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Amendement 165
Robert Sturdy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) passende voorschriften ter bescherming 
van bodem en grondwater, en maatregelen 
voor het beheer van de door de installatie 
voortgebrachte afvalstoffen; 

(b) indien nodig, passende voorschriften 
ter bescherming van bodem en grondwater, 
en maatregelen voor het beheer van de 
door de installatie voortgebrachte 
afvalstoffen;

Or. en

Motivering

Er moet flexibiliteit blijven bestaan, dus verdient het aanbeveling de woorden "indien nodig" 
weer op te nemen.

Amendement 166
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) passende voorschriften ter bescherming 
van bodem en grondwater, en maatregelen 
voor het beheer van de door de installatie 
voortgebrachte afvalstoffen; 

(b) passende voorschriften ter bescherming 
van bodem en grondwater, en maatregelen 
voor het beheer van de door de installatie 
voortgebrachte afvalstoffen; (amendement 
niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. pl
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Amendement 167
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) eisen inzake de periodieke monitoring 
met betrekking tot gevaarlijke stoffen die 
op het terrein kunnen worden 
aangetroffen, rekening houdend met de 
mogelijkheid van bodem- en 
grondwaterverontreiniging op het terrein 
van de installatie;

Schrappen

Or. nl

Motivering

Periodieke monitoring biedt weinig of geen meerwaarde aangezien er in de richtlijn geen 
conclusies aan worden verbonden.

Amendement 168
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) eisen inzake de periodieke monitoring 
met betrekking tot gevaarlijke stoffen die 
op het terrein kunnen worden aangetroffen, 
rekening houdend met de mogelijkheid van 
bodem- en grondwaterverontreiniging op 
het terrein van de installatie;

(d) eisen inzake de periodieke monitoring 
met betrekking tot gevaarlijke stoffen die 
op het terrein kunnen worden aangetroffen, 
rekening houdend met de aard van de 
activiteit en met de mogelijkheid van een 
aanzienlijke bodem- en 
grondwaterverontreiniging op het terrein 
van de installatie;

Or. en
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Amendement 169
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) eisen inzake de periodieke monitoring 
met betrekking tot gevaarlijke stoffen die 
op het terrein kunnen worden aangetroffen, 
rekening houdend met de mogelijkheid van 
bodem- en grondwaterverontreiniging op 
het terrein van de installatie;

(d) eisen inzake de periodieke monitoring 
met betrekking tot relevante gevaarlijke 
stoffen die in aanzienlijke hoeveelheden 
op het terrein kunnen worden aangetroffen, 
rekening houdend met de mogelijkheid van 
bodem- en grondwaterverontreiniging op 
het terrein van de installatie;

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat de periodieke monitoring betrekking moet hebben op alle mogelijke stoffen 
(dat kunnen er honderden zijn) is het nodig de omvang van de monitoring te beperken tot de 
relevante gevaarlijke stoffen die in aanmerkelijke hoeveelheden worden aangetroffen.

Amendement 170
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) eisen inzake de periodieke monitoring 
met betrekking tot gevaarlijke stoffen die 
op het terrein kunnen worden aangetroffen, 
rekening houdend met de mogelijkheid van 
bodem- en grondwaterverontreiniging op 
het terrein van de installatie;

(d) eisen inzake de periodieke monitoring 
met betrekking tot gevaarlijke stoffen die 
op het terrein kunnen worden aangetroffen, 
rekening houdend met de mogelijkheid van 
bodem- en grondwaterverontreiniging op 
het terrein van de installatie; (amendement 
niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. pl
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Amendement 171
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) maatregelen inzake opstarten, lekken, 
storingen, korte stilleggingen en definitieve 
bedrijfsbeëindiging;

(e) maatregelen inzake andere 
omstandigheden dan de normale 
bedrijfsomstandigheden, zoals opstarten, 
lekken, storingen, korte stilleggingen en 
definitieve bedrijfsbeëindiging;

Or. en

Motivering

Hier moet een wijziging komen om ervoor te zorgen dat alle overgangssituaties worden 
bestreken. Het artikel geeft uitsluitend een kort overzicht van enkele situaties. Het is niet nodig 
de oorspronkelijke tekst te veranderen.

Hoewel het niet als zodanig wordt aangegeven is het beperken van overgangssituaties tot een 
kort overzicht van gebeurtenissen een aanzienlijke wijziging.

Amendement 172
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) De vergunning bevat specifieke 
bepalingen waarmee minimum vereisten 
ten aanzien van de energie-efficiëntie 
worden vastgesteld overeenkomstig de 
energie-efficiëntieniveaus die als BBT in 
BREF-documenten worden bepaald.

Or. en

Motivering

Met het oog op de gevolgen van de activiteiten die onder de IPPC vallen voor de 
klimaatverandering, het gebruik van de hulpbronnen en om voor de gehele EU gelijke 
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uitgangsposities te hebben is het van essentieel belang dat de op energie-efficiëntie betrekking 
hebbende bepalingen die in de vergunningsvoorwaarden worden opgenomen gebaseerd worden 
op BBT zoals omschreven in de relevante BREFs.

Amendement 173
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) passende voorschriften die voor een 
efficiënt energiegebruik moeten zorgen.

Or. en

Motivering

Ter aanvulling van het nieuwe EU-beleid dat het energieverbruik moet beperken moeten de 
vergunningsbepalingen voorschriften bevatten voor een efficiënt energiegebruik door industriële
installaties.

Amendement 174
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) minimum voorschriften voor 
energie-efficiëntie overeenkomstig BBT in 
BREF-documenten.

Or. en
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Amendement 175
Marcello Vernola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) maatregelen om rekening te 
houden met de bestaande monitoring in 
verband met de volksgezondheid.

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan statistische gegevens ter beoordeling van de milieurisico's.

Amendement 176
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De BBT-referentiedocumenten vormen 
het ijkpunt voor de vaststelling van de 
vergunningsvoorwaarden.

3. De BBT-referentiedocumenten vormen 
het ijkpunt voor de vaststelling van de 
vergunningsvoorwaarden door de ter zake 
bevoegde autoriteiten zonder dat het 
gebruik van een bepaalde techniek of 
specifieke technologie wordt 
voorgeschreven, terwijl wel rekening 
wordt gehouden met de technische 
kenmerken van de betrokken installatie, 
de geografische locatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden op basis van de in 
Bijlage III opgenomen criteria en na 
bepaling, samen met de exploitant, van de 
beste technieken die beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

Het beginsel bij de geïntegreerde benadering moet zijn de beste techniek bij de plaatselijke 
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omstandigheden te vinden. Daarom is het essentieel de BBTs voor elke individuele installatie te 
kiezen op grond van de informatie uit de BREF, maar ook rekening te houden met de plaatselijke 
omstandigheden door gebruik te maken van de criteria uit Bijlage III. Dit is alleen mogelijk door 
samenwerking tussen de vergunningverlenende instantie en de aanvrager. Dit alles moet 
duidelijk in de richtlijn worden vermeld.

Amendement 177
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De BBT-referentiedocumenten vormen 
het ijkpunt voor de vaststelling van de 
vergunningsvoorwaarden.

3. De BBT-referentiedocumenten vormen 
het ijkpunt voor de vaststelling van de 
vergunningsvoorwaarden. De ter zake 
bevoegde autoriteiten kunnen strengere 
vergunningsvoorwaarden vaststellen ter 
waarborging van een hoog 
milieubeschermingsniveau, vooral waar 
dit met het oog op de plaatselijke 
milieuomstandigheden vereist is.

Or. en

Motivering

De vergunningsvoorwaarden moeten gebaseerd worden op de BBT in de BREF om de industrie 
gelijke uitgangsposities te verschaffen en milieu-innovatie te stimuleren. De ter zake bevoegde 
autoriteiten moeten de mogelijkheid hebben strengere voorwaarden te stellen, vooral als de 
plaatselijke omstandigheden dit vereisen.

Amendement 178
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De BBT-referentiedocumenten vormen 
het ijkpunt voor de vaststelling van de 
vergunningsvoorwaarden.

3. De BBT-referentiedocumenten vormen 
het bindende ijkpunt voor de vaststelling 
van de vergunningsvoorwaarden. De 
vergunningsvoorwaarden moeten zodanig 
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worden opgesteld dat zij resulteren in een 
hoog beschermingsniveau van het milieu 
als geheel door middel van de 
bescherming van de lucht, het water en de 
grond. Daartoe kunnen de bevoegde 
autoriteiten strengere 
vergunningsvoorwaarden vaststellen dan 
die welke de BBT-referentiedocumenten 
voorschrijven.

Or. en

Motivering

Bij de beoordeling van de uitvoering van de IPPC-richtlijn werd geconstateerd dat de helft van 
de geëvalueerde vergunningen en algemene bindende voorschriften niet gebaseerd was op de 
BBT en dat in sommige gevallen aanzienlijke verschillen tussen de vergunningsvoorwaarden en 
de prestaties overeenkomstig de BBT, met een factor 2 tot 500 voor bepaalde verontreinigende 
stoffen, werden toegepast. Het doel van de milieubescherming moet duidelijk worden 
aangegeven en milieubewuste lidstaten moeten expliciet de toestemming hebben verder te gaan 
dan de BBT zoals vermeld in de BREFs.

Amendement 179
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De BBT-referentiedocumenten vormen 
het ijkpunt voor de vaststelling van de 
vergunningsvoorwaarden.

3. De BBT-referentiedocumenten vormen 
het ijkpunt voor de vaststelling van de 
vergunningsvoorwaarden. De ter zake 
bevoegde autoriteiten kunnen strengere 
vergunningsvoorwaarden vast stellen dan 
die welke haalbaar zijn met het gebruik 
van de in de BBT- referentiedocumenten 
beschreven beste beschikbare technieken.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de rechtsgrondslag van deze wetgeving (art. 175 van het Verdrag), mag het de 
bevoegde autoriteiten niet worden ontzegd om emissiegrenswaarden vast te stellen die strenger 
zijn dan de waarden die met de BBT samenhangen.
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Amendement 180
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De BBT-referentiedocumenten vormen 
het ijkpunt voor de vaststelling van de 
vergunningsvoorwaarden.

3. De BBT-referentiedocumenten, met 
name een geïntegreerde benadering van 
de algehele milieuprestaties van 
installaties, van de effecten op alle milieu 
compartimenten en de kosten, vormen het 
ijkpunt voor de vaststelling van de 
vergunningsvoorwaarden.

Or. en

Motivering

De BBT- referentiedocumenten beschrijven de algehele milieuprestaties van installaties met 
gebruikmaking van specifieke technieken en verschaffen gegevens over de aldus verkregen 
resultaten. Aangezien de motivering achter deze documenten sterk verschilt van het geven van 
voorschriften die in de wetgeving worden vastgelegd is het, willen zij een nuttige referentiebron 
vormen, belangrijk een toelichting op hun gebruik te geven.

Amendement 181
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De BBT-referentiedocumenten vormen 
het ijkpunt voor de vaststelling van de 
vergunningsvoorwaarden.

3. Met de BBT-referentiedocumenten 
wordt rekening gehouden bij de 
vaststelling van de 
vergunningsvoorwaarden.

Or. fi
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Amendement 182
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien op een installatie of een deel van 
een installatie geen BBT-
referentiedocumenten van toepassing zijn 
of indien die documenten niet alle 
mogelijke milieueffecten van de activiteit 
behandelen, bepaalt de bevoegde autoriteit 
op basis van de criteria van bijlage III wat 
de beste beschikbare technieken voor de 
betrokken installatie of activiteiten zijn en 
stelt zij dienovereenkomstig de 
vergunningsvoorwaarden vast. 

(4) Indien op een installatie of een deel van 
een installatie geen BBT-
referentiedocumenten van toepassing zijn 
of indien die documenten niet alle 
mogelijke milieueffecten van de activiteit 
behandelen, bepaalt de bevoegde autoriteit 
samen met de exploitant op basis van de 
criteria van bijlage III het emissieniveau 
dat met de beste beschikbare technieken 
voor de betrokken installatie of activiteiten 
correspondeert en stelt zij 
dienovereenkomstig de 
vergunningsvoorwaarden vast. 

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteit alleen beschikt niet over de technische kennis om vast te stellen wat BBT 
is. Daarom moet dit in samenspraak met de exploitant geschieden. Dit strookt met het beginsel 
van het BREF-proces. In feite bepaalde artikel 16, lid 2, dat het vaststellen van de BBT moet 
gebeuren zonder het voorschrijven van het gebruik van een bepaalde techniek of specifieke 
technologie.

Amendement 183
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien op een installatie of een deel van 
een installatie geen BBT-
referentiedocumenten van toepassing zijn 
of indien die documenten niet alle 
mogelijke milieueffecten van de activiteit 
behandelen, bepaalt de bevoegde autoriteit 
op basis van de criteria van bijlage III wat 

4. Indien op een installatie of een deel van 
een installatie geen BBT-
referentiedocumenten van toepassing zijn 
of indien die documenten niet alle 
mogelijke milieueffecten van de activiteit 
behandelen, bepaalt de bevoegde autoriteit, 
samen met de exploitant, op basis van de 
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de beste beschikbare technieken voor de 
betrokken installatie of activiteiten zijn en 
stelt zij dienovereenkomstig de 
vergunningsvoorwaarden vast. 

criteria van bijlage III het emissieniveau 
dat met de beste beschikbare technieken 
voor de betrokken installatie of activiteiten 
correspondeert en stelt zij 
dienovereenkomstig de 
vergunningsvoorwaarden vast. 

Or. fr

Motivering

De exploitant kent zijn proces het beste en hij moet worden betrokken bij de bepaling van de 
emissieniveaus die met de best beschikbare technieken kunnen worden behaald. 

Amendement 184
Robert Sturdy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd artikel 19 zijn de 
emissiegrenswaarden en de gelijkwaardige 
parameters en de technische maatregelen, 
bedoeld in artikel 15, leden 1 en 2 , 
gebaseerd op de beste beschikbare 
technieken, zonder dat daarmee het gebruik 
van een bepaalde techniek of technologie 
wordt voorgeschreven..

2. Onverminderd artikel 19 zijn de 
emissiegrenswaarden en de gelijkwaardige 
parameters en de technische maatregelen, 
bedoeld in artikel 15, leden 1 en 2 , 
gebaseerd op de beste beschikbare 
technieken, zonder dat daarmee het gebruik 
van een bepaalde techniek of technologie 
wordt voorgeschreven , waarbij echter 
rekening wordt gehouden met de 
technische kenmerken van de betrokken 
installatie, haar geografische locatie en de 
plaatselijke milieuomstandigheden.

Or. en

Motivering

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 acceptable to the 
Commission puts a very different slant on the process.
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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.

Amendement 185
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit stelt 
emissiegrenswaarden vast die niet hoger 
zijn dan de emissieniveaus die eigen zijn 
aan de in de BBT-referentiedocumenten 
beschreven beste beschikbare technieken.

Rekening houdend met de technische 
kenmerken van de betrokken installatie, 
haar geografische locatie en de 
plaatselijke milieu- omstandigheden legt 
de bevoegde autoriteit 
emissiegrenswaarden, equivalente 
parameters of technische maatregelen en 
monitorings- en 
handhavingsvoorschriften vast op 
zodanige wijze dat de daaruit resulterende 
emissieniveaus voor de installatie niet 
hoger zijn dan de corresponderende 
emissieniveaus die eigen zijn aan de in de 
BBT-referentiedocumenten beschreven 
beste beschikbare technieken.

Or. en

Motivering

Het vaststellen van minimum vereisten, of een Europees veiligheidsnetwerk, zou met de 
comitologieprocedure plaatsvinden, maar met de inschakeling van de belanghebbenden vóór de 
start van deze procedure (comitologie met technische expertise). Het Europees veiligheids 
netwerk moet gebaseerd worden op nieuwe of op aangepaste BBT- referentiedocumenten en het 
moet " waar van toepassing" worden ingesteld. Dit omdat in bepaalde industrieën de processen 
vrijwel allemaal van elkaar verschillen, zelfs voor dezelfde stoffen of familie van stoffen; daarom 
kunnen er gevallen zijn waarin een Europese emissiegrenswaarde wordt voorgeschreven voor 
een productieproces of -techniek die alleen in één installatie wordt toegepast. 
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Amendement 186
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit stelt 
emissiegrenswaarden vast die niet hoger 
zijn dan de emissieniveaus die eigen zijn 
aan de in de BBT-referentiedocumenten 
beschreven beste beschikbare technieken.

Onverminderd het bepaalde in lid 3 stelt 
de bevoegde autoriteit 
emissiegrenswaarden, equivalente 
parameters of equivalente technische 
maatregelen vast die resulteren in 
emissieniveaus die corresponderen met de 
interval van de emissieniveaus die eigen 
zijn aan de in de BBT-
referentiedocumenten beschreven beste 
beschikbare technieken.

Or. fr

Motivering

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.

Amendement 187
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit stelt De bevoegde autoriteit stelt 
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emissiegrenswaarden vast die niet hoger
zijn dan de emissieniveaus die eigen zijn 
aan de in de BBT-referentiedocumenten 
beschreven beste beschikbare technieken.

emissiegrenswaarden vast die gebaseerd 
zijn op de emissieniveaus die eigen zijn 
aan de in de BBT-referentiedocumenten 
beschreven beste beschikbare technieken 
en die de minimumeisen zoals bedoeld in 
artikel 18 niet overschrijden..

Or. fi

Amendement 188
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit stelt 
emissiegrenswaarden vast die niet hoger 
zijn dan de emissieniveaus die eigen zijn 
aan de in de BBT-referentiedocumenten 
beschreven beste beschikbare technieken.

De bevoegde autoriteit stelt 
emissiegrenswaarden vast die niet hoger 
zijn dan de emissieniveaus die eigen zijn
aan de in de BBT-referentiedocumenten 
beschreven beste beschikbare technieken 
als dit mogelijk is, rekening houdend met 
technische en economische factoren.

Or. fi

Amendement 189
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit stelt 
emissiegrenswaarden vast die niet hoger 
zijn dan de emissieniveaus die eigen zijn 
aan de in de BBT-referentiedocumenten 
beschreven beste beschikbare technieken.

De bevoegde autoriteit stelt 
emissiegrenswaarden vast die niet hoger 
zijn dan de lagere waarden van de 
emissieniveaus die eigen zijn aan de in de 
BBT-referentiedocumenten beschreven 
beste beschikbare technieken.

Or. en
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Motivering

De voordelen van de uitvoering van BBT in de gehele EU zouden het grootst zijn als de lagere 
waarden van de met BBT verband houdende emissieniveaus ten uitvoer zouden worden gelegd. 
Uit een recente studie van het Europees milieuagentschap blijkt dat als de sector van de grote 
verbrandingsinstallaties (LCP) in de praktijk emissieniveaus zou hebben die in de buurt zouden 
liggen van de installaties met de beste prestaties (strengere BBT) van 2004, er sprake zou zijn 
geweest van tienmaal lagere NOx- emissies en 14 maal lagere SO2- emissie in vergelijking met 
de werkelijke niveaus (met jaarlijkse besparingen van maximaal € 65 miljard, AEAT 2007).

Amendement 190
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit stelt 
emissiegrenswaarden vast die niet hoger 
zijn dan de emissieniveaus die eigen zijn 
aan de in de BBT-referentiedocumenten 
beschreven beste beschikbare technieken.

De bevoegde autoriteit stelt 
emissiegrenswaarden vast die niet hoger 
zijn dan de lagere waarden van de 
emissieniveaus die eigen zijn aan de in de 
BBT-referentiedocumenten beschreven 
beste beschikbare technieken.

Or. en

Motivering

De voordelen van de uitvoering van BBT zijn naar verwachting het grootst als de lagere 
waarden van de met BBT verband houdende emissieniveaus in de praktijk zouden worden 
gehaald, zoals blijkt uit de studie van het Europees milieuagentschap naar luchtverontreiniging 
van grote verbrandingsinstallaties voor elektriciteitsopwekking. Als in de sector van de grote 
verbrandingsinstallaties (LCP) emissieniveaus zouden zijn gehaald die bereikbaar waren voor 
de best presterende installaties van 2004, dan zouden de NOx-emissies tienmaal lager en de 
SO2-emissies ongeveer 14 maal lager hebben gelegen.

Amendement 191
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2, tweede alinea, 
mag de bevoegde autoriteit in specifieke 

Schrappen
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gevallen, op basis van een beoordeling 
van de economische en milieukosten en –
baten, rekening houdend met de 
technische kenmerken en de geografische 
ligging van de betrokken installatie en de 
plaatselijke milieuomstandigheden, 
emissiegrenswaarden vaststellen die hoger 
zijn dan de emissieniveaus die eigen zijn 
aan de in de BBT-referentiedocumenten 
beschreven beste beschikbare technieken.
Die emissiegrenswaarden mogen echter 
niet hoger zijn dan de eventueel 
toepasselijke in de bijlagen V tot en met 
VIII vastgestelde grenswaarden.
De Commissie kan criteria vaststellen 
voor het toestaan van de in dit lid 
bedoelde afwijking.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 69, lid 2.

Or. en

Motivering

Het grote probleem is dat de bevoegde autoriteiten geen rekening houden met de BREFs en hun 
BBT- conclusies bij het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden. Het toestaan van 
uitzonderingen voor emissiegrenswaarden die afwijken van de waarden die met de BBT verband 
houden ondermijnen de druk van regelgevingszijde op de exploitanten om beter te presteren. De 
milieuwinst van de BBT zijn naar verwachting het grootst als er geen afwijkingen van de BBT 
worden toegestaan, zodat er een sterke vraag naar producten van de eco-industrie en de 
efficiëntie van de EU ontstaat.

Amendement 192
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2, tweede alinea, 
mag de bevoegde autoriteit in specifieke 
gevallen, op basis van een beoordeling 

Schrappen
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van de economische en milieukosten en –
baten, rekening houdend met de 
technische kenmerken en de geografische 
ligging van de betrokken installatie en de 
plaatselijke milieuomstandigheden, 
emissiegrenswaarden vaststellen die hoger 
zijn dan de emissieniveaus die eigen zijn 
aan de in de BBT-referentiedocumenten 
beschreven beste beschikbare technieken.

Or. en

Motivering

Het voornaamste probleem dat in de beoordeling van de tenuitvoerlegging van de IPPC-richtlijn 
wordt beschreven is dat de bevoegde autoriteiten afwijken van de BREFs en hun BBT-conclusies 
bij het vaststellen van vergunningsvoorwaarden met een zeer subjectieve interpretatie van de 
plaatselijke omstandigheden. Afwijkingen voor emissiegrenswaarden in verband met BBT 
ondermijnen de aanwezigheid van gelijke uitgangsposities voor de diverse industrieën in 
Europa.

Amendement 193
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2, tweede alinea, 
mag de bevoegde autoriteit in specifieke 
gevallen, op basis van een beoordeling van 
de economische en milieukosten en –baten, 
rekening houdend met de technische 
kenmerken en de geografische ligging van 
de betrokken installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden, 
emissiegrenswaarden vaststellen die hoger 
zijn dan de emissieniveaus die eigen zijn 
aan de in de BBT-referentiedocumenten 
beschreven beste beschikbare technieken.

3. De bevoegde autoriteit kan op basis van 
een beoordeling van de economische en 
milieukosten en –baten, rekening houdend 
met de technische kenmerken en de 
geografische ligging van de betrokken 
installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden, 
emissiegrenswaarden, equivalente 
parameters of equivalente technische 
maatregelen vaststellen die resulteren in 
emissieniveaus die hoger zijn dan de 
emissieniveaus die eigen zijn aan de in de 
BBT-referentiedocumenten beschreven 
beste beschikbare technieken.

Or. fr
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Motivering

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.

Amendement 194
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2, tweede alinea, 
mag de bevoegde autoriteit in specifieke 
gevallen, op basis van een beoordeling van 
de economische en milieukosten en –baten, 
rekening houdend met de technische 
kenmerken en de geografische ligging van 
de betrokken installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden, 
emissiegrenswaarden vaststellen die hoger 
zijn dan de emissieniveaus die eigen zijn 
aan de in de BBT-referentiedocumenten 
beschreven beste beschikbare technieken.

3. In afwijking van lid 2, tweede alinea, 
mag de bevoegde autoriteit in 
uitzonderlijke gevallen, die het gevolg zijn
van een beoordeling van de economische 
en milieukosten en –baten, rekening 
houdend met de technische kenmerken en 
de geografische ligging van de betrokken 
installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden, 
emissiegrenswaarden vaststellen die hoger 
zijn dan de emissieniveaus die eigen zijn 
aan de in de BBT-referentiedocumenten 
beschreven beste beschikbare technieken.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Amendement 195
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die emissiegrenswaarden mogen echter 
niet hoger zijn dan de eventueel 
toepasselijke in de bijlagen V tot en met 
VIII vastgestelde grenswaarden.

De daaruit resulterende emissies mogen 
echter niet groter zijn dan de 
emissiegrenswaarden die verband houden 
met de waarden zoals vermeld in de 
bijlagen V tot en met VIII .

Or. fr

Motivering

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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Amendement 196
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die emissiegrenswaarden mogen echter 
niet hoger zijn dan de eventueel 
toepasselijke in de bijlagen V tot en met 
VIII vastgestelde grenswaarden.

Die emissiegrenswaarden mogen echter 
niet hoger zijn dan de eventueel 
toepasselijke in de bijlagen V tot en met 
VIII vastgestelde grenswaarden als dit 
mogelijk is, rekening houdend met 
technische en economische factoren..

Or. fi

Amendement 197
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die emissiegrenswaarden mogen echter 
niet hoger zijn dan de eventueel 
toepasselijke in de bijlagen V tot en met 
VIII vastgestelde grenswaarden.

Die emissiegrenswaarden mogen echter 
niet hoger zijn dan de volgens artikel 14, 
lid 3 en de eventueel toepasselijke in de 
bijlagen V tot en met VIII vastgestelde 
grenswaarden.

Or. en

Motivering

Zijn overeenkomstig artikel 14, lid 3, voor de gehele EU geldende bindende emissiebeperkingen 
vastgesteld, dan mogen deze, evenals de emissiegrenswaarden die in de bijlagen V t/m VII zijn 
vastgelegd, in geen geval worden overschreden.Het vaststellen van criteria voor het verlenen 
van uitzonderingen op de met BBT verband houdende emissiewaarden dient echter niet aan de 
comitologie procedure te worden onderworpen.
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Amendement 198
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
betrokkenen tijdig en daadwerkelijk de 
gelegenheid krijgen deel te nemen aan de 
besluitvorming in verband met het 
toestaan van de in dit lid bedoelde 
afwijkingen. 

Or. en

Motivering

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.

Amendement 199
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan criteria vaststellen 
voor het toestaan van de in dit lid 
bedoelde afwijking.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zijn overeenkomstig artikel 14, lid 3, voor de gehele EU geldende bindende emissiebeperkingen 
vastgesteld, dan mogen deze, evenals de emissiegrenswaarden die in de bijlagen V t/m VII zijn 
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vastgelegd, in geen geval worden overschreden. Het vaststellen van criteria voor het verlenen 
van uitzonderingen op de met BBT verband houdende emissiewaarden dient echter niet aan de 
comitologie procedure te worden onderworpen.

Amendement 200
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan criteria vaststellen 
voor het toestaan van de in dit lid 
bedoelde afwijking.

Schrappen

Or. fi

Amendement 201
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan criteria vaststellen 
voor het toestaan van de in dit lid 
bedoelde afwijking.

Als er emissiegrenswaarden, equivalente 
parameters of equivalente technische 
maatregelen overeenkomstig 
overeenkomstig dit lid zijn vastgesteld, 
dan moeten de redenen voor het toestaan 
van emissieniveaus die afwijken van de 
aan de BBT gekoppelde emissie niveaus 
zoals beschreven in de BBT-
referentiedocumenten worden 
gedocumenteerd en gerechtvaardigd in 
een bijlage bij de 
vergunningsvoorwaarden

Or. fr

Motivering

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

Amendement 202
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan criteria vaststellen 
voor het toestaan van de in dit lid 
bedoelde afwijking.

Als er overeenkomstig dit lid 
emissiegrenswaarden, equivalente 
parameters en technische maatregelen 
zijn vastgesteld, dan moeten de redenen 
voor het toestaan van emissieniveaus die 
afwijken van de aan de BBT gekoppelde 
emissie niveaus zoals beschreven in de 
BBT- referentiedocumenten worden 
gedocumenteerd en gerechtvaardigd in 
een bijlage bij de 
vergunningsvoorwaarden.

Or. en

Motivering

Bij uitzondering kan de bevoegde autoriteit emissiegrenswaarden zodanig vaststellen dat de 
emissies van de installatie hoger zijn dan de emissieniveaus die gekoppeld zijn aan de BBT-
referentiedocumenten. Als de bevoegde autoriteit besluit tot afwijking van de met de BBT 
verband houdende emissiewaarden, dan moet dit duidelijk gerechtvaardigd worden en moet 
worden aangetoond dat bij de daaruit voortvloeiende vergunning een hoog 
milieubeschermingsniveau gewaarborgd blijft.
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Amendement 203
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan criteria vaststellen voor 
het toestaan van de in dit lid bedoelde 
afwijking.

De Commissie stelt criteria vast voor het 
toestaan van de in dit lid bedoelde 
afwijking.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 204
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 69, lid 2.

Schrappen

Or. en

Motivering

Bij uitzondering kan de bevoegde autoriteit emissiegrenswaarden zodanig vaststellen dat de 
emissies van de installatie hoger zijn dan de emissieniveaus die gekoppeld zijn aan de BBT-
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referentiedocumenten. Als de bevoegde autoriteit besluit tot afwijking van de met de BBT 
verband houdende emissiewaarden, dan moet dit duidelijk gerechtvaardigd worden en moet 
worden aangetoond dat bij de daaruit voortvloeiende vergunning een hoog 
milieubeschermingsniveau gewaarborgd blijft.

Amendement 205
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 69, lid 2.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zijn overeenkomstig artikel 14, lid 3, voor de gehele EU geldende bindende emissiebeperkingen 
vastgesteld, dan mogen deze, evenals de emissiegrenswaarden die in de bijlagen V t/m VII zijn 
vastgelegd, in geen geval worden overschreden. Het vaststellen van criteria voor het verlenen 
van uitzonderingen op de met BBT verband houdende emissiewaarden dient echter niet aan de 
comitologie procedure te worden onderworpen.

Amendement 206
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 69, lid 2.

Schrappen

Or. fr
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Motivering

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.

Amendement 207
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 69, lid 2.

Schrappen

Or. fi

Amendement 208
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteit kan tijdelijke
vrijstellingen van de eisen van lid 2 en van 
artikel 12, eerste alinea, punten 1 en 2, 
verlenen voor toenames van emissies die 

5. De bevoegde autoriteit kan tijdelijke 
vrijstellingen van de eisen van lid 2 en van 
artikel 12, eerste alinea, punten 1 en 2, 
verlenen voor toenames van emissies die 
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het gevolg zijn van de beproeving en het 
gebruik van technieken in opkomst, op 
voorwaarde dat binnen zes maanden na het 
verlenen van de vrijstelling hetzij het 
gebruik van die technieken wordt 
stopgezet, hetzij met de activiteit in 
kwestie de emissieniveaus die eigen zijn 
aan de beste beschikbare technieken ten 
minste worden geëvenaard.

het gevolg zijn van de beproeving en het 
gebruik van technieken in opkomst, op 
voorwaarde dat binnen twaalf maanden na 
het verlenen van de vrijstelling, en 
mogelijk verlengbaar met twaalf 
maanden, hetzij het gebruik van die 
technieken wordt stopgezet, hetzij met de 
activiteit in kwestie de emissieniveaus die 
eigen zijn aan de beste beschikbare 
technieken ten minste worden geëvenaard.

Or. nl

Motivering

De voorziene tijdelijke vrijstelling kan onvoldoende zijn. Daarom wordt voorgesteld de termijn 
te verlengen.

Amendement 209
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteit kan tijdelijke 
vrijstellingen van de eisen van lid 2 en van 
artikel 12, eerste alinea, punten 1 en 2, 
verlenen voor toenames van emissies die 
het gevolg zijn van de beproeving en het 
gebruik van technieken in opkomst, op 
voorwaarde dat binnen zes maanden na het 
verlenen van de vrijstelling hetzij het 
gebruik van die technieken wordt 
stopgezet, hetzij met de activiteit in 
kwestie de emissieniveaus die eigen zijn 
aan de beste beschikbare technieken ten 
minste worden geëvenaard.

5. De bevoegde autoriteit kan tijdelijke 
vrijstellingen van de eisen van lid 2 en van 
artikel 12, eerste alinea, punten 1 en 2, 
verlenen voor toenames van emissies die 
het gevolg zijn van de beproeving en het 
gebruik van technieken in opkomst, op 
voorwaarde dat binnen twaalf maanden na 
het verlenen van de vrijstelling hetzij het 
gebruik van die technieken wordt 
stopgezet, hetzij met de activiteit in 
kwestie de emissieniveaus die eigen zijn 
aan de beste beschikbare technieken ten 
minste worden geëvenaard.

Or. en

Motivering

Normaliter duurt het ontwikkelen van een nieuwe techniek aan de hand van proefprojectstudies 
naar een toepassing op volledige schaal, wellicht voor de eerste keer op industriële schaal, veel 
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langer dan zes maanden. Vaak zal dit meer dan twee jaar in beslag nemen. Zelfs bij beproefde 
technieken kan het langer dan zes maanden duren voordat een industriële installatie in bedrijf 
kan worden genomen. De bevoegde autoriteit moet de mogelijkheid hebben per geval een 
geschikt tijdschema vast te stellen. Een aanvaardbare periode zou twee jaar zijn; anders zou een 
kortere periode de innovatie verstikken en leiden tot behoud van de bestaande technieken.

Amendement 210
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. In gevallen waarin het gevaar 
bestaat dat de lidstaten hun doelen in het 
kader van de richtlijn betreffende de 
nationale emissieplafonds niet halen, 
stellen de bevoegde autoriteiten 
emissiegrenswaarden voor de betrokken 
verontreinigende stoffen vast die onder de 
grenswaarden liggen welke verband 
houden met de BBT in de BBT-
referentiedocumenten.

Or. en

Amendement 211
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. In gevallen waarin het nodig is om 
de doelen in het kader van de richtlijn 
betreffende de nationale emissieplafonds 
te halen, stellen de bevoegde autoriteiten 
emissiegrenswaarden vast die strenger 
zijn dan de grenswaarden welke verband 
houden met de BBT in de BBT-
referentiedocumenten.

Or. en
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Motivering

Dit ambitieuze doelen voor de luchtkwaliteit die zijn opgenomen in de richtlijn betreffende de 
nationale emissieplafonds zullen in de meeste lidstaten waarschijnlijk niet worden gehaald. De 
bevoegde autoriteiten moeten daarom de mogelijkheid hebben emissiegrenswaarden vast te 
stellen die strenger zijn dan de grenswaarden die verband houden met de BBT in de BBT-
referentiedocumenten.

Amendement 212
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 15, lid 1, onder c) en d), 
bedoelde eisen inzake monitoring worden 
in voorkomend geval gebaseerd op de in de 
BBT-referentiedocumenten beschreven 
conclusies inzake monitoring.

1. De in artikel 15, lid 1, onder c), bedoelde 
eisen inzake monitoring worden in 
voorkomend geval gebaseerd op de in de 
BBT-referentiedocumenten beschreven 
conclusies inzake monitoring.

Or. nl

Motivering

Zie amendement op artikel 15, letter d. Periodieke monitoring biedt weinig of geen meerwaarde 
aangezien er in de richtlijn geen conclusies aan worden verbonden. Het komt aan de bevoegde 
autoriteiten toe te bepalen wanneer monitoring zinvol is.

Amendement 213
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De frequentie van de in artikel 15, lid 1, 
onder d), bedoelde periodieke monitoring 
wordt door de bevoegde autoriteit 
vastgesteld in een vergunning voor elke 
afzonderlijke installatie of in algemene 
bindende voorschriften.

Schrappen

Onverminderd het bepaalde in de eerste 
alinea vindt de periodieke monitoring ten 



PE412.187v01-00 32/76 AM\742069NL.doc

NL

minste eens om de zeven jaar plaats.
De Commissie kan criteria vaststellen ter 
bepaling van de frequentie van de 
periodieke monitoring.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 69, lid 2. 

Or. nl

Motivering

Zie amendement op artikel 15, letter d. Periodieke monitoring biedt weinig of geen meerwaarde 
aangezien er in de richtlijn geen conclusies aan worden verbonden. Het komt aan de bevoegde 
autoriteiten toe te bepalen wanneer monitoring zinvol is.

Amendement 214
Robert Sturdy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het bepaalde in de eerste 
alinea vindt de periodieke monitoring ten 
minste eens om de zeven jaar plaats.

Schrappen

Or. en

Motivering

Wij zijn het er niet mee eens dat er een minimum frequentie voor de periodieke monitoring moet 
worden vastgesteld aangezien er verschillen zullen optreden die afhankelijk zijn van de sector en 
het soort monitoring dat wordt uitgevoerd.

" Monitoring" kan een groot aantal verschillende dingen betekenen, vanaf een eenvoudige 
visuele controle en vastlegging tot aan en gedetailleerde, zodat het niet passend is om hier 
criteria vast te stellen. 



AM\742069NL.doc 33/76 PE412.187v01-00

NL

Amendement 215
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het bepaalde in de eerste 
alinea vindt de periodieke monitoring ten 
minste eens om de zeven jaar plaats.

Onverminderd het bepaalde in de eerste 
alinea vindt de periodieke monitoring van 
grondwater en grond ten minste 
respectievelijk eenmaal in de 5 of 10 jaar 
plaats, tenzij de monitoring gebaseerd is 
op een systematische beoordeling van de 
verontreinigingsgevaren.

Or. en

Motivering

Ten eerste moet de frequentie van het monitoren van grondwater en bodem gedifferentieerd 
worden ter vergemakkelijken van het monitoren, dat voor grondwater minder kostbaar en beter 
uitvoerbaar is dan voor grond. 

Ten tweede moet ter waarborging van een doeltreffende en zeer efficiënte monitoring van de 
bodem en het grondwater de mogelijkheid bestaan de frequentie op grond van de milieurisico's 
vast te stellen. In dit geval moet de Commissie de noodzakelijke criteria vaststellen ter 
waarborging van een goede uitvoering in de praktijk.

Amendement 216
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het bepaalde in de eerste 
alinea vindt de periodieke monitoring ten 
minste eens om de zeven jaar plaats.

Onverminderd het bepaalde in de eerste 
alinea vindt de periodieke monitoring ten 
minste ieder jaar plaats.

Or. en

Motivering

En monitoring van de grond en het grondwater moet tenminste eenmaal per jaar plaatsvinden 
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met het oog op een tijdige ontdekking van eventuele verontreiniging en ter beperking van de 
schade en de uiteindelijke kosten om de schade te herstellen. De resultaten van het monitoren 
moeten worden opgenomen in het jaarverslag van de exploitant en moeten openbaar worden 
gemaakt. Om tot geharmoniseerde voorwaarden voor de gehele EU te komen, moet de 
Commissie criteria voor de minimale frequentie vaststellen.

Amendement 217
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het bepaalde in de eerste 
alinea vindt de periodieke monitoring ten 
minste eens om de zeven jaar plaats.

Onverminderd het bepaalde in de eerste 
alinea vindt de periodieke monitoring van 
gevaarlijke stoffen ten minste eenmaal per 
jaar voor grondwater en om de vijf jaar 
voor grond plaats.

Or. en

Amendement 218
Robert Sturdy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan criteria vaststellen ter 
bepaling van de frequentie van de 
periodieke monitoring.

Schrappen

Or. en

Motivering

Wij zijn het er niet mee eens dat er een minimum frequentie voor de periodieke monitoring moet 
worden vastgesteld aangezien er verschillen zullen optreden die afhankelijk zijn van de sector en 
het soort monitoring dat wordt uitgevoerd.

" Monitoring" kan een groot aantal verschillende dingen betekenen, vanaf een eenvoudige 
visuele controle en vastlegging tot aan en gedetailleerde, zodat het niet passend is om hier 
criteria vast te stellen. 
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Amendement 219
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan criteria vaststellen ter 
bepaling van de frequentie van de 
periodieke monitoring.

Schrappen

Or. en

Motivering

Elke lidstaat moet de richtlijn uitvoeren. Het is een zaak van de individuele lidstaten te bepalen 
welke procedure voor het monitoren moet worden gevolgd.

Amendement 220
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan criteria vaststellen ter 
bepaling van de frequentie van de 
periodieke monitoring.

De Commissie stelt criteria voor de 
beoordeling van de vervuilingsrisico's 
vast.

Or. en

Motivering

Ten eerste moet de frequentie van het monitoren van grondwater en bodem gedifferentieerd 
worden ter vergemakkelijken van het monitoren, dat voor grondwater minder kostbaar en beter 
uitvoerbaar is dan voor grond. 

Ten tweede moet ter waarborging van een doeltreffende en zeer efficiënte monitoring van de 
bodem en het grondwater de mogelijkheid bestaan de frequentie op grond van de milieurisico's 
vast te stellen. In dit geval moet de Commissie de noodzakelijke criteria vaststellen ter 
waarborging van een goede uitvoering in de praktijk.
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Amendement 221
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 69, lid 2.

Schrappen

Or. en

Motivering

Elke lidstaat moet de richtlijn uitvoeren. Het is een zaak van de individuele lidstaten te bepalen 
welke procedure voor het monitoren moet worden gevolgd.

Amendement 222
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan criteria vaststellen ter 
bepaling van de frequentie van de 
periodieke monitoring.

De Commissie stelt criteria vast ter 
bepaling van de frequentie van de 
periodieke monitoring.

Or. en

Motivering

Een monitoring van de grond en het grondwater moet ten minste eenmaal per jaar plaatsvinden 
met het oog op een tijdige ontdekking van eventuele verontreiniging en ter beperking van de 
schade en de uiteindelijke kosten om de schade te herstellen. De resultaten van het monitoren 
moeten worden opgenomen in het jaarverslag van de exploitant en moeten openbaar worden 
gemaakt. Om tot geharmoniseerde voorwaarden voor de gehele EU te komen, moet de 
Commissie criteria voor de minimale frequentie vaststellen.
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Amendement 223
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de vaststelling van algemene 
bindende voorschriften zorgen de lidstaten 
voor een geïntegreerde aanpak en 
garanderen zij een hoog niveau van 
bescherming van het milieu dat 
gelijkwaardig is aan het niveau dat door 
middel van individuele 
vergunningsvoorwaarden tot stand kan 
worden gebracht.

1. Bij de vaststelling van algemene 
bindende voorschriften zorgen de lidstaten 
voor een geïntegreerde aanpak en 
garanderen zij een hoog niveau van 
volksgezondheid en bescherming van het 
milieu dat gelijkwaardig is aan het niveau 
dat door middel van individuele 
vergunningsvoorwaarden tot stand kan 
worden gebracht. 

Or. pl

Amendement 224
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de Commissie een nieuw of bijgesteld 
BBT-referentiedocument aanneemt, 
toetsen en actualiseren de lidstaten, voor 
zover nodig, binnen vier jaar na de 
bekendmaking daarvan de algemene 
bindende voorschriften voor de betrokken 
installaties.

Als de Commissie een nieuw of bijgesteld 
BBT-referentiedocument publiceert, 
toetsen en actualiseren de lidstaten, voor 
zover nodig, de algemene bindende 
voorschriften voor de betrokken installaties
waarbij zij rekening houden met de 
investeringscycli. Daarom moeten de 
algemene bindende voorschriften voor 
bestaande installaties voor industriële 
activiteiten zoals bedoeld in Bijlage I, 
onder 6.6, binnen 15 jaar worden herzien 
en geactualiseerd.

Or. en
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Amendement 225
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de Commissie een nieuw of bijgesteld 
BBT-referentiedocument aanneemt, 
toetsen en actualiseren de lidstaten, voor 
zover nodig, binnen vier jaar na de 
bekendmaking daarvan de algemene 
bindende voorschriften voor de betrokken 
installaties.

Als de Commissie een nieuw of bijgesteld 
BBT-referentiedocument publiceert, 
toetsen en actualiseren de lidstaten, voor 
zover nodig, binnen vier jaar na de 
bekendmaking daarvan de algemene 
bindende voorschriften voor de betrokken 
installaties, rekening houdend met de 
investeringscycli van bedrijven.

Or. nl

Motivering

Overgangsperiodes zijn belangrijk. Daarom moet bij de algemene bindende voorschriften 
rekening gehouden worden met de investeringscycli van bedrijven. 

Amendement 226
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de Commissie een nieuw of bijgesteld 
BBT-referentiedocument aanneemt, 
toetsen en actualiseren de lidstaten, voor 
zover nodig, binnen vier jaar na de 
bekendmaking daarvan de algemene 
bindende voorschriften voor de betrokken 
installaties.

Als de Commissie een nieuw of bijgesteld 
BBT-referentiedocument aanneemt, 
herzien en actualiseren de lidstaten, voor 
zover dit laatste nodig is, binnen vier jaar 
na de bekendmaking daarvan de algemene 
bindende voorschriften voor de betrokken 
installaties.

Or. en

Motivering

Eerst moeten de voorschriften opnieuw worden bezien en dit vormt de voorwaarde voor de 
beoordeling van de noodzaak van een uiteindelijke actualisering van de 
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vergunningsvoorwaarden. Daarom moet er een verduidelijking van de woorden " voor zover 
nodig" komen.

Amendement 227
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de Commissie een nieuw of bijgesteld 
BBT-referentiedocument aanneemt, toetsen 
en actualiseren de lidstaten, voor zover 
nodig, binnen vier jaar na de 
bekendmaking daarvan de algemene 
bindende voorschriften voor de betrokken 
installaties.

Als de Commissie een nieuw of bijgesteld 
BBT-referentiedocument aanneemt, toetsen 
en actualiseren de lidstaten, voor zover 
nodig, binnen vier jaar na de 
bekendmaking daarvan de algemene 
bindende voorschriften voor de betrokken 
nieuwe installaties.

Or. fi

Amendement 228
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Emissiegrenswaarden in de Gemeenschap
1. De Raad stelt op voorstel van de 
Commissie overeenkomstige de in het 
Verdrag vastgelegde procedure 
emissiegrenswaarden vast:
voor de categorieën installaties zoals 
bedoeld in Bijlage I, met uitzondering van 
stortplaatsen zoals bedoeld in de punten 
5.1 en 5.4 van de Bijlage, en
voor verontreinigende stoffen zoals 
bedoeld in Bijlage III ten aanzien 
waarvan is vastgesteld dat hiervoor 
communautaire actie noodzakelijk is, met 
name op grond van de uitwisseling van 
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gegevens zoals bedoeld in artikel 16.
2. Als er geen gemeenschappelijke 
communautaire emissiegrenswaarden 
bestaan die voor de uitvoering van deze 
richtlijn zijn vastgelegd, dan zijn als 
minimumgrenswaarden overeenkomstig 
onderhavige richtlijn op de in Bijlage I 
bedoelde installaties van toepassing de 
passende emissiegrenswaarden 
overeenkomstig de richtlijn waarnaar een 
bijlage II wordt verwezen en de 
emissiegrenswaarden welke in andere 
Gemeenschapswetgeving zijn vastgelegd
De Raad neemt op voorstel van de 
Commissie en overeenkomstig de in het 
Verdrag vastgelegde procedure de 
technische bepalingen aan die van 
toepassing zijn op stortplaatsen zoals 
bedoeld in Bijlage I, punten 5.1 en 5.4, 
evenwel onverminderd de toepassing van 
de voorschriften van onderhavige 
richtlijn.

Or. fi

Amendement 229
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als er voor een nationaal emissieplafond 
zoals omschreven in richtlijn 2001/81/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 oktober 2001 inzake nationale 
emissieplafonds voor bepaalde 
luchtverontreinigende stoffen 1 strengere 
voorwaarden nodig zijn dan die welke 
haalbaar zijn door middel van het gebruik 
van de best beschikbare technieken of de 
andere vereisten van deze richtlijn, dan 
kunnen de lidstaten aanvullende 
maatregelen ten aanzien van de 
installaties verlangen. Met de kosten en 
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baten van deze maatregelen in 
vergelijking met maatregelen bij andere 
emissiebronnen dan installaties moet 
rekening worden gehouden.
_______
1 PB L 309 van 27.11.2001, blz. 22.

Or. en

Motivering

Het verband tussen de IPPC-richtlijn en milieurichtlijnen zoals de richtlijn betreffende de 
nationale emissieplafonds en de habitatrichtlijn moet worden verduidelijkt: waar behoefte is aan 
strengere voorwaarden dan die welke met de beste beschikbare technieken zijn te bereiken, 
kunnen de lidstaten strengere emissiebeperkingen van installaties verlangen. Deze bepaling is 
noodzakelijk omdat emissies met de beste beschikbare technieken kunnen worden beperkt, maar 
het bereiken van emissiedoelstellingen niet kan worden gegarandeerd.

Amendement 230
Marcello Vernola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
bevoegde autoriteit de ontwikkelingen op 
het gebied van de beste beschikbare 
technieken en de bekendmaking van 
nieuwe of herziene BBT-
referentiedocumenten volgt of daarvan op 
de hoogte wordt gehouden.

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
bevoegde autoriteit de ontwikkelingen op 
het gebied van de beste beschikbare 
technieken en de bekendmaking van 
nieuwe of herziene BBT-
referentiedocumenten volgt of daarvan op 
de hoogte wordt gehouden en dat ook het 
betrokken publiek wordt geïnformeerd.

Or. en

Motivering

Er moet een voorlichtingscampagne worden gelanceerd.
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Amendement 231
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten treffen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
bevoegde autoriteit alle 
vergunningsvoorwaarden geregeld toetst en 
deze bijstelt als dat nodig is om de 
naleving van deze richtlijn te garanderen .

1. De lidstaten treffen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
bevoegde autoriteit alle 
vergunningsvoorwaarden geregeld, en ten 
minste om de tien jaar, toetst en deze 
bijstelt als dat nodig is om de naleving van 
deze richtlijn te garanderen .

Or. en

Motivering

Afgezien van de toetsing na de publicatie van een nieuw of herzien BBT- document moet er een 
vast, EU-breed tijdschema voor de regelmatige heroverweging worden ingevoerd, met name om 
concurrentievervalsing te voorkomen. 

Het amendement op artikel 22,1 lid 1, is toelaatbaar overeenkomstig artikel 80a van het 
Reglement gezien het nauw verband, ten aanzien van een EU- brede minimumfrequentie van het 
tijdstip voor een herziening van de vergunning, met de voorgestelde tekst van lid 3.

Amendement 232
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de Commissie een nieuw of 
bijgesteld BBT-referentiedocument 
aanneemt, zien de lidstaten erop toe dat de 
bevoegde autoriteit, voor zover nodig, 
binnen vier jaar na de bekendmaking
daarvan de vergunningsvoorwaarden voor 
de betrokken installaties toetst en bijstelt.

Schrappen

De eerste alinea is van toepassing op alle 
overeenkomstig artikel 16, lid 3, 
toegestane afwijkingen.
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Or. fi

Amendement 233
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de Commissie een nieuw of 
bijgesteld BBT-referentiedocument 
aanneemt, zien de lidstaten erop toe dat de 
bevoegde autoriteit, voor zover nodig, 
binnen vier jaar na de bekendmaking 
daarvan de vergunningsvoorwaarden voor 
de betrokken installaties toetst en bijstelt.

3. Als de Commissie een nieuw of 
bijgesteld BBT-referentiedocument 
publiceert, zien de lidstaten erop toe dat de 
bevoegde autoriteit, voorzover nodig, 
binnen vier jaar na de bekendmaking 
daarvan de vergunningsvoorwaarden voor 
de betrokken installaties toetst en bijstelt 
op de natuurlijke afloopdatum voor de 
periodieke toetsing en actualisering van 
de vergunning, waarbij in individuele 
gevallen rekening wordt gehouden met 
investeringscycli..

Or. en

Motivering

Met deze bepaling wordt beoogd te garanderen dat er bij vergunningen geen sprake zal zijn van 
wijzigingen met terugwerkende kracht wanneer het BBT- referentiedocumenten wordt 
geactualiseerd. Dit zou exploitanten de nodige stabiliteit geven, zodat ze hun activiteiten zonder 
onnodige kosten en voortdurende wijzigingen kunnen uitvoeren. De huidige wetgeving voorziet 
verder in een periodieke herziening van de afgegeven vergunningen (om de vijf jaar in Italië). Er 
zal dus een nieuw BBT gelden na de natuurlijke afloop van een vergunning.

Amendement 234
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de Commissie een nieuw of 
bijgesteld BBT-referentiedocument 
aanneemt, zien de lidstaten erop toe dat de 

3. Als de Commissie een nieuw of 
bijgesteld BBT-referentiedocument 
publiceert, zien de lidstaten erop toe dat de 
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bevoegde autoriteit, voor zover nodig, 
binnen vier jaar na de bekendmaking 
daarvan de vergunningsvoorwaarden voor 
de betrokken installaties toetst en bijstelt.

bevoegde autoriteit, voor zover nodig, en 
in individuele gevallen rekening houdend 
met de investeringscycli van bedrijven, de 
vergunningsvoorwaarden voor de 
betrokken installaties toetst en bijstelt.
Daarom moeten de 
vergunningsvoorschriften voor bestaande 
installaties voor industriële activiteiten 
zoals bedoeld in Bijlage I, onder 6,6, 
binnen 15 jaar worden getoetst en 
geactualiseerd.

Or. en

Amendement 235
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de Commissie een nieuw of 
bijgesteld BBT-referentiedocument 
aanneemt, zien de lidstaten erop toe dat de 
bevoegde autoriteit, voor zover nodig, 
binnen vier jaar na de bekendmaking 
daarvan de vergunningsvoorwaarden voor 
de betrokken installaties toetst en bijstelt.

3. Als de Commissie een nieuw of 
bijgesteld BBT-referentiedocument 
aanneemt, zorgen de lidstaten ervoor dat 
de bevoegde autoriteit, voor zover nodig, 
binnen twee jaar na de bekendmaking 
daarvan de algemene bindende 
voorschriften voor de betrokken 
installaties toetst en bijstelt.

Or. en

Motivering

De BBT-referentiedocumenten zijn het resultaat van een lang proces en ze moeten, nadat ze 
eenmaal zijn vastgesteld, sneller in de praktijk worden gebracht. De termijn moet gelden voor de 
herziening en actualisering door de bevoegde autoriteit.
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Amendement 236
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de Commissie een nieuw of 
bijgesteld BBT-referentiedocument 
aanneemt, zien de lidstaten erop toe dat de 
bevoegde autoriteit, voor zover nodig, 
binnen vier jaar na de bekendmaking 
daarvan de vergunningsvoorwaarden voor 
de betrokken installaties toetst en bijstelt.

3. Als de Commissie een nieuw of 
bijgesteld BBT-referentiedocument 
publiceert, zien de lidstaten erop toe dat de 
bevoegde autoriteit, voor zover nodig, 
rekening houdend met de 
investeringscycli, de 
vergunningsvoorwaarden voor de 
betrokken installaties toetst en bijstelt.

Or. nl

Motivering

Wanneer niet van geval tot geval bekeken hoeft te worden of het past in de investeringscyclus, 
zoals Krahmer in zijn amendement 17 voorstelt, kan men voor alle bedrijven in een bepaalde 
situatie, bijvoorbeeld voor bestaande installaties, generiekbeoordelen of het past in de 
investeringscyclus. Dat is niet alleen goed voor ondernemers, maar dat maakt de kosten voor 
gemeenten ook weer lager, want dan hoeven zij niet ieder geval weer apart te gaan beoordelen. 

Amendement 237
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de Commissie een nieuw of 
bijgesteld BBT-referentiedocument 
aanneemt, zien de lidstaten erop toe dat de 
bevoegde autoriteit, voor zover nodig, 
binnen vier jaar na de bekendmaking 
daarvan de vergunningsvoorwaarden voor 
de betrokken installaties toetst en bijstelt.

3. Als de Commissie een nieuw of 
bijgesteld BBT-referentiedocument 
aanneemt, herzien de lidstaten binnen vier 
jaar na de bekendmaking daarvan de 
vergunningsvoorwaarden voor de 
betrokken installaties en actualiseren deze 
voor zover nodig..

Or. en
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Motivering

Eerst moeten de voorschriften opnieuw worden bezien en dit vormt de voorwaarde voor de 
beoordeling van de noodzaak van een uiteindelijke actualisering van de 
vergunningsvoorwaarden. Daarom moet er een verduidelijking van de woorden " voor zover 
nodig" komen.

Amendement 238
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de Commissie een nieuw of 
bijgesteld BBT-referentiedocument 
aanneemt, zien de lidstaten erop toe dat de 
bevoegde autoriteit, voor zover nodig,
binnen vier jaar na de bekendmaking 
daarvan de vergunningsvoorwaarden voor 
de betrokken installaties toetst en bijstelt.

3. Als de Commissie een nieuw of 
bijgesteld BBT-referentiedocument 
aanneemt, herzien de lidstaten binnen twee
jaar na de bekendmaking daarvan de 
vergunningsvoorwaarden voor de 
betrokken installaties en actualiseren deze 
voor zover nodig..

Or. en

Motivering

BBTs weerspiegelen het dynamische concept van een technisch resultaat waarover in het 
algemeen na een proces van vijf jaar overeenstemming wordt bereikt tussen technische 
deskundigen van de lidstaten. Deze dynamische technologische verandering moet, als dat nodig 
is, worden erkend, herzien en aangepast na twee jaar na publicatie van de BBT-
referentiedocumenten om ervoor te zorgen dat de dynamiek in het streven naar milieu-innovatie 
behouden blijft. 

Amendement 239
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de Commissie een nieuw of 
bijgesteld BBT-referentiedocument 
aanneemt, zien de lidstaten erop toe dat de 

3. Als de Commissie een nieuw of 
bijgesteld BBT-referentiedocument 
aanneemt, zien de lidstaten erop toe dat de 
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bevoegde autoriteit, voor zover nodig, 
binnen vier jaar na de bekendmaking 
daarvan de vergunningsvoorwaarden voor 
de betrokken installaties toetst en bijstelt.

bevoegde autoriteit, voor zover nodig, 
binnen een gepaste periode na de 
bekendmaking daarvan de 
vergunningsvoorwaarden voor de 
betrokken installaties toetst en bijstelt. 

Or. en

Motivering

Na vaststelling of herziening van een BBT-referentiedocument moeten de lidstaten meer 
flexibiliteit hebben ten aanzien van het tijstip van de herziening (b.v. om rekening te houden met 
investeringscycli). Dit amendement moet samen met amendement 5 gezien worden, waarmee een 
vast, voor de gehele EU geldend tijdschema voor de periodieke herziening wordt voorgesteld. Zo 
zou een minimum frequentie voor de herziening gewaarborgd worden. 

Amendement 240
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea is van toepassing op alle 
overeenkomstig artikel 16, lid 3, 
toegestane afwijkingen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De BBT-referentiedocumenten zijn het resultaat van een lang proces en ze moeten, nadat ze 
eenmaal zijn vastgesteld, sneller in de praktijk worden gebracht. De termijn moet gelden voor de 
herziening en actualisering door de bevoegde autoriteit.
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Amendement 241
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea is van toepassing op alle 
overeenkomstig artikel 16, lid 3, 
toegestane afwijkingen.

Schrappen

Or. en

Motivering

BBTs weerspiegelen het dynamische concept van een technisch resultaat waarover in het 
algemeen na een proces van vijf jaar overeenstemming wordt bereikt tussen technische 
deskundigen van de lidstaten. Deze dynamische technologische verandering moet, als dat nodig 
is, worden erkend, herzien en aangepast na twee jaar na publicatie van de BBT-
referentiedocumenten om ervoor te zorgen dat de dynamiek in het streven naar milieu-innovatie 
behouden blijft. 

Amendement 242
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea is van toepassing op alle 
overeenkomstig artikel 16, lid 3, toegestane 
afwijkingen.

De eerste alinea is eveneens van toepassing 
op alle overeenkomstig artikel 16, lid 3, 
toegestane afwijkingen.

Or. en

Motivering

Na vaststelling of herziening van een BBT-referentiedocument moeten de lidstaten meer 
flexibiliteit hebben ten aanzien van het tijstip van de herziening (b.v. om rekening te houden met 
investeringscycli). Dit amendement moet samen met amendement 5 gezien worden, waarmee een 
vast, voor de gehele EU geldend tijdschema voor de periodieke herziening wordt voorgesteld. Zo 
zou een minimum frequentie voor de herziening gewaarborgd worden.
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Amendement 243
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ontwikkelingen op het gebied van de 
beste beschikbare technieken maken een 
significante beperking van de emissies 
mogelijk ;

(b) ontwikkelingen op het gebied van de 
beste beschikbare technieken maken een 
significante beperking van de emissies 
mogelijk zonder onredelijke kosten;

Or. fi

Amendement 244
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) als het noodzakelijk is om te 
voldoen aan richtlijn 2001/81/EG van het 
Europees Parlement en de Raad inzake 
nationale emissieplafonds voor bepaalde 
luchtverontreinigende stoffen.

Or. en

Motivering

De luchtkwaliteitsdoelstellingen van de richtlijn emissieplafonds zullen in de meeste lidstaten 
waarschijnlijk niet gehaald worden, zodat de bevoegde autoriteit de vergunningen van de 
betrokken installaties zonodig moet actualiseren om te waarborgen dat men zich in de praktijk 
aan de plafonds uit deze richtlijn houdt.
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Amendement 245
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 Schrappen
Sluiting en sanering van terreinen

1. Onverminderd Richtlijn 2004/35/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 21 april 2004 betreffende 
milieuaansprakelijkheid met betrekking 
tot het voorkomen en herstellen van 
milieuschade en Richtlijn 20../../EG van 
het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een kader voor de 
bescherming van de bodem en tot 
wijziging van Richtlijn 2004/35/EG ziet de 
bevoegde autoriteit erop toe dat de 
vergunningsvoorwaarden die werden 
opgelegd om de toepassing van het in 
artikel 12, punt 8, genoemde beginsel te 
garanderen, worden nageleefd wanneer 
de activiteiten definitief worden stopgezet.
2. Wanneer de activiteit gepaard gaat met 
het gebruik, de productie of de uitstoot 
van gevaarlijke stoffen die relevant zijn 
voor de mogelijkheid van bodem- en 
grondwaterverontreiniging op het terrein 
van de installatie, stelt de exploitant een 
situatierapport op alvorens de exploitatie 
van de installatie begint of de vergunning 
voor de installatie wordt bijgesteld. Dat 
rapport bevat de gekwantificeerde 
gegevens die noodzakelijk zijn om de 
uitgangstoestand van de bodem en het 
grondwater te bepalen.
De Commissie stelt criteria voor de 
inhoud van het situatierapport vast.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 69, lid 2.
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3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand op het punt van bodem- en 
grondwaterverontreiniging door 
gevaarlijke stoffen. Als de installatie, in 
vergelijking met de uitgangstoestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, verontreiniging van de 
bodem of het grondwater met gevaarlijke 
stoffen heeft veroorzaakt, saneert de 
exploitant het terrein en herstelt hij die 
uitgangstoestand.
4. Als de exploitant er niet toe gehouden is 
een situatierapport als bedoeld in lid 2 op 
te stellen, neemt hij bij de definitieve 
stopzetting van de activiteiten de nodige 
maatregelen om te garanderen dat de 
locatie geen significant risico vormt voor 
de menselijke gezondheid en het milieu.
________
1 PB L 143 van 30.4.2004, blz. 56.
2 PB L

Or. en

Amendement 246
Marcello Vernola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd Richtlijn 2004/35/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
21 april 2004 betreffende 
milieuaansprakelijkheid met betrekking tot 
het voorkomen en herstellen van 
milieuschade en Richtlijn 20../../EG van 
het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een kader voor de 
bescherming van de bodem en tot 
wijziging van Richtlijn 2004/35/EG ziet de 
bevoegde autoriteit erop toe dat de 
vergunningsvoorwaarden die werden 

1. Onverminderd Richtlijn 2004/35/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 21 
april 2004 betreffende 
milieuaansprakelijkheid met betrekking tot 
het voorkomen en herstellen van 
milieuschade, Richtlijn 2006/118/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2006 betreffende de 
bescherming van het grondwater tegen 
verontreiniging en achteruitgang van de 
toestand 1, de Richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
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opgelegd om de toepassing van het in 
artikel 12, punt 8, genoemde beginsel te 
garanderen, worden nageleefd wanneer de 
activiteiten definitief worden stopgezet.

bescherming van het milieu door middel 
van de strafwetgeving 2 en Richtlijn 
20../../EG van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van een kader voor 
de bescherming van de bodem en tot 
wijziging van Richtlijn 2004/35/EG ziet de 
bevoegde autoriteit erop toe dat de 
vergunningsvoorwaarden die werden 
opgelegd om de toepassing van het in 
artikel 12, punt 8, genoemde beginsel te 
garanderen, worden nageleefd wanneer de 
activiteiten definitief worden stopgezet.
________
1 PB L 372 van 27.12.2006, blz. 19.
2 PB L

Or. en

Motivering

Er moet met de Gemeenschapswetgeving ter zake rekening worden gehouden.

Amendement 247
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de activiteit gepaard gaat met 
het gebruik, de productie of de uitstoot van 
gevaarlijke stoffen die relevant zijn voor de 
mogelijkheid van bodem- en 
grondwaterverontreiniging op het terrein 
van de installatie, stelt de exploitant een 
situatierapport op alvorens de exploitatie 
van de installatie begint of de vergunning 
voor de installatie wordt bijgesteld. Dat 
rapport bevat de gekwantificeerde 
gegevens die noodzakelijk zijn om de 
uitgangstoestand van de bodem en het 
grondwater te bepalen.

2. Wanneer de activiteit gepaard gaat met 
het gebruik, de productie of de uitstoot van 
gevaarlijke stoffen die relevant zijn voor de 
mogelijkheid van een aanzienlijke bodem-
en grondwaterverontreiniging op het 
terrein van de installatie, stelt de exploitant 
een situatierapport op alvorens de 
exploitatie van de installatie begint of de 
vergunning voor de installatie wordt 
bijgesteld. Dat rapport bevat de 
gekwantificeerde gegevens die 
noodzakelijk zijn om de uitgangstoestand 
van de bodem en het grondwater te 
bepalen.

De Commissie stelt criteria voor de inhoud De Commissie stelt de algemene criteria 
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van het situatierapport vast. voor de inhoud van het situatierapport vast.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 69, lid 2.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 69, lid 2.

Or. en

Amendement 248
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de activiteit gepaard gaat met 
het gebruik, de productie of de uitstoot van 
gevaarlijke stoffen die relevant zijn voor de 
mogelijkheid van bodem- en 
grondwaterverontreiniging op het terrein 
van de installatie, stelt de exploitant een 
situatierapport op alvorens de exploitatie 
van de installatie begint of de vergunning 
voor de installatie wordt bijgesteld. Dat 
rapport bevat de gekwantificeerde 
gegevens die noodzakelijk zijn om de 
uitgangstoestand van de bodem en het 
grondwater te bepalen.

2. Wanneer de activiteit gepaard gaat met 
het gebruik, de productie of de uitstoot van 
relevante gevaarlijke stoffen die relevant 
zijn voor de mogelijkheid van bodem- en 
grondwaterverontreiniging op het terrein 
van de installatie, stelt de exploitant een 
situatierapport op alvorens de exploitatie 
van de installatie begint of de vergunning 
voor de installatie wordt bijgesteld. Dat 
rapport bevat de gekwantificeerde 
gegevens die noodzakelijk zijn om de 
uitgangstoestand van de bodem en het 
grondwater te bepalen op het punt van 
aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen.

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat de periodieke monitoring betrekking moet hebben op alle mogelijke stoffen 
(dat kunnen er honderden zijn) is het nodig de omvang van de monitoring te beperken tot de 
relevante gevaarlijke stoffen die in aanmerkelijke hoeveelheden worden aangetroffen. 
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Amendement 249
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand op het punt van bodem- en 
grondwaterverontreiniging door 
gevaarlijke stoffen. Als de installatie, in 
vergelijking met de uitgangstoestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, verontreiniging van de 
bodem of het grondwater met gevaarlijke 
stoffen heeft veroorzaakt, saneert de 
exploitant het terrein en herstelt hij die 
uitgangstoestand.

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand op het punt van bodem- en 
grondwaterverontreiniging door 
gevaarlijke stoffen. Als de installatie 
verontreiniging van de bodem of het 
grondwater met gevaarlijke stoffen heeft 
veroorzaakt, saneert de exploitant het 
terrein en brengt hij het in een 
bevredigende toestand.

(Dit amendement geldt voor de gehele 
richtlijn. Bij aanneming zijn 
dienovereenkomstige wijzigingen nodig in 
de tekst, b.v. in artikel 12, lid 8 van het 
Commissievoorstel).

Or. de

Motivering

Het doel een locatie zo te herstellen dat de "uitgangstoestand" wordt bereikt is een probleem als 
de grond al vervuild is geraakt voordat met een commerciële activiteit werd begonnen. Het doel 
van het herstel moet daarom in ieder geval ook een toestand zijn die voor de autoriteit op grond 
van de bestaande rechtssituatie bevredigend is. 

Amendement 250
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand op het punt van bodem- en 

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand op het punt van bodem- en 
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grondwaterverontreiniging door 
gevaarlijke stoffen. Als de installatie, in 
vergelijking met de uitgangstoestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, verontreiniging van de 
bodem of het grondwater met gevaarlijke 
stoffen heeft veroorzaakt, saneert de 
exploitant het terrein en herstelt hij die 
uitgangstoestand.

grondwaterverontreiniging door 
gevaarlijke stoffen. Als de installatie, in 
vergelijking met de uitgangstoestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, verontreiniging van de 
bodem of het grondwater met gevaarlijke 
stoffen heeft veroorzaakt, saneert de 
exploitant het terrein en herstelt hij die 
uitgangstoestand ter voorkoming van 
gevaar voor de volksgezondheid en het 
milieu.

Or. en

Amendement 251
Marcello Vernola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand op het punt van bodem- en 
grondwaterverontreiniging door 
gevaarlijke stoffen. Als de installatie, in 
vergelijking met de uitgangstoestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, verontreiniging van de 
bodem of het grondwater met gevaarlijke 
stoffen heeft veroorzaakt, saneert de 
exploitant het terrein en herstelt hij die 
uitgangstoestand.

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand op het punt van bodem- en 
grondwaterverontreiniging door 
gevaarlijke stoffen. Als de installatie, in 
vergelijking met de toestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, verontreiniging van de 
bodem of het grondwater met gevaarlijke 
stoffen heeft veroorzaakt, saneert de 
exploitant het terrein en herstelt hij die 
toestand. Zo niet, dan moet hij de schade 
herstellen.

Or. en

Motivering

De aanduiding "uitgangstoestand" geeft aanleiding tot een onjuiste interpretatie. Er dient 
rekening te worden gehouden met de Gemeenschapswetgeving inzake verantwoordelijkheid bij 
milieuschade.
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Amendement 252
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand op het punt van bodem- en 
grondwaterverontreiniging door 
gevaarlijke stoffen. Als de installatie, in 
vergelijking met de uitgangstoestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, verontreiniging van de 
bodem of het grondwater met gevaarlijke 
stoffen heeft veroorzaakt, saneert de 
exploitant het terrein en herstelt hij die 
uitgangstoestand.

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand op het punt van bodem- en 
grondwaterverontreiniging door 
gevaarlijke stoffen. Als de installatie, in 
vergelijking met de uitgangstoestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, meetbare verontreiniging 
van de bodem of het grondwater met 
gevaarlijke stoffen heeft veroorzaakt, 
saneert de exploitant het terrein en herstelt 
hij die uitgangstoestand.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van deze bepaling is nodig om haar beter aan de praktijk aan te passen en beter 
te handhaven te maken.

Amendement 253
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand op het punt van bodem- en 
grondwaterverontreiniging door 
gevaarlijke stoffen. Als de installatie, in 
vergelijking met de uitgangstoestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, verontreiniging van de 
bodem of het grondwater met gevaarlijke 
stoffen heeft veroorzaakt, saneert de 
exploitant het terrein en herstelt hij die 

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand op het punt van bodem- en 
grondwaterverontreiniging door relevante
gevaarlijke stoffen. Als de installatie, in 
vergelijking met de uitgangstoestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, verontreiniging van de 
bodem of het grondwater met relevante
gevaarlijke stoffen heeft veroorzaakt, 
saneert de exploitant het terrein en herstelt 
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uitgangstoestand. hij die uitgangstoestand.

Or. nl

Motivering

Zie amendement op artikel 3, lid 15. Door de definitie van 'gevaarlijke stoffen' en de koppeling 
van het situatierapport aan de aanwezigheid van deze stoffen is het toepassingsgebied zeer ruim. 
Een noodzakelijke beperking van het toepassingsgebied kan worden bereikt door de toevoeging 
van het woord "relevant".

Amendement 254
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 Schrappen
Verslaglegging over het inachtnemen van 

de voorwaarden
Het in artikel 8, punt 1, bedoelde verslag 
over de naleving omvat een vergelijking 
tussen de werking van de installatie, 
inclusief het emissieniveau, en de beste 
beschikbare technieken als beschreven in 
de BBT-referentiedocumenten.

Or. en

Motivering

De milieuwinst van dit artikel is minimaal omdat de vergunningen zelf met de BBT moeten 
stroken. Handhaving ervan zal de administratieve last echter verzwaren.
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Amendement 255
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verslaglegging over de naleving Verslaglegging inzake BBT

Or. nl

Motivering

Volgens de impactbeoordeling is het doel van artikel 24 de exploitant bewust te laten worden 
van de BBT. Aangezien dit artikel niet gaat over de naleving van de voorwaarden, wordt 
voorgesteld de verwijzing naar artikel 8 achterwege te laten. Om de filosofie van het streven 
naar mogelijke verbeteringen meer te benadrukken, wordt voorgesteld "mogelijke maatregelen 
tot vermindering van de emissies" op te nemen.

Amendement 256
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in artikel 8, punt 1, bedoelde verslag 
over de naleving omvat een vergelijking 
tussen de werking van de installatie, 
inclusief het emissieniveau, en de beste 
beschikbare technieken als beschreven in 
de BBT-referentiedocumenten.

De exploitant dient jaarlijks een verslag 
op te maken inzake de toepassing van 
BBT. Dit verslag omvat een vergelijking 
tussen de werking van de installatie, 
inclusief het emissieniveau, mogelijke 
maatregelen tot vermindering van de 
emissies en de beste beschikbare 
technieken als beschreven in de BBT-
referentiedocumenten.

Or. nl

Motivering

Volgens de impactbeoordeling is het doel van artikel 24 de exploitant bewust te laten worden 
van de BBT. Aangezien dit artikel niet gaat over de naleving van de voorwaarden, wordt 
voorgesteld de verwijzing naar artikel 8 achterwege te laten. Om de filosofie van het streven 
naar mogelijke verbeteringen meer te benadrukken, wordt voorgesteld "mogelijke maatregelen 
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tot vermindering van de emissies" op te nemen.

Amendement 257
Marcello Vernola, Elisabetta Gardini, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in artikel 8, punt 1, bedoelde verslag 
over de naleving omvat een vergelijking 
tussen de werking van de installatie, 
inclusief het emissieniveau, en de beste 
beschikbare technieken als beschreven in 
de BBT-referentiedocumenten.

Het in artikel 8, punt 1, bedoelde verslag 
over de naleving omvat een vergelijking 
van het emissieniveau, en de 
emissieniveaus die verband houden met 
de beste beschikbare technieken als 
beschreven in de BBT-
referentiedocumenten.

Or. en

Motivering

Als bij de vergelijking vooral naar de emissieniveaus wordt gekeken, dan worden de lasten voor 
de exploitanten verlicht.

Amendement 258
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in artikel 8, punt 1, bedoelde verslag 
over de naleving omvat een vergelijking 
tussen de werking van de installatie, 
inclusief het emissieniveau, en de beste 
beschikbare technieken als beschreven in
de BBT-referentiedocumenten.

Het in artikel 8, punt 1, bedoelde verslag 
over de naleving omvat een vergelijking 
tussen de werking van de installatie, 
inclusief het emissieniveau, en de beste 
beschikbare technieken als beschreven in 
de BBT-referentiedocumenten. Het verslag 
wordt onverwijld op het internet 
toegankelijk gemaakt.

Or. en
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Motivering

Het publiek en NGO's moeten met behulp van internet eenvoudig toegang hebben tot de nodige 
informatie.

Amendement 259
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in artikel 8, punt 1, bedoelde verslag 
over de naleving omvat een vergelijking 
tussen de werking van de installatie, 
inclusief het emissieniveau, en de beste 
beschikbare technieken als beschreven in 
de BBT-referentiedocumenten.

Het in artikel 8, punt 1, bedoelde verslag 
over de naleving omvat een vergelijking 
tussen de werking van de installatie, 
inclusief het emissieniveau, en de beste 
beschikbare technieken als beschreven in 
de BBT-referentiedocumenten. Alle 
verslagen moeten permanent online voor 
het publiek beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat zowel lokale en nationale NGO's en het betrokken publiek, 
waaronder burgers die normale werktijden hebben en beperkt toegang hebben tot openbare 
registers, de beschikking hebben over de nodige instrumenten en over online toegang tot 
informatie, teneinde waardevolle ondersteuning te kunnen bieden aan bevoegde autoriteiten bij 
de beoordeling van de naleving en te kunnen helpen bij het voorkomen van verdere gezondheids-
en milieurisico's door middel van vroegtijdige waarschuwing.

Amendement 260
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zetten een systeem van 
inspecties van installaties op. Dat systeem 
omvat ook inspecties ter plaatse.

1. De lidstaten zetten een systeem van 
inspecties van installaties op. Dat systeem 
omvat ook inspecties ter plaatse. Zij 
waarborgen dat er voldoende personen 
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met vakkennis beschikbaar zijn om deze 
inspecties uit te voeren.

Or. en

Motivering

Het ontbreken van geharmoniseerde regels voor de bevoegde autoriteiten om de inspecties uit te 
voeren heeft tot grote verschillen tussen de lidstaten geleid op de punten frequentie, diepgang en 
kwaliteit en heeft acties tot handhaving tot gevolg gehad. De inspecties moeten steekproefsgewijs 
plaatsvinden zodat de exploitant de werking van de installatie niet afstemt op de vooraf bekende 
inspectiedata.

Amendement 261
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zetten een systeem van 
inspecties van installaties op. Dat systeem 
omvat ook inspecties ter plaatse.

1. De lidstaten zetten een systeem van 
inspecties van installaties op. Dat systeem 
omvat ook inspecties ter plaatse. Zij 
waarborgen dat er voldoende personen 
met vakkennis beschikbaar zijn om deze 
inspecties uit te voeren.

Or. en

Motivering

Ten behoeve van een tijdige en betrouwbare beoordeling moeten er minimumfrequenties als 
veiligheidsmaatregel worden vastgesteld: De inspecties moeten steekproefsgewijs plaatsvinden 
zodat de exploitant de werking van de installatie niet afstemt op de vooraf bekende inspectiedata. 
De bevoegde autoriteiten moeten die inspecties door vakbekwame personen laten uitvoeren. De 
kosten die met de nodige capaciteitsopbouw verband houden, moeten door de exploitanten 
worden gedragen. 
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Amendement 262
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat er voor 
alle installaties een inspectieplan is.

Schrappen

Or. en

Motivering

De Commissie is momenteel bezig met een raadpleging over de inspectie van de installaties door 
de lidstaten om te zien of er voor zulke inspecties bindende eisen moeten komen. Het is niet 
duidelijk waarom de Commissie bindende eisen voorstelt voordat het resultaat van de 
raadpleging er is.

Amendement 263
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elk inspectieplan omvat de volgende 
elementen:

Schrappen

(a) een algemene beoordeling van de 
relevante en significante milieuaspecten;
(b) het geografisch gebied waarop het 
inspectieplan betrekking heeft;
(c) een register van de installaties waarop 
het inspectieplan betrekking heeft en een 
algemene evaluatie van de mate waarin 
deze voldoen aan de eisen van deze 
richtlijn;
(d) bepalingen betreffende de herziening 
ervan;
(e) een synopsis van de programma's voor 
routine-inspecties overeenkomstig lid 5;
(f) procedures voor niet-routinematige 
inspecties overeenkomstig lid 6;
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(g) voor zover nodig, bepalingen inzake 
samenwerking tussen verschillende 
inspectie-instanties.

Or. en

Motivering

De Commissie is momenteel bezig met een raadpleging over de inspectie van de installaties door 
de lidstaten om te zien of er voor zulke inspecties bindende eisen moeten komen. Het is niet 
duidelijk waarom de Commissie bindende eisen voorstelt voordat het resultaat van de 
raadpleging er is.

Amendement 264
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elk inspectieplan omvat de volgende 
elementen:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
inspecties worden uitgevoerd 
overeenkomstig aanbeveling 2001/331/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 4 April 2001 betreffende 
minimumcriteria voor milieu-inspecties in 
de lidstaten1.

(a) een algemene beoordeling van de 
relevante en significante milieuaspecten;
(b) het geografisch gebied waarop het 
inspectieplan betrekking heeft;
(c) een register van de installaties waarop 
het inspectieplan betrekking heeft en een 
algemene evaluatie van de mate waarin 
deze voldoen aan de eisen van deze 
richtlijn;
(d) bepalingen betreffende de herziening 
ervan;
(e) een synopsis van de programma's voor 
routine-inspecties overeenkomstig lid 5;
(f) procedures voor niet-routinematige 
inspecties overeenkomstig lid 6;
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(g) voor zover nodig, bepalingen inzake 
samenwerking tussen verschillende 
inspectie-instanties.

1 PB L 118 van 4.4.2001, blz. 41.

Or. en

Motivering

Een strikte handhaving zal essentieel zijn om de milieudoelstellingen van de richtlijn inzake 
industriële emissies te halen. De eisen die voor een inspectiestelsel (artikel 25)worden 
voorgesteld, zijn echter niet in de praktijk te brengen. Zij komen neer op bindende 
inspectievoorschriften bovenop de diverse eisen die al gesteld worden in de Seveso-richtlijn, de 
verordening betreffende afvalvervoer en de RMCEI (EU-aanbeveling minimumcriteria voor 
milieu-inspecties). De inspectie-eisen moeten op één instrument worden gebaseerd, bij voorkeur 
de RMCEI, om uitvoering in de praktijk haalbaar te maken.

Amendement 265
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op basis van de inspectieplannen stelt 
de bevoegde autoriteit geregeld 
inspectieprogramma's op, waarbij de 
frequentie van de bezoeken ter plaatse 
voor de verschillende types installaties 
wordt vastgesteld.

Schrappen

Die programma's behelzen ten minste een 
bezoek ter plaatse per twaalf maanden 
aan elke installatie, tenzij die 
programma's gebaseerd zijn op een 
systematische evaluatie van de 
milieurisico's van de betrokken 
installaties.
De Commissie stelt criteria voor de 
beoordeling van de milieurisico's vast.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
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artikel 69, lid 2.

Or. en

Motivering

Een strikte handhaving zal essentieel zijn om de milieudoelstellingen van de richtlijn inzake 
industriële emissies te halen. De eisen die voor een inspectiestelsel (artikel 25)worden 
voorgesteld, zijn echter niet in de praktijk te brengen. Zij komen neer op bindende 
inspectievoorschriften bovenop de diverse eisen die al gesteld worden in de Seveso-richtlijn, de 
verordening betreffende afvalvervoer en de RMCEI (EU-aanbeveling minimumcriteria voor 
milieu-inspecties). De inspectie-eisen moeten op één instrument worden gebaseerd, bij voorkeur 
de RMCEI, om uitvoering in de praktijk haalbaar te maken.

Amendement 266
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die programma's behelzen ten minste een 
bezoek ter plaatse per twaalf maanden aan 
elke installatie, tenzij die programma's 
gebaseerd zijn op een systematische 
evaluatie van de milieurisico's van de 
betrokken installaties.

Die programma's behelzen een bezoek ter 
plaatse niet later dan om de 36 maanden 
aan elke installatie en voor bijzondere 
installaties die hoge milieurisico's met zich 
brengen, dienen de programma's te 
voorzien in een bezoek ter plaatse om de 
12 maanden.

Or. en

Motivering

De Commissie is momenteel bezig met een raadpleging over de inspectie van de installaties door 
de lidstaten om te zien of er voor zulke inspecties bindende eisen moeten komen. Het is niet 
duidelijk waarom de Commissie bindende eisen voorstelt voordat het resultaat van de 
raadpleging er is.
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Amendement 267
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die programma's behelzen ten minste een 
bezoek ter plaatse per twaalf maanden aan 
elke installatie, tenzij die programma's 
gebaseerd zijn op een systematische 
evaluatie van de milieurisico's van de 
betrokken installaties.

Die programma's behelzen een bezoek ter 
plaatse niet later dan om de 36 maanden 
aan elke installatie; voor bijzondere 
installaties die hoge milieurisico's met zich 
brengen, dienen de programma's te 
voorzien in een bezoek ter plaatse om de 
12 maanden.

Or. en

Motivering

De frequentie van de inspecties moet op de milieurisico's worden afgestemd.

Amendement 268
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die programma's behelzen ten minste een 
bezoek ter plaatse per twaalf maanden aan 
elke installatie, tenzij die programma's 
gebaseerd zijn op een systematische 
evaluatie van de milieurisico's van de 
betrokken installaties.

Die programma's behelzen ten minste 3 
steekproefsgewijs vastgestelde bezoeken
ter plaatse per twaalf maanden aan elke 
installatie. Als die programma's gebaseerd 
zijn op een systematische evaluatie van de 
milieurisico's van de betrokken installaties, 
dan kan de frequentie van de bezoeken ter 
plaatse worden verminderd tot een 
minimum van één bezoek per jaar.

Or. en

Motivering

De huidige gemiddelde frequentie in de lidstaten ligt al bij een jaar. De frequentie van de 
bezoeken kan echter lager liggen als ze gebaseerd zijn op welomschreven criteria, zoals 
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eventuele milieueffecten en milieubeheer (EMAS) die vooraf objectief gedefinieerd moeten 
worden.

Amendement 269
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die programma's behelzen ten minste een 
bezoek ter plaatse per twaalf maanden aan 
elke installatie, tenzij die programma's 
gebaseerd zijn op een systematische 
evaluatie van de milieurisico's van de 
betrokken installaties.

Die programma's behelzen ten minste 3 
steekproefsgewijs vastgestelde bezoeken
ter plaatse per twaalf maanden aan elke 
installatie.  Als die programma's gebaseerd 
zijn op een systematische evaluatie van de 
milieurisico's van de betrokken installaties, 
dan kan de frequentie van de bezoeken ter 
plaatse worden verminderd tot een 
minimum van één bezoek per jaar.

Or. en

Amendement 270
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die programma's behelzen ten minste een 
bezoek ter plaatse per twaalf maanden aan 
elke installatie, tenzij die programma's 
gebaseerd zijn op een systematische 
evaluatie van de milieurisico's van de 
betrokken installaties.

Die programma's behelzen ten minste een
steekproefsgewijs vastgesteld bezoek ter 
plaatse per twaalf maanden aan elke 
installatie, tenzij die programma's 
gebaseerd zijn op een systematische 
evaluatie van de milieurisico's van de 
betrokken installaties. Deze frequentie 
wordt opgevoerd tot een steekproefsgewijs 
vastgesteld bezoek ter plaatse om de vier 
maanden bij een overtreding van de 
vergunningsvoorwaarden.

Or. en
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Motivering

De installaties moeten op willekeurige tijdstippen worden gecontroleerd om naleving van de 
voorschriften te waarborgen. Bij overtredingen zijn er meer onverwachte bezoeken ter plaatse 
nodig.

Amendement 271
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die programma's behelzen ten minste een 
bezoek ter plaatse per twaalf maanden aan 
elke installatie, tenzij die programma's 
gebaseerd zijn op een systematische 
evaluatie van de milieurisico's van de 
betrokken installaties.

Die programma's behelzen ten minste een 
bezoek ter plaatse per twaalf maanden aan 
elke installatie, tenzij die programma's 
gebaseerd zijn op een systematische 
evaluatie van de potentiële impact op het 
milieu van de betrokken installaties.

Or. nl

Motivering

De criteria voor de beoordeling van milieurisico's zouden te lang op zich kunnen laten wachten, 
waardoor in afwachting minstens een bezoek per jaar van elke installatie is vereist. Bevoegde 
autoriteiten kunnen naar eigen inzichten inspectieprogramma's opstellen, waarbij de frequentie 
van de bezoeken ter plaatse geregeld wordt.

Amendement 272
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt criteria voor de 
beoordeling van de milieurisico's vast.

Schrappen

Or. en



AM\742069NL.doc 69/76 PE412.187v01-00

NL

Motivering

De Commissie is momenteel bezig met een raadpleging over de inspectie van de installaties door 
de lidstaten om te zien of er voor zulke inspecties bindende eisen moeten komen. Het is niet 
duidelijk waarom de Commissie bindende eisen voorstelt voordat het resultaat van de 
raadpleging er is.

Amendement 273
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt criteria voor de 
beoordeling van de milieurisico's vast. 

De Commissie kan criteria voor de 
beoordeling van de potentiële impact op 
het milieu vaststellen.

Or. nl

Motivering

De criteria voor de beoordeling van milieurisico's zouden te lang op zich kunnen laten wachten, 
waardoor in afwachting minstens een bezoek per jaar van elke installatie is vereist. Bevoegde 
autoriteiten kunnen naar eigen inzichten inspectieprogramma's opstellen, waarbij de frequentie 
van de bezoeken ter plaatse geregeld wordt.

Amendement 274
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 69, lid 2.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De Commissie is momenteel bezig met een raadpleging over de inspectie van de installaties door 
de lidstaten om te zien of er voor zulke inspecties bindende eisen moeten komen. Het is niet 
duidelijk waarom de Commissie bindende eisen voorstelt voordat het resultaat van de 
raadpleging er is.

Amendement 275
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De routine-inspecties dienen toereikend 
te zijn voor het onderzoek van het 
volledige spectrum van relevante 
milieueffecten van de betrokken 
installatie.

Schrappen

De routine-inspecties moeten garanderen 
dat de exploitant de 
vergunningsvoorwaarden naleeft.
De routine-inspecties dienen ook ter 
beoordeling van de doeltreffendheid van 
de vergunningsvoorwaarden.

Or. en

Motivering

Een strikte handhaving zal essentieel zijn om de milieudoelstellingen van de richtlijn inzake 
industriële emissies te halen. De eisen die voor een inspectiestelsel (artikel 25) worden 
voorgesteld, zijn echter niet in de praktijk te brengen. Zij komen neer op bindende 
inspectievoorschriften bovenop de diverse eisen die al gesteld worden in de Seveso-richtlijn, de 
verordening betreffende afvalvervoer en de RMCEI (EU-aanbeveling minimumcriteria voor 
milieu-inspecties). De inspectie-eisen moeten op één instrument worden gebaseerd, bij voorkeur 
de RMCEI, om uitvoering in de praktijk haalbaar te maken.
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Amendement 276
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Niet-routinematige inspecties worden 
uitgevoerd om ernstige milieuklachten, 
ernstige milieuongevallen, incidenten en 
gevallen van niet-naleving zo snel mogelijk 
te onderzoeken, alsook, indien passend, 
vóór de afgifte, toetsing of bijstelling van 
een vergunning.

6. Niet-routinematige en steekproefsgewijs 
vastgestelde inspecties worden uitgevoerd 
om milieuklachten, milieuongevallen, 
incidenten en gevallen van niet-naleving zo 
snel mogelijk te onderzoeken, alsook, 
indien van toepassing, vóór de afgifte, 
toetsing of bijstelling van een vergunning.

Or. en

Amendement 277
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Niet-routinematige inspecties worden 
uitgevoerd om ernstige milieuklachten, 
ernstige milieuongevallen, incidenten en 
gevallen van niet-naleving zo snel mogelijk 
te onderzoeken, alsook, indien passend, 
vóór de afgifte, toetsing of bijstelling van 
een vergunning.

6. Niet-routinematige inspecties worden 
uitgevoerd om ernstige milieuklachten, 
ernstige milieuongevallen, incidenten en 
gevallen van niet-naleving , dan wel feiten 
die ernstige gevolgen voor de gezondheid 
van de mens hebben, zo snel mogelijk te 
onderzoeken, alsook, indien passend, vóór 
de afgifte, toetsing of bijstelling van een 
vergunning.

Or. en

Motivering

Indien bekend is dat een exploitant zodanig optreedt dat de volksgezondheid in het geding is, dan 
moet de bevoegde autoriteit een onderzoek kunnen instellen.
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Amendement 278
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Niet-routinematige inspecties worden 
uitgevoerd om ernstige milieuklachten, 
ernstige milieuongevallen, incidenten en 
gevallen van niet-naleving zo snel mogelijk 
te onderzoeken, alsook, indien passend, 
vóór de afgifte, toetsing of bijstelling van 
een vergunning.

6. Niet-routinematige inspecties worden 
uitgevoerd om gekwalificeerde
milieuklachten, ernstige milieuongevallen, 
incidenten en gevallen van niet-naleving zo 
snel mogelijk te onderzoeken, alsook, 
indien passend, vóór de afgifte, toetsing of 
bijstelling van een vergunning.

Or. en

Motivering

Bij voortdurende klachten moeten de autoriteiten inspecties uitvoeren.

Amendement 279
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Niet-routinematige inspecties worden 
uitgevoerd om ernstige milieuklachten, 
ernstige milieuongevallen, incidenten en 
gevallen van niet-naleving zo snel 
mogelijk te onderzoeken, alsook, indien 
passend, vóór de afgifte, toetsing of 
bijstelling van een vergunning.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een strikte handhaving zal essentieel zijn om de milieudoelstellingen van de richtlijn inzake 
industriële emissies te halen. De eisen die voor een inspectiestelsel (artikel 25) worden 
voorgesteld, zijn echter niet in de praktijk te brengen. Zij komen neer op bindende 
inspectievoorschriften bovenop de diverse eisen die al gesteld worden in de Seveso-richtlijn, de 
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verordening betreffende afvalvervoer en de RMCEI (EU-aanbeveling minimumcriteria voor 
milieu-inspecties). De inspectie-eisen moeten op één instrument worden gebaseerd, bij voorkeur 
de RMCEI, om uitvoering in de praktijk haalbaar te maken.

Amendement 280
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Niet-routinematige inspecties worden 
uitgevoerd om ernstige milieuklachten, 
ernstige milieuongevallen, incidenten en 
gevallen van niet-naleving zo snel mogelijk 
te onderzoeken, alsook, indien passend, 
vóór de afgifte, toetsing of bijstelling van 
een vergunning.

6. Niet-routinematige inspecties worden 
uitgevoerd om ernstige milieuklachten, 
ernstige milieuongevallen, incidenten en 
gevallen van niet-naleving, dan wel feiten 
die ernstige gevolgen voor de gezondheid 
van de mens hebben, zo snel mogelijk te 
onderzoeken, alsook, indien passend, vóór 
de afgifte, toetsing of bijstelling van een 
vergunning.

Or. en

Motivering

De Commissie is momenteel bezig met een raadpleging over de inspectie van de installaties door
de lidstaten om te zien of er voor zulke inspecties bindende eisen moeten komen. Het is niet 
duidelijk waarom de Commissie bindende eisen voorstelt voordat het resultaat van de 
raadpleging er is.

Amendement 281
Marcello Vernola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Bij het uitvoeren van een niet-
routinematige inspecties kunnen de 
bevoegde autoriteiten de exploitanten alle 
informatie verzoeken om de toedracht van 
een ongeval, incident of een geval van 
niet-naleving te onderzoeken, met 
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inbegrip van statistische 
gezondheidsgegevens.

Or. en

Motivering

Het is van belang de volksgezondheidsgevolgen van een industriële activiteit te controleren.

Amendement 282
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verslag wordt ter kennis van de 
betrokken exploitant gebracht en binnen 
twee maanden nadat de inspectie heeft 
plaatsgevonden, openbaar gemaakt.

Het verslag wordt ter kennis van de 
betrokken exploitant gebracht en binnen 
twee maanden nadat de inspectie heeft 
plaatsgevonden, op het internet voor het 
publiek toegankelijk gemaakt..

Or. en

Motivering

Het publiek en NGO's moeten met behulp van internet eenvoudig toegang hebben tot de nodige 
informatie.

Amendement 283
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verslag wordt ter kennis van de 
betrokken exploitant gebracht en binnen 
twee maanden nadat de inspectie heeft 
plaatsgevonden, openbaar gemaakt.

Het verslag wordt ter kennis van de 
betrokken exploitant gebracht en binnen 
twee maanden nadat de inspectie heeft 
plaatsgevonden, openbaar gemaakt. Het 
verslag, de opmerkingen van de exploitant 
over het inspectieverslag en een korte 



AM\742069NL.doc 75/76 PE412.187v01-00

NL

samenvatting van het corrigerende en 
preventieve actieprogramma van de 
exploitant dienen uiterlijk 12 maanden na 
de inspectie openbaar worden gemaakt.

Or. fr

Motivering

Het is wenselijk dat er regelingen komen die vooruitgang opleveren en die aan het publiek 
kunnen worden uitgelegd. Daartoe is moet het inspectieverslag bij voorkeur pas gepubliceerd 
worden nadat de exploitant de mogelijkheid heeft gehad een corrigerend en preventief 
actieprogramma op te stellen waarin rekening wordt gehouden met de opmerkingen in het 
inspectieverslag. Hiervoor is een aanpassingsperiode nodig (voorgesteld wordt: uiterlijk 12 
maanden). Overigens moeten de opmerkingen van de exploitant naar aanleiding van het 
inspectieverslag ook met het oog op een gelijke behandeling worden gepubliceerd.

Amendement 284
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Na elke routine-inspectie en niet-
routinematige inspectie stelt de bevoegde 
autoriteit een verslag op waarin de 
bevindingen ten aanzien van de naleving 
van de eisen van deze richtlijn door de 
installatie en de conclusies ten aanzien 
van de eventuele noodzaak van verdere 
maatregelen worden neergelegd.

Schrappen

Het verslag wordt ter kennis van de 
betrokken exploitant gebracht en binnen 
twee maanden nadat de inspectie heeft 
plaatsgevonden, openbaar gemaakt.
De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat 
alle in het verslag als noodzakelijk 
aangemerkte maatregelen binnen een 
redelijke termijn worden genomen.

Or. en
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Motivering

Een strikte handhaving zal essentieel zijn om de milieudoelstellingen van de richtlijn inzake 
industriële emissies te halen. De eisen die voor een inspectiestelsel (artikel 25) worden 
voorgesteld, zijn echter niet in de praktijk te brengen. Zij komen neer op bindende 
inspectievoorschriften bovenop de diverse eisen die al gesteld worden in de Seveso-richtlijn, de 
verordening betreffende afvalvervoer en de RMCEI (EU-aanbeveling minimumcriteria voor 
milieu-inspecties). De inspectie-eisen moeten op één instrument worden gebaseerd, bij voorkeur 
de RMCEI, om uitvoering in de praktijk haalbaar te maken.

Amendement 285
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Na elke routine-inspectie en niet-
routinematige inspectie stelt de bevoegde 
autoriteit een verslag op waarin de 
bevindingen ten aanzien van de naleving 
van de eisen van deze richtlijn door de 
installatie en de conclusies ten aanzien 
van de eventuele noodzaak van verdere 
maatregelen worden neergelegd.

Schrappen

Het verslag wordt ter kennis van de 
betrokken exploitant gebracht en binnen 
twee maanden nadat de inspectie heeft 
plaatsgevonden, openbaar gemaakt.
De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat 
alle in het verslag als noodzakelijk 
aangemerkte maatregelen binnen een 
redelijke termijn worden genomen.

Or. en

Motivering

De Commissie is momenteel bezig met een raadpleging over de inspectie van de installaties door 
de lidstaten om te zien of er voor zulke inspecties bindende eisen moeten komen. Het is niet 
duidelijk waarom de Commissie bindende eisen voorstelt voordat het resultaat van de 
raadpleging er is.
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