
AM\742069DA.doc PE412.187v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2007/0286(COD)

25.9.2008

ÆNDRINGSFORSLAG
165 - 285 - Del II

Udkast til betænkning
Holger Krahmer
(PE407.661v01-00)

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle 
emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) 
(omarbejdning)

Forslag til direktiv
(KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))



PE412.187v01-00 2/76 AM\742069DA.doc

DA

AM_Com_LegReport



AM\742069DA.doc 3/76 PE412.187v01-00

DA

Ændringsforslag 165
Robert Sturdy

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) passende forskrifter til beskyttelse af 
jordbund og grundvand og foranstaltninger 
vedrørende forvaltning af affald, der 
produceres på anlægget

b) om nødvendigt, passende forskrifter til 
beskyttelse af jordbund og grundvand og 
foranstaltninger vedrørende forvaltning af 
affald, der produceres på anlægget

Or. en

Begrundelse

Det er centralt at opretholde fleksibiliteten, og vi anbefaler derfor, at ordlyden "om 
nødvendigt" genindføres.

Ændringsforslag 166
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) passende forskrifter til beskyttelse af 
jordbund og grundvand og foranstaltninger 
vedrørende forvaltning af affald, der 
produceres på anlægget  

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl
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Ændringsforslag 167
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) krav om periodisk overvågning af 
forureningen af jordbund og grundvand 
på anlægsområdet med farlige stoffer, der 
kan tænkes at forekomme på området

udgår

Or. nl

Begrundelse

Periodisk overvågning vil ikke have nogen eller kun begrænset værdi, eftersom direktivet ikke 
drager nogen konklusioner heraf.

Ændringsforslag 168
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) krav om periodisk overvågning af 
forureningen af jordbund og grundvand på 
anlægsområdet med farlige stoffer, der kan 
tænkes at forekomme på området

d) krav om periodisk overvågning af 
anlægsområdet for så vidt angår 
aktivitetens karakter og muligheden for 
en væsentlig forurening af jordbund og 
grundvand med farlige stoffer, der kan 
tænkes at forekomme på området

Or. en
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Ændringsforslag 169
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) krav om periodisk overvågning af 
forureningen af jordbund og grundvand på 
anlægsområdet med farlige stoffer, der kan 
tænkes at forekomme på området

d) krav om periodisk overvågning af 
forureningen af jordbund og grundvand på 
anlægsområdet med relevante farlige 
stoffer, der kan tænkes at forekomme på 
området i væsentlige mængder

Or. en

Begrundelse

For at undgå, at den periodiske overvågning skal dække alle de mulige farlige stoffer (der kan 
forekomme flere hundrede forskellige) er det nødvendigt at begrænse overvågningen til kun at 
omfatte de relevante farlige stoffer, der forekommer i væsentlige mængder. 

Ændringsforslag 170
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) krav om periodisk overvågning af 
forureningen af jordbund og grundvand på 
anlægsområdet med farlige stoffer, der kan 
tænkes at forekomme på området

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl
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Ændringsforslag 171
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) foranstaltninger vedrørende opstart, 
udslip, svigt, momentane standsninger og 
definitivt driftsophør

e) foranstaltninger vedrørende andre 
omstændigheder end de normale 
driftsomstændigheder, som opstart, udslip, 
svigt, momentane standsninger og 
definitivt driftsophør

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at indføre en ændring for at sikre, at alle overgangssituationer dækkes.  
Denne artikel giver kun en prioriteret liste over nogle situationer.  En ændring i 
originalteksten kan ikke forsvares.

Selv om det ikke er opført som sådan, er det en væsentlig ændring at begrænse 
overgangssituationerne til en prioriteret liste. 

Ændringsforslag 172
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) tilladelsen skal indeholde specifikke 
bestemmelser om oprettelsen af minimale 
energieffektivitetskrav på linje med 
energieffektivitetsniveauerne defineret 
som BAT i BREF-dokumenterne;

Or. en

Begrundelse

I betragtning af følgerne af aktiviteterne omfattet af IPPC for klimaændringer, 
ressourceudnyttelse og for at have samme vilkår i hele EU, er det vigtigt, at bestemmelserne 
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om energieffektivitet i godkendelsesvilkårene er baseret på BAT som defineret i de relevante 
BREF'er.

Ændringsforslag 173
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) passende krav for at sikre, at energien 
udnyttes effektivt;

Or. en

Begrundelse

For at supplere de nye EU-politikker, som tager sigte på at reducere energiforbrug, bør 
betingelserne for tilladelsen indeholde krav, der sikrer en effektiv udnyttelse af energi fra 
industrianlæg;

Ændringsforslag 174
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) minimale energieffektivitetskrav på 
linje med BAT i BREF-dokumenterne;

Or. en
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Ændringsforslag 175
Marcello Vernola

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) foranstaltninger, der tager hensyn til 
eksisterende overvågning i forhold til 
menneskelig sundhed.

Or. en

Begrundelse

Der er brug for statistikker om menneskers sundhed til bedømmelse af miljømæssige risici.

Ændringsforslag 176
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. BAT-referencedokumenterne lægges til 
grund ved fastsættelsen af 
godkendelsesvilkår.

3. BAT-referencedokumenterne lægges til 
grund ved fastsættelsen af 
godkendelsesvilkår af den kompetente 
myndighed, uden at der foreskrives 
anvendelse af en bestemt teknik eller 
teknologi, men under hensyntagen til de 
tekniske karakteristika ved det 
pågældende anlæg, dets geografiske 
beliggenhed og de lokale miljøforhold på 
grundlag af kriterierne i bilag III og efter 
sammen med driftslederen af have fundet 
den bedste tilgængelige teknik.

Or. en

Begrundelse

Princippet om den integrerede tilgang går ud på at finde den bedste teknik i forbindelse med 
de lokale forhold. Det er derfor vigtigt, at der vælges BAT'er til hvert enkelt anlæg ud fra 
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oplysningerne fra BREF, men også under hensyntagen til lokale forhold ved hjælp af 
kriterierne i bilag III. Dette kan kun ske ved et samarbejde mellem den godkendelsesgivende 
myndighed og ansøgeren. Alt dette bør udtrykkes klart i direktivet. 

Ændringsforslag 177
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. BAT-referencedokumenterne lægges til 
grund ved fastsættelsen af 
godkendelsesvilkår.

3. BAT-referencedokumenterne lægges 
bindende til grund ved fastsættelsen af 
godkendelsesvilkår. De kompetente 
myndigheder kan fastsætte strammere 
vilkår for udstedelse af godkendelser med 
henblik på at sikre et højt niveau af 
miljøbeskyttelse, navnlig hvis lokale 
miljøforhold kræver det.

Or. en

Begrundelse

Godkendelsesbetingelserne skal baseres på BAT i BREF for at skabe lige konkurrencevilkår 
for erhvervslivet og fremme miljø-innovation. De kompetente myndigheder bør have mulighed 
for at stille strengere krav, navnlig i de tilfælde, hvor lokale forhold kræver det. 

Ændringsforslag 178
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. BAT-referencedokumenterne lægges til 
grund ved fastsættelsen af 
godkendelsesvilkår.

3. BAT-referencedokumenterne lægges 
bindende til grund ved fastsættelsen af 
godkendelsesvilkår og skal gennemføres 
klart. Betingelserne for godkendelsen 
udarbejdes med henblik på at levere et 
højt niveau af miljøbeskyttelse som helhed 
gennem beskyttelse af luft, vand og jord.
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Med henblik herpå kan de kompetente 
myndigheder fastsætte strammere 
godkendelsesvilkår end fastsat i BAT-
referencedokumenterne.

Or. en

Begrundelse

Evalueringen af gennemførelsen af IPPC-direktivet viste, at halvdelen af de godkendelser og 
generelle bindende regler, der blev vurderet, ikke var baseret på BAT. I nogle tilfælde var der 
betydelige forskelle mellem godkendelsesvilkårene og den ydeevne, der svarer til BAT med en 
faktor på fra 2 og op til 500 for visse forurenende stoffer. Miljøbeskyttelsesmålet bør 
formuleres klart, og miljømæssigt ansvarlige medlemsstater bør udtrykkeligt have lov til at gå 
videre end der foreskrives i BAT, som nævnt i BREF'erne.

Ændringsforslag 179
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. BAT-referencedokumenterne lægges til 
grund ved fastsættelsen af 
godkendelsesvilkår.

3. BAT-referencedokumenterne lægges til 
grund ved fastsættelsen af 
godkendelsesvilkår. De kompetente 
myndigheder kan fastsætte strengere 
godkendelsesvilkår end det, der kan opnås 
ud fra anvendelsen af den bedste 
tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

Or. en

Begrundelse

I tråd med det juridiske grundlag for denne lovgivning (artikel 175 i traktaten), bør de 
kompetente myndigheder ikke afholdes fra at fastsætte emissionsgrænseværdier, der er 
strengere end emissionsniveauerne forbundet med BAT.
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Ændringsforslag 180
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. BAT-referencedokumenterne lægges til 
grund ved fastsættelsen af 
godkendelsesvilkår.

3. BAT-referencedokumenterne, især deres 
integrerede tilgang til de overordnede 
miljøpræstationer for anlæg og til effekter 
og omkostninger på tværs af medierne, 
lægges til grund ved fastsættelsen af 
godkendelsesvilkår.

Or. en

Begrundelse

BAT-referencedokumenterne beskriver de overordnede miljøpræstationer for anlæg, der 
bruger bestemte teknikker, og giver oplysninger om de således opnåede resultater. Da 
begrundelsen for disse dokumenter adskiller sig kraftigt fra de foreskrivningskrav, der er 
fastsat i lovgivningen, er det vigtigt at rådgive om deres anvendelse, for at de skal være en 
nyttig reference.

Ændringsforslag 181
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. BAT-referencedokumenterne lægges til 
grund ved fastsættelsen af 
godkendelsesvilkår.

3. BAT-referencedokumenterne tages i 
betragtning ved fastsættelsen af 
godkendelsesvilkår.

Or. fi
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Ændringsforslag 182
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I situationer, hvor et anlæg eller en del af 
et anlæg ikke er omfattet af BAT-
referencedokumenter, eller hvor disse 
dokumenter ikke omhandler alle 
aktivitetens potentielle miljøvirkninger, 
afgør den kompetente myndighed på 
grundlag af kriterierne i bilag III, hvad den 
bedste tilgængelige teknik er for det 
pågældende anlæg eller de pågældende 
aktiviteter, og fastsætter 
godkendelsesvilkårene i overensstemmelse 
hermed.

I situationer, hvor et anlæg eller en del af et 
anlæg ikke er omfattet af BAT-
referencedokumenter, eller hvor disse 
dokumenter ikke omhandler alle 
aktivitetens potentielle miljøvirkninger, 
afgør den kompetente myndighed sammen 
med drift på grundlag af kriterierne i bilag 
III, hvad emissionsniveauet, der svarer til 
den bedste tilgængelige teknik er for det 
pågældende anlæg eller de pågældende 
aktiviteter, og fastsætter 
godkendelsesvilkårene i overensstemmelse 
hermed.

Or. en

Begrundelse

Den kompetente myndighed har ikke den fulde tekniske viden til at afgøre, hvad der er BAT. 
Dette skal derfor ske i samråd med driftslederen. Dette er i overensstemmelse med 
principperne i BREF-processen. Faktisk anførte artikel 16.2, at fastlæggelsen af BAT skal 
gøres uden at der foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi.

Ændringsforslag 183
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I situationer, hvor et anlæg eller en del af 
et anlæg ikke er omfattet af BAT-
referencedokumenter, eller hvor disse 
dokumenter ikke omhandler alle 
aktivitetens potentielle miljøvirkninger, 
afgør den kompetente myndighed på 
grundlag af kriterierne i bilag III, hvad den 

4. I situationer, hvor et anlæg eller en del af 
et anlæg ikke er omfattet af BAT-
referencedokumenter, eller hvor disse 
dokumenter ikke omhandler alle 
aktivitetens potentielle miljøvirkninger, 
afgør den kompetente myndighed i samråd 
med driftslederen og på grundlag af 
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bedste tilgængelige teknik er for det 
pågældende anlæg eller de pågældende 
aktiviteter, og fastsætter 
godkendelsesvilkårene i overensstemmelse 
hermed.

kriterierne i bilag III, hvilke 
emissionsniveauer der kan opnås ved at 
anvende den bedste tilgængelige teknik for 
det pågældende anlæg eller de pågældende 
aktiviteter, og fastsætter 
godkendelsesvilkårene i overensstemmelse 
hermed.

Or. fr

Begrundelse

Driftslederen har det bedste kendskab til sin arbejdsproces, og han bør derfor inddrages i 
fastlæggelsen af de emissionsniveauer, der kan opnås ved at anvende de bedste tilgængelige 
teknikker.

Ændringsforslag 184
Robert Sturdy

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at artikel 19 berøres heraf, 
fastsættes emissionsgrænseværdierne og de 
tilsvarende parametre og tekniske 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
15, stk. 1 og 2 , på grundlag af den bedste 
tilgængelige teknik, uden at der foreskrives 
anvendelse af en bestemt teknik eller 
teknologi.

2. Uden at artikel 19 berøres heraf, 
fastsættes emissionsgrænseværdierne og de 
tilsvarende parametre og tekniske 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
15, stk. 1 og 2, på grundlag af den bedste 
tilgængelige teknik, uden at der foreskrives 
anvendelse af en bestemt teknik eller 
teknologi, men under hensyntagen til de 
tekniske karakteristika ved det 
pågældende anlæg, dets geografiske 
beliggenhed og de lokale miljøforhold.

Or. en

Begrundelse

Although it could be argued that both the IPPC Directive and the recast Directive allow some 
flexibility in that account could be taken of the technical characteristics of the installation, its 
geographical location and the local environmental conditions in the setting of BAT, the fact 
that the Commission may ‘establish criteria for the granting of the derogation’ in the recast 
Directive and we have no firm indications of what these criteria may be or what may be 
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acceptable to the Commission puts a very different slant on the process.

We would prefer the text ‘taking into account the technical characteristics of the installation 
concerned, its geographical location and the local environmental conditions’ to be re-
instated.

Ændringsforslag 185
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed fastsætter 
emissionsgrænseværdier, som ikke ligger 
over de emissionsniveauer, der er 
forbundet med den bedste tilgængelige 
teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

Den kompetente myndighed fastsætter 
under hensyntagen til de tekniske 
karakteristika ved det pågældende anlæg, 
dets geografiske beliggenhed og de lokale 
miljøforhold emissionsgrænseværdier, 
tilsvarende parametre eller tekniske 
foranstaltninger og overvågning og 
overholdelse af kravene på en sådan 
måde, at de deraf følgende 
emissionsniveauer for installationen ikke 
ligger over de tilsvarende 
emissionsniveauer, der er forbundet med 
den bedste tilgængelige teknik som 
beskrevet i BAT-referencedokumenterne.

Or. en

Begrundelse

The setting of minimum requirements, or European Safety Net would be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set "where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. 



AM\742069DA.doc 15/76 PE412.187v01-00

DA

Ændringsforslag 186
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed fastsætter 
emissionsgrænseværdier, som ikke ligger 
over de emissionsniveauer, der er 
forbundet med den bedste tilgængelige 
teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

Med forbehold af stk. 3 fastsætter den
kompetente myndighed
emissionsgrænseværdier eller tilsvarende 
parametre eller tekniske foranstaltninger, 
der medfører emissionsværdier svarende 
til intervallerne i de emissionsniveauer, 
der er forbundet med den bedste 
tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

Or. fr

Begrundelse

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution.

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.
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Ændringsforslag 187
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed fastsætter
emissionsgrænseværdier, som ikke ligger 
over de emissionsniveauer, der er 
forbundet med den bedste tilgængelige 
teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

Den kompetente myndighed fastsætter 
emissionsgrænseværdier, som bygger på de 
emissionsniveauer, der er forbundet med 
den bedste tilgængelige teknik som 
beskrevet i BAT-referencedokumenterne, 
og ikke overskrider de minimumskrav, der 
er fastlagt i artikel 18..

Or. fi

Ændringsforslag 188
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed fastsætter 
emissionsgrænseværdier, som ikke ligger 
over de emissionsniveauer, der er 
forbundet med den bedste tilgængelige 
teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

Den kompetente myndighed fastsætter 
emissionsgrænseværdier, som ikke ligger 
over de emissionsniveauer, der er 
forbundet med den bedste tilgængelige
teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne, såfremt dette i 
lyset af de tekniske og økonomiske 
faktorer er muligt.

Or. fi
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Ændringsforslag 189
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed fastsætter 
emissionsgrænseværdier, som ikke ligger 
over de emissionsniveauer, der er 
forbundet med den bedste tilgængelige 
teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

Den kompetente myndighed fastsætter 
emissionsgrænseværdier, som ikke ligger 
over den lave ende af de 
emissionsniveauer, der er forbundet med 
den bedste tilgængelige teknik som 
beskrevet i BAT-referencedokumenterne.

Or. en

Begrundelse

Environmental benefits from the implementation of BAT across the EU would be highest if 
the lower end of BAT associated emission levels would be implemented. A recent EEA
study demonstrates that if the large combustion sector (LCP) would have implemented 
emission levels at the level of the best performing plants (stricter BATael) from 2004, it 
would have resulted in nearly 10 times less NOx emissions and 14 times less SO2 emissions 
compared to actual levels (with annual benefits up to 65 billion Euros, AEAT 2007).

Ændringsforslag 190
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed fastsætter 
emissionsgrænseværdier, som ikke ligger 
over de emissionsniveauer, der er 
forbundet med den bedste tilgængelige 
teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

Den kompetente myndighed fastsætter 
emissionsgrænseværdier, som ikke ligger 
over den lave ende af de 
emissionsniveauer, der er forbundet med 
den bedste tilgængelige teknik som 
beskrevet i BAT-referencedokumenterne.

Or. en
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Begrundelse

De miljømæssige fordele ved indførelsen af BAT forventes at være højest, hvis den lavere 
ende af de BAT-relaterede emissionsniveauer bliver gennemført, som undersøgelsen fra Det 
Europæiske Miljøagentur om "luft-forureningen fra elektricitetsproducerende store 
fyringsanlæg", viser, mens hvis sektoren for store fyringsanlæg havde indført de 
emissionsniveauer, som de mest effektive anlæg siden 2004 har opnået, ville NOx-
emissionerne have været 10 gange mindre og SO2 omkring 14 gange mindre.

Ændringsforslag 191
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der 
tages hensyn til det pågældende anlægs 
tekniske egenskaber, geografiske 
placering og de lokale miljøforhold, kan 
den kompetente myndighed dispensere fra 
stk. 2 ved at fastsætte 
emissionsgrænseværdier, der er højere 
end de emissionsniveauer, der er 
forbundet med de bedste tilgængelige 
teknikker som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

udgår

Sådanne emissionsgrænseværdier må dog 
ikke være højere end dem, der er fastsat i 
bilag V til VIII, hvor disse gælder.
Kommissionen kan fastsætte kriterier for 
dispensationer i henhold til dette stykke.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 69, stk. 2.

Or. en
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Begrundelse

Nøgleproblemet er, at de kompetente myndigheder ikke tager hensyn til BREF'erne og deres 
BAT-konklusioner i bestemmelsen af godkendelsesbetingelserne. Dispensationer for 
emissionsgrænseværdier, der afviger fra dem, der associeres med BAT, underminerer det 
lovgivningsmæssige pres for, at anlæg skal forbedre deres præstationer. De miljømæssige 
fordele fra BAT forventes at være størst, hvis der ikke tillades nogen undtagelse fra BAT. 
Dette vil fremme en stærk efterspørgsel efter EU's øko-industri og effektivitet.

Ændringsforslag 192
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der 
tages hensyn til det pågældende anlægs 
tekniske egenskaber, geografiske 
placering og de lokale miljøforhold, kan 
den kompetente myndighed dispensere fra 
stk. 2 ved at fastsætte 
emissionsgrænseværdier, der er højere 
end de emissionsniveauer, der er 
forbundet med de bedste tilgængelige 
teknikker som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det centrale problem i forbindelse med gennemførelsen af IPPC-direktivet er, at de 
kompetente myndigheder afviger fra BREF'erne og deres BAT-konklusioner i indstillingen 
af godkendelsesvilkår med en meget subjektiv fortolkning af lokale forhold. Undtagelser for 
emissionsgrænseværdier forbundet med BAT underminerer lige konkurrencevilkår for 
industrien i Europa.
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Ændringsforslag 193
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der tages 
hensyn til det pågældende anlægs tekniske 
egenskaber, geografiske placering og de 
lokale miljøforhold, kan den kompetente 
myndighed dispensere fra stk. 2 ved at
fastsætte emissionsgrænseværdier, der er 
højere end de emissionsniveauer, der er 
forbundet med de bedste tilgængelige 
teknikker som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

3. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der tages 
hensyn til det pågældende anlægs tekniske 
egenskaber, geografiske placering og de 
lokale miljøforhold, kan den kompetente 
myndighed fastsætte 
emissionsgrænseværdier eller tilsvarende 
parametre eller tekniske foranstaltninger, 
som medfører emissionsniveauer, der er 
højere end de emissionsniveauer, der er 
forbundet med de bedste tilgængelige 
teknikker som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

Or. fr

Begrundelse

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.
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Ændringsforslag 194
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der tages 
hensyn til det pågældende anlægs tekniske 
egenskaber, geografiske placering og de 
lokale miljøforhold, kan den kompetente 
myndighed dispensere fra stk. 2 ved at 
fastsætte emissionsgrænseværdier, der er 
højere end de emissionsniveauer, der er 
forbundet med de bedste tilgængelige 
teknikker som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

3. I særlige tilfælde, der opstår af en 
vurdering af omkostninger og udbytte i 
miljømæssig og økonomisk henseende, 
hvorunder der tages hensyn til det 
pågældende anlægs tekniske egenskaber, 
geografiske placering og de lokale 
miljøforhold, kan den kompetente 
myndighed dispensere fra stk. 2 ved at 
fastsætte emissionsgrænseværdier, der er 
højere end de emissionsniveauer, der er 
forbundet med de bedste tilgængelige 
teknikker som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

Or. en

Begrundelse

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention.
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Ændringsforslag 195
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne emissionsgrænseværdier må dog 
ikke være højere end dem, der er fastsat i 

De heraf følgende emissioner må dog ikke 
være højere end de emissionsniveauer, 
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bilag V til VIII, hvor disse gælder. som er forbundet med de 
emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
bilag V til VIII, hvor disse gælder.

Or. fr

Begrundelse

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Ændringsforslag 196
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne emissionsgrænseværdier må dog 
ikke være højere end dem, der er fastsat i 
bilag V til VIII, hvor disse gælder.

Sådanne emissionsgrænseværdier må dog 
ikke være højere end dem, der er fastsat i 
bilag V til VIII, såfremt dette i lyset af de 
tekniske og økonomiske faktorer er 
muligt.

Or. fi
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Ændringsforslag 197
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne emissionsgrænseværdier må dog 
ikke være højere end dem, der er fastsat i 
bilag V til VIII, hvor disse gælder.

Sådanne emissionsgrænseværdier må dog 
ikke være højere end dem, der er fastsat i
henhold til artikel 14, stk. 3, eller i bilag V 
til VIII, hvor disse gælder.

Or. en

Begrundelse

Hvis der fastsættes EU-dækkende bindende emissionsgrænser i overensstemmelse med artikel 
14, stk 3 skal de, i lighed med de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i bilag V til VIII, 
under ingen omstændigheder overskrides. Men fastsættelsen af kriterier for bevilging af 
undtagelser fra BATAEL må ikke gøres til genstand for komitologiproceduren.

Ændringsforslag 198
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de berørte 
personer får tidlig og effektiv mulighed 
for at deltage i afgørelsen vedrørende 
tilkendelse af undtagelsen nævnt i dette 
stykke.

Or. en

Begrundelse

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception 
where it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the 
importance of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be 
provide the opportunity to participate in the decision making process in line with the 
requirements of the Aarhus Convention.
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In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Ændringsforslag 199
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte kriterier for 
dispensationer i henhold til dette stykke.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis der fastsættes EU-dækkende bindende emissionsgrænser i overensstemmelse med artikel 
14, stk 3 skal de, i lighed med de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i bilag V til VIII, 
under ingen omstændigheder overskrides. Men fastsættelsen af kriterier for bevilging af 
undtagelser fra BATAEL må ikke gøres til genstand for komitologiproceduren.

Ændringsforslag 200
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte kriterier for 
dispensationer i henhold til dette stykke.

udgår

Or. fi
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Ændringsforslag 201
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte kriterier for 
dispensationer i henhold til dette stykke.

Når emissionsgrænseværdier eller 
tilsvarende parametre eller tekniske 
foranstaltninger fastsættes i henhold til 
dette stykke, skal begrundelsen for at 
tillade emissionsniveauer, som er højere 
end de emissionsniveauer, der er 
forbundet med de bedste tilgængelige 
teknikker som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne, knyttes som bilag 
til godkendelsesvilkårene.

Or. fr

Begrundelse

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.
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Ændringsforslag 202
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte kriterier for 
dispensationer i henhold til dette stykke.

Når emissionsgrænseværdier, tilsvarende 
parametre og tekniske foranstaltninger er 
fastsat i overensstemmelse med dette 
stykke, skal grundene til at tillade, at 
emissionsniveauerne afviger fra BAT-
relaterede emissionsniveauer som 
beskrevet i BAT-referencedokumenterne, 
dokumenteres og begrundes i et bilag til 
godkendelsesvilkårene.

Or. en

Begrundelse

I undtagelsestilfælde kan den kompetente myndighed fastsætte emissionsgrænseværdier 
således, at anlæggets emissioner overskrider de emissionsniveauer, der er forbundet med 
BAT-referencedokumenterne. Når den kompetente myndighed beslutter at afvige fra de BAT-
relaterede emissionsniveauer, skal dette begrundes tydeligt, og det skal påvises, at den deraf 
følgende godkendelse sikrer, at miljøbeskyttelseniveauet forbliver højt.

Ændringsforslag 203
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte kriterier for 
dispensationer i henhold til dette stykke.

Kommissionen skal fastsætte kriterier for 
dispensationer i henhold til dette stykke.

Or. en

Begrundelse

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception 
where it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the 
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importance of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be 
provide the opportunity to participate in the decision making process in line with the 
requirements of the Aarhus Convention.
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Ændringsforslag 204
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 69, stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

I undtagelsestilfælde kan den kompetente myndighed fastsætte emissionsgrænseværdier 
således, at anlæggets emissioner overskrider de emissionsniveauer, der er forbundet med 
BAT-referencedokumenterne. Når den kompetente myndighed beslutter at afvige fra de BAT-
relaterede emissionsniveauer, skal dette være begrundes tydeligt, og det skal påvises, at den 
deraf følgende godkendelse sikrer, at miljøbeskyttelseniveauet forbliver højt.

Ændringsforslag 205
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 

udgår
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artikel 69, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Hvis der fastsættes EU-dækkende bindende emissionsgrænser i overensstemmelse med artikel 
14, stk 3 skal de, i lighed med de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i bilag V til VIII, 
under ingen omstændigheder overskrides. Men fastsættelsen af kriterier for bevilging af 
undtagelser fra BATAEL må ikke gøres til genstand for komitologiproceduren.

Ændringsforslag 206
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 69, stk. 2.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.
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Ændringsforslag 207
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 69, stk. 2.

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 208
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For emissionsstigninger, der skyldes 
afprøvning af nye teknik kan den 
kompetente myndighed dispensere 
midlertidigt fra kravene i stk. 2 og fra 
artikel 12, første afsnit, nr. 1 og 2, forudsat 
at brugen af denne nye teknik enten 
ophører eller fører til emissionsniveauer, 
der mindst svarer til dem, der opnås med 
den bedste tilgængelige teknik, inden der er 
gået seks måneder, efter at dispensationen 
blev givet.

5. For emissionsstigninger, der skyldes 
afprøvning af nye teknik kan den 
kompetente myndighed dispensere 
midlertidigt fra kravene i stk. 2 og fra 
artikel 12, første afsnit, nr. 1 og 2, forudsat 
at brugen af denne nye teknik enten 
ophører eller fører til emissionsniveauer, 
der mindst svarer til dem, der opnås med 
den bedste tilgængelige teknik, inden der er 
gået tolv måneder, eventuelt forlænget 
med yderligere tolv måneder, efter at 
dispensationen blev givet.

Or. nl

Begrundelse

Den foreslåede midlertidige dispensation er måske ikke tilstrækkelig. Det foreslås derfor, at 
perioden forlænges.
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Ændringsforslag 209
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For emissionsstigninger, der skyldes 
afprøvning af nye teknik kan den 
kompetente myndighed dispensere 
midlertidigt fra kravene i stk. 2 og fra 
artikel 12, første afsnit, nr. 1 og 2, forudsat 
at brugen af denne nye teknik enten 
ophører eller fører til emissionsniveauer, 
der mindst svarer til dem, der opnås med 
den bedste tilgængelige teknik, inden der er 
gået seks måneder, efter at dispensationen 
blev givet.

5. For emissionsstigninger, der skyldes 
afprøvning af nye teknikker kan den 
kompetente myndighed dispensere 
midlertidigt fra kravene i stk. 2 og fra 
artikel 12, første afsnit, nr. 1 og 2, forudsat 
at brugen af denne nye teknik enten 
ophører eller fører til emissionsniveauer, 
der mindst svarer til dem, der opnås med 
den bedste tilgængelige teknik, inden der er 
gået 12 måneder efter at dispensationen 
blev givet.

Or. en

Begrundelse

Developing a new technique from pilot plant studies to a full scale application, perhaps for 
the first time at industrial scale, normally takes a much longer time than 6 months. It will 
often take more than two years. Even for tried and tested techniques it can take longer than 6 
months to get an industrial plant running. The competent authority must be able to decide a 
suitable time frame from case to case. An acceptable time limit would be two years; otherwise 
a shorter time constraint will stifle innovation and preserve existing techniques.

Ændringsforslag 210
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Når medlemsstaterne risikerer ikke at 
nå deres mål i henhold til direktivet om 
nationale emissionslofter, skal de 
kompetente myndigheder fastsætte 
emissionsgrænseværdier for de 
forurenende stoffer, der er lavere end i 



AM\742069DA.doc 31/76 PE412.187v01-00

DA

forbindelse med BAT i BREF.

Or. en

Ændringsforslag 211
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. de kompetente myndigheder skal hvor 
dette er nødvendigt og med det formål at 
nå mål i henhold til direktivet om 
nationale emissionslofter, fastsætte 
emissionsgrænseværdier, der er lavere 
end i forbindelse med BAT i BREF.

Or. en

Begrundelse

I de fleste medlemsstater er det usandsynligt, at man vil nå de ambitiøse luftkvalitetsmål, der 
er fastsat i NEC-direktivet. De kompetente myndigheder bør derfor have mulighed for at 
fastsætte emissionsgrænseværdier, der er strammere end de grænseværdier, der er forbundet 
med BAT i BREF.

Ændringsforslag 212
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De overvågningskrav, der er omhandlet i 
artikel 15, stk. 1, litra c) og d), skal i de 
relevante tilfælde bygge på konklusionerne 
om overvågning som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

1. De overvågningskrav, der er omhandlet i 
artikel 15, stk. 1, litra c), skal i de relevante 
tilfælde bygge på konklusionerne om 
overvågning som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

Or. nl
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Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til artikel 15, litra d). Periodisk overvågning vil ikke have nogen eller 
kun begrænset værdi, eftersom direktivet ikke drager nogen konklusioner heraf. Det er op til 
den kompetente myndighed at afgøre, om en overvågning vil være på sin plads.

Ændringsforslag 213
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed fastsætter i 
en godkendelse for hvert enkelt anlæg 
eller i almindelige bindende forskrifter, 
hvor hyppigt den periodiske overvågning, 
der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra 
d), skal finde sted.

udgår

Den periodiske overvågning finder sted 
mindst hvert syvende år, jf. dog første 
afsnit.
Kommissionen kan fastsætte kriterier for, 
hvordan hyppigheden af den periodiske 
overvågning bestemmes.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 69, stk. 2.

Or. nl

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til artikel 15, litra d). Periodisk overvågning vil ikke have nogen eller 
kun begrænset værdi, eftersom direktivet ikke drager nogen konklusioner heraf. Det er op til 
den kompetente myndighed at afgøre, om en overvågning vil være på sin plads.
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Ændringsforslag 214
Robert Sturdy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den periodiske overvågning finder sted 
mindst hvert syvende år, jf. dog første 
afsnit.

udgår

Or. en

Begrundelse

Vi er ikke enige i, at der bør fastsættes en minimumshyppighed for periodisk overvågning 
eftersom denne vil variere efter sektor og overvågningstypen.

"Overvågning" kan betyde en lang række forskellige ting fra simpel visuel kontrol og 
registrering til angivelse af stikprøver; vi mener derfor ikke, det ville være hensigtsmæssigt at 
fastsætte kriterier. 

Ændringsforslag 215
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den periodiske overvågning finder sted 
mindst hvert syvende år, jf. dog første 
afsnit.

Den periodiske overvågning af grundvand 
og jordbund finder sted henholdsvis
mindst hvert femte og tiende år,
medmindre overvågningen baseres på en 
systematisk vurdering af risikoen for 
forurening, jf. dog første afsnit.

Or. en

Begrundelse

Hyppigheden for overvågning af grundvand og jordbund bør først og fremmest differentieres 
for at lette overvågningen, der er billigere og mere praktisk for grundvand end for jordbund. 
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For det andet bør der for at sikre en effektiv overvågning af jord og grundvand være 
mulighed for at fastsætte hyppigheden på baggrund af miljømæssige risici. I disse tilfælde bør 
Kommissionen udvikle de nødvendige kriterier for at sikre god praksis.

Ændringsforslag 216
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den periodiske overvågning finder sted 
mindst hvert syvende år, jf. dog første 
afsnit.

Den periodiske overvågning finder sted 
mindst hvert år, jf. dog første afsnit.

Or. en

Begrundelse

Overvågning af jord og grundvand skal gennemføres mindst en gang hver tolvte måned for at 
sikre rettidig opdagelse af forurening og for både at minimere både skader og eventuelle 
oprydningsomkostninger. Resultaterne af overvågningen bør indgå i den årlige rapport fra 
driftslederne og i de offentlige registre. Kommissionen bør med det formål at have 
harmoniserede betingelser i hele EU opstille kriterier for den minimale frekvens.

Ændringsforslag 217
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den periodiske overvågning finder sted 
mindst hvert syvende år, jf. dog første 
afsnit.

Den periodiske overvågning finder sted 
mindst hvert år for grundvand og hvert 
femte år for jordbund, jf. dog første afsnit.

Or. en
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Ændringsforslag 218
Robert Sturdy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte kriterier for, 
hvordan hyppigheden af den periodiske 
overvågning bestemmes.

udgår

Or. en

Begrundelse

Vi er ikke enige i, at der bør fastsættes en minimumshyppighed for periodisk overvågning 
eftersom denne vil variere efter sektor og overvågningstypen.

"Overvågning" kan betyde en lang række forskellige ting fra simpel visuel kontrol og 
registrering til angivelse af stikprøver; vi mener derfor ikke, det ville være hensigtsmæssigt at 
fastsætte kriterier. 

Ændringsforslag 219
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte kriterier for, 
hvordan hyppigheden af den periodiske 
overvågning bestemmes.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hver medlemsstat bør gennemføre og iværksætte direktivet. Medlemsstaterne fastsætter hver 
især deres egen procedure for overvågning.
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Ændringsforslag 220
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte kriterier for, 
hvordan hyppigheden af den periodiske 
overvågning bestemmes.

Kommissionen fastsætter kriterier for 
bedømmelsen af risikoen for forurening.

Or. en

Begrundelse

Hyppigheden for overvågning af grundvand og jordbund bør først og fremmest differentieres 
for at lette overvågningen, der er billigere og mere praktisk for grundvand end for jordbund. 

For det andet bør der for at sikre en effektiv overvågning af jord og grundvand være 
mulighed for at fastsætte hyppigheden på baggrund af miljømæssige risici. I disse tilfælde bør 
Kommissionen udvikle de nødvendige kriterier for at sikre god praksis.

Ændringsforslag 221
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 69, stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hver medlemsstat bør gennemføre og iværksætte direktivet. Medlemsstaterne fastsætter hver 
især deres egen procedure for overvågning.
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Ændringsforslag 222
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte kriterier for, 
hvordan hyppigheden af den periodiske 
overvågning bestemmes.

Kommissionen fastsætter kriterier for, 
hvordan hyppigheden af den periodiske 
overvågning bestemmes.

Or. en

Begrundelse

Overvågning af jord og grundvand skal gennemføres mindst en gang hver tolvte måned for at 
sikre rettidig opdagelse af forurening og for både at minimere både skader og eventuelle 
oprydningsomkostninger. Resultaterne af overvågningen bør indgå i den årlige rapport fra 
driftslederne og i de offentlige registre. 
Kommissionen bør med det formål at have harmoniserede betingelser i hele EU opstille 
kriterier for den minimale frekvens.

Ændringsforslag 223
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når medlemsstaterne fastsætter 
almindelige bindende forskrifter, sikrer de, 
at der anvendes en integreret 
fremgangsmåde, og at 
miljøbeskyttelsesniveauet bliver lige så 
højt som det, der kan opnås med særlige 
godkendelsesvilkår for hvert anlæg

1. Når medlemsstaterne fastsætter 
almindelige bindende forskrifter, sikrer de, 
at der anvendes en integreret 
fremgangsmåde, og at miljø- og 
sundhedsbeskyttelsesbeskyttelsesniveauet
bliver lige så højt som det, der kan opnås 
med særlige godkendelsesvilkår for hvert 
anlæg  

Or. pl
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Ændringsforslag 224
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Kommissionen vedtager et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne senest fire år efter 
offentliggørelsen om nødvendigt revurdere 
og ajourføre de almindelige bindende 
forskrifter for de pågældende anlæg.

Når Kommissionen offentliggør et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne om nødvendigt revurdere 
og ajourføre de almindelige bindende 
forskrifter for de pågældende anlæg under 
hensyntagen til investeringscyklusser. De 
almindelige bindende forskrifter for 
eksisterende anlæg til industrielle 
aktiviteter som nævnt i bilag I, afsnit 6.6, 
revideres og ajourføres inden for 15 år.

Or. en

Ændringsforslag 225
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Kommissionen vedtager et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne senest fire år efter 
offentliggørelsen om nødvendigt revurdere 
og ajourføre de almindelige bindende 
forskrifter for de pågældende anlæg.

Når Kommissionen offentliggør et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne senest fire år efter 
offentliggørelsen om nødvendigt revurdere 
og ajourføre de almindelige bindende 
forskrifter for de pågældende anlæg under 
hensyntagen til virksomhedernes 
investeringscyklusser.

Or. nl

Begrundelse

Overgangsperioder er vigtige. De almindelige bindende forskrifter skal derfor tage hensyn til 
virksomhedernes investeringscyklusser. 
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Ændringsforslag 226
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Kommissionen vedtager et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne senest fire år efter 
offentliggørelsen om nødvendigt revurdere
og ajourføre de almindelige bindende 
forskrifter for de pågældende anlæg.

Når Kommissionen vedtager et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne senest fire år efter 
offentliggørelsen gennemgå og om 
nødvendigt ajourføre de almindelige 
bindende forskrifter for de pågældende 
anlæg.

Or. en

Begrundelse

Der skal gennemføres en revurdering, hvilket er en forudsætning for at kunne vurdere behovet 
for eventuelle opdateringer af GBR; ordene "om nødvendigt" skal derfor flyttes til en anden 
del af teksten.

Ændringsforslag 227
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Kommissionen vedtager et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne senest fire år efter 
offentliggørelsen om nødvendigt revurdere 
og ajourføre de almindelige bindende 
forskrifter for de pågældende anlæg.

Når Kommissionen vedtager et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne senest fire år efter 
offentliggørelsen om nødvendigt revurdere 
og ajourføre de almindelige bindende 
forskrifter for de pågældende nye anlæg.

Or. fi
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Ændringsforslag 228
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 a
Emissionsgrænseværdier i Fællesskabet

1. Rådet fastlægger efter forslag fra 
Kommissionen og i henhold til den 
procedure, der er fastsat i traktaten, 
emissionsgrænseværdier:
for de kategorier af anlæg, der er 
omhandlet i bilag I, med undtagelse af de 
deponier, der er omhandlet i punkt 5.1 og 
5.4 i bilaget, og
for de forurenende stoffer omhandlet i 
bilag III, for hvilke der er fastslået et 
behov for en fællesskabsindsats, navnlig 
på grundlag af den 
informationsudveksling, der er omhandlet 
i artikel 16.
2. I det omfang, der ikke er fastlagt fælles 
EU-emissionsgrænseværdier i henhold til 
dette direktiv, finder de relevante 
emissionsgrænseværdier fastlagt i 
henhold til direktiverne i bilag II samt 
emissionsgrænseværdier fastlagt i 
henhold til anden fællesskabslovgivning 
anvendelse på de i bilag I omhandlede 
anlæg som minimumsgrænseværdier i 
henhold til dette direktiv.
Rådet vedtager efter forslag fra 
Kommissionen og i henhold til 
proceduren i traktaten tekniske 
bestemmelser for de deponier, der er 
omhandlet i bilag I, punkt 5.1 og 5.4, dog 
med forbehold af anvendelsen af kravene 
i dette direktiv.

Or. fi
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Ændringsforslag 229
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når et nationalt emissionsloft specificeret 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/81/EF af 23. oktober 2001 om 
nationale emissionslofter for visse 
luftforurenende stoffer1 kræver strengere 
betingelser end dem, der kan opnås ved 
anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknologi eller end de andre krav i dette 
direktiv, kan medlemsstaterne kræve 
yderligere foranstaltninger fra anlæg. Der 
skal tages hensyn til omkostningerne og 
fordelene ved disse foranstaltninger i 
forhold til foranstaltningerne truffet ved 
andre emissionskilder end anlæg.
_______
1EFT L 309 af 27.11.2001, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Forbindelsen mellem IPPC-direktivet og miljømålsdirektiver, som NEC-direktivet og 
habitatdirektivet, bør præciseres: Hvis striksere betingelser end dem, der opnås ved den 
bedste tilgængelige teknik er påkrævet, kan medlemsstaterne kræve, at anlægene gennemfører 
større emissionsreduktioner. Denne bestemmelse er nødvendig, fordi den bedste tilgængelige 
teknik reducerer emissionerne, men garanterer ikke, at emissionsmålene nås.

Ændringsforslag 230
Marcello Vernola

Forslag til direktiv
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at 
myndighederne følger med i eller 

Medlemsstaterne sørger for, at 
myndighederne følger med i eller 
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underrettes om udviklingen inden for den 
bedste tilgængelige teknik og om 
offentliggørelse af nye eller reviderede 
BAT-referencedokumenter.

underrettes om udviklingen inden for den 
bedste tilgængelige teknik og om 
offentliggørelse af nye eller reviderede 
BAT-referencedokumenter, og holder de 
berørte borgere underrettet.

Or. en

Begrundelse

Der bør iværksættes en oplysningskampagne.

Ændringsforslag 231
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den
kompetente myndighed med mellemrum 
revurderer alle vilkårene i godkendelsen
og ajourfører dem  , når det er nødvendigt 
for at sikre, at direktivet efterleves .

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den
kompetente myndighed med mellemrum 
og mindst hvert tiende år revurderer alle 
vilkårene i godkendelsen  og ajourfører 
dem  , når det er nødvendigt for at sikre, at 
direktivet efterleves .

Or. en

Begrundelse

Bortset fra revurderingen efter offentliggørelsen af et nyt eller ændret BAT-dokument, bør der 
indføres en fast EU-dækkende tidsramme for periodisk revurdering, især med henblik på at 
undgå konkurrenceforvridning. 

Ændringsforslaget til artikel 22, stk 1, er tilladt i henhold tilforretningsordenens artikel 80a 
på grund af den tætte forbindelse med den foreslåede ordlyd af punkt 3, for så vidt angår et 
EU-dækkende mindstekrav til hyppigheden af revurdering af godkendelser.
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Ændringsforslag 232
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen vedtager et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne senest fire år efter 
offentliggørelsen sikre, at den kompetente 
myndighed om nødvendigt revurderer og 
ajourfører godkendelsesvilkårene for de 
pågældende anlæg.

udgår

Første afsnit finder anvendelse også i 
forbindelse med eventuelle dispensationer 
i medfør af artikel 16, stk. 3.

Or. fi

Ændringsforslag 233
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen vedtager et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne senest fire år efter 
offentliggørelsen sikre, at den kompetente 
myndighed om nødvendigt revurderer og 
ajourfører godkendelsesvilkårene for de 
pågældende anlæg.

3. Når Kommissionen offentliggør et nyt 
eller ajourført BAT-referencedokument, 
skal medlemsstaterne senest fire år efter 
offentliggørelsen sikre, at den kompetente 
myndighed om nødvendigt revurderer og 
ajourfører godkendelsesvilkårene for de 
pågældende anlæg på godkendelsens 
naturlige ophørsdato til regelmæssig 
revurdering og ajourføring af tilladelsen, 
i enkelte tilfælde under hensyntagen til 
investeringscyklusser.

Or. en
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Begrundelse

This provision is aimed at guaranteeing that authorisations will not be subject to backward 
modifications whenever an updating of the BAT Reference Documents shall occur. This would 
give operators the necessary stability in order to carry out their activity without undue costs 
and continuous modifications. Under the current legislation it is furthermore foreseen a 
periodic revision of the authorisations granted (every 5 years in Italy). A new BAT shall be 
thus applied after the natural termination of an authorisation.

Ændringsforslag 234
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen vedtager et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne senest fire år efter 
offentliggørelsen sikre, at den kompetente 
myndighed om nødvendigt revurderer og 
ajourfører godkendelsesvilkårene for de 
pågældende anlæg.

3. Når Kommissionen offentliggør et nyt 
eller ajourført BAT-referencedokument, 
skal medlemsstaterne sikre, at den 
kompetente myndighed om nødvendigt 
revurderer og ajourfører 
godkendelsesvilkårene for de pågældende 
anlæg i individuelle tilfælde under 
hensyntagen til investeringscyklusserne
Godkendelsesbetingelserne for 
eksisterende anlæg til industrielle 
aktiviteter som nævnt i bilag I, afsnit 6.6, 
revurderes og ajourføres inden for 15 år.

Or. en

Ændringsforslag 235
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen vedtager et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne senest fire år efter 
offentliggørelsen sikre, at den kompetente 
myndighed om nødvendigt revurderer og 

3. Når Kommissionen vedtager et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne senest to år efter 
offentliggørelsen sikre, at den kompetente 
myndighed revurderer og ajourfører om 
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ajourfører godkendelsesvilkårene for de 
pågældende anlæg.

nødvendigt de almindelige bindende 
forskrifter for de pågældende anlæg.

Or. en

Begrundelse

BAT-referencedokumenter er resultatet af en lang proces og når de først er besluttet skal de 
føres hurtigere ud i livet. Tidsfristen skal gælde for revurderingen og opdateringen af de 
kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 236
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen vedtager et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne senest fire år efter 
offentliggørelsen sikre, at den kompetente 
myndighed om nødvendigt revurderer og 
ajourfører godkendelsesvilkårene for de 
pågældende anlæg.

3. Når Kommissionen offentliggør et nyt 
eller ajourført BAT-referencedokument, 
skal medlemsstaterne under hensyntagen 
til investeringscyklusserne sikre, at den 
kompetente myndighed om nødvendigt 
revurderer og ajourfører 
godkendelsesvilkårene for de pågældende 
anlæg.

Or. nl

Begrundelse

Hvis det ikke er nødvendigt på enkeltsagsbasis at undersøge, om ændringer passer ind i en 
investeringscyklus, som foreslået af ordføreren i ændringsforslag 27, vil det være muligt at 
træffe en generel afgørelse for alle virksomheder i en given situation, f.eks. for eksisterende 
anlæg, om hvorvidt de passer ind i investeringscyklussen. Dette vil ikke kun være en fordel for 
driftsledere, men også nedbringe de lokale myndigheders omkostninger, fordi de ikke vil 
behøve at vurdere hver sag for sig. 
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Ændringsforslag 237
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen vedtager et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne senest fire år efter 
offentliggørelsen sikre, at den kompetente 
myndighed om nødvendigt revurderer og 
ajourfører godkendelsesvilkårene for de 
pågældende anlæg.

3. Når Kommissionen vedtager et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne senest fire år efter 
offentliggørelsen revurdere og om 
nødvendigt ajourføre
godkendelsesvilkårene for de pågældende 
anlæg.

Or. en

Begrundelse

Der skal gennemføres en revurdering, hvilket er en forudsætning for at kunne vurdere behovet 
for eventuelle opdateringer af GBR; ordene "om nødvendigt" skal derfor flyttes til en anden 
del af teksten.

Ændringsforslag 238
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen vedtager et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne senest fire år efter 
offentliggørelsen sikre, at den kompetente 
myndighed om nødvendigt revurderer og 
ajourfører godkendelsesvilkårene for de 
pågældende anlæg.

3. Når Kommissionen vedtager et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne senest to år efter 
offentliggørelsen revurdere og om 
nødvendigt ajourføre
godkendelsesvilkårene for de pågældende 
anlæg.

Or. en

Begrundelse

BREF afspejler det dynamiske begreb, der betegner et teknisk resultat, der aftales generelt 
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efter en 5-årig proces mellem tekniske eksperter fra medlemsstaterne: Denne dynamiske 
teknologiske udvikling bør anerkendes, revurderes og ajourføres om nødvendigt to år efter 
BREF-offentliggørelse, for at sikre, at indsatsen for miljø-innovation fastholdes.

Ændringsforslag 239
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen vedtager et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne senest fire år efter 
offentliggørelsen sikre, at den kompetente 
myndighed om nødvendigt revurderer og 
ajourfører godkendelsesvilkårene for de 
pågældende anlæg.

3. Når Kommissionen vedtager et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne inden for en passende 
periode efter offentliggørelsen sikre, at den 
kompetente myndighed om nødvendigt 
revurderer og ajourfører 
godkendelsesvilkårene for de pågældende 
anlæg.

Or. en

Begrundelse

Efter vedtagelse eller revision af et BREF-dokument bør medlemsstaterne gives større 
fleksibilitet med hensyn til timingen af revurdering (f.eks for at tage hensyn til 
investeringscyklusser). Dette ændringsforslag skal ses sammen med ÆF 5, der foreslog en 
fast EU-dækkende tidsramme for periodisk revurdering. Dette ville sikre en 
minimumshyppighed for revurdering.  

Ændringsforslag 240
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder anvendelse også i 
forbindelse med eventuelle dispensationer 
i medfør af artikel 16, stk. 3.

udgår

Or. en
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Begrundelse

BAT-referencedokumenter er resultatet af en lang proces og når de først er besluttet skal de 
føres hurtigere ud i livet. Tidsfristen skal gælde for revurderingen og opdateringen af de 
kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 241
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder anvendelse også i 
forbindelse med eventuelle dispensationer 
i medfør af artikel 16, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

BREF afspejler det dynamiske begreb, der betegner et teknisk resultat, der aftales generelt 
efter en 5-årig proces mellem tekniske eksperter fra medlemsstaterne: Denne dynamiske 
teknologiske udvikling bør anerkendes, revurderes og ajourføres om nødvendigt to år efter 
BREF-offentliggørelse, for at sikre, at indsatsen for miljø-innovation er fastholdes.

Ændringsforslag 242
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder anvendelse også i 
forbindelse med eventuelle dispensationer i 
medfør af artikel 16, stk. 3.

Første afsnit finder også anvendelse også i 
forbindelse med eventuelle dispensationer i 
medfør af artikel 16, stk. 3.

Or. en
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Begrundelse

Efter vedtagelse eller revision af et BREF-dokument bør medlemsstaterne gives større 
fleksibilitet med hensyn til timingen af revurdering (f.eks for at tage hensyn til 
investeringscyklusser). Dette ændringsforslag skal ses sammen med ÆF 5, der foreslog en 
fast EU-dækkende tidsramme for periodisk revurdering. Dette ville sikre en 
minimumshyppighed for revurdering. 

Ændringsforslag 243
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis  den bedste tilgængelige teknik 
udvikler sig  på en sådan måde, at det 
bliver muligt at nedbringe  emissionerne 
betydeligt ,

b) hvis  den bedste tilgængelige teknik 
udvikler sig  på en sådan måde, at det 
bliver muligt at nedbringe  emissionerne 
betydeligt uden urimeligt høje 
omkostninger,

Or. fi

Ændringsforslag 244
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) hvor det er nødvendigt at overholde 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/81/EF om nationale emissionslofter 
for visse luftforurenende stoffer.

Or. en

Begrundelse

I de fleste medlemsstater er det usandsynligt, at man vil nå de luftkvalitetsmål, der er fastsat i 
NEC-direktivet. Derfor bør de kompetente myndigheder i de tilfælde, hvor det er nødvendigt, 
opdatere godkendelserne af de berørte anlæg, for at sikre overholdelsen af de lofter, der er 
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fastsat i NEC-direktivet.

Ændringsforslag 245
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23 udgår
Lukning af anlæg og sanering af 

anlægsområdet
1. Uden indskrænkning for Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/35/EF af 21. april 2004 om 
miljøansvar for så vidt angår forebyggelse 
og afhjælpning af miljøskader og for 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
20../../EF om rammebestemmelser om 
beskyttelse af jordbunden og om ændring 
af direktiv 2004/35/EF sikrer den 
kompetente myndighed, at de 
godkendelsesvilkår, der skal sikre 
overholdelse af artikel 12, nr. 8, opfyldes, 
når aktiviteterne ophører definitivt.
2. Hvor aktiviteten indebærer, at der 
bruges, fremstilles eller frigives farlige 
stoffer, skal driftslederen med henblik på 
en mulig forurening af jordbund eller 
grundvand på anlægsområdet, udarbejde 
en udgangstilstandsrapport, før han 
påbegynder driften af en anlæg, eller før 
godkendelsen af et anlæg ajourføres.
Rapporten skal indeholde kvantificerede 
oplysninger, der gør det muligt at 
bestemme jordbundens og grundvandets 
udgangstilstand.
Kommissionen fastsætter kriterier for 
udgangstilstandsrapportens indhold.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
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artikel 69, stk. 2.
3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og 
grundvandets tilstand med hensyn til 
forurening med farlige stoffer. Hvis 
anlægget har medført forurening af 
jordbund eller grundvand med farlige 
stoffer sammenholdt med den tilstand, der 
er konstateret i 
udgangstilstandsrapporten, jf. stk. 2, skal 
driftslederen sanere anlægsområdet og 
føre det tilbage til udgangstilstanden.
4. I de tilfælde, hvor driftslederen ikke har 
pligt til at udarbejde en 
udgangstilstandsrapport som anført i stk. 
2, skal han ved definitivt aktivitetsophør 
træffe foranstaltninger, der sikrer, at 
anlægsområdet ikke frembyder nogen 
væsentlig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet.
________
1 EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56.
2 OJ L

Or. en

Ændringsforslag 246
Marcello Vernola

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden indskrænkning for Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/35/EF af 21. april 2004 om 
miljøansvar for så vidt angår forebyggelse 
og afhjælpning af miljøskader og for 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
20../../EF om rammebestemmelser om 
beskyttelse af jordbunden og om ændring 
af direktiv 2004/35/EF sikrer den 
kompetente myndighed, at de 

1. Uden indskrænkning for Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/35/EF af 21. april 2004 om 
miljøansvar for så vidt angår forebyggelse 
og afhjælpning af miljøskader til Europa-
Parlamentets og Rådets 
direktiv2006/118/EF af 12. december 
2006 om beskyttelse af grundvandet mod 
forurening og forringelse, Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv om 
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godkendelsesvilkår, der skal sikre 
overholdelse af artikel 12, nr. 8, opfyldes, 
når aktiviteterne ophører definitivt.

beskyttelse af miljøet ved brug af 
straffelov2 og for Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 20../../EF om 
rammebestemmelser om beskyttelse af 
jordbunden og om ændring af direktiv 
2004/35/EF sikrer den kompetente 
myndighed, at de godkendelsesvilkår, der 
skal sikre overholdelse af artikel 12, nr. 8, 
opfyldes, når aktiviteterne ophører 
definitivt.
________
1 EFT L 372 af 27.12.2001, s. 19-46.
2 EFT L

Or. en

Begrundelse

Fællesskabslovgivningen bør tages i betragtning i den pågældende sag.

Ændringsforslag 247
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor aktiviteten indebærer, at der 
bruges, fremstilles eller frigives farlige 
stoffer, skal driftslederen med henblik på 
en mulig forurening af jordbund eller 
grundvand på anlægsområdet, udarbejde en 
udgangstilstandsrapport, før han 
påbegynder driften af en anlæg, eller før 
godkendelsen af et anlæg ajourføres.
Rapporten skal indeholde kvantificerede 
oplysninger, der gør det muligt at 
bestemme jordbundens og grundvandets 
udgangstilstand.

2. Hvor aktiviteten indebærer, at der 
bruges, fremstilles eller frigives farlige 
stoffer, skal driftslederen med henblik på 
en mulig væsentlig forurening af jordbund 
eller grundvand på anlægsområdet, 
udarbejde en udgangstilstandsrapport, før 
han påbegynder driften af et anlæg, eller 
før godkendelsen af et anlæg ajourføres.
Rapporten skal indeholde kvantificerede 
oplysninger, der gør det muligt at 
bestemme jordbundens og grundvandets 
udgangstilstand.

Kommissionen fastsætter kriterier for 
udgangstilstandsrapportens indhold.

Kommissionen fastsætter de generelle 
kriterier for udgangstilstandsrapportens 
indhold.
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Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 69, stk. 2.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 69, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 248
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor aktiviteten indebærer, at der 
bruges, fremstilles eller frigives farlige 
stoffer, skal driftslederen med henblik på 
en mulig forurening af jordbund eller 
grundvand på anlægsområdet, udarbejde en 
udgangstilstandsrapport, før han 
påbegynder driften af en anlæg, eller før 
godkendelsen af et anlæg ajourføres.
Rapporten skal indeholde kvantificerede 
oplysninger, der gør det muligt at 
bestemme jordbundens og grundvandets 
udgangstilstand.

2. Hvor aktiviteten indebærer, at der 
bruges, fremstilles eller frigives relevante 
farlige stoffer, skal driftslederen med 
henblik på en mulig forurening af jordbund 
eller grundvand på anlægsområdet, 
udarbejde en udgangstilstandsrapport, før 
han påbegynder driften af en anlæg, eller 
før godkendelsen af et anlæg ajourføres.
Rapporten skal indeholde kvantificerede 
oplysninger, der gør det muligt at 
bestemme jordbundens og grundvandets 
udgangstilstand for så vidt angår 
forekomsten af væsentlige mængder af 
farlige stoffer.

Or. en

Begrundelse

For at undgå, at udgangstilstandsrapporten skal dække alle de mulige farlige stoffer (der kan 
forekomme flere hundrede forskellige) er det nødvendigt at begrænse vurderingen til kun at 
omfatte forurening med farlige stoffer, der forekommer i væsentlige mængder.  
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Ændringsforslag 249
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
farlige stoffer. Hvis anlægget har medført 
forurening af jordbund eller grundvand 
med farlige stoffer sammenholdt med den 
tilstand, der er konstateret i 
udgangstilstandsrapporten, jf. stk. 2, skal 
driftslederen sanere anlægsområdet og føre 
det tilbage til udgangstilstanden.

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
farlige stoffer. Hvis anlægget har medført 
forurening af jordbund eller grundvand 
med farlige stoffer, skal driftslederen 
sanere anlægsområdet og bringe det i en 
tilfredsstillende tilstand.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget. Hvis den vedtages, skal 
der foretages tilsvarende rettelser andre 
steder i Kommissionens forslag, f.eks. i 
artikel 12, stk. 8.)

Or. de

Begrundelse

Bestemmelsen om, at et område skal føres tilbage til "udgangstilstanden", er problematisk i 
de tilfælde, hvor jordbunden allerede var forurenet, før erhvervsaktiviteten påbegyndtes. 
Formålet med saneringen bør derfor i alle tilfælde være at bringe området i en tilstand, som 
myndighederne vurderer som tilfredsstillende i henhold til gældende bestemmelser.

Ændringsforslag 250
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
farlige stoffer. Hvis anlægget har medført 

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
farlige stoffer. Hvis anlægget har medført 
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forurening af jordbund eller grundvand 
med farlige stoffer sammenholdt med den 
tilstand, der er konstateret i 
udgangstilstandsrapporten, jf. stk. 2, skal 
driftslederen sanere anlægsområdet og føre 
det tilbage til udgangstilstanden.

forurening af jordbund eller grundvand 
med farlige stoffer sammenholdt med den 
tilstand, der er konstateret i 
udgangstilstandsrapporten, jf. stk. 2, skal 
driftslederen sanere anlægsområdet og føre 
det tilbage til udgangstilstanden med 
henblik på at undgå enhver risiko for 
menneskers sundhed og miljøet..

Or. en

Ændringsforslag 251
Marcello Vernola

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
farlige stoffer. Hvis anlægget har medført 
forurening af jordbund eller grundvand 
med farlige stoffer sammenholdt med den 
tilstand, der er konstateret i 
udgangstilstandsrapporten, jf. stk. 2, skal 
driftslederen sanere anlægsområdet og føre 
det tilbage til udgangstilstanden.

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
farlige stoffer. Hvis anlægget har medført 
forurening af jordbund eller grundvand 
med farlige stoffer sammenholdt med den 
tilstand, der er konstateret i 
udgangstilstandsrapporten, jf. stk. 2, skal 
driftslederen sanere anlægsområdet og føre 
det tilbage til den nævnte tilstand. I 
modsat fald skal han afhælpe skaden.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "udgangstilstand" giver anledning til misfortolkninger. Fællesskabets lovgivning 
om miljøansvar bør tages i betragtning.
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Ændringsforslag 252
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
farlige stoffer. Hvis anlægget har medført 
forurening af jordbund eller grundvand 
med farlige stoffer sammenholdt med den 
tilstand, der er konstateret i 
udgangstilstandsrapporten, jf. stk. 2, skal 
driftslederen sanere anlægsområdet og føre 
det tilbage til udgangstilstanden.

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
farlige stoffer. Hvis anlægget har medført 
nogen målbar forurening af jordbund eller 
grundvand med farlige stoffer 
sammenholdt med den tilstand, der er 
konstateret i udgangstilstandsrapporten, jf. 
stk. 2, skal driftslederen sanere 
anlægsområdet og føre det tilbage til 
udgangstilstanden.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen bør præciseres for at gøre den lettere at anvende og håndhæve i praksis.

Ændringsforslag 253
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
farlige stoffer. Hvis anlægget har medført 
forurening af jordbund eller grundvand 
med farlige stoffer sammenholdt med den 
tilstand, der er konstateret i 
udgangstilstandsrapporten, jf. stk. 2, skal 
driftslederen sanere anlægsområdet og føre 
det tilbage til udgangstilstanden.

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
relevante farlige stoffer. Hvis anlægget har 
medført forurening af jordbund eller 
grundvand med relevante farlige stoffer 
sammenholdt med den tilstand, der er 
konstateret i udgangstilstandsrapporten, jf. 
stk. 2, skal driftslederen sanere 
anlægsområdet og føre det tilbage til 
udgangstilstanden.
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Or. nl

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til artikel 3, stk. 15. Definitionen af "farlige stoffer" og 
sammenkædningen af udgangstilstandsrapporten med forekomsten af sådanne stoffer gør 
anvendelsesområdet meget bredt. Den nødvendige begrænsning af anvendelsesområdet kan 
opnås ved at indføje ordet "relevante".

Ændringsforslag 254
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 udgår
Indberetning om overholdelse af 

godkendelsesvilkårene
Den i artikel 8, nr. 1, omhandlede 
indberetning om overholdelse af 
godkendelsesvilkårene, skal indeholde en 
sammenligning mellem driften af 
anlægget, herunder emissionsniveauerne, 
og den bedste tilgængelige teknik som 
beskrevet i BAT-referencedokumenterne.

Or. en

Begrundelse

De miljømæssige gevinster ved dette stykke er minimale, eftersom godkendelserne i sig selv 
skal være i overensstemmelse med BAT. Samtidig vil denne foranstaltning medføre en 
forøgelse af de administrative byrder.
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Ændringsforslag 255
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 24 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indberetning om overholdelse af 
godkendelsesvilkårene

Indberetning om BAT

Or. nl

Begrundelse

Ifølge konsekvensanalysen er formålet med artikel 24 at informere driftslederen om BAT. Med 
henblik på at fremhæve filosofien om at prøve at indføre mulige ændringer, foreslås det at 
indføje "eventuelle foranstaltninger til begrænsning af emissioner".

Ændringsforslag 256
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i artikel 8, nr. 1, omhandlede 
indberetning om overholdelse af 
godkendelsesvilkårene, skal indeholde en 
sammenligning mellem driften af anlægget, 
herunder emissionsniveauerne, og den 
bedste tilgængelige teknik som beskrevet i 
BAT-referencedokumenterne.

Driftslederen skal hvert år udarbejde en 
rapport om anvende af BAT. Denne 
rapport skal indeholde en sammenligning 
mellem driften af anlægget, herunder 
emissionsniveauerne, eventuelle 
foranstaltninger til begrænsning af 
emissioner og den bedste tilgængelige 
teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

Or. nl

Begrundelse

Ifølge konsekvensanalysen er formålet med artikel 24 at informere driftslederen om BAT. Med 
henblik på at fremhæve filosofien om at prøve at indføre mulige ændringer, foreslås det at 
indføje "eventuelle foranstaltninger til begrænsning af emissioner".
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Ændringsforslag 257
Marcello Vernola, Elisabetta Gardini, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i artikel 8, nr. 1, omhandlede 
indberetning om overholdelse af 
godkendelsesvilkårene, skal indeholde en 
sammenligning mellem driften af anlægget, 
herunder emissionsniveauerne, og den 
bedste tilgængelige teknik som beskrevet i 
BAT-referencedokumenterne.

Den i artikel 8, nr. 1, omhandlede 
indberetning om overholdelse af 
godkendelsesvilkårene, skal indeholde en 
sammenligning mellem  
emissionsniveauerne, og de 
emissionsniveauer, der er forbundet med
den bedste tilgængelige teknik som 
beskrevet i BAT-referencedokumenterne.

Or. en

Begrundelse

Ved at fokusere på at sammenligne emissionsniveauerne mindsker man byrderne for 
driftslederne.

Ændringsforslag 258
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i artikel 8, nr. 1, omhandlede 
indberetning om overholdelse af 
godkendelsesvilkårene, skal indeholde en 
sammenligning mellem driften af anlægget, 
herunder emissionsniveauerne, og den 
bedste tilgængelige teknik som beskrevet i 
BAT-referencedokumenterne.

Den i artikel 8, nr. 1, omhandlede 
indberetning om overholdelse af 
godkendelsesvilkårene, skal indeholde en 
sammenligning mellem driften af anlægget, 
herunder emissionsniveauerne, og den 
bedste tilgængelige teknik som beskrevet i 
BAT-referencedokumenterne.
Indberetningen skal straks gøres 
tilgængelig på internettet.

Or. en
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Begrundelse

Offentligheden og ngo'erne bør have let adgang til den nødvendige information via 
internettet.

Ændringsforslag 259
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i artikel 8, nr. 1, omhandlede 
indberetning om overholdelse af 
godkendelsesvilkårene, skal indeholde en 
sammenligning mellem driften af anlægget, 
herunder emissionsniveauerne, og den 
bedste tilgængelige teknik som beskrevet i 
BAT-referencedokumenterne.

Den i artikel 8, nr. 1, omhandlede 
indberetning om overholdelse af 
godkendelsesvilkårene, skal indeholde en 
sammenligning mellem driften af anlægget, 
herunder emissionsniveauerne, og den 
bedste tilgængelige teknik som beskrevet i 
BAT-referencedokumenterne. Alle 
indberetninger skal være permanent 
tilgængelige for offentligheden på 
internettet.

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at ngo'er på såvel lokalt som nationalt plan samt den berørte 
offentlighed, herunder borgere med normal arbejdstid og begrænset adgang til offentlige 
registre, har de nødvendige redskaber samt online-adgang til oplysninger, således at de kan 
bidrage til de kompetente myndigheders vurdering af efterlevelsen af reglerne og hjælpe med 
til at forebygge mere vidtrækkende sundheds- og miljørisici via tidlig varsling.  

Ændringsforslag 260
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opretter et system for 
inspektion af anlæggene. Systemet skal 

1. Medlemsstaterne opretter et system for 
inspektion af anlæggene. Systemet skal 
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indebære inspektioner på anlægsområdet. indebære inspektioner på anlægsområdet, 
herunder mindst 3 ikke-rutinemæssige 
inspektioner på stikprøvebasis om året.
Medlemsstaterne sikrer, at der er 
tilstrækkeligt kvalificeret personale til at 
udføre disse inspektioner.

Or. en

Begrundelse

Mangelen på harmoniserede regler for de kompetente myndigheders udførelse af inspektioner 
har medført store forskelle i EU for så vidt angår inspektionernes hyppighed, grundighed og 
kvalitet og de heraf følgende håndhævelsestiltag. Inspektionerne skal ske på stikprøvebasis 
for at sikre, at driftslederen ikke ændrer anlæggets driftsmetoder på tidspunkterne for de 
inspektioner, som er varslet på forhånd.

Ændringsforslag 261
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opretter et system for 
inspektion af anlæggene. Systemet skal 
indebære inspektioner på anlægsområdet.

1. Medlemsstaterne opretter et system for 
inspektion af anlæggene. Systemet skal 
indebære inspektioner på anlægsområdet, 
herunder mindst 3 ikke-rutinemæssige 
inspektioner på stikprøvebasis om året.
Medlemsstaterne sikrer, at der er 
tilstrækkeligt kvalificeret personale til at 
udføre disse inspektioner.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre en tidlig og pålidelig vurdering er det nødvendigt at fastsætte en 
minimumshyppighed som en sikkerhedsforanstaltning: inspektionerne skal ske på 
stikprøvebasis for at sikre, at driftslederen ikke ændrer anlæggets driftsmetoder på 
tidspunkterne for de inspektioner, som er varslet på forhånd. De kompetente myndigheder bør 
lade inspektionerne foretage af kvalificerede eksperter. Omkostningerne ved den nødvendige 
kapacitetsopbygning bør afholdes af driftslederne.
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Ændringsforslag 262
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at alle anlæg 
er omfattet af en inspektionsplan.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionen er i færd med at afholde en høring vedrørende medlemsstaternes inspektioner 
af anlæg med henblik på at vurdere, om der bør være bindende krav til sådanne inspektioner.
Det står ikke klart, hvorfor Kommissionen foreslår bindende krav, inden resultaterne af 
høringen foreligger.

Ændringsforslag 263
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver inspektionsplan skal omfatte: udgår
a) en generel vurdering af de relevante og 
væsentlige miljøproblemer
b) en angivelse af, hvilket geografisk 
område inspektionsplanen omfatter
c) et fortegnelse over de anlæg, der er 
omfattet af inspektionsplanen, og en 
generel bedømmelse af, hvor godt de 
opfylder kravene i dette direktiv
d) bestemmelser om, hvordan den 
revideres
e) en oversigt over hovedtrækkene i 
programmerne for rutinemæssige 
inspektioner i medfør af stk. 5
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f) procedurer for ikke-rutinemæssige 
inspektioner i medfør af stk. 6
g) i givet fald bestemmelser om 
samarbejde mellem forskellige 
inspektionsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen er i færd med at afholde en høring vedrørende medlemsstaternes inspektioner 
af anlæg med henblik på at vurdere, om der bør være bindende krav til sådanne inspektioner. 
Det står ikke klart, hvorfor Kommissionen foreslår bindende krav, inden resultaterne af 
høringen foreligger.

Ændringsforslag 264
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver inspektionsplan skal omfatte: 3. Medlemsstaterne sikrer, at 
inspektionerne udføres i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets henstilling 
2001/331/EF af 4. april 2001 om 
mindstekrav for miljøinspektioner i 
medlemsstaterne1.

a) en generel vurdering af de relevante og 
væsentlige miljøproblemer
b) en angivelse af, hvilket geografisk 
område inspektionsplanen omfatter
c) et fortegnelse over de anlæg, der er 
omfattet af inspektionsplanen, og en 
generel bedømmelse af, hvor godt de 
opfylder kravene i dette direktiv
d) bestemmelser om, hvordan den 
revideres
e) en oversigt over hovedtrækkene i 
programmerne for rutinemæssige 
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inspektioner i medfør af stk. 5
f) procedurer for ikke-rutinemæssige 
inspektioner i medfør af stk. 6
g) i givet fald bestemmelser om 
samarbejde mellem forskellige 
inspektionsmyndigheder.

1 EFTL 118 af 4.4.2001, s. 41-46.

Or. en

Begrundelse

En streng håndhævelse er en forudsætning for, at miljømålsætningerne i direktivet om 
industrielle emissioner kan opfyldes. De foreslåede krav til et inspektionssystem (artikel 25) 
kan imidlertid ikke opfyldes i praksis. Der er reelt tale om bindende inspektionskrav, som skal 
lægges oven i de forskellige inspektionskrav, der i forvejen findes i Seveso-direktivet, 
forordningen om overførsel af affald og henstillingen om miljøinspektioner (RMCEI). 
Inspektionkravene bør kun bygge på et instrument - helst RMCEI - hvis de skal kunne opfyldes 
i praksis.

Ændringsforslag 265
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med udgangspunkt i 
inspektionsplanerne udarbejder den 
kompetente myndighed jævnligt 
inspektionsprogrammer, hvori den for 
forskellige anlægstyper fastsætter, hvor 
hyppigt anlægsområdet skal inspiceres.

udgår

Programmer skal omfatte mindst en 
inspektion hver tolvte måned på 
anlægsområdet for hvert anlæg, 
medmindre programmerne bygger på en 
systematisk bedømmelse af den 
miljømæssige risiko ved det enkelte 
berørte anlæg.
Kommissionen fastsætter kriterier for 
bedømmelsen af den miljømæssige risiko.
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Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 69, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

En streng håndhævelse er en forudsætning for, at miljømålsætningerne i direktivet om 
industrielle emissioner kan opfyldes. De foreslåede krav til et inspektionssystem (artikel 25) 
kan imidlertid ikke opfyldes i praksis. Der er reelt tale om bindende inspektionskrav, som skal 
lægges oven i de forskellige inspektionskrav, der i forvejen findes i Seveso-direktivet, 
forordningen om overførsel af affald og henstillingen om miljøinspektioner (RMCEI). 
Inspektionkravene bør kun bygge på et instrument - helst RMCEI - hvis de skal kunne opfyldes 
i praksis.

Ændringsforslag 266
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmer skal omfatte mindst en 
inspektion hver tolvte måned på 
anlægsområdet for hvert anlæg, medmindre 
programmerne bygger på en systematisk 
bedømmelse af den miljømæssige risiko 
ved det enkelte berørte anlæg.

Programmer skal omfatte en inspektion 
senest hver 36. måned på anlægsområdet 
for hvert anlæg. For specifikke anlæg, der 
indebærer høje miljømæssige risici, skal 
programmerne dog omfatte en inspektion 
på anlægsområdet hver tolvte måned.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen er i færd med at afholde en høring vedrørende medlemsstaternes inspektioner 
af anlæg med henblik på at vurdere, om der bør være bindende krav til sådanne inspektioner. 
Det står ikke klart, hvorfor Kommissionen foreslår bindende krav, inden resultaterne af 
høringen foreligger.



PE412.187v01-00 66/76 AM\742069DA.doc

DA

Ændringsforslag 267
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmer skal omfatte mindst en 
inspektion hver tolvte måned på 
anlægsområdet for hvert anlæg, medmindre 
programmerne bygger på en systematisk 
bedømmelse af den miljømæssige risiko 
ved det enkelte berørte anlæg.

Programmer skal omfatte en inspektion 
senest hver 36. måned på anlægsområdet 
for hvert anlæg. For specifikke anlæg, der 
indebærer høje miljømæssige risici, skal 
programmerne dog omfatte en inspektion 
på anlægsområdet hver tolvte måned.

Or. en

Begrundelse

Inspektionshyppigheden skal stå i forhold til miljørisiciene.

Ændringsforslag 268
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmer skal omfatte mindst en 
inspektion hver tolvte måned på 
anlægsområdet for hvert anlæg, medmindre 
programmerne bygger på en systematisk 
bedømmelse af den miljømæssige risiko 
ved det enkelte berørte anlæg.

Programmer skal omfatte mindst tre 
inspektioner på stikprøvebasis hver tolvte 
måned på anlægsområdet for hvert anlæg.
Hvis programmerne bygger på en 
systematisk bedømmelse af den 
miljømæssige risiko ved det enkelte berørte 
anlæg, kan hyppigheden reduceres til 
mindst en inspektion om året.

Or. en

Begrundelse

Den gennemsnitlige inspektionshyppighed i medlemsstaterne som helhed er i forvejen en gang 
om året. Dog kan hyppigheden reduceres på basis af veldefinerede kriterier såsom potentielle 
miljøvirkninger og miljøledelse (EMAS), der skal fastlægges på forhånd og på et objektivt 
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grundlag.

Ændringsforslag 269
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmer skal omfatte mindst en 
inspektion hver tolvte måned på 
anlægsområdet for hvert anlæg, medmindre 
programmerne bygger på en systematisk 
bedømmelse af den miljømæssige risiko 
ved det enkelte berørte anlæg.

Programmer skal omfatte mindst tre 
inspektioner på stikprøvebasis hver tolvte 
måned på anlægsområdet for hvert anlæg.
Hvis programmerne bygger på en 
systematisk bedømmelse af den 
miljømæssige risiko ved det enkelte berørte 
anlæg, kan hyppigheden reduceres til 
mindst en inspektion om året.

Or. en

Ændringsforslag 270
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmer skal omfatte mindst en 
inspektion hver tolvte måned på 
anlægsområdet for hvert anlæg, medmindre 
programmerne bygger på en systematisk 
bedømmelse af den miljømæssige risiko 
ved det enkelte berørte anlæg.

Programmer skal omfatte mindst en 
stikprøvevis inspektion hver tolvte måned 
på anlægsområdet for hvert anlæg, 
medmindre programmerne bygger på en 
systematisk bedømmelse af den 
miljømæssige risiko ved det enkelte berørte 
anlæg. I tilfælde af misligholdelse af 
godkendelsesvilkårene kan hyppigheden 
forøges til en stikprøvevis inspektion på 
anlægsområdet hver fjerde måned.

Or. en
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Begrundelse

Anlæggene bør kontrolleres på stikprøvebasis for at sikre deres efterlevelse af kravene. I 
tilfælde af misligholdelse af godkendelsesvilkårene kan det være nødvendigt at foretage 
yderligere stikprøveinspektioner på anlægsområdet.

Ændringsforslag 271
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmer skal omfatte mindst en 
inspektion hver tolvte måned på 
anlægsområdet for hvert anlæg, medmindre 
programmerne bygger på en systematisk 
bedømmelse af den miljømæssige risiko
ved det enkelte berørte anlæg.

Programmer skal omfatte mindst en 
inspektion hver tolvte måned på 
anlægsområdet for hvert anlæg, medmindre 
programmerne bygger på en systematisk 
bedømmelse af det enkelte berørte anlægs 
potentielle miljøvirkninger.

Or. nl

Begrundelse

Det vil muligvis tage for lang tid at tilpasse kriterierne for vurdering af miljørisici, og det vil i 
mellemtiden være nødvendigt at foretage mindst et besøg om året på hvert anlæg. De 
kompetente myndigheder kan om ønsket udarbejde inspektionsprogrammer, hvor hyppigheden 
af besøg på stedet er fastlagt. 

Ændringsforslag 272
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastsætter kriterier for 
bedømmelsen af den miljømæssige risiko.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen er i færd med at afholde en høring vedrørende medlemsstaternes inspektioner 
af anlæg med henblik på at vurdere, om der bør være bindende krav til sådanne inspektioner. 
Det står ikke klart, hvorfor Kommissionen foreslår bindende krav, inden resultaterne af 
høringen foreligger.

Ændringsforslag 273
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastsætter kriterier for 
bedømmelsen af den miljømæssige risiko.

Kommissionen kan fastsætte kriterier for 
bedømmelsen af potentielle 
miljøvirkninger.

Or. nl

Begrundelse

Det vil muligvis tage for lang tid at tilpasse kriterierne for vurdering af miljørisici, og det vil i 
mellemtiden være nødvendigt at foretage mindst et besøg om året på hvert anlæg. De 
kompetente myndigheder kan om ønsket udarbejde inspektionsprogrammer, hvor hyppigheden 
af besøg på stedet er fastlagt. 

Ændringsforslag 274
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 69, stk. 2.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen er i færd med at afholde en høring vedrørende medlemsstaternes inspektioner 
af anlæg med henblik på at vurdere, om der bør være bindende krav til sådanne inspektioner. 
Det står ikke klart, hvorfor Kommissionen foreslår bindende krav, inden resultaterne af 
høringen foreligger.

Ændringsforslag 275
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Rutinemæssige inspektioner er 
tilstrækkelige for undersøgelsen af alle 
relevante miljøpåvirkninger fra det 
pågældende anlæg.

udgår

Rutinemæssige inspektioner skal sikre, at 
driftslederen overholder 
godkendelsesvilkårene.
Rutinemæssige inspektioner skal også 
tjene til at bedømme, hvor effektive 
kravene i godkendelsen er.

Or. en

Begrundelse

En streng håndhævelse er en forudsætning for, at miljømålsætningerne i direktivet om 
industrielle emissioner kan opfyldes. De foreslåede krav til et inspektionssystem (artikel 25) 
kan imidlertid ikke opfyldes i praksis. Der er reelt tale om bindende inspektionskrav, som skal 
lægges oven i de forskellige inspektionskrav, der i forvejen findes i Seveso-direktivet, 
forordningen om overførsel af affald og henstillingen om miljøinspektioner (RMCEI). 
Inspektionkravene bør kun bygge på et instrument - helst RMCEI - hvis de skal kunne opfyldes 
i praksis.
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Ændringsforslag 276
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Der foretages ikke-rutinemæssige 
inspektioner for hurtigst muligt at 
efterforske alvorlige miljøklager, alvorlige 
miljøuheld, hændelser og tilfælde af 
manglende efterlevelse, samt, når det er 
relevant, før en godkendelse udstedes, 
revurderes eller ajourføres.

6. Der foretages ikke-rutinemæssige 
inspektioner på stikprøvebasis for hurtigst 
muligt at efterforske miljøklager, 
miljøuheld, hændelser og tilfælde af 
manglende efterlevelse, samt, når det er 
relevant, før en godkendelse udstedes, 
revurderes eller ajourføres.

Or. en

Ændringsforslag 277
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Der foretages ikke-rutinemæssige 
inspektioner for hurtigst muligt at 
efterforske alvorlige miljøklager, alvorlige 
miljøuheld, hændelser og tilfælde af 
manglende efterlevelse, samt, når det er 
relevant, før en godkendelse udstedes, 
revurderes eller ajourføres.

6. Der foretages ikke-rutinemæssige 
inspektioner for hurtigst muligt at 
efterforske alvorlige miljøklager, alvorlige 
miljøuheld, hændelser og tilfælde af 
manglende efterlevelse eller forhold, der i 
alvorlig grad berører menneskers 
sundhed, samt, når det er relevant, før en 
godkendelse udstedes, revurderes eller 
ajourføres.

Or. en

Begrundelse

Når industrielle forhold med negativ indvirkning på menneskers sundhed bliver kendt, må den 
kompetente myndighed have ret til at undersøge sagen.
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Ændringsforslag 278
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Der foretages ikke-rutinemæssige 
inspektioner for hurtigst muligt at 
efterforske alvorlige miljøklager, alvorlige 
miljøuheld, hændelser og tilfælde af 
manglende efterlevelse, samt, når det er 
relevant, før en godkendelse udstedes, 
revurderes eller ajourføres.

6. Der foretages ikke-rutinemæssige 
inspektioner for hurtigst muligt at 
efterforske kvalificerede miljøklager, 
alvorlige miljøuheld, hændelser og tilfælde 
af manglende efterlevelse, samt, når det er 
relevant, før en godkendelse udstedes, 
revurderes eller ajourføres.

Or. en

Begrundelse

Myndighederne skal foretage inspektion i tilfælde af vedvarende klager.

Ændringsforslag 279
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Der foretages ikke-rutinemæssige 
inspektioner for hurtigst muligt at 
efterforske alvorlige miljøklager, alvorlige 
miljøuheld, hændelser og tilfælde af 
manglende efterlevelse, samt, når det er 
relevant, før en godkendelse udstedes, 
revurderes eller ajourføres.

udgår

Or. en

Begrundelse

En streng håndhævelse er en forudsætning for, at miljømålsætningerne i direktivet om 
industrielle emissioner kan opfyldes. De foreslåede krav til et inspektionssystem (artikel 25) 
kan imidlertid ikke opfyldes i praksis. Der er reelt tale om bindende inspektionskrav, som skal 
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lægges oven i de forskellige inspektionskrav, der i forvejen findes i Seveso-direktivet, 
forordningen om overførsel af affald og henstillingen om miljøinspektioner (RMCEI). 
Inspektionkravene bør kun bygge på et instrument - helst RMCEI - hvis de skal kunne opfyldes 
i praksis.

Ændringsforslag 280
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Der foretages ikke-rutinemæssige 
inspektioner for hurtigst muligt at 
efterforske alvorlige miljøklager, alvorlige 
miljøuheld, hændelser og tilfælde af 
manglende efterlevelse, samt, når det er 
relevant, før en godkendelse udstedes, 
revurderes eller ajourføres.

6. Der foretages ikke-rutinemæssige 
inspektioner for hurtigst muligt at 
efterforske alvorlige miljøklager, alvorlige 
miljøuheld, hændelser og tilfælde af 
manglende efterlevelse eller forhold, der i 
alvorlig grad berører menneskers 
sundhed, samt, når det er relevant, før en 
godkendelse udstedes, revurderes eller 
ajourføres.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen er i færd med at afholde en høring vedrørende medlemsstaternes inspektioner 
af anlæg med henblik på at vurdere, om der bør være bindende krav til sådanne inspektioner. 
Det står ikke klart, hvorfor Kommissionen foreslår bindende krav, inden resultaterne af 
høringen foreligger.

Ændringsforslag 281
Marcello Vernola

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I forbindelse med en ikke-
rutinemæssig inspektion kan de 
kompetente myndigheder afkræve 
driftslederen oplysninger af enhver art 
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med henblik på at undersøge 
omstændighederne ved et uheld, en 
hændelse eller et tilfælde af manglende 
efterlevelse, herunder 
sundhedsstatistikker.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at undersøge en ulovlig industriel aktivitets virkninger på menneskers sundhed.

Ændringsforslag 282
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporten forelægges for den berørte 
driftsleder og stilles til rådighed for 
offentligheden, senest to måneder efter at 
inspektionen har fundet sted.

Rapporten forelægges for den berørte 
driftsleder og gøres offentligt tilgængelig 
på internettet, senest to måneder efter at 
inspektionen har fundet sted.

Or. en

Begrundelse

Offentligheden og ngo'erne bør have let adgang til den nødvendige information via 
internettet.

Ændringsforslag 283
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporten forelægges for den berørte 
driftsleder og stilles til rådighed for 
offentligheden, senest to måneder efter at 

Rapporten forelægges for den berørte 
driftsleder, senest to måneder efter at 
inspektionen har fundet sted. Senest tolv 
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inspektionen har fundet sted. måneder efter inspektionen offentliggøres 
rapporten sammen med driftslederens 
bemærkninger hertil og en 
sammenfattende oversigt over de 
afhjælpende og forebyggende 
foranstaltninger, denne agter at træffe.

Or. fr

Begrundelse

Offentligheden bør have at vide, hvordan man agter at skride frem. Inspektionsrapporten bør 
derfor ikke offentliggøres, før driftslederen har haft mulighed for at udarbejde handlingsplan 
med de afhjælpende og forebyggende foranstaltninger, han agter at træffe i lyset af 
inspektionsrapportens observationer. Der bør gives en frist hertil (der foreslås maksimalt 12 
måneder). Desuden bør driftslederens egne bemærkninger til inspektionsrapporten også 
offentliggøres ud fra en fairnessbetragtning.

Ændringsforslag 284
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Efter hver rutinemæssig og ikke-
rutinemæssig inspektion udarbejder den 
kompetente myndighed en rapport, som 
beskriver, hvordan anlægget opfylder 
kravene i dette direktiv, og munder ud i en 
konklusion om, hvorvidt der er behov for 
at foretage sig yderligere.

udgår

Rapporten forelægges for den berørte 
driftsleder og stilles til rådighed for 
offentligheden, senest to måneder efter at 
inspektionen har fundet sted.
Den kompetente myndighed sikrer, at alle 
de foranstaltninger, som rapporten har 
udpeget som nødvendige, træffes i løbet af 
en rimelig periode.

Or. en
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Begrundelse

En streng håndhævelse er en forudsætning for, at miljømålsætningerne i direktivet om 
industrielle emissioner kan opfyldes. De foreslåede krav til et inspektionssystem (artikel 25) 
kan imidlertid ikke opfyldes i praksis. Der er reelt tale om bindende inspektionskrav, som skal 
lægges oven i de forskellige inspektionskrav, der i forvejen findes i Seveso-direktivet, 
forordningen om overførsel af affald og henstillingen om miljøinspektioner (RMCEI). 
Inspektionkravene bør kun bygge på et instrument - helst RMCEI - hvis de skal kunne opfyldes 
i praksis.

Ændringsforslag 285
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Efter hver rutinemæssig og ikke-
rutinemæssig inspektion udarbejder den 
kompetente myndighed en rapport, som 
beskriver, hvordan anlægget opfylder 
kravene i dette direktiv, og munder ud i en 
konklusion om, hvorvidt der er behov for 
at foretage sig yderligere.

udgår

Rapporten forelægges for den berørte 
driftsleder og stilles til rådighed for 
offentligheden, senest to måneder efter at 
inspektionen har fundet sted.
Den kompetente myndighed sikrer, at alle 
de foranstaltninger, som rapporten har 
udpeget som nødvendige, træffes i løbet af 
en rimelig periode.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen er i færd med at afholde en høring vedrørende medlemsstaternes inspektioner 
af anlæg med henblik på at vurdere, om der bør være bindende krav til sådanne inspektioner. 
Det står ikke klart, hvorfor Kommissionen foreslår bindende krav, inden resultaterne af 
høringen foreligger.
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