capaciteit van minder of meer

dan 6 ton per uur. Voor stikstofoxiden dienen bijgevolg verschillende
emissiegrenswaarden te gelden. De nieuwe definitie verduidelijkt hoe deze

waarden moeten worden berekend.

Artikel 4 (Aanvraag en vergunning)

Dit artikel is voornamelijk gewijzigd om de verplichtingen op een meer
gestructureerde wijze weer te geven. In lid 4, onder a), zou de Commissie er de

voorkeur aan geven de woorden “indien mogelijk” te schrappen of de bedoeling van
deze woorden te verduidelijken, aangezien deze zo kunnen worden geïnterpreteerd

alsof wordt gesuggereerd dat de toepassing van de EWC niet verplicht is.

Artikel 5 (Aflevering en inontvangstneming van afval)

Geen relevante wijzigingen ten opzichte van het gewijzigde voorstel.

Artikel 6 (Exploitatievoorwaarden)

De bepalingen van artikel 6 van het gewijzigde voorstel zijn in de volgende
opzichten scherper gesteld:

– In lid 2 is een zin toegevoegd waarbij wordt bepaald dat, indien gevaarlijk afval
wordt meeverbrand, de temperatuur van 850 °C tot 1100 °C dient te worden

opgevoerd.

– Volgens het nieuwe lid 7 moet ziekenhuisafval dat een infectiegevaar inhoudt,

meteen in de oven worden geplaatst om te voorkomen dat het rechtstreeks wordt
aangeraakt.
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– Volgens lid 8 dient het beheer van een installatie in handen te zijn van een
bekwame natuurlijke persoon.

Voorts is in lid 4 een uitzonderingsclausule opgenomen voor bestaande schorsovens.
Deze toevoeging is gerechtvaardigd en wordt bijgevolg door de Commissie gesteund.

Artikel 7 (Grenswaarden voor emissies in de lucht)

Afgezien van de toevoeging van de “40%-regel”, die in overeenstemming is met

amendement 56 van het Europees Parlement, is dit artikel zogoed als ongewijzigd.

De bepaling dat bijlage V van toepassing is, indien meer dan 40% van de

vrijkomende warmte afkomstig is van gevaarlijk afval, moet worden gezien in
samenhang met de definitie van gevaarlijk afval en de algemene benadering van

meeverbranding in bijlage II. Aangezien het gemeenschappelijk standpunt niet langer
een onderscheid maakt tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval en aangezien de

eisen voor meeverbrandingsinstallaties even streng zijn als voor verbrandings-
installaties, is een speciale drempelwaarde voor gevaarlijk afval niet gerechtvaardigd.

De Commissie zou er derhalve de voorkeur aan geven de benadering van het
gewijzigde voorstel te handhaven, dat wil zeggen geen uitzonderingen in de definitie

van “gevaarlijk afval” in artikel 2 en schrapping van de “40%-regel”.

Artikel 8 (Afvalwater van rookgasreiniging)

De structuur van artikel 8 blijft ongewijzigd. Er zijn evenwel twee belangrijke
verduidelijkingen toegevoegd.

Er wordt duidelijk gesteld dat artikel 8 uitsluitend op afvalwater van
rookgasreiniging betrekking heeft. De bedoeling van de Commissie was te vermijden

dat verontreinigende stoffen uit rookgassen in het afvalwater terechtkomen. Andere
afvalwaterstromen van verbranding en meeverbranding zijn irrelevant in het kader

van het voorstel inzake de verbranding van afval.

Een belangrijk aandachtspunt is al altijd de mogelijke verdunning van afvalwater om

aan de emissiegrenswaarden van bijlage IV te voldoen. De Raad heeft derhalve, met
de steun van de Commissie, lid 5 anders geformuleerd en in lid 4 een zin toegevoegd

om een dergelijk oneigenlijk gebruik van de voorgestelde richtlijn te voorkomen.
Deze wijzigingen beantwoorden aan amendement 57 van het Europees Parlement.

De Raad heeft, buiten deze verduidelijkingen, de pH-waarde toegevoegd aan de lijst
van regelparameters die in de vergunning moeten worden vastgesteld, hetgeen in

overeenstemming is met een element van amendement 58 van het Europees
Parlement.

Artikel 9 (Residuen)

In dit artikel is de formulering enigszins gewijzigd, terwijl de eis dat het ontstaan van

residuen bij de exploitatie van verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties moet
worden voorkomen, is geschrapt. Dit is gerechtvaardigd, aangezien het

verbrandingsproces tot doel heeft de verontreinigende stoffen in het afval te
concentreren in de residuen.



9

Artikel 10 (Controles en bewaking)

In overeenstemming met de Commissie is de verplichting toegevoegd dat

automatische meetsystemen om de drie jaar moeten worden gekalibreerd.

Artikel 11 (Meetvoorschriften)

De belangrijkste wijziging die ten opzichte van het gewijzigde voorstel van de
Commissie is aangebracht, is de invoeging van een vrijstellingsclausule voor

periodieke metingen in lid 7. Volgens deze vrijstellingsclausule kan in de door de
bevoegde autoriteit afgegeven vergunning worden toegestaan dat de frequentie van

de periodieke metingen voor zware metalen en voor dioxines en furanen wordt
verlaagd, maar dan uitsluitend onder beperkte en strikte voorwaarden. Na 2005 is een

dergelijke afwijking alleen mogelijk, indien de emissies als gevolg van verbranding
of meeverbranding minder dan 50% bedragen van de relevante emissiegrenswaarden

van het voorstel, en indien volgens de procedure van artikel 17 opgestelde specifieke
criteria beschikbaar zijn. De Commissie heeft geen bezwaar tegen dit nieuwe lid,

omdat het een vermindering in de frequentie van de metingen en de kosten mogelijk
maakt. Aangezien de Commissie toeziet op de opstelling van de criteria voor

dergelijke afwijkingen, zou geen misbruik van die bepaling mogelijk mogen zijn.

In lid 2, onder a), is de toevoeging van “mits daarvoor emissiegrenswaarden zijn

vastgesteld” overbodig, aangezien voor alle processen een emissiegrenswaarde voor
NOx is vastgesteld.

In lid 10 is de invoering van een nalevingspercentage van 97% voor de
emissiegrenswaarde van CO in bijlage V naar de mening van de Commissie

gerechtvaardigd.

Lid 16, in combinatie met bijlage IV, maakt een keuze mogelijk tussen twee

emissiegrenswaarden voor zwevende deeltjes, waaraan twee nalevingswaarden
beantwoorden. Deze wijziging, die een aanpassing vormt aan de benadering en de

grenswaarden van de richtlijn inzake stedelijk afvalwater, is voor de Commissie
aanvaardbaar.

Artikel 12 (Inzage van informatie en inspraak)

De voorschriften betreffende de toegankelijkheid van de informatie zijn verscherpt in

overeenstemming met amendement 30 van het Europees Parlement, doordat
exploitanten van installaties die meer dan drie ton per uur verbranden, een jaarlijks

verslag over de werking van en de controle op de installatie beschikbaar moeten
stellen.

Artikel 13 (Abnormale bedrijfsomstandigheden)

De Raad verduidelijkt dat de duur van 60 uur voor defecten in lid 3 geldt voor die

straten van de gehele installatie die verbonden zijn met een enkele
rookgasreinigingsinrichting.
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Artikel 14 (Herziening)

De bepalingen inzake de toetsing van vergunningen zijn naar artikel 4 verplaatst en

de Raad heeft in de plaats daarvan bepalingen inzake de herziening van de
toekomstige richtlijn ingevoegd. Dienovereenkomstig moet de Commissie voor 31

december 2008 het Europees Parlement en de Raad een verslag voorleggen over
ervaring met de toepassing van de toekomstige richtlijn en over de vooruitgang op

het gebied van emissiecontroletechnieken.

Artikel 15 (Rapportage)

In dit artikel is de formulering enigszins gewijzigd.

Artikel 16 (Aanpassing van de richtlijn)

De Raad heeft het voorstel van de Commissie dat alle emissiegrenswaarden door
middel van de comitéprocedure kunnen worden aangepast, niet aanvaard. De

Commissie begrijpt het argument van de Raad. Zij zou er evenwel de voorkeur aan
geven bijlage II.3 door middel van de comitologie te kunnen aanpassen. Deze bijlage

heeft zeer in het algemeen betrekking op andere meeverbrandingsinstallaties dan
cementovens of stookinstallaties en de comitéprocedure zou de Commissie in staat

stellen onmiddellijk te reageren, indien nieuwe meeverbrandingssectoren relevant
worden.

Artikel 17 (Comitéprocedure)

Dit lid is aangepast aan het besluit van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden

voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden.

Artikel 18 (Intrekking) en artikel 19 (Sancties)

In deze artikelen is de formulering enigszins gewijzigd.

Artikel 20 (Overgangsbepalingen)

De Raad verduidelijkt in lid 3 dat operationele productie-installaties die over een
vergunning beschikken overeenkomstig de geldende Gemeenschapswetgeving,

dienen te worden beschouwd als bestaande meeverbrandingsinstallaties, indien zij
uiterlijk vier jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn beginnen met het

meeverbranden van afval. Vergeleken met het gewijzigde voorstel van de
Commissie, is deze termijn één jaar korter, hetgeen voor de Commissie aanvaardbaar

is.

Artikel 21 (Uitvoering), artikel 22 (Inwerkingtreding) en artikel 23 (Bestemming)

Alleen de titel van artikel 21 is gewijzigd.

Bijlage I

Geen wijzigingen.
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Bijlage II (Bepaling van de grenswaarden voor emissies in de lucht in geval van
meeverbranding van afval)

De Raad heeft verschillende delen van deze bijlage gewijzigd, teneinde het doel
daarvan te verduidelijken. In essentie blijft de door de Commissie voorgestelde

benadering ongewijzigd. De Raad aanvaardt dezelfde normen voor gevaarlijk en
niet-gevaarlijk afval na 2007. Voor bepaalde bestaande installaties werden evenwel

enkele vrijstellingen ingevoerd, rekening houdend met de specifieke problemen van
sommige processen. De vrijstelling voor natte cementovens ligt in de lijn van

amendement 43 van het Europees Parlement.

De Commissie steunt deze benadering, vooral omdat de vrijstellingen zijn beperkt tot

januari 2008, hetgeen een verlenging van slechts twee jaar betekent in vergelijking
met andere bestaande installaties.

Bijlage III (Meettechnieken)

In deze bijlage is de formulering enigszins gewijzigd.

Bijlage IV (Emissiegrenswaarden voor lozingen van afvalwater van de reiniging
van rookgassen)

De Raad heeft de totaalparameters voor zware metalen veranderd in afzonderlijke
emissiegrenswaarden voor alle relevante zware metalen. In vergelijking met het

voorstel van de Commissie is de emissiegrenswaarde voor dioxines en furanen
scherper en de emissiegrenswaarde voor zwevende deeltjes minder scherp gesteld.

De Commissie steunt deze wijzigingen alsmede de voorgestelde vrijstellingen voor
zwevende deeltjes. De nieuwe emissiegrenswaarde voor zwevende deeltjes is

gerechtvaardigd, daar deze in overeenstemming is met de aanpak die in de richtlijn
inzake stedelijk afvalwater is gehanteerd.

Bijlage V (Grenswaarden voor atmosferische emissies)

Bijlage V blijft in beginsel ongewijzigd. Voor bepaalde verontreinigende stoffen zijn

evenwel enkele vrijstellingen voor bestaande installaties toegevoegd en met
betrekking tot de NOx-parameters is de capaciteit voor kleine

verbrandingsinstallaties van 3 tot 6 ton per uur verhoogd, met het gevolg dat voor
installaties onder die drempelwaarde een lagere emissiegrenswaarde geldt. De

Commissie kan deze beperkte wijzigingen, die technisch gerechtvaardigd zijn,
aanvaarden.

Bijlage VI (Formule voor de berekening van de emissieconcentratie bij
genormaliseerd zuurstofgehalte)

Deze nieuwe bijlage werd toegevoegd ter verduidelijking van de berekening van de
emissieconcentratie bij genormaliseerd zuurstofgehalte volgens artikel 11, lid 8.

4. CONCLUSIE

De door de Raad aangebrachte wijzigingen betekenen in het algemeen een

verduidelijking en versterking van de tekst van de voorgestelde richtlijn. De
Commissie steunt derhalve het gemeenschappelijk standpunt.




