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Ändringsförslag 165
Robert Sturdy

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Lämpliga föreskrifter som säkerställer 
skydd av mark och grundvatten samt 
åtgärder för hanteringen av avfall som 
uppkommer vid anläggningen.

b) Vid behov, lämpliga föreskrifter som 
säkerställer skydd av mark och grundvatten 
samt åtgärder för hanteringen av avfall som 
uppkommer vid anläggningen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att behålla flexibiliteten, så formuleringen ”vid behov” bör återinföras. 

Ändringsförslag 166
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Lämpliga föreskrifter som säkerställer 
skydd av mark och grundvatten samt 
åtgärder för hanteringen av avfall som 
uppkommer vid anläggningen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Ändringsförslag 167
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Krav på periodisk kontroll av farliga utgår
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ämnen som kan tänkas finnas på platsen, 
och som kan leda till förorening av mark 
och grundvatten inom anläggningens 
område.

Or. nl

Motivering

Periodisk kontroll ger ett litet eller inget mervärde eftersom inga slutsatser dras av detta i 
direktivet. 

Ändringsförslag 168
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Krav på periodisk kontroll av farliga 
ämnen som kan tänkas finnas på platsen, 
och som kan leda till förorening av mark 
och grundvatten inom anläggningens 
område.

d) Krav på periodisk kontroll av farliga 
ämnen som kan tänkas finnas på platsen, 
med hänsyn till den verksamhet som 
utövats och som kan leda till betydande
förorening av mark och grundvatten inom 
anläggningens område.

Or. en

Ändringsförslag 169
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Krav på periodisk kontroll av farliga 
ämnen som kan tänkas finnas på platsen, 
och som kan leda till förorening av mark 
och grundvatten inom anläggningens 
område.

d) Krav på periodisk kontroll av relevanta 
farliga ämnen som kan tänkas finnas på 
platsen i betydande mängder, och som kan 
leda till förorening av mark och 
grundvatten inom anläggningens område.
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Or. en

Motivering

För att undvika att den periodiska kontrollen måste omfatta alla möjliga farliga ämnen (det 
kan röra sig om hundratals) är det nödvändigt att begränsa kontrollens omfattning till att 
bara gälla relevanta farliga ämnen som återfunnits i betydande mängder.

Ändringsförslag 170
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Krav på periodisk kontroll av farliga 
ämnen som kan tänkas finnas på platsen, 
och som kan leda till förorening av mark 
och grundvatten inom anläggningens 
område.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Ändringsförslag 171
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Åtgärder som rör igångsättande, läckor, 
störningar i driften, tillfälliga avbrott och 
den slutliga nedläggningen av 
verksamheten.

e) Åtgärder som rör andra förhållanden 
än normala driftsförhållanden såsom
igångsättande, läckor, störningar i driften, 
tillfälliga avbrott och den slutliga 
nedläggningen av verksamheten.

Or. en

Motivering

Det behövs en ändring som säkerställer att alla tillfälliga situationer omfattas. I artikeln ges 
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bara exempel på vissa situationer. Det finns inget skäl att ändra originaltexten.

Även om det inte framstår som en sådan, är det en väsentlig ändring att begränsa de 
tillfälliga situationerna till en kort förteckning. 

Ändringsförslag 172
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Tillståndet ska innehålla specifika 
bestämmelser om minimikrav på 
energieffektivitet i överensstämmelse med 
de energieffektivitetsnivåer som fastställts 
som bästa tillgängliga teknik i 
BREF-dokumenten.

Or. en

Motivering

Med tanke på återverkningarna av de verksamheter som omfattas av IPPC för 
klimatförändring, resursanvändningen och för att det ska råda rättvisa villkor i hela EU är 
det mycket viktigt att bestämmelserna om energieffektivitet i tillståndsvillkoren ska bygga på 
bästa möjliga teknik i enlighet med relevanta BREF-dokument.

Ändringsförslag 173
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Lämpliga krav för att garantera att 
energin används effektivt.

Or. en
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Motivering

För att komplettera den nya EU-politiken som syftar till att minska energiförbrukningen bör 
tillståndsvillkoren innehålla krav på en effektiv energianvändning i industrianläggningar.

Ändringsförslag 174
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Minimikrav på energieffektivitet i 
överensstämmelse med bästa möjliga 
teknik i BREF-dokumenten.

Or. en

Ändringsförslag 175
Marcello Vernola

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Åtgärder som beaktar befintliga 
kontroller av människors hälsa.

Or. en

Motivering

Det behövs statistik om människors hälsa för att kunna bedöma miljörisker.
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Ändringsförslag 176
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. BAT-referensdokumenten ska ligga till 
grund för fastställande av 
tillståndsvillkoren.

3. BAT-referensdokumenten ska ligga till 
grund för fastställande av 
tillståndsvillkoren av den behöriga 
myndigheten som inte ska föreskriva 
användning av en viss teknik eller 
särskild teknologi, men ta hänsyn till den 
aktuella anläggningens tekniska 
egenskaper och geografiska belägenhet 
samt de lokala miljöförhållandena, på 
grundval av kriterierna i bilaga III och 
efter att ha fastställt bästa möjliga teknik 
tillsammans med verksamhetsutövaren.

Or. en

Motivering

Principen i det samordnade förfarandet är att finna bästa teknik sett till de lokala 
förhållandena. Det är därför mycket viktigt att bästa tillgängliga teknik väljs ut för varje 
enskild anläggning på grundval av informationen i BREF-dokumenten, men också att det tas 
hänsyn till de lokala förhållandena med hjälp av kriterierna i bilaga III. Detta kan bara ske 
genom ett samarbete mellan tillståndsgivaren och tillståndssökanden. Allt detta behöver 
tydligt framgå i direktivet.

Ändringsförslag 177
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. BAT-referensdokumenten ska ligga till 
grund för fastställande av 
tillståndsvillkoren.

3. BAT-referensdokumenten ska 
obligatoriskt ligga till grund för 
fastställande av tillståndsvillkoren. 
Behöriga myndigheter får fastställa 
strängare tillståndsvillkor för att säkra en 
hög skyddsnivå för miljön, särskilt om 
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lokala miljöförhållanden kräver detta.

Or. en

Motivering

Tillståndsvillkor måste bygga på bästa tillgängliga teknik i BREF-dokumenten för att det ska 
råda lika villkor för näringslivet och för att främja miljöinnovationer. Behöriga myndigheter 
bör få fastställa strängare villkor, särskilt om de lokala förhållandena kräver detta.

Ändringsförslag 178
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. BAT-referensdokumenten ska ligga till 
grund för fastställande av 
tillståndsvillkoren.

3. BAT-referensdokumenten ska 
obligatoriskt ligga till grund för 
fastställande av tillståndsvillkoren och 
tillämpas på ett tydligt sätt. 
Tillståndsvillkoren ska utformas så att en 
hög skyddsnivå för miljön som helhet kan 
säkerställas genom skydd av luft, vatten 
och mark. För detta ändamål får de 
behöriga myndigheterna fastställa 
strängare tillståndsvillkor än i 
BAT-referensdokumenten.

Or. en

Motivering

Vid en utvärdering av genomförandet av IPPC-direktivet kom man fram till att hälften av de 
tillstånd och generella bindande regler som bedömdes inte byggde på bästa tillgängliga 
teknik. I vissa fall var det betydande skillnader mellan tillståndsvillkoren och de resultat som 
motsvarar bästa tillgängliga teknik med en faktor på 2 upp till 500 för vissa föroreningar.
Miljöskyddsmålen bör formuleras klart och tydligt och miljömedvetna medlemsstater bör 
uttryckligen få lov att sträcka sig längre än bästa tillgängliga teknik enligt 
BREF-dokumenten.
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Ändringsförslag 179
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. BAT-referensdokumenten ska ligga till 
grund för fastställande av 
tillståndsvillkoren.

3. BAT-referensdokumenten ska ligga till 
grund för fastställande av 
tillståndsvillkoren. De behöriga 
myndigheterna får fastställa strängare 
tillståndsvillkor än de som kan uppnås 
genom användning av bästa möjliga 
teknik enligt BAT-referensdokumenten.

Or. en

Motivering

I linje med den rättsliga grunden för denna rättsakt (artikel 175 i fördraget) bör behöriga 
myndigheter inte hindras från att fastställa utsläppsgränsvärden som är strängare än de 
utsläppsgränser som motsvarar bästa tillgängliga teknik. 

Ändringsförslag 180
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. BAT-referensdokumenten ska ligga till 
grund för fastställande av 
tillståndsvillkoren.

3. BAT-referensdokumenten, särskilt deras 
samordnade förfaringssätt vad gäller 
anläggningarnas övergripande 
miljöprestanda, olika typer av 
miljöeffekter och kostnader, ska ligga till 
grund för fastställande av 
tillståndsvillkoren.

Or. en

Motivering

BAT-referensdokumenten beskriver den övergripande miljöprestandan för företag som 
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använder särskild teknik och ger upplysning om de resultat som uppnåtts. Eftersom den 
logiska grunden för dessa dokument skiljer sig kraftigt åt från kraven i lagstiftningen är det 
viktigt att ge råd om hur de ska användas om de ska bli en användbar referens.

Ändringsförslag 181
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. BAT-referensdokumenten ska ligga till 
grund för fastställande av 
tillståndsvillkoren.

3. BAT-referensdokumenten ska beaktas 
vid fastställande av tillståndsvillkoren.

Or. fi

Ändringsförslag 182
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en anläggning eller en del av en 
anläggning inte omfattas av 
BAT-referensdokument eller om dessa 
dokument inte behandlar alla potentiella 
miljöeffekter av verksamheten, ska den 
behöriga myndigheten fastställa bästa 
tillgängliga teknik för anläggningen eller 
verksamheten i fråga på grundval av 
kriterierna i bilaga III och fastställa 
tillståndsvillkoren i enlighet med detta.

(4) Om en anläggning eller en del av en 
anläggning inte omfattas av 
BAT-referensdokument eller om dessa 
dokument inte behandlar alla potentiella 
miljöeffekter av verksamheten, ska den 
behöriga myndigheten tillsammans med 
verksamhetsutövaren fastställa 
utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik för anläggningen eller 
verksamheten i fråga på grundval av 
kriterierna i bilaga III och fastställa 
tillståndsvillkoren i enlighet med detta. 

Or. en

Motivering

Den behöriga myndigheten har inte ensam teknisk kunskap för att avgöra vad som är BAT. 
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Detta bör därför ske i samråd med verksamhetsutövaren. , vilket är i överensstämmelse med 
principerna i BREF-processen. I artikel 16.2 står det att bästa tillgängliga teknik ska 
fastställas utan att användning av en specifik teknik eller teknologi föreskrivs.

Ändringsförslag 183
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en anläggning eller en del av en 
anläggning inte omfattas av 
BAT-referensdokument eller om dessa 
dokument inte behandlar alla potentiella 
miljöeffekter av verksamheten, ska den 
behöriga myndigheten fastställa bästa 
tillgängliga teknik för anläggningen eller 
verksamheten i fråga på grundval av 
kriterierna i bilaga III och fastställa 
tillståndsvillkoren i enlighet med detta.

4. Om en anläggning eller en del av en 
anläggning inte omfattas av 
BAT-referensdokument eller om dessa 
dokument inte behandlar alla potentiella 
miljöeffekter av verksamheten, ska den 
behöriga myndigheten i samråd med 
verksamhetsutövaren fastställa de 
utsläppsnivåer som kan uppnås genom 
användning av bästa tillgängliga teknik för 
anläggningen eller verksamheten i fråga på 
grundval av kriterierna i bilaga III och 
fastställa tillståndsvillkoren i enlighet med 
detta.

Or. fr

Motivering

Verksamhetsutövaren känner bäst till sina metoder och bör bli delaktig när man fastställer de 
utsläppsnivåer som kan nås genom användning av bästa tillgängliga teknik.

Ändringsförslag 184
Robert Sturdy

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 19 ska de utsläppsgränsvärden och 
likvärdiga parametrar eller tekniska 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 19 ska de utsläppsgränsvärden och 
likvärdiga parametrar eller tekniska 
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åtgärder som avses i artikel 15.1 och 15.2 
bygga på bästa tillgängliga teknik, utan att 
användning av en specifik teknik eller 
teknologi föreskrivs.

åtgärder som avses i artikel 15.1 och 15.2 
bygga på bästa tillgängliga teknik, utan att 
användning av en specifik teknik eller 
teknologi föreskrivs, men med hänsyn till 
den aktuella anläggningens tekniska 
egenskaper och geografiska belägenhet 
samt de lokala miljöförhållandena.

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.

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.

Ändringsförslag 185
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska fastställa 
utsläppsgränsvärden som inte är högre än 
de utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

Med hänsyn till den aktuella 
anläggningens tekniska egenskaper och 
geografiska belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena ska den behöriga 
myndigheten fastställa 
utsläppsgränsvärden, likvärdiga 
parametrar eller tekniska åtgärder och 
övervaknings- och efterlevnadskrav så att 
anläggningens faktiska utsläppsvärden
inte är högre än de utsläppsgränser som 
motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

Or. en
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Motivering

Fastställandet av minimikrav, eller det europeiska säkerhetsnätet, bör ske via 
kommittéförfarandet men först sedan berörda parter involverats (kommittéförfarande med 
teknisk expertis). Det europeiska säkerhetsnätet bör baseras på nya eller uppdaterade 
BAT-referensdokument och fastställas ”när så är lämpligt”. I vissa industrier är nämligen 
nära nog alla processer olika till och med när det rör sig om samma ämne eller samma typ av 
ämne. Därför kan det hända att ett europeiskt utsläppsgränsvärde fastställs för en 
tillverkningsprocess eller -teknik som endast används i en enda anläggning.

Ändringsförslag 186
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska fastställa 
utsläppsgränsvärden som inte är högre än
de utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

Om inte annat följer av punkt 3, ska den 
behöriga myndigheten fastställa 
utsläppsgränsvärden, likvärdiga 
parametrar eller tekniska åtgärder som 
ska leda till utsläppsnivåer som motsvarar 
de utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

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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Ändringsförslag 187
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska fastställa 
utsläppsgränsvärden som inte är högre än
de utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

Den behöriga myndigheten ska fastställa 
utsläppsgränsvärden som grundar sig på
de utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten och som inte 
överstiger de minimikrav som fastställs i 
artikel 18.

Or. fi

Ändringsförslag 188
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska fastställa 
utsläppsgränsvärden som inte är högre än 
de utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

Den behöriga myndigheten ska fastställa 
utsläppsgränsvärden som inte är högre än 
de utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten, förutsatt att 
detta är möjligt med beaktande av 
tekniska och ekonomiska faktorer.

Or. fi
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Ändringsförslag 189
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska fastställa 
utsläppsgränsvärden som inte är högre än 
de utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

Den behöriga myndigheten ska fastställa 
utsläppsgränsvärden som inte är högre än 
det lägre skiktet av de utsläppsgränser som 
motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

Or. en

Motivering

Miljövinsterna med att införa bästa tillgängliga teknik i hela EU skulle vara högst om det 
lägre skiktet av de utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik skulle genomföras.
En aktuell undersökning från Europeiska miljöbyrån visar att om stora 
förbränningsanläggningars utsläppsnivåer hade varit på samma nivå som de effektivaste 
anläggningarnas sedan 2004, skulle det ha lett till nästan 10 gånger lägre kväveoxidutsläpp 
och 14 gånger lägre svaveldioxidutsäpp jämfört med nuvarande nivåer (med årliga vinster på 
upp till 65 miljarder euro, AEAT 2007).

Ändringsförslag 190
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska fastställa 
utsläppsgränsvärden som inte är högre än 
de utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

Den behöriga myndigheten ska fastställa 
utsläppsgränsvärden som inte är högre än 
det lägre skiktet av de utsläppsgränser som 
motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

Or. en

Motivering

Miljövinsterna med att införa bästa tillgängliga teknik skulle vara högst om det lägre skiktet 
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av de utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik skulle genomföras. Detta 
framgår av Europeiska miljöbyråns undersökning om luftföroreningar från stora 
elproducerande förbränningsanläggningar, som också visar att om stora 
förbränningsanläggningars utsläppsnivåer hade varit på samma nivå som de effektivaste 
anläggningarnas sedan 2004, skulle det ha lett till nästan 10 gånger lägre kväveoxidutsläpp 
och 14 gånger lägre svaveldioxidutsäpp.

Ändringsförslag 191
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 andra 
stycket får den behöriga myndigheten i 
specifika fall, på grundval av en 
bedömning av miljömässiga och 
ekonomiska kostnader och fördelar med 
hänsyn till den aktuella anläggningens 
tekniska egenskaper och geografiska 
belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa 
utsläppsgränsvärden som är högre än de 
utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

utgår

Dessa utsläppsgränsvärden får dock inte 
vara högre än de utsläppsgränsvärden 
som anges i bilagorna V–VIII, i 
tillämpliga fall.
Kommissionen får fastställa kriterier för 
medgivande av undantag enligt denna 
punkt.
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 69.2.

Or. en
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Motivering

Det största problemet är att de behöriga myndigheterna inte tar hänsyn till 
BREF-dokumenten och slutsatserna däri om bästa tillgängliga teknik när de fastställer 
tillståndsvillkor. Att bevilja undantag för utsläppsgränsvärden som avviker från dem som 
motsvarar bästa möjliga teknik undergräver den lagstiftningsmässiga pressen på 
anläggningar att förbättra sina resultat. Miljövinsterna med bästa tillgängliga teknik kan 
förväntas vara som högst om inga undantag från bästa tillgängliga teknik beviljas vilket 
kommer att främja en stor efterfrågan på europeisk ekoindustri och effektivitet.

Ändringsförslag 192
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 andra 
stycket får den behöriga myndigheten i 
specifika fall, på grundval av en 
bedömning av miljömässiga och 
ekonomiska kostnader och fördelar med 
hänsyn till den aktuella anläggningens 
tekniska egenskaper och geografiska 
belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa 
utsläppsgränsvärden som är högre än de 
utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

utgår

Or. en

Motivering

Enligt genomförandebedömningen av IPPC-direktivet är det största problemet att de 
behöriga myndigheterna avviker från BREF-dokumenten och dess slutsatser om BAT när de 
fastställer tillståndsvillkor med mycket subjektiv tolkning av lokala förhållanden. Undantag 
från utsläppsgränsvärden som motsvarar BAT minskar möjligheterna till lika villkor för 
näringslivet i Europa.
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Ändringsförslag 193
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 andra 
stycket får den behöriga myndigheten i 
specifika fall, på grundval av en 
bedömning av miljömässiga och 
ekonomiska kostnader och fördelar med 
hänsyn till den aktuella anläggningens 
tekniska egenskaper och geografiska 
belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa 
utsläppsgränsvärden som är högre än de 
utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

3. Den behöriga myndigheten får, på 
grundval av en bedömning av miljömässiga 
och ekonomiska kostnader och fördelar 
med hänsyn till den aktuella anläggningens 
tekniska egenskaper och geografiska 
belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa 
utsläppsgränsvärden, likvärdiga 
parametrar eller tekniska åtgärder som 
ska leda till utsläppsnivåer som är högre 
än de utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

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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Ändringsförslag 194
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 andra 
stycket får den behöriga myndigheten i 
specifika fall, på grundval av en 
bedömning av miljömässiga och 
ekonomiska kostnader och fördelar med 
hänsyn till den aktuella anläggningens 
tekniska egenskaper och geografiska 
belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa 
utsläppsgränsvärden som är högre än de 
utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

3. Genom undantag från punkt 2 andra 
stycket får den behöriga myndigheten i 
undantagsfall, till följd av en bedömning 
av miljömässiga och ekonomiska kostnader 
och fördelar med hänsyn till den aktuella 
anläggningens tekniska egenskaper och 
geografiska belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa 
utsläppsgränsvärden som är högre än de 
utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

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.

Ändringsförslag 195
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa utsläppsgränsvärden får dock inte 
vara högre än de utsläppsgränsvärden som 

De härav följande utsläppsnivåerna får 
dock inte vara högre än de utsläppsnivåer 
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anges i bilagorna V–VIII, i tillämpliga fall. som motsvarar de utsläppsgränsvärden 
som anges i bilagorna V–VIII, i tillämpliga 
fall.

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.

Ändringsförslag 196
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa utsläppsgränsvärden får dock inte 
vara högre än de utsläppsgränsvärden som 
anges i bilagorna V–VIII, i tillämpliga fall.

Dessa utsläppsgränsvärden får dock inte 
vara högre än de utsläppsgränsvärden som 
anges i bilagorna V–VIII, förutsatt att 
detta är möjligt med beaktande av 
tekniska och ekonomiska faktorer.

Or. fi
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Ändringsförslag 197
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa utsläppsgränsvärden får dock inte 
vara högre än de utsläppsgränsvärden som 
anges i bilagorna V–VIII, i tillämpliga fall.

Dessa utsläppsgränsvärden får dock inte 
vara högre än de utsläppsgränsvärden som 
anges i artikel 14.3 eller i tillämpliga fall
bilagorna V–VIII.

Or. en

Motivering

Om bindande utsläppsgränsvärden fastställs för hela EU enligt artikel 14.3 får de heller inte 
vara högre än de utsläppsgränsvärden som fastställs i bilagorna V-VIII. Fastställandet av 
kriterier för att bevilja undantag för utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik 
ska dock inte vara föremål för kommittéförfarande.

Ändringsförslag 198
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att berörda 
personer på ett tidigt stadium och på ett 
effektivt sätt får möjlighet att delta i 
beslutet om att medge undantag enligt 
denna punkt.

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. 
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In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Ändringsförslag 199
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får fastställa kriterier för 
medgivande av undantag enligt denna 
punkt.

utgår

Or. en

Motivering

Om bindande utsläppsgränsvärden fastställs för hela EU enligt artikel 14.3 får de heller inte 
vara högre än de utsläppsgränsvärden som fastställs i bilagorna V-VIII. Fastställandet av 
kriterier för att bevilja undantag för utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik 
ska dock inte vara föremål för kommittéförfarande.

Ändringsförslag 200
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får fastställa kriterier för 
medgivande av undantag enligt denna 
punkt.

utgår

Or. fi
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Ändringsförslag 201
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får fastställa kriterier för 
medgivande av undantag enligt denna 
punkt.

När utsläppsgränsvärden eller likvärdiga 
parametrar eller tekniska åtgärder 
fastställs enligt denna punkt, ska 
motiveringen till att godkänna 
utsläppsnivåer som är högre än de 
utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten bifogas som 
bilaga till tillståndsvillkoren.

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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Ändringsförslag 202
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får fastställa kriterier för 
medgivande av undantag enligt denna 
punkt.

När utsläppsgränsvärdena, likvärdiga 
parametrar och tekniska åtgärder 
fastställs enligt denna punkt ska skälen 
till att man tillåter avvikelser från 
utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten dokumenteras 
och motiveras i en bilaga till 
tillståndsvillkoren.

Or. en

Motivering

I undantagsfall får den behöriga myndigheten fastställa utsläppsgränsvärden så att 
anläggningens utsläpp kan vara högre än de utsläppsnivåer som fastställs i 
BAT-referensdokumenten. När den behöriga myndigheten beslutar att avvika från 
utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik ska detta tydligt motiveras och det bör 
visas att en hög skyddsnivå av miljön kommer att garanteras genom det tillstånd som ges. 

Ändringsförslag 203
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får fastställa kriterier för 
medgivande av undantag enligt denna 
punkt.

Kommissionen ska fastställa kriterier för 
medgivande av undantag enligt denna 
punkt.

Or. en

Motivering

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
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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.

Ändringsförslag 204
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 69.2.

utgår

Or. en

Motivering

I undantagsfall får den behöriga myndigheten fastställa utsläppsgränsvärden så att 
anläggningens utsläpp kan vara högre än de utsläppsnivåer som fastställs i 
BAT-referensdokumenten. När den behöriga myndigheten beslutar att avvika från 
utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik ska detta tydligt motiveras och det bör 
visas att en hög skyddsnivå av miljön kommer att garanteras genom det tillstånd som ges. 

Ändringsförslag 205
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 

utgår
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enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 69.2.

Or. en

Motivering

Om bindande utsläppsgränsvärden fastställs för hela EU enligt artikel 14.3 får de heller inte 
vara högre än de utsläppsgränsvärden som fastställs i bilagorna V-VIII. Fastställandet av 
kriterier för att bevilja undantag för utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik 
ska dock inte vara föremål för kommittéförfarande.

Ändringsförslag 206
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 69.2.

utgår

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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Ändringsförslag 207
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 69.2.

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 208
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den behöriga myndigheten får medge 
tillfälliga undantag från kraven i punkt 2 
och från artikel 12 första stycket led 1 och 
2 för ökningar av utsläpp dom är resultatet 
av utprovning och användning av ny teknik 
förutsatt att användningen av dessa 
tekniker, inom sex månader efter 
medgivande av undantaget, antingen 
upphör eller verksamheten åtminstone 
klarar de utsläppsnivåer som motsvarar 
bästa tillgängliga teknik.

5. Den behöriga myndigheten får medge 
tillfälliga undantag från kraven i punkt 2 
och från artikel 12 första stycket led 1 och 
2 för ökningar av utsläpp dom är resultatet 
av utprovning och användning av ny teknik 
förutsatt att användningen av dessa 
tekniker, inom tolv månader efter 
medgivande av undantaget, som eventuellt 
kan förlängas med tolv månader, antingen 
upphör eller verksamheten åtminstone 
klarar de utsläppsnivåer som motsvarar 
bästa tillgängliga teknik.

Or. nl

Motivering

Perioden för det tillfälliga undantaget är kanske inte tillräcklig. Därför föreslås en 
förlängning av perioden. 
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Ändringsförslag 209
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den behöriga myndigheten får medge 
tillfälliga undantag från kraven i punkt 2 
och från artikel 12 första stycket led 1 och 
2 för ökningar av utsläpp som är resultatet 
av utprovning och användning av ny teknik 
förutsatt att användningen av dessa 
tekniker, inom sex månader efter 
medgivande av undantaget, antingen 
upphör eller verksamheten åtminstone 
klarar de utsläppsnivåer som motsvarar 
bästa tillgängliga teknik.

5. Den behöriga myndigheten får medge 
tillfälliga undantag från kraven i punkt 2 
och från artikel 12 första stycket led 1 och 
2 för ökningar av utsläpp som är resultatet 
av utprovning och användning av ny teknik 
förutsatt att användningen av dessa 
tekniker, inom tolv månader efter 
medgivande av undantaget, antingen 
upphör eller verksamheten åtminstone 
klarar de utsläppsnivåer som motsvarar 
bästa tillgängliga teknik.

Or. en

Motivering

Att utifrån undersökningar i pilotanläggningar utveckla ny teknik som ska tillämpas fullt ut, 
kanske för första gången i industriell skala, tar normalt sett mycket längre tid än sex 
månader. Det tar ofta mer än två år. Det kan ta längre än sex månader att få igång även 
beprövade tekniker i en industrianläggning. Den behöriga myndigheten måste kunna fatta 
beslut om lämplig tidsram från fall till fall. En acceptabel tidsgräns borde vara två år, En 
kortare tidsbegränsning kommer att kväva innovation och leda till att nuvarande tekniker 
behålls. 

Ändringsförslag 210
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om medlemsstaterna riskerar att inte 
nå sina mål enligt direktivet om nationella 
utsläppstak ska de behöriga 
myndigheterna fastställa 
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utsläppsgränsvärden för de aktuella 
föroreningarna som är lägre än de 
utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik i BREF-dokumenten. 

Or. en

Ändringsförslag 211
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De behöriga myndigheterna ska vid 
behov fastställa strängare 
utsläppsgränsvärden än de utsläppsnivåer 
som motsvarar bästa tillgängliga teknik i 
BREF-dokumenten för att nå målen 
enligt direktivet om nationella 
utsläppstak.

Or. en

Motivering

Det är inte troligt att de ambitiösa luftkvalitetsmålen i direktivet om nationella utsläppstak 
kommer att nås i de flesta medlemsstater. De behöriga myndigheterna bör därför ha 
möjlighet att fastställa utsläppsgränsvärden som är strängare än de utsläppsnivåer som 
motsvarar bästa tillgängliga teknik i BREF-dokumenten.

Ändringsförslag 212
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De krav på kontroll som avses i 
artikel 15.1 c och d ska i tillämpliga fall 
vara grundade på slutsatserna om kontroll 

1. De krav på kontroll som avses i 
artikel 15.1 c ska i tillämpliga fall vara 
grundade på slutsatserna om kontroll enligt 
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enligt BAT-referensdokumenten. BAT-referensdokumenten.

Or. nl

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 15.d. Periodisk kontroll ger ett litet eller inget mervärde 
eftersom inga slutsatser dras av detta i direktivet. Det är de behöriga myndigheternas uppgift 
att avgöra om det finns anledning till kontroll.

Ändringsförslag 213
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Frekvensen av den periodiska kontroll 
som avses i artikel 15.1 d ska fastställas av 
den behöriga myndigheten i ett tillstånd 
för varje enskild anläggning eller i 
generella bindande regler.

utgår

Utan att det påverkar tillämpningen av 
första stycket ska periodisk kontroll ske 
minst en gång vart sjunde år.
Kommissionen får bestämma kriterier för 
fastställande av den periodiska 
kontrollens frekvens.
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 69.2.

Or. nl

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 15.d. Periodisk kontroll ger ett litet eller inget mervärde 
eftersom inga slutsatser dras av detta i direktivet. Det är de behöriga myndigheternas uppgift 
att avgöra om det finns anledning till kontroll.
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Ändringsförslag 214
Robert Sturdy

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
första stycket ska periodisk kontroll ske 
minst en gång vart sjunde år.

utgår

Or. en

Motivering

Det bör inte fastställas någon gräns för hur ofta den periodiska kontrollen ska ske eftersom 
detta kommer skilja sig åt beroende på vilken sektor och vilken kontroll det rör sig om.

”Kontroll” kan innebära en lång rad av olika saker från en enkel visuell kontroll och 
registrering till ingående provtagning så det vore inte lämpligt att fastställa kriterier.

Ändringsförslag 215
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
första stycket ska periodisk kontroll ske 
minst en gång vart sjunde år.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
första stycket ska periodisk kontroll av 
grundvatten och mark ske minst en gång 
vart femte respektive vart tionde år, såvida 
inte kontrollen bygger på en systematisk 
bedömning av riskerna för förorening.

Or. en

Motivering

För det första ska kontrollen av grundvatten och mark ske olika ofta för att underlätta 
kontrollen som är mindre kostsam och mer genomförbar för grundvatten än för mark. 
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För det andra bör man för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv kontroll av mark och 
grundvatten fastställa hur ofta kontrollen ska ske på grundval av miljöriskerna. I detta fall 
bör kommissionen utarbeta de kriterier som krävs för att säkerställa god praxis.

Ändringsförslag 216
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
första stycket ska periodisk kontroll ske 
minst en gång vart sjunde år.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
första stycket ska periodisk kontroll ske 
minst en gång om året.

Or. en

Motivering

Kontroll av mark och grundvatten bör ske minst en gång varje år för att man i god tid ska 
kunna upptäcka föroreningar och för att minimera kostnaderna för både skador och därav 
följande sanering. Resultaten av kontrollerna bör ingå i verksamhetsutövarens årsrapport 
samt föras in ett offentligt register. För att det ska råda harmoniserade villkor i hela EU bör 
kommissionen fastställa kriterier för hur ofta kontrollerna ska ske.

Ändringsförslag 217
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
första stycket ska periodisk kontroll ske 
minst en gång vart sjunde år.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
första stycket ska periodisk kontroll av 
farliga ämnen ske minst en gång om året 
för grundvatten och vart femte år för 
mark.

Or. en
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Ändringsförslag 218
Robert Sturdy

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får bestämma kriterier för 
fastställande av den periodiska 
kontrollens frekvens.

utgår

Or. en

Motivering

Det bör inte fastställas någon gräns för hur ofta den periodiska kontrollen ska ske eftersom 
detta kommer skilja sig åt beroende på vilken sektor och vilken kontroll det rör sig om.

”Kontroll” kan innebära en lång rad av olika saker från en enkel visuell kontroll och 
registrering till ingående provtagning så det vore inte lämpligt att fastställa kriterier.

Ändringsförslag 219
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får bestämma kriterier för 
fastställande av den periodiska 
kontrollens frekvens.

utgår

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat bör genomföra och verkställa direktivet. Det ankommer på 
medlemsstaterna att fastställa förfarandet för kontrollen.
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Ändringsförslag 220
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får bestämma kriterier för 
fastställande av den periodiska 
kontrollens frekvens.

Kommissionen ska fastställa kriterier för 
bedömningen av riskerna för 
föroreningar.

Or. en

Motivering

För det första ska kontrollen av grundvatten och mark ske olika ofta för att underlätta 
kontrollen som är mindre kostsam och mer genomförbar för grundvatten än för mark. 

För det andra bör man för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv kontroll av mark och 
grundvatten fastställa hur ofta kontrollen ska ske på grundval av miljöriskerna. I detta fall 
bör kommissionen utarbeta de kriterier som krävs för att säkerställa god praxis.

Ändringsförslag 221
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 69.2.

utgår

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat bör genomföra och verkställa direktivet. Det ankommer på 
medlemsstaterna att fastställa förfarandet för kontrollen.
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Ändringsförslag 222
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får bestämma kriterier för 
fastställande av den periodiska kontrollens 
frekvens.

Kommissionen ska bestämma kriterier för 
fastställande av den periodiska kontrollens 
frekvens.

Or. en

Motivering

Kontroll av mark och grundvatten bör ske minst en gång varje år för att man i god tid ska 
kunna upptäcka föroreningar och för att minimera kostnaderna för både skador och därav 
följande sanering. Resultaten av kontrollerna bör ingå i verksamhetsutövarens årsrapport 
samt föras in ett offentligt register. För att det ska råda harmoniserade villkor i hela EU bör 
kommissionen fastställa kriterier för hur ofta kontrollerna ska ske.

Ändringsförslag 223
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När medlemsstaterna antar generella 
bindande regler ska de säkerställa ett 
samordnat förfarande och en hög 
skyddsnivå för miljön motsvarande den 
som kan uppnås med enskilda 
tillståndsvillkor.

1. När medlemsstaterna antar generella 
bindande regler ska de säkerställa ett 
samordnat förfarande och en hög 
skyddsnivå för mänsklig hälsa och miljön 
motsvarande den som kan uppnås med 
enskilda tillståndsvillkor.

Or. pl
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Ändringsförslag 224
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna inom fyra år efter 
offentliggörandet vid behov ompröva och 
uppdatera de generella bindande reglerna 
för anläggningarna i fråga.

När kommissionen offentliggör ett nytt 
eller uppdaterat BAT-referensdokument 
ska medlemsstaterna vid behov ompröva 
och uppdatera de generella bindande 
reglerna för anläggningarna i fråga, med 
hänsyn till investeringscykler. Därför bör 
de generella bindande reglerna för 
befintliga anläggningar för industriella 
verksamheter i enlighet med bilaga I, 
punkt 6.6, ses över och uppdateras inom 
15 år.

Or. en

Ändringsförslag 225
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna inom fyra år efter 
offentliggörandet vid behov ompröva och 
uppdatera de generella bindande reglerna 
för anläggningarna i fråga.

När kommissionen offentliggör ett nytt 
eller uppdaterat BAT-referensdokument 
ska medlemsstaterna inom fyra år efter 
offentliggörandet vid behov ompröva och 
uppdatera de generella bindande reglerna 
för anläggningarna i fråga, med beaktande 
av företagens investeringscykler.

Or. nl

Motivering

Övergångsperioder är viktiga. Därför måste man i de generella bindande reglerna beakta 
företagens investeringscykler. 
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Ändringsförslag 226
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna inom fyra år efter 
offentliggörandet vid behov ompröva och 
uppdatera de generella bindande reglerna 
för anläggningarna i fråga.

När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna inom fyra år efter 
offentliggörandet se över och vid behov 
uppdatera de generella bindande reglerna 
för anläggningarna i fråga.

Or. en

Motivering

De generella bindande reglerna behöver ses över och detta är nödvändigt för att kunna 
bedöma om en eventuell uppdatering ska göras av tillståndsvillkoren. Därför ska 
formuleringen ”vid behov” flyttas till en annan del av texten.

Ändringsförslag 227
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna inom fyra år efter 
offentliggörandet vid behov ompröva och 
uppdatera de generella bindande reglerna 
för anläggningarna i fråga.

När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna inom fyra år efter 
offentliggörandet vid behov ompröva och 
uppdatera de generella bindande reglerna 
för de nya anläggningarna i fråga.

Or. fi
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Ändringsförslag 228
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18
Utsläppsgränsvärden i gemenskapen

1. Rådet ska på förslag av kommissionen 
och i enlighet med det förfarande som 
föreskrivs i fördraget fastställa 
utsläppsgränsvärden
för de typer av anläggningar som avses i 
bilaga I, med undantag för 
avfallsdeponier enligt punkterna 5.1 och 
5.4 i bilagan, och
för de föroreningar som avses i bilaga III 
och som har konstaterats förutsätta 
åtgärder på gemenskapsnivå, särskilt på 
grundval av informationsutbytet enligt 
artikel 16.
2. Om inga gemensamma 
utsläppsgränsvärden för gemenskapen 
har fastställts med stöd av detta direktiv, 
ska lämpliga utsläppsgränsvärden i 
enlighet med de direktiv som avses i 
bilaga II och utsläppsgränsvärden som 
har fastställts i annan 
gemenskapslagstiftning tillämpas på 
anläggningar enligt bilaga I som 
miniminivåer för utsläppsgränsvärden i 
enlighet med detta direktiv.
Rådet ska på förslag av kommissionen 
och i enlighet med det förfarande som 
föreskrivs i fördraget anta tekniska 
bestämmelser som är tillämpliga på 
avfallsdeponier enligt punkterna 5.1 och 
5.4 i bilaga I; detta får dock inte påverka 
tillämpningen av kraven i detta direktiv.

Or. fi
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Ändringsförslag 229
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett nationellt utsläppstak i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/81/EG av den 
23 oktober 2001 om nationella utsläppstak 
för vissa luftföroreningar1 kräver 
strängare villkor än de som kan uppnås 
genom användning av bästa tillgängliga 
teknik eller andra krav i detta direktiv, får 
medlemsstaterna kräva att 
anläggningarna vidtar ytterligare 
åtgärder. Kostnaderna och vinsterna med 
dessa åtgärder i jämförelse med åtgärder 
vid andra utsläppskällor än 
anläggningarna ska beaktas.
__________
1 EGT L 309, 27.11.2001, s. 22.

Or. en

Motivering

Kopplingen mellan IPPC-direktivet och miljömålsdirektiv som direktivet om utsläppstak och 
livsmiljödirektivet bör klarläggas: Om det krävs strängare villkor än de som kan uppnås 
genom bästa tillgängliga teknik får medlemsstaterna kräva mer omfattande 
utsläppsminskningar av anläggningarna. Denna bestämmelse är nödvändig eftersom bästa 
tillgängliga teknik minskar utsläppen, men inte är en garanti för att utsläppsmålen uppnås.

Ändringsförslag 230
Marcello Vernola

Förslag till direktiv
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsländerna ska övervaka att den 
behöriga myndigheten följer eller hålls 

Medlemsländerna ska övervaka att den 
behöriga myndigheten följer eller hålls 
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underrättad om utvecklingen av bästa 
tillgängliga teknik och om offentliggörande 
av nya eller reviderade 
BAT-referensdokument.

underrättad om utvecklingen av bästa 
tillgängliga teknik och om offentliggörande 
av nya eller reviderade 
BAT-referensdokument och att den 
berörda allmänheten hålls underrättad.

Or. en

Motivering

En informationskampanj bör inledas.

Ändringsförslag 231
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att den behöriga 
myndigheten regelbundet gör en förnyad 
bedömning av tillståndsvillkoren och, om 
nödvändigt för att säkerställa efterlevnaden 
av detta direktiv, uppdaterar villkoren.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att den behöriga 
myndigheten regelbundet, och minst vart 
tionde år, gör en förnyad bedömning av 
tillståndsvillkoren och, om nödvändigt för 
att säkerställa efterlevnaden av detta 
direktiv, uppdaterar villkoren.

Or. en

Motivering

Vid sidan av den förnyade bedömningen efter det att ett nytt eller reviderat BAT-dokument 
offentliggjorts bör en fastställd tidsram för hela EU införas för den periodiska bedömningen, 
särskilt för att undvika snedvridning av konkurrensen.

Ändringsförslaget till artikel 22.1 är tillåtligt enligt artikel 80 a i arbetsordningen genom sin 
nära koppling till kommissionens förslag i punkt 3 avseende hur ofta det i hela EU ska göras 
en förnyad bedömning av tillståndsvillkoren.
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Ändringsförslag 232
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna inom fyra år efter 
offentliggörandet se till att den behöriga 
myndigheten vid behov gör en förnyad 
bedömning och uppdaterar 
tillståndsvillkoren för anläggningarna i 
fråga.

utgår

Första stycket ska tillämpas på varje 
undantag som medges enligt artikel 16.3.

Or. fi

Ändringsförslag 233
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna inom fyra år efter 
offentliggörandet se till att den behöriga 
myndigheten vid behov gör en förnyad 
bedömning och uppdaterar 
tillståndsvillkoren för anläggningarna i 
fråga.

3. När kommissionen offentliggör ett nytt 
eller uppdaterat BAT-referensdokument 
ska medlemsstaterna inom fyra år efter 
offentliggörandet se till att den behöriga 
myndigheten vid behov gör en förnyad 
bedömning och uppdaterar 
tillståndsvillkoren för anläggningarna i 
fråga den dag då tillståndet löper ut och 
det ska göras en förnyad bedömning eller 
uppdatering, med hänsyn i enskilda fall 
till investeringscykler.

Or. en
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Motivering

Syftet med denna bestämmelse är att tillstånd inte ska ändras i efterhand varje gång det sker 
en uppdatering av BAT-referensdokumenten. Detta ger verksamhetsutövarna den stabilitet 
som krävs för att utöva sin verksamhet utan onödiga kostnader och kontinuerliga ändringar. 
Enligt nuvarande lagstiftning föreskrivs det dessutom en återkommande översyn av de 
tillstånd som beviljats (vart femte år i Italien). Ny bästa tillgänglig teknik ska således 
tillämpas efter det att ett tillstånd löpt ut.

Ändringsförslag 234
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna inom fyra år efter 
offentliggörandet se till att den behöriga 
myndigheten vid behov gör en förnyad 
bedömning och uppdaterar 
tillståndsvillkoren för anläggningarna i 
fråga.

3. När kommissionen offentliggör ett nytt 
eller uppdaterat BAT-referensdokument 
ska medlemsstaterna se till att den behöriga 
myndigheten vid behov gör en förnyad 
bedömning och uppdaterar 
tillståndsvillkoren för anläggningarna i 
fråga med hänsyn i enskilda fall till 
investeringscykler. Därför bör 
tillståndsvillkoren för befintliga 
anläggningar för industriella 
verksamheter i enlighet med bilaga I, 
punkt 6.6, bedömas på nytt och 
uppdateras inom 15 år.

Or. en

Ändringsförslag 235
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna inom fyra år efter 
offentliggörandet se till att den behöriga 

3. När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna se till att den behöriga 
myndigheten inom två år efter 
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myndigheten vid behov gör en förnyad 
bedömning och uppdaterar 
tillståndsvillkoren för anläggningarna i 
fråga.

offentliggörandet gör en förnyad 
bedömning och vid behov uppdaterar de 
generella bindande reglerna för 
anläggningarna i fråga.

Or. en

Motivering

BAT-referensdokumentet är resultatet av en lång process och när man väl en gång fattat 
beslut om det bör det omsättas i praktiken snabbare. Tidsfristen bör gälla för behöriga 
myndigheter som ska göra en förnyad bedömning och uppdatering.

Ändringsförslag 236
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna inom fyra år efter 
offentliggörandet se till att den behöriga 
myndigheten vid behov gör en förnyad 
bedömning och uppdaterar 
tillståndsvillkoren för anläggningarna i 
fråga.

3. När kommissionen offentliggör ett nytt 
eller uppdaterat BAT-referensdokument 
ska medlemsstaterna se till att den behöriga 
myndigheten gör en förnyad bedömning 
och uppdaterar tillståndsvillkoren för 
anläggningarna i fråga, med beaktande av 
investeringscyklerna.

Or. nl

Motivering

Om man inte måste se från fall till fall huruvida ändringarna passar in i investeringscykeln, 
såsom Krahmer föreslår i sitt ändringsförslag 27, skulle man i allmänhet kunna fatta ett 
beslut för alla företag i en given situation, t.ex. huruvida befintliga anläggningar passar in i 
investeringscykeln eller ej. Detta gynnar inte endast företagen, utan minskar också 
kostnaderna för de lokala myndigheterna, eftersom de inte behöver göra en bedömning från 
fall till fall. 
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Ändringsförslag 237
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna inom fyra år efter 
offentliggörandet se till att den behöriga 
myndigheten vid behov gör en förnyad 
bedömning och uppdaterar 
tillståndsvillkoren för anläggningarna i 
fråga.

3. När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna inom fyra år efter 
offentliggörandet göra en förnyad 
bedömning och vid behov uppdatera de 
generella bindande reglerna för 
anläggningarna i fråga.

Or. en

Motivering

Det behövs en förnyad bedömning av de generella bindande reglerna och detta är nödvändigt 
för att kunna bedöma om en eventuell uppdatering ska göras. Därför ska formuleringen ”vid 
behov” flyttas till en annan del av texten.

Ändringsförslag 238
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna inom fyra år efter 
offentliggörandet se till att den behöriga 
myndigheten vid behov gör en förnyad 
bedömning och uppdaterar 
tillståndsvillkoren för anläggningarna i 
fråga.

3. När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna inom två år efter 
offentliggörandet göra en förnyad 
bedömning och vid behov uppdatera de 
generella bindande reglerna för 
anläggningarna i fråga.

Or. en
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Motivering

BREF-dokumenten återspeglar det dynamiska konceptet med tekniska resultat som tekniska 
experter från medlemsstaterna generellt enas om efter en femårig process, och denna 
dynamiska tekniska förändring bör erkännas, omprövas och uppdateras vid behov efter två år 
efter det att BREF-dokumenten offentliggjordes för att garantera en fortsatt satsning på 
miljöinnovationer.

Ändringsförslag 239
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna inom fyra år efter 
offentliggörandet se till att den behöriga 
myndigheten vid behov gör en förnyad 
bedömning och uppdaterar 
tillståndsvillkoren för anläggningarna i 
fråga.

3. När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna inom en lämplig 
tidsperiod efter offentliggörandet se till att 
den behöriga myndigheten vid behov gör 
en förnyad bedömning och uppdaterar 
tillståndsvillkoren för anläggningarna i 
fråga. 

Or. en

Motivering

Efter det att ett BREF-dokument antagits eller setts över bör medlemsstaterna få mer 
flexibilitet när det gäller tidpunkten för när ny bedömning ska göras (t.ex. med hänsyn till 
investmentcykler). Detta ändringsförslag ska ses i samband med ändringsförslag 5 som 
föreslår en fastställd tidsram för hela EU för den periodiska bedömningen, Detta skulle 
säkerställa att en förnyad bedömning görs med minimiintervall.

Ändringsförslag 240
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska tillämpas på varje utgår
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undantag som medges enligt artikel 16.3.

Or. en

Motivering

BAT-referensdokumentet är resultatet av en lång process och när man väl en gång fattat 
beslut om det bör det omsättas i praktiken snabbare. Tidsfristen bör gälla för behöriga 
myndigheter som ska göra en förnyad bedömning och uppdatering.

Ändringsförslag 241
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska tillämpas på varje 
undantag som medges enligt artikel 16.3.

utgår

Or. en

Motivering

BREF-dokumenten återspeglar det dynamiska konceptet med tekniska resultat som tekniska 
experter från medlemsstaterna generellt enas om efter en femårig process, och denna 
dynamiska tekniska förändring bör erkännas, omprövas och uppdateras vid behov efter två år 
efter det att BREF-dokumenten offentliggjordes för att garantera en fortsatt satsning på 
miljöinnovationer.

Ändringsförslag 242
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska tillämpas på varje 
undantag som medges enligt artikel 16.3.

Första stycket ska också tillämpas på varje 
undantag som medges enligt artikel 16.3.

Or. en
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Motivering

Efter det att ett BREF-dokument antagits eller setts över bör medlemsstaterna få mer 
flexibilitet när det gäller tidpunkten för när ny bedömning ska göras (t.ex. med hänsyn till 
investmentcykler). Detta ändringsförslag ska ses i samband med ändringsförslag 5 som 
föreslår en fastställd tidsram för hela EU för den periodiska bedömningen, Detta skulle 
säkerställa att en förnyad bedömning görs med minimiintervall. 

Ändringsförslag 243
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utvecklingen av bästa tillgängliga teknik 
möjliggör en betydande minskning av 
utsläppen,

b) utvecklingen av bästa tillgängliga teknik 
möjliggör en betydande minskning av 
utsläppen utan orimliga kostnader,

Or. fi

Ändringsförslag 244
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) det är nödvändigt för att uppfylla 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/81/EG om nationella utsläppstak för 
vissa luftföroreningar.

Or. en

Motivering

Det är inte troligt att luftkvalitetsmålen i direktivet om nationella utsläppstak kommer att nås 
i de flesta medlemsstater. De behöriga myndigheterna bör därför uppdatera de aktuella 
anläggningarna tillstånd då detta är nödvändigt för att de tak som fastställs i direktivet om 
nationella utsläppstak ska respekteras.
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Ändringsförslag 245
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 utgår
Nedläggning av verksamhet och 
avhjälpande av föroreningsskada

1. Den behöriga myndigheten ska se till 
att de tillståndsvillkor som föreskrivs för 
att följa principen i artikel 12.8 uppfylls 
efter det att verksamheten definitivt har 
upphört, utan att det påverkar 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/35/EG av den 
21 april 2004 om miljöansvar för att 
förebygga och avhjälpa miljöskador och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
20../../EG om inrättande av 
rambestämmelser för markskydd och om 
ändring av direktiv 2004/35/EG.
2. Om verksamheten innefattar 
användning, produktion eller utsläpp av 
farliga ämnen, som kan leda till 
förorening av mark och grundvatten inom 
anläggningens område, ska 
verksamhetsutövaren utarbeta en 
statusrapport innan en anläggning tas i 
drift eller ett tillstånd för en anläggning 
uppdateras. Rapporten ska innehålla den 
kvantifierade information som är 
nödvändig för att fastställa markens och 
grundvattnets utgångsläge.
Kommissionen ska fastställa kriterier för 
innehållet i statusrapporten.
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 69.2.
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3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningssituationen i mark och 
grundvatten med avseende på farliga 
ämnen. Om anläggningen har orsakat 
förorening med farliga ämnen i mark och 
grundvatten jämfört med utgångsläget 
enligt den statusrapport som avses i punkt 
2, ska verksamhetsutövaren avhjälpa 
föroreningsskada och återställa området 
till dess utgångsläge.
4. Om verksamhetsutövaren inte behöver 
utarbeta en statusrapport enligt punkt 2, 
ska verksamhetsutövaren efter det att 
verksamheten definitivt har upphört vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
området inte utgör en betydande risk för 
människors hälsa och miljön.

Or. en

Ändringsförslag 246
Marcello Vernola

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska se till att 
de tillståndsvillkor som föreskrivs för att 
följa principen i artikel 12.8 uppfylls efter 
det att verksamheten definitivt har upphört, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/35/EG av den 21 april 2004 om 
miljöansvar för att förebygga och avhjälpa 
miljöskador och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 20../../EG om inrättande av 
rambestämmelser för markskydd och om 
ändring av direktiv 2004/35/EG.

1. Den behöriga myndigheten ska se till att 
de tillståndsvillkor som föreskrivs för att 
följa principen i artikel 12.8 uppfylls efter 
det att verksamheten definitivt har upphört, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/35/EG av den 21 april 2004 om 
miljöansvar för att förebygga och avhjälpa 
miljöskador och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 20../../EG om inrättande av 
rambestämmelser för markskydd och om 
ändring av direktiv 2004/35/EG, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/118/EG av den 12 december 2006 
om skydd för grundvatten mot 
föroreningar och försämring1 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
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om straffrättsliga påföljder till skydd för 
miljön2.

________
1 EUT L 372, 27.12.2006, s. 19.
2 EUT L

Or. en

Motivering

Gemenskapslagstiftningen på detta område bör beaktas.

Ändringsförslag 247
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om verksamheten innefattar 
användning, produktion eller utsläpp av 
farliga ämnen, som kan leda till förorening 
av mark och grundvatten inom 
anläggningens område, ska 
verksamhetsutövaren utarbeta en 
statusrapport innan en anläggning tas i drift 
eller ett tillstånd för en anläggning 
uppdateras. Rapporten ska innehålla den 
kvantifierade information som är 
nödvändig för att fastställa markens och 
grundvattnets utgångsläge.

2. Om verksamheten innefattar 
användning, produktion eller utsläpp av 
farliga ämnen, som kan leda till betydande
förorening av mark och grundvatten inom 
anläggningens område, ska 
verksamhetsutövaren utarbeta en 
statusrapport innan en anläggning tas i drift 
eller ett tillstånd för en anläggning 
uppdateras. Rapporten ska innehålla den 
kvantifierade information som är 
nödvändig för att fastställa markens och 
grundvattnets utgångsläge.

Kommissionen ska fastställa kriterier för 
innehållet i statusrapporten.

Kommissionen ska fastställa allmänna
kriterier för innehållet i statusrapporten.

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas enligt 
det föreskrivande förfarande med kontroll
som avses i artikel 69.2.

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas enligt 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 69.2.

Or. en
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Ändringsförslag 248
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om verksamheten innefattar 
användning, produktion eller utsläpp av 
farliga ämnen, som kan leda till förorening 
av mark och grundvatten inom 
anläggningens område, ska 
verksamhetsutövaren utarbeta en 
statusrapport innan en anläggning tas i drift 
eller ett tillstånd för en anläggning 
uppdateras. Rapporten ska innehålla den 
kvantifierade information som är 
nödvändig för att fastställa markens och 
grundvattnets utgångsläge.

2. Om verksamheten innefattar 
användning, produktion eller utsläpp av 
relevanta farliga ämnen, som kan leda till 
förorening av mark och grundvatten inom 
anläggningens område, ska 
verksamhetsutövaren utarbeta en 
statusrapport innan en anläggning tas i drift 
eller ett tillstånd för en anläggning 
uppdateras. Rapporten ska innehålla den 
kvantifierade information som är 
nödvändig för att fastställa markens och 
grundvattnets utgångsläge i fråga om 
betydande mängder farliga ämnen.

Or. en

Motivering

För att undvika att statusrapporten måste omfatta alla möjliga farliga ämnen (det kan röra 
sig om hundratals) är det nödvändigt att begränsa utvärderingens omfattning till att bara 
gälla föroreningar med betydande mängder farliga ämnen. 

Ändringsförslag 249
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningssituationen i mark och 
grundvatten med avseende på farliga 
ämnen. Om anläggningen har orsakat 
förorening med farliga ämnen i mark och 
grundvatten jämfört med utgångsläget 
enligt den statusrapport som avses i 

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningssituationen i mark och 
grundvatten med avseende på farliga 
ämnen. Om anläggningen har orsakat 
förorening med farliga ämnen i mark och 
grundvatten ska verksamhetsutövaren 
avhjälpa föroreningsskada och återställa 
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punkt 2, ska verksamhetsutövaren avhjälpa 
föroreningsskada och återställa området till
dess utgångsläge.

området till ett tillfredsställande tillstånd.

(Denna ändring berör hela lagtexten under 
behandling. Om ändringen antas ska andra 
delar av texten, bland annat artikel 12.8 i 
kommissionens förslag, anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. de

Motivering

Målet om att återställa området till dess utgångsläge är problematiskt om marken är 
förorenad redan innan en verksamhet inleds. Saneringsmålet bör dock alltid vara att uppnå 
ett tillstånd som myndigheterna enligt det gällande rättsläget anser tillfredsställande.

Ändringsförslag 250
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningssituationen i mark och 
grundvatten med avseende på farliga 
ämnen. Om anläggningen har orsakat 
förorening med farliga ämnen i mark och 
grundvatten jämfört med utgångsläget 
enligt den statusrapport som avses i 
punkt 2, ska verksamhetsutövaren avhjälpa 
föroreningsskada och återställa området till 
dess utgångsläge.

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningssituationen i mark och 
grundvatten med avseende på farliga 
ämnen. Om anläggningen har orsakat 
förorening med farliga ämnen i mark och 
grundvatten jämfört med utgångsläget 
enligt den statusrapport som avses i 
punkt 2, ska verksamhetsutövaren avhjälpa 
föroreningsskada och återställa området till 
dess utgångsläge för att undvika risker för 
människors hälsa och miljön.

Or. en
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Ändringsförslag 251
Marcello Vernola

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningssituationen i mark och 
grundvatten med avseende på farliga 
ämnen. Om anläggningen har orsakat 
förorening med farliga ämnen i mark och 
grundvatten jämfört med utgångsläget 
enligt den statusrapport som avses i 
punkt 2, ska verksamhetsutövaren avhjälpa 
föroreningsskada och återställa området till 
dess utgångsläge.

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningssituationen i mark och 
grundvatten med avseende på farliga 
ämnen. Om anläggningen har orsakat 
förorening med farliga ämnen i mark och 
grundvatten jämfört med läget enligt den 
statusrapport som avses i punkt 2, ska 
verksamhetsutövaren avhjälpa 
föroreningsskada och återställa området till 
det läget. Om detta inte görs ska skadan 
kompenseras.

Or. en

Motivering

”Utgångsläget” leder till feltolkningar. Gemenskapslagstiftningen om miljöansvar bör 
beaktas.

Ändringsförslag 252
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningssituationen i mark och 
grundvatten med avseende på farliga 
ämnen. Om anläggningen har orsakat 
förorening med farliga ämnen i mark och 
grundvatten jämfört med utgångsläget 
enligt den statusrapport som avses i 
punkt 2, ska verksamhetsutövaren avhjälpa 
föroreningsskada och återställa området till 

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningssituationen i mark och 
grundvatten med avseende på farliga 
ämnen. Om anläggningen har orsakat 
mätbar förorening med farliga ämnen i 
mark och grundvatten jämfört med 
utgångsläget enligt den statusrapport som 
avses i punkt 2, ska verksamhetsutövaren 
avhjälpa föroreningsskada och återställa 
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dess utgångsläge. området till dess utgångsläge.

Or. en

Motivering

Bestämmelsen behöver förtydligas för att den lättare ska kunna genomföras och tillämpas i 
praktiken.

Ändringsförslag 253
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningssituationen i mark och 
grundvatten med avseende på farliga 
ämnen. Om anläggningen har orsakat 
förorening med farliga ämnen i mark och 
grundvatten jämfört med utgångsläget 
enligt den statusrapport som avses i 
punkt 2, ska verksamhetsutövaren avhjälpa 
föroreningsskada och återställa området till 
dess utgångsläge.

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningssituationen i mark och 
grundvatten med avseende på aktuella
farliga ämnen. Om anläggningen har 
orsakat förorening med aktuella farliga 
ämnen i mark och grundvatten jämfört med 
utgångsläget enligt den statusrapport som 
avses i punkt 2, ska verksamhetsutövaren 
avhjälpa föroreningsskada och återställa 
området till dess utgångsläge.

Or. nl

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 3.15. Definitionen av farliga ämnen och kopplingen till 
statusrapporten om förekomsten av dessa ämnen gör tillämpningsområdet väldigt brett. En 
nödvändig begränsning av tillämpningsområdet kan åstadkommas genom att lägga till ordet 
”aktuella”. 
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Ändringsförslag 254
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
Rapportering om efterlevnad

Den rapport om efterlevnad som avses i 
artikel 8.1 ska innehålla en jämförelse 
mellan driften vid anläggningen, 
inklusive utsläppsnivån, och bästa 
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

Or. en

Motivering

Miljövinsterna till följd av denna punkt är minimala eftersom tillstånden måste 
överensstämma med bästa tillgängliga teknik. Att införa åtgärden kommer att leda till en 
ökning av den administrativa bördan.

Ändringsförslag 255
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapportering om efterlevnad Rapportering om BAT

Or. nl

Motivering

Enligt konsekvensbedömningen är syftet med artikel 24 att informera verksamhetsutövaren 
om BAT. Eftersom denna artikel inte handlar om att uppfylla villkoren föreslås att 
hänvisningen till artikel 8 utelämnas. För att ytterligare understryka viljan att göra eventuella 
förbättringar föreslås att ”eventuella åtgärder för att minska utsläppen” införs. 
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Ändringsförslag 256
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den rapport om efterlevnad som avses i 
artikel 8.1 ska innehålla en jämförelse 
mellan driften vid anläggningen, inklusive 
utsläppsnivån, och bästa tillgängliga teknik 
enligt BAT-referensdokumenten.

Verksamhetsutövaren ska årligen lämna 
en rapport om tillämpningen av BAT.
Rapporten ska innehålla en jämförelse 
mellan driften vid anläggningen, inklusive 
utsläppsnivån, eventuella åtgärder för att 
minska utsläppen och bästa tillgängliga 
teknik enligt BAT-referensdokumenten.

Or. nl

Motivering

Enligt konsekvensbedömningen är syftet med artikel 24 att informera verksamhetsutövaren 
om BAT. Eftersom denna artikel inte handlar om att uppfylla villkoren föreslås att 
hänvisningen till artikel 8 utelämnas. För att ytterligare understryka viljan att göra eventuella 
förbättringar föreslås att ”eventuella åtgärder för att minska utsläppen” införs. 

Ändringsförslag 257
Marcello Vernola, Elisabetta Gardini, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den rapport om efterlevnad som avses i 
artikel 8.1 ska innehålla en jämförelse 
mellan driften vid anläggningen, inklusive
utsläppsnivån, och bästa tillgängliga teknik 
enligt BAT-referensdokumenten.

Den rapport om efterlevnad som avses i 
artikel 8.1 ska innehålla en jämförelse 
mellan utsläppsnivån och de 
utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

Or. en



PE412.187v01-00 58/75 AM\742069SV.doc

SV

Motivering

Att fokusera jämförelsen på utsläppsnivåerna kommer att minska bördan för 
verksamhetsutövare.

Ändringsförslag 258
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den rapport om efterlevnad som avses i 
artikel 8.1 ska innehålla en jämförelse 
mellan driften vid anläggningen, inklusive 
utsläppsnivån, och bästa tillgängliga teknik 
enligt BAT-referensdokumenten.

Den rapport om efterlevnad som avses i 
artikel 8.1 ska innehålla en jämförelse 
mellan driften vid anläggningen, inklusive 
utsläppsnivån, och bästa tillgängliga teknik 
enligt BAT-referensdokumenten. 
Rapporten ska vara tillgänglig via 
Internet utan dröjsmål.

Or. en

Motivering

Allmänheten och icke-statliga organisationer bör enkelt kunna komma åt nödvändig 
information via Internet.

Ändringsförslag 259
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den rapport om efterlevnad som avses i 
artikel 8.1 ska innehålla en jämförelse 
mellan driften vid anläggningen, inklusive 
utsläppsnivån, och bästa tillgängliga teknik 
enligt BAT-referensdokumenten.

Den rapport om efterlevnad som avses i 
artikel 8.1 ska innehålla en jämförelse 
mellan driften vid anläggningen, inklusive 
utsläppsnivån, och bästa tillgängliga teknik 
enligt BAT-referensdokumenten. Alla 
rapporter ska göras allmänt och ständigt 
tillgängliga via Internet.
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Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att icke-statliga föreningar, både lokala och nationella, och berörd 
allmänhet inbegripet medborgare som arbetar normal kontorstid och har begränsad tillgång 
till officiella register har nödvändiga verktyg och tillgång via nätet till information för att 
kunna ge värdefullt stöd till behöriga myndigheter i fråga om bedömningen av efterlevnaden 
och bidra till att förebygga vidare hälso- och miljörisker genom att tidigt slå larm. 

Ändringsförslag 260
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inrätta ett system 
för tillsyn av anläggningar. Systemet ska 
innefatta tillsyn på plats.

1. Medlemsstaterna ska inrätta ett system 
för tillsyn av anläggningar. Systemet ska 
innefatta tillsyn på plats och minst tre 
slumpmässiga och icke-rutinmässiga 
tillsynstillfällen per år. Medlemsstaterna 
ska se till att tillräckligt många 
kvalificerade personer kan genomföra 
denna tillsyn. 

Or. en

Motivering

Bristen på harmoniserade regler för behöriga myndigheter som ska utföra tillsyn har lett till 
stora skillnader mellan EU-länderna när det gäller hur ofta tillsynen utförs och hur ingående 
och kvalitativ den är samt hur man kontrollerar att bestämmelserna följs. Tillsynen måste 
vara slumpmässig för att inte verksamhetsutövaren ska anpassa anläggningens driftssätt till 
den dag man vet att tillsynen kommer att ske.
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Ändringsförslag 261
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1 – styckena 1–2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inrätta ett system 
för tillsyn av anläggningar.

1. Medlemsstaterna ska inrätta ett system 
för tillsyn av anläggningar. Systemet ska 
innefatta tillsyn på plats och minst tre 
slumpmässiga och icke-rutinmässiga 
tillsynstillfällen per år. Medlemsstaterna 
ska se till att tillräckligt många 
kvalificerade personer kan utföra 
tillsynen.

Systemet ska innefatta tillsyn på plats.

Or. en

Motivering

För att säkerställa en tidig och tillförlitlig bedömning ska det fastställas minimiintervaller 
som ett skydd: Tillsynen måste vara slumpmässig för att inte verksamhetsutövaren ska 
anpassa anläggningens driftssätt till den dag man vet att tillsynen kommer att ske. De 
behöriga myndigheterna bör utföra tillsynen med hjälp av kvalificerade sakkunniga. 
Verksamhetsutövarna bör stå för kostnaderna för nödvändig kapacitetsuppbyggnad.

Ändringsförslag 262
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Systemet ska innefatta tillsyn på plats. utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen samråder för närvarande om medlemsstaternas tillsyn av anläggningar för att 
utvärdera om det bör finnas bindande krav för tillsynen. Det är oklart varför kommissionen 
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föreslår bindande krav innan samrådsprocessen är avslutad.

Ändringsförslag 263
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje tillsynsplan ska omfatta följande: utgår
a) Allmän bedömning av relevanta 
miljöproblem.
b) Geografiskt område som omfattas av 
tillsynsplanen.
c) Ett register över de anläggningar som 
omfattas av tillsynsplanen och en allmän 
bedömning av hur de uppfyller kraven i 
detta direktiv.
d) Bestämmelser om översyn av planen.
e) En översikt över programmen för 
rutinmässig tillsyn enligt punkt 5.
f) Förfaranden för icke-rutinmässig 
tillsyn enligt punkt 6.
g) Bestämmelser om samarbete mellan 
olika tillsynsmyndigheter, om så behövs.

Or. en

Motivering

Kommissionen samråder för närvarande om medlemsstaternas tillsyn av anläggningar för att 
utvärdera om det bör finnas bindande krav för tillsynen. Det är oklart varför kommissionen 
föreslår bindande krav innan samrådsprocessen är avslutad.
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Ändringsförslag 264
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje tillsynsplan ska omfatta följande: 3. Medlemsstaterna ska se till att tillsynen 
utförs i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets rekommendation 2001/331/EG 
av den 4 april 2001 om införande av 
minimikriterier för miljötillsyn i 
medlemsstaterna1.

a) Allmän bedömning av relevanta 
miljöproblem.
b) Geografiskt område som omfattas av 
tillsynsplanen.
c) Ett register över de anläggningar som 
omfattas av tillsynsplanen och en allmän 
bedömning av hur de uppfyller kraven i 
detta direktiv.
d) Bestämmelser om översyn av planen.
e) En översikt över programmen för 
rutinmässig tillsyn enligt punkt 5.
f) Förfaranden för icke-rutinmässig 
tillsyn enligt punkt 6.
g) Bestämmelser om samarbete mellan 
olika tillsynsmyndigheter, om så behövs.

__________
1 EGT L 118, 4.4.2001, s.41–46.

Or. en

Motivering

En sträng kontroll av efterlevnaden kommer att bli mycket viktig för att uppfylla miljömålen i 
direktivet om industriutsläpp. De föreslagna kraven för ett tillsynssystem (artikel 25) är dock 
inte genomförbara. De skulle öka de bindande tillsynskraven och tillkomma utöver de olika 
tillsynskraven som redan fastställts i Sevesodirektivet, förordningen om avfallstransporter och 
rekommendationen om införande av minimikriterier för miljötillsyn. Tillsynskraven bör bygga 
på ett dokument, företrädesvis rekommendationen om införande av minimikriterier för 
miljötillsyn, för att de ska genomföras i praktiken.



AM\742069SV.doc 63/75 PE412.187v01-00

SV

Ändringsförslag 265
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska, på 
grundval av tillsynsplanerna, upprätta 
tillsynsprogram och fastställa frekvensen 
för besök på plats för olika typer av 
anläggningar.

utgår

Programmen ska omfatta minst ett besök 
på plats var tolfte månad för varje 
anläggning, såvida inte programmen är 
baserade på en systematisk bedömning av 
miljöriskerna vid de särskilda 
anläggningarna i fråga.
Kommissionen ska fastställa kriterier för 
bedömningen av miljöriskerna.
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 69.2.

Or. en

Motivering

En sträng kontroll av efterlevnaden kommer att bli mycket viktig för att uppfylla miljömålen i 
direktivet om industriutsläpp. De föreslagna kraven för ett tillsynssystem (artikel 25) är dock 
inte genomförbara. De skulle öka de bindande tillsynskraven och tillkomma utöver de olika 
tillsynskraven som redan fastställts i Sevesodirektivet, förordningen om avfallstransporter och 
rekommendationen om införande av minimikriterier för miljötillsyn. Tillsynskraven bör bygga 
på ett dokument, företrädesvis rekommendationen om införande av minimikriterier för 
miljötillsyn, för att de ska genomföras i praktiken.
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Ändringsförslag 266
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmen ska omfatta minst ett besök 
på plats var tolfte månad för varje 
anläggning, såvida inte programmen är 
baserade på en systematisk bedömning av
miljöriskerna vid de särskilda 
anläggningarna i fråga.

Programmen ska omfatta ett besök på plats, 
inte senare än var trettiosjätte månad för 
varje anläggning. För särskilda 
anläggningar som utgör miljörisker ska 
programmen omfatta ett besök på plats 
var tolfte månad.

Or. en

Motivering

Kommissionen samråder för närvarande om medlemsstaternas tillsyn av anläggningar för att 
utvärdera om det bör finnas bindande krav för tillsynen. Det är oklart varför kommissionen 
föreslår bindande krav innan samrådsprocessen är avslutad.

Ändringsförslag 267
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmen ska omfatta minst ett besök 
på plats var tolfte månad för varje 
anläggning, såvida inte programmen är 
baserade på en systematisk bedömning av
miljöriskerna vid de särskilda 
anläggningarna i fråga.

Programmen ska omfatta ett besök på plats, 
inte senare än var trettiosjätte månad för 
varje anläggning. För särskilda 
anläggningar som utgör miljörisker ska 
programmen omfatta ett besök på plats 
var tolfte månad.

Or. en

Motivering

Frekvensen av tillsynen ska stå i proportion till miljöriskerna. 
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Ändringsförslag 268
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmen ska omfatta minst ett besök
på plats var tolfte månad för varje 
anläggning, såvida inte programmen är 
baserade på en systematisk bedömning av 
miljöriskerna vid de särskilda 
anläggningarna i fråga.

Programmen ska omfatta minst tre 
slumpmässiga besök på plats var tolfte 
månad för varje anläggning. Om
programmen är baserade på en systematisk 
bedömning av miljöriskerna vid de 
särskilda anläggningarna i fråga kan 
antalet besök på plats minskas till minst 
ett per år.

Or. en

Motivering

Genomsnittet i medlemsstaterna är redan ett besök per år. Antalet tillsynstillfällen kan dock 
minskas på grundval av väldefinierade kriterier såsom potentiella miljöeffekter och 
miljöförvaltning som behöver fastställas objektivt på förhand.

Ändringsförslag 269
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmen ska omfatta minst ett besök 
på plats var tolfte månad för varje 
anläggning, såvida inte programmen är 
baserade på en systematisk bedömning av 
miljöriskerna vid de särskilda 
anläggningarna i fråga.

Programmen ska omfatta minst tre 
slumpmässiga besök på plats var tolfte 
månad för varje anläggning. Om
programmen är baserade på en systematisk 
bedömning av miljöriskerna vid de 
särskilda anläggningarna i fråga kan 
antalet besök på plats minskas till minst 
ett per år.

Or. en
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Ändringsförslag 270
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmen ska omfatta minst ett besök 
på plats var tolfte månad för varje 
anläggning, såvida inte programmen är 
baserade på en systematisk bedömning av 
miljöriskerna vid de särskilda 
anläggningarna i fråga.

Programmen ska omfatta minst ett 
slumpmässigt besök på plats var tolfte 
månad för varje anläggning, såvida inte 
programmen är baserade på en systematisk 
bedömning av miljöriskerna vid de 
särskilda anläggningarna i fråga. Antalet 
besök ska ökas till ett slumpmässigt besök 
var fjärde månad vid överträdelse av 
tillståndsvillkoren. 

Or. en

Motivering

Anläggningarna bör kontrolleras slumpmässigt för att garantera efterlevnaden. Om 
tillståndsvillkoren överträds bör det krävas fler slumpmässiga besök på plats.

Ändringsförslag 271
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmen ska omfatta minst ett besök 
på plats var tolfte månad för varje 
anläggning, såvida inte programmen är 
baserade på en systematisk bedömning av 
miljöriskerna vid de särskilda 
anläggningarna i fråga.

Programmen ska omfatta minst ett besök 
på plats var tolfte månad för varje 
anläggning, såvida inte programmen är 
baserade på en systematisk bedömning av 
eventuella miljöeffekter av de särskilda 
anläggningarna i fråga.

Or. nl
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Motivering

Kriterierna för att bedöma miljöriskerna skulle kunna dra ut på tiden och därför borde under 
tiden minst ett besök per år göras vid varje anläggning. De behöriga myndigheterna kan 
själva utforma inspektionsprogram där frekvensen av besöken på plats regleras. 

Ändringsförslag 272
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fastställa kriterier för 
bedömningen av miljöriskerna.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen samråder för närvarande om medlemsstaternas tillsyn av anläggningar för att 
utvärdera om det bör finnas bindande krav för tillsynen. Det är oklart varför kommissionen 
föreslår bindande krav innan samrådsprocessen är avslutad.

Ändringsförslag 273
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fastställa kriterier för 
bedömningen av miljöriskerna.

Kommissionen kan fastställa kriterier för 
bedömningen av de eventuella 
miljöeffekterna.

Or. nl

Motivering

Kriterierna för att bedöma miljöriskerna skulle kunna dra ut på tiden och därför borde under 
tiden minst ett besök per år göras vid varje anläggning. De behöriga myndigheterna kan 
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själva utforma inspektionsprogram där frekvensen av besöken på plats regleras. 

Ändringsförslag 274
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 69.2.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen samråder för närvarande om medlemsstaternas tillsyn av anläggningar för att 
utvärdera om det bör finnas bindande krav för tillsynen. Det är oklart varför kommissionen 
föreslår bindande krav innan samrådsprocessen är avslutad.

Ändringsförslag 275
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den rutinmässiga tillsynen ska ha 
tillräcklig omfattning för att undersöka 
alla olika typer av relevanta miljöeffekter 
från anläggningen i fråga.

utgår

Den rutinmässiga tillsynen ska säkerställa 
att verksamhetsutövaren uppfyller 
tillståndsvillkoren.
Rutinmässig tillsyn ska också användas 
för att bedöma tillståndsvillkorens 
effektivitet.
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Or. en

Motivering

En sträng kontroll av efterlevnaden kommer att bli mycket viktig för att uppfylla miljömålen i 
direktivet om industriutsläpp. De föreslagna kraven för ett tillsynssystem (artikel 25) är dock 
inte genomförbara. De skulle öka de bindande tillsynskraven och tillkomma utöver de olika 
tillsynskraven som redan fastställts i Sevesodirektivet, förordningen om avfallstransporter och 
rekommendationen om införande av minimikriterier för miljötillsyn. Tillsynskraven bör bygga 
på en rättsakt, företrädesvis rekommendationen om införande av minimikriterier för 
miljötillsyn, för att de ska genomföras i praktiken.

Ändringsförslag 276
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Icke-rutinmässig tillsyn ska utföras för 
att undersöka allvarliga miljöklagomål, 
allvarliga miljöolyckor, tillbud och 
bristande efterlevnad så snart som möjligt 
och, om så är lämpligt, före utfärdande, 
omprövning eller uppdatering av ett 
tillstånd.

6. Icke-rutinmässig och slumpmässig
tillsyn ska utföras för att undersöka 
miljöklagomål, miljöolyckor, tillbud och 
bristande efterlevnad så snart som möjligt 
och, i tillämpliga fall, före utfärdande, 
omprövning eller uppdatering av ett 
tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 277
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Icke-rutinmässig tillsyn ska utföras för 
att undersöka allvarliga miljöklagomål, 
allvarliga miljöolyckor, tillbud och 
bristande efterlevnad så snart som möjligt 
och, om så är lämpligt, före utfärdande, 
omprövning eller uppdatering av ett 

6. Icke-rutinmässig tillsyn ska utföras för 
att undersöka allvarliga miljöklagomål, 
allvarliga miljöolyckor, tillbud och 
bristande efterlevnad eller faktorer som 
allvarligt inverkar på människors hälsa så 
snart som möjligt och, om så är lämpligt, 
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tillstånd. före utfärdande, omprövning eller 
uppdatering av ett tillstånd.

Or. en

Motivering

När det blir känt att en industri inverkar negativt på människors hälsa, måste den behöriga 
myndigheten få göra utredningar.

Ändringsförslag 278
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Icke-rutinmässig tillsyn ska utföras för 
att undersöka allvarliga miljöklagomål, 
allvarliga miljöolyckor, tillbud och 
bristande efterlevnad så snart som möjligt 
och, om så är lämpligt, före utfärdande, 
omprövning eller uppdatering av ett 
tillstånd.

6. Icke-rutinmässig tillsyn ska utföras för 
att undersöka kvalificerade miljöklagomål, 
allvarliga miljöolyckor, tillbud och 
bristande efterlevnad så snart som möjligt 
och, om så är lämpligt, före utfärdande, 
omprövning eller uppdatering av ett 
tillstånd.

Or. en

Motivering

Myndigheter ska utföra tillsyn vid återkommande klagomål.

Ändringsförslag 279
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Icke-rutinmässig tillsyn ska utföras för 
att undersöka allvarliga miljöklagomål, 
allvarliga miljöolyckor, tillbud och 

utgår
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bristande efterlevnad så snart som möjligt 
och, om så är lämpligt, före utfärdande, 
omprövning eller uppdatering av ett 
tillstånd.

Or. en

Motivering

En sträng kontroll av efterlevnaden kommer att bli mycket viktig för att uppfylla miljömålen i 
direktivet om industriutsläpp. De föreslagna kraven för ett tillsynssystem (artikel 25) är dock 
inte genomförbara. De skulle öka de bindande tillsynskraven och tillkomma utöver de olika 
tillsynskraven som redan fastställts i Sevesodirektivet, förordningen om avfallstransporter och 
rekommendationen om införande av minimikriterier för miljötillsyn. Tillsynskraven bör bygga 
på en rättsakt, företrädesvis rekommendationen om införande av minimikriterier för 
miljötillsyn, för att de ska genomföras i praktiken.

Ändringsförslag 280
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Icke-rutinmässig tillsyn ska utföras för 
att undersöka allvarliga miljöklagomål, 
allvarliga miljöolyckor, tillbud och 
bristande efterlevnad så snart som möjligt 
och, om så är lämpligt, före utfärdande, 
omprövning eller uppdatering av ett 
tillstånd.

6. Icke-rutinmässig tillsyn ska utföras för 
att undersöka allvarliga miljöklagomål, 
allvarliga miljöolyckor, tillbud och 
bristande efterlevnad eller faktorer som 
allvarligt inverkar på människors hälsa så 
snart som möjligt och, om så är lämpligt, 
före utfärdande, omprövning eller 
uppdatering av ett tillstånd.

Or. en

Motivering

Kommissionen samråder för närvarande om medlemsstaternas tillsyn av anläggningar för att 
utvärdera om det bör finnas bindande krav för tillsynen. Det är oklart varför kommissionen 
föreslår bindande krav innan samrådsprocessen är avslutad.
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Ändringsförslag 281
Marcello Vernola

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. När en icke-rutinmässig tillsyn utförs 
kan de behöriga myndigheterna kräva att 
verksamhetsutövarna tillhandahåller all 
information för att utreda en olycka, ett 
tillbud eller bristande efterlevnad, 
inbegripet hälsostatistik.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att kontrollera vilka följder en olaglig industriverksamhet har för människors 
hälsa.

Ändringsförslag 282
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporten ska delges den berörda 
verksamhetsutövaren och offentliggöras 
inom två månader efter det att tillsynen 
genomförs.

Rapporten ska delges den berörda 
verksamhetsutövaren och offentliggöras 
via Internet inom två månader efter det att 
tillsynen genomförs.

Or. en

Motivering

Allmänheten och icke-statliga organisationer bör enkelt kunna komma åt nödvändig 
information via Internet.
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Ändringsförslag 283
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporten ska delges den berörda 
verksamhetsutövaren och offentliggöras 
inom två månader efter det att tillsynen 
genomförs.

Rapporten ska delges den berörda 
verksamhetsutövaren inom två månader 
efter det att tillsynen genomförs. Senast 
tolv månader efter tillsynen ska rapporten 
och verksamhetsutövarens kommentarer 
till denna samt en sammanfattande 
översikt av de avhjälpande och 
förebyggande åtgärder som 
verksamhetsutövaren ämnar vidta 
offentliggöras.

Or. fr

Motivering

Allmänheten bör känna till hur man tänker gå vidare. Tillsynsrapporten bör därför inte 
offentliggöras förrän verksamhetsutövaren haft möjlighet att utarbeta en handlingsplan för 
vilka avhjälpande och förebyggande åtgärder som ska vidtas med hänsyn till iakttagelserna i 
tillsynsrapporten. Det bör ges en tidsfrist för detta (högst tolv månader föreslås). Dessutom 
bör verksamhetsutövarens egna kommentarer till tillsynsrapporten offentliggöras för 
rättvisans skull.

Ändringsförslag 284
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Efter varje rutinmässig och 
icke-rutinmässig tillsyn ska den behöriga 
myndigheten utarbeta en rapport med en 
beskrivning av resultaten av hur 
anläggningen uppfyller kraven i detta 
direktiv och slutsatser om huruvida 
ytterligare åtgärder är nödvändiga.

utgår
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Rapporten ska delges den berörda 
verksamhetsutövaren och offentliggöras 
inom två månader efter det att tillsynen 
genomförs.
Den behöriga myndigheten ska se till att 
alla nödvändiga åtgärder som anges i 
rapporten vidtas inom rimlig tid.

Or. en

Motivering

En sträng kontroll av efterlevnaden kommer att bli mycket viktig för att uppfylla miljömålen i 
direktivet om industriutsläpp. De föreslagna kraven för ett tillsynssystem (artikel 25) är dock 
inte genomförbara. De skulle öka de bindande tillsynskraven och tillkomma utöver de olika 
tillsynskraven som redan fastställts i Sevesodirektivet, förordningen om avfallstransporter och 
rekommendationen om införande av minimikriterier för miljötillsyn. Tillsynskraven bör bygga 
på en rättsakt, företrädesvis rekommendationen om införande av minimikriterier för 
miljötillsyn, för att de ska genomföras i praktiken.

Ändringsförslag 285
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Efter varje rutinmässig och 
icke-rutinmässig tillsyn ska den behöriga 
myndigheten utarbeta en rapport med en 
beskrivning av resultaten av hur 
anläggningen uppfyller kraven i detta 
direktiv och slutsatser om huruvida 
ytterligare åtgärder är nödvändiga.

utgår

Rapporten ska delges den berörda 
verksamhetsutövaren och offentliggöras 
inom två månader efter det att tillsynen 
genomförs.
Den behöriga myndigheten ska se till att 
alla nödvändiga åtgärder som anges i 
rapporten vidtas inom rimlig tid.

Or. en
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Motivering

Kommissionen samråder för närvarande om medlemsstaternas tillsyn av anläggningar för att 
utvärdera om det bör finnas bindande krav för tillsynen. Det är oklart varför kommissionen 
föreslår bindande krav innan samrådsprocessen är avslutad.
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