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Amendement 286
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de aanneming van algemene bindende 
voorschriften zoals bepaald in de artikelen 
7 en 18.

Schrappen

Or. nl

Motivering

Door de vergunningsplicht voor elke IPPC-installatie en de inspraak in het kader van de 
vergunningsprocedure, behoudt het betrokken publiek inspraak op het moment dat de 
algemene bindende voorschriften effect sorteren in concrete situaties. Inspraak van iedere 
particulier bij de aanname van algemene voorschriften zou de implementatie van de BREF 
ernstig bemoeilijken.

Amendement 287
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het toestaan van uitzonderingen 
overeenkomstig artikel 16, lid 3.

Or. en

Motivering

De definitie van betrokken publiek moet in de wetgeving opnieuw worden ingevoerd om te 
waarborgen dat NGO's ook worden betrokken bij de participatie van het publiek.

Het publiek en de NGO's moeten ook worden geraadpleegd inzake belangrijke besluiten 
betreffende de uitzondering inzake BBT, teneinde de nodige transparantie te waarborgen.
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Amendement 288
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niet-gouvernementele organisaties die de 
milieubescherming bevorderen en aan de 
in de nationale wetgeving neergelegde 
eisen voldoen worden geacht een belang 
te hebben.

Or. en

Motivering

De definitie van betrokken publiek moet in de wetgeving opnieuw worden ingevoerd om te 
waarborgen dat NGO's ook worden betrokken bij de participatie van het publiek.

Het publiek en de NGO's moeten ook worden geraadpleegd inzake belangrijke besluiten 
betreffende de uitzondering inzake BBT, teneinde de nodige transparantie te waarborgen.

Amendement 289
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1, onder a) en b), is niet van 
toepassing als aan alle hierna genoemde 
voorwaarden is voldaan:

Schrappen

(a) de nieuwe installatie of belangrijke 
wijziging valt onder Richtlijn 
85/337/EEG;
(b) alle noodzakelijke 
vergunningsvoorwaarden worden 
bestreken door algemene bindende 
voorschriften;



AM\743551NL.doc 5/70 PE412.328v01-00

NL

(c) er hoeven geen strengere eisen te 
worden gesteld om aan artikel 19 te 
voldoen.

Or. nl

Motivering

De uitzondering is onduidelijk en moeilijk werkbaar. In een vroeg stadium van het 
beslissingsproces is het immers nog niet duidelijk of er al dan niet bijzondere voorwaarden 
zullen worden geformuleerd.

Amendement 290
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1, onder a) en b), is niet van 
toepassing als aan alle hierna genoemde 
voorwaarden is voldaan:

2. De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat 
gevalideerde vergunningaanvragen 
binnen drie weken na ontvangst online 
beschikbaar en toegankelijk worden 
gemaakt voor het publiek tot de definitieve 
stopzetting van de betreffende activiteiten.

(a) de nieuwe installatie of belangrijke 
wijziging valt onder Richtlijn 
85/337/EEG;
(b) alle noodzakelijke 
vergunningsvoorwaarden worden 
bestreken door algemene bindende 
voorschriften;
(c) er hoeven geen strengere eisen te 
worden gesteld om aan artikel 19 te 
voldoen.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag van Aarhus wordt informatie over de 
voorwaarden voor vergunningen die van invloed zijn op het milieu onder alle 
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omstandigheden openbaar gemaakt. 

Amendement 291
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1, onder a) en b), is niet van 
toepassing als aan alle hierna genoemde 
voorwaarden is voldaan:

2. De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat 
gevalideerde vergunningaanvragen 
binnen drie weken na ontvangst 
permanent online beschikbaar worden 
gesteld voor het publiek tot de definitieve 
stopzetting van de betreffende activiteiten.

(a) de nieuwe installatie of belangrijke 
wijziging valt onder Richtlijn 
85/337/EEG;
(b) alle noodzakelijke 
vergunningsvoorwaarden worden 
bestreken door algemene bindende 
voorschriften;
(c) er hoeven geen strengere eisen te 
worden gesteld om aan artikel 19 te 
voldoen.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de verplichtingen van het Verdrag van Aarhus is het van cruciaal belang dat 
zowel lokale als nationale NGO's expliciet worden genoemd als deel uitmakend van het 
"betrokken publiek". Toegang tot de motiveringen van besluiten inzake vergunningen is van 
wezenlijk belang voor een doeltreffende participatie van het publiek, om welke reden 
gevalideerde vergunningaanvragen binnen drie weken na ontvangst permanent online 
beschikbaar moeten worden gesteld aan het publiek.
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Amendement 292
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een besluit over de verlening, 
toetsing of bijstelling van een vergunning 
dan wel over de aanneming of bijstelling 
van algemene bindende voorschriften  is 
genomen, stelt de bevoegde autoriteit het 
publiek de volgende informatie ter 
beschikking:

3. Wanneer een besluit over de verlening, 
toetsing of bijstelling van een vergunning 
dan wel over de aanneming of bijstelling 
van algemene bindende voorschriften  is 
genomen, maakt de bevoegde autoriteit 
onverwijld de volgende informatie 
toegankelijk op internet en beschikbaar 
voor het publiek:

Or. en

Motivering

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

Amendement 293
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een besluit over de verlening, 
toetsing of bijstelling van een vergunning 
dan wel over de aanneming of bijstelling 
van algemene bindende voorschriften  is 
genomen, stelt de bevoegde autoriteit het 
publiek de volgende informatie ter 
beschikking:

3. Wanneer een besluit over de verlening, 
toetsing of bijstelling van een vergunning 
dan wel over de aanneming of bijstelling 
van algemene bindende voorschriften  is 
genomen, stelt de bevoegde autoriteit het 
publiek online permanent de volgende 
informatie ter beschikking:

Or. en

Motivering

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

Amendement 294
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de manier waarop de in de vergunning 
of de algemene bindende voorschriften 
opgenomen emissiegrenswaarden zijn 
vastgesteld in verhouding tot de beste 
beschikbare technieken en de daarmee 
samenhangende emissieniveaus als 
beschreven in de BBT-
referentiedocumenten;

(e) de manier waarop de in artikel 15 
bedoelde vergunningsvoorwaarden of de 
algemene bindende voorschriften zijn 
vastgesteld in verhouding tot de beste 
beschikbare technieken en de daarmee 
samenhangende emissieniveaus als 
beschreven in de BBT-
referentiedocumenten;

Or. en

Motivering

De motivering die de bevoegde autoriteiten moeten geven moet niet beperkt blijven tot 
emissiegrenswaarden maar moet alle vergunningsvoorwaarden omvatten.

Amendement 295
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) indien overeenkomstig artikel 16, lid 3, 
een afwijking is toegestaan, de redenen 
voor die afwijking en de daaraan 
verbonden voorwaarden;

(f) indien overeenkomstig artikel 16, lid 3, 
een afwijking is toegestaan, de specifieke 
redenen voor die afwijking op basis van de 
in artikel 16, lid 3 vastgelegde criteria  en 
de daaraan verbonden voorwaarden;
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Or. en

Motivering

Er moet een gedetailleerde motivering voor de toekenning van vergunningen worden gegeven 
ten behoeve van het publiek.

Amendement 296
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 Schrappen
Uitwisseling van informatie

De Commissie organiseert de uitwisseling 
van informatie met  de lidstaten, de 
betrokken bedrijfstakken en niet-
gouvernementele organisaties die zich 
inzetten voor milieubescherming over:
(a) de prestaties van installaties wat 
betreft emissies, verontreiniging, verbruik 
van grondstoffen, aard van de 
grondstoffen, energieverbruik en 
afvalproductie;
(b) de gebruikte  technieken, de daarmee 
samenhangende monitoring en de 
ontwikkelingen ter zake  .

Or. en

Motivering

Zie amendement op artikel 14. Het samenvoegen en wijzigen van de artikelen 14 en 29 is zeer 
belangrijk om het huidige proces van de ontwikkeling en aanpassing van BREF's te 
waarborgen.
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Amendement 297
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 Schrappen
Uitwisseling van informatie

De Commissie organiseert de uitwisseling 
van informatie met  de lidstaten, de 
betrokken bedrijfstakken en niet-
gouvernementele organisaties die zich 
inzetten voor milieubescherming over:
(a) de prestaties van installaties wat 
betreft emissies, verontreiniging, verbruik 
van grondstoffen, aard van de 
grondstoffen, energieverbruik en 
afvalproductie;
(b) de gebruikte  technieken, de daarmee 
samenhangende monitoring en de 
ontwikkelingen ter zake  .

Or. en

Motivering

Dit artikel wordt verplaatst naar artikel 14. Dit amendement komt te vervallen indien het 
amendement op artikel 14 niet wordt aangenomen.

Amendement 298
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Met het oog op uitwisseling van 
informatie treffen de lidstaten de nodige 
maatregelen om de Commissie om de drie 
jaar en voor het eerst uiterlijk 18 
maanden na de datum van 
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inwerkingtreding van deze richtlijn in 
kennis te stellen van de beschikbare 
representatieve gegevens over 
locatiecapaciteiten van installaties, de 
emissiegrenswaarden en andere 
milieugevolgen en grenswaarden die zijn 
vastgesteld per specifieke 
activiteitencategorie van bijlage I en van 
de beste beschikbare technieken waarop
die waarden zijn gebaseerd, met name in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 16. Voor de latere kennisgevingen 
wordt die informatie aangevuld volgens de 
procedures van lid 3 van dit artikel en van 
artikel 67. De informatie wordt 
geactualiseerd en gestructureerd, 
rekening houdend met de leidraad inzake 
een betere vergaring en indiening van 
gegevens voor het verkrijgen van zinvolle 
BBT-conclusies, en wordt in elektronische 
vorm beschikbaar gesteld aan de 
Commissie en aan het publiek. De 
Commissie publiceert een 
evaluatierapport in elektronische vorm in 
alle officiële talen van de EU.

Or. en

Motivering

De kwaliteit van de BREF's hangt op beslissende wijze af van de kwaliteit en kwantiteit van 
de gegevens in het kader van het Sevilla-proces ter vereenvoudiging van de procedure voor 
het verkrijgen van bruikbare BBT-conclusies. Het is daarom van wezenlijk belang dat 
informatie verder gaat dan eenvoudigweg de vastgestelde emissiegrenswaarden, en dat ook 
de capaciteitsgegevens per installatie worden vermeld. Het publiceren van de 
locatiegebonden emissiegrenswaarden stelt het betrokken publiek in staat te controleren of de 
normen breed worden toegepast in de EU, en of de installatie bij hen in de buurt daar ook
aan voldoet.
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Amendement 299
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Met het oog op uitwisseling van 
informatie treffen de lidstaten de nodige 
maatregelen om de Commissie om de drie 
jaar en voor het eerst uiterlijk 18 
maanden na de datum van toepassing van 
deze richtlijn in kennis te stellen van de 
beschikbare representatieve gegevens over 
locatiecapaciteiten van installaties, de 
emissiegrenswaarden en andere 
milieugevolgen en grenswaarden die zijn 
vastgesteld per specifieke 
activiteitencategorie van bijlage I en van 
de beste beschikbare technieken waarop 
die waarden zijn gebaseerd, met name in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 16. Voor de latere kennisgevingen 
wordt die informatie aangevuld volgens de 
procedures van lid 67 van dit artikel.

Or. en

Motivering

Voor een objectieve analyse van de situatie moeten de opstellers van BREF's nuttige BBT-
conclusies kunnen trekken uit betrouwbare en beschikbare gegevens die de lidstaten hebben 
verstrekt na deze te hebben verkregen door middel van monitoring. Het Informatie-
uitwisselingsforum heeft recentelijk een "leidraad inzake een betere vergaring en indiening 
van gegevens voor het verkrijgen van zinvolle conclusies" goedgekeurd dat de grondslag moet 
vormen voor de vorm en inhoud van de in te dienen gegevens.
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Amendement 300
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie organiseert de uitwisseling 
van informatie met  de lidstaten, de 
betrokken bedrijfstakken en niet-
gouvernementele organisaties die zich 
inzetten voor milieubescherming over:

De Commissie organiseert de uitwisseling 
van informatie met  de lidstaten, de 
betrokken bedrijfstakken en niet-
gouvernementele organisaties die zich 
inzetten voor milieubescherming op basis 
van een gelijkwaardige 
vertegenwoordiging van aanbieders van 
industriële systemen, exploitanten en 
milieuorganisaties. De Commissie 
ontwikkelt en publiceert regels voor het 
vergaren van gegevens, de vaststelling van 
BBT en met BBT verband houdende 
emissiewaarden. De informatie-
uitwisseling omvat:

Or. en

Motivering

Het evenwicht van de vertegenwoordiging in het Sevilla-proces is uiterst scheef, aangezien 
deze bestaat uit gemiddeld 40% vertegenwoordigers van de lidstaten, 49% van de industrie en 
één enkele vertegenwoordiger van milieu-NGO's. In de praktijk worden bovendien regelmatig 
vertegenwoordigers van de lidstaten vervangen door vertegenwoordigers van de industrie. In 
ieder geval moeten particuliere belangen in evenwicht zijn tussen exploitanten en aanbieders 
van industriële systemen, aangezien deze meer duidelijk belang hebben bij de toepassing van 
vergaande BBT.

Amendement 301
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie organiseert de uitwisseling 
van informatie met  de lidstaten, de 
betrokken bedrijfstakken en niet-

De Commissie organiseert de uitwisseling 
van informatie met de lidstaten, de 
betrokken bedrijfstakken, die op 
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gouvernementele organisaties die zich 
inzetten voor milieubescherming over:

gelijkwaardige basis zijn 
vertegenwoordigd door aanbieders van 
industriële systemen en exploitanten, en 
niet-gouvernementele organisaties die zich 
inzetten voor milieubescherming. De 
Commissie ontwikkelt en publiceert regels 
voor het vergaren van gegevens, de 
vaststelling van BBT en met BBT verband 
houdende emissiewaarden. Informatie 
wordt uitgewisseld over de volgende 
onderwerpen:

Or. en

Motivering

Bij het Sevilla-proces zijn technische deskundigen betrokken met een gemiddelde 
vertegenwoordiging van 40% van de lidstaten, 49% van de belanghebbenden in de industrie 
en één enkele vertegenwoordiger van NGO's op milieugebied.  Om het op eerlijke wijze aan 
bod komen en beschouwen van minderheidsstandpunten aan te moedigen moeten ten minste 
particuliere belangen worden afgewogen tussen exploitanten en aanbieders van industriële 
systemen, en om het ondermijnen van de doelstellingen van het Sevilla-proces te voorkomen 
ontwikkelt de EG regels voor de vaststelling van BBT en met BBT verband houdende 
emissiewaarden.

Amendement 302
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie organiseert de uitwisseling 
van informatie met de lidstaten, de 
betrokken bedrijfstakken en niet-
gouvernementele organisaties die zich 
inzetten voor milieubescherming over:

De Commissie organiseert de uitwisseling 
van informatie met de lidstaten, 
vertegenwoordigers van lokale en 
regionale autoriteiten, de betrokken 
bedrijfstakken en niet-gouvernementele 
organisaties die zich inzetten voor 
milieubescherming over:

Or. en
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Motivering

Lokale en regionale autoriteiten maken geen deel uit van het Sevilla-proces. Als vergunningen 
verstrekkende autoriteiten en/of organen verantwoordelijk voor inspecties beschikken 
regionale en lokale autoriteiten over belangrijke kennis inzake de best beschikbare 
technieken, en daarom kan het Sevilla-proces worden verbeterd door de participatie van 
vertegenwoordigers van lokale en regionale autoriteiten.

Amendement 303
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie organiseert de uitwisseling 
van informatie met  de lidstaten, de 
betrokken bedrijfstakken en niet-
gouvernementele organisaties die zich 
inzetten voor milieubescherming over:

De Commissie organiseert de uitwisseling 
van informatie met de lidstaten, 
vertegenwoordigers van lokale en 
regionale autoriteiten, de betrokken 
bedrijfstakken en niet-gouvernementele 
organisaties die zich inzetten voor 
milieubescherming over:

Or. en

Motivering

Lokale en regionale autoriteiten maken geen deel uit van het Sevilla-proces. Als vergunningen 
verstrekkende autoriteiten en/of organen verantwoordelijk voor inspecties beschikken 
regionale en lokale autoriteiten over belangrijke kennis inzake de best beschikbare 
technieken, en daarom kan het Sevilla-proces worden verbeterd door de participatie van 
vertegenwoordigers van lokale en regionale autoriteiten.

Amendement 304
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie organiseert de uitwisseling 
van informatie met  de lidstaten, de 

De Commissie organiseert de uitwisseling 
van informatie tussen de lidstaten, de 
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betrokken bedrijfstakken en niet-
gouvernementele organisaties die zich 
inzetten voor milieubescherming over:

betrokken bedrijfstakken, de Commissie en 
niet-gouvernementele organisaties die zich 
inzetten voor milieubescherming over:

Or. de

Motivering

Er moet volkomen duidelijk worden gemaakt dat de informatie-uitwisseling ten behoeve van 
de opstelling of herziening van de BBT-referentiedocumenten een multilateraal proces is 
waar ook de Commissie aan deelneemt.

Amendement 305
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie organiseert de uitwisseling 
van informatie met de lidstaten, de 
betrokken bedrijfstakken en niet-
gouvernementele organisaties die zich 
inzetten voor milieubescherming over:

De Commissie organiseert de uitwisseling 
van informatie tussen de lidstaten, de 
betrokken bedrijfstakken, de Commissie en 
niet-gouvernementele organisaties die zich 
inzetten voor milieubescherming over:

Or. en

Motivering

Om volkomen duidelijk te maken wat de Commissie heeft bedoeld. Het Sevilla-proces is een 
multilateraal proces, waar ook de Commissie aan deelneemt.

Amendement 306
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de gebruikte  technieken, de daarmee 
samenhangende monitoring en de 

(b) de gebruikte  technieken, de daarmee 
samenhangende monitoring, de 
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ontwikkelingen ter zake. ontwikkelingen ter zake en de 
doeltreffendheid van de genomen 
maatregelen en de positieve gevolgen 
ervan voor het milieu en de 
volksgezondheid.

Or. pl

Motivering

Informatie-uitwisseling moet in de allereerste plaats duidelijk maken dat de toepassing van de 
beste beschikbare technieken (BAT) positieve gevolgen heeft voor het milieu en de 
volksgezondheid en moet het publiek overtuigen van de doeltreffendheid ervan.

Amendement 307
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – inleidende formule en alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de uitvoering van de eerste 
alinea stelt de Commissie maatregelen vast 
ter bepaling van:

Met het oog op de uitvoering van de eerste 
alinea stelt de Commissie richtsnoeren 
vast ter bepaling van:

Die maatregelen, die niet-essentiële 
elementen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 69, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Die richtsnoeren, die niet-essentiële 
elementen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 69, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. nl

Motivering

De vaststelling van maatregelen lijkt te verregaand. Richtsnoeren (guidelines) zijn beter 
geplaatst in deze context.
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Amendement 308
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit hoofdstuk is van toepassing op voor de 
productie van energie bestemde
stookinstallaties met een nominaal 
thermisch vermogen van 50 MW of meer, 
ongeacht het toegepaste brandstoftype .

Dit hoofdstuk is van toepassing op voor de 
productie van energie bestemde
stookinstallaties met een nominaal 
thermisch vermogen van 20 MW of meer, 
ongeacht het toegepaste brandstoftype .

Or. en

Motivering

Het is beter dat de bepalingen van Hoofdstuk II (zie am. 54) geen betrekking hebben op 
stookinstallaties met een vermogen tussen de 20 en 50 MW. Niettemin moeten deze installaties 
met het oog op de noodzaak om de uitstoot van dergelijke installaties in de lucht aan te 
pakken onder Hoofdstuk III vallen, en moeten er specifieke maatregelen voor de controle op 
de emissies worden vastgelegd. Een dergelijk amendement is toelaatbaar overeenkomstig 
artikel 80a van het Reglement. Kleinere stookinstallaties zijn gedekt door Hoofdstuk III en 
niet door Hoofdstuk II zoals voorgesteld door de Commissie.

Amendement 309
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit hoofdstuk is van toepassing op voor de 
productie van energie bestemde
stookinstallaties met een nominaal 
thermisch vermogen van 50 MW of meer, 
ongeacht het toegepaste brandstoftype .

Dit hoofdstuk is van toepassing op voor de 
productie van energie bestemde
stookinstallaties met een nominaal 
thermisch vermogen van 20 MW of meer, 
ongeacht het toegepaste brandstoftype .

Or. en

Motivering

Om in overeenstemming te zijn met Bijlage I moet de drempel voor GSI ook in artikel 31 op 
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20 MW worden gesteld.

Amendement 310
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de rookgassen van twee of 
meer afzonderlijke stookinstallaties via een 
gemeenschappelijke schoorsteen worden 
uitgestoten, wordt het samenstel van deze
installaties als één stookinstallatie 
aangemerkt en wordt hun capaciteit 
samengeteld.

1. Wanneer de rookgassen van twee of 
meer afzonderlijke stookinstallaties via een 
gemeenschappelijke rookgasstroom
worden uitgestoten, wordt het samenstel 
van deze installaties als één stookinstallatie 
aangemerkt, rekening houdend met 
technische en economische factoren, en 
wordt hun capaciteit samengeteld.

Or. fi

Amendement 311
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) installaties die als brandstof andere 
vaste of vloeibare afvalstoffen gebruiken 
dan de in artikel 38, lid 2, onder a), 
bedoelde afvalstoffen.

(j) onder Hoofdstuk IV vallende 
installaties die als brandstof andere vaste of 
vloeibare afvalstoffen gebruiken dan de in 
artikel 38, lid 2, onder a), bedoelde 
afvalstoffen.

Or. en

Motivering

Net als voor de bestaande GSI-richtlijn moet afvalverbranding buiten het bereik komen te 
vallen. Vanwege deze bredere richtlijn mag de definitie van brandstaf niet worden beperkt tot 
de brandstoffen die behandeld worden in dit Hoofdstuk III. De eenvoudigste manier om dit te 
doen is om de installaties die vallen onder Hoofdstuk IV inzake afvalverbranding of 
afvalmeeverbranding uit te sluiten.
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Amendement 312
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) installaties voor de verbranding of 
meeverbranding van brandstof die 
afkomstig is van afvalstoffen worden 
beschouwd als 
afvalverbrandingsinstallaties.

Or. en

Motivering

Deze verduidelijking is nodig om juridische onzekerheid inzake de classificatie als 
"afvalmeeverbrandingsinstallatie" (met als hoofddoel de opwekking van energie of 
"afvalverbrandingsinstallatie" (bestemd voor de thermische behandeling van afval) te 
voorkomen. Dit is een noodzakelijke bepaling gezien het groeiende aantal installaties die 
brandstof gebruiken afkomstig van afvalstoffen (RDF of SRF), met (bijna) dezelfde 
samenstelling en het zelfde gehalte aan vervuilende stoffen als stedelijk afval.

Amendement 313
Glenis Willmott

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) installaties met een nominaal 
thermisch vermogen van niet meer dan 
500 MW waarvoor vóór 27 november 
2002 vergunning is verleend en die niet 
meer dan 1500 uur per jaar in bedrijf zijn 
(voortschrijdend gemiddelde over een 
periode van vijf jaar).

Or. en
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Motivering

Hiermee worden de uitzonderingen voor installaties die vaste brandstoffen verbrande,n die
reeds voorkomt in de huidige richtlijn inzake grote stookinstallaties (LCP) en is opgenomen 
in Bijlage V, deel I van het voorstel, uitgebreid tot alle installaties, ongeacht het type 
brandstof. Dit is noodzakelijk omdat er tevens installaties zijn die gas of vloeibare brandstof 
verbranden en die worden gebruikt in de "standby"- of "backupmodus" waar deze 
uitzonderingen op betrekking hebben. Uiteraard blijven ze vallen onder de bepalingen van 
Hoofdstuk II van het voorstel en blijven daarmee de emissiegrenswaarden op basis van BBT 
gehandhaafd.

Amendement 314
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer twee of meer afzonderlijke 
stookinstallaties waarvoor een vergunning 
is verleend of waarvoor een volledige 
aanvraag is ingediend vóór de in artikel 72, 
lid 2, vermelde datum  zo worden 
geïnstalleerd dat hun rookgassen , met 
inachtneming van technische en 
economische omstandigheden, via één 
gemeenschappelijke schoorsteen zouden 
kunnen worden uitgestoten, wordt dit 
samenstel van installaties als één 
stookinstallatie  aangemerkt en wordt hun 
capaciteit samengeteld

2. Wanneer twee of meer afzonderlijke 
stookinstallaties waarvoor een vergunning 
is verleend of waarvoor een volledige 
aanvraag is ingediend vóór de in artikel 72, 
lid 2, vermelde datum zo worden 
geïnstalleerd dat hun rookgassen, met 
inachtneming van technische en 
economische omstandigheden, naar de 
mening van de bevoegde autoriteiten, via 
één gemeenschappelijke schoorsteen 
zouden kunnen worden uitgestoten, wordt 
dit samenstel van installaties als één 
stookinstallatie  aangemerkt en wordt hun 
capaciteit samengeteld

Or. fi
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Amendement 315
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij het berekenen van het totale 
nominaal thermisch vermogen van de in 
punt 1.1 bedoelde installaties, worden 
afzonderlijke installaties met een 
nominaal thermisch vermogen van 
minder dan 20 MW buiten beschouwing 
gelaten.

Or. en

Motivering

Met betrekking tot de samentellingsregels moet worden verduidelijkt dat alleen afzonderlijke 
verbrandingsinstallaties met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of groter dan 20 
MW onder de samentellingsregels vallen. Een dergelijk amendement is toelaatbaar 
overeenkomstig artikel 80a van het Reglement, aangezien het voorgestelde lid 3 nauw 
verbonden is met lid 1.

Amendement 316
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 bis
Specifieke maatregelen voor kleinere 

verbrandingsinstallaties
1. Totdat overeenstemming is bereikt 
overeenkomstig lid 2 is Bijlage V niet van 
toepassing op verbrandingsinstallaties met 
een nominaal thermisch vermogen van 
kleiner dan 50 MW.
2. Binnen een redelijke termijn, doch 
uiterlijk 2012, stelt de Commissie 
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wijzigingen voor van Bijlage V met 
betrekking tot emissiegrenswaarden, 
monitoringvoorschriften en regels voor de 
beoordeling van de naleving. Een 
dergelijk voorstel bevat in voorkomend 
geval specifieke voorschriften voor 
bestaande stookinstallaties met een 
passende overgangsperiode voor de 
naleving van de gewijzigde bepalingen. 

Or. en

Motivering

Hoofdstuk 2 moet ook betrekking hebben op stookinstallaties met een nominaal thermisch 
vermogen van minder dan 50 MW. Voor dergelijke installaties worden in Bijlage V via de 
medebeslissingsprocedure specifieke bepalingen vastgelegd op basis van de beschikbare 
technieken. Een dergelijk amendement is toelaatbaar overeenkomstig artikel 80a van het 
Reglement. Kleinere stookinstallaties zijn gedekt door Hoofdstuk III en niet door Hoofdstuk II 
zoals voorgesteld door de Commissie.

Amendement 317
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle vergunningen voor installaties die 
stookinstallaties omvatten waarvoor een 
vergunning is verleend of waarvoor een 
volledige aanvraag is ingediend vóór de in 
artikel 72, lid 2, vermelde datum, mits 
bedoelde installatie uiterlijk een jaar na die 
datum in bedrijf wordt genomen, bevatten 
voorwaarden die garanderen dat de 
emissies in de lucht van die installaties  de 
in deel 1 van bijlage V vastgestelde 
emissiegrenswaarden niet overschrijden  .

2. Alle vergunningen voor installaties die 
stookinstallaties omvatten waarvoor een 
vergunning is verleend of waarvoor een 
volledige aanvraag is ingediend vóór de in 
artikel 72, lid 2, vermelde datum, mits 
bedoelde installatie uiterlijk een jaar na die 
datum in bedrijf wordt genomen, bevatten 
voorwaarden die, rekening houdend met 
technische en economische factoren,
garanderen dat de emissies in de lucht van 
die installaties  de in deel 1 van bijlage V 
vastgestelde emissiegrenswaarden niet 
overschrijden  .

Or. fi
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Amendement 318
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In vergunningen voor 
stookinstallaties waar lid 2 op van 
toepassing is die 20 jaar in bedrijf zijn 
moet worden bepaald dat de uitstoot 
binnen 25 jaar na de inbedrijfname moet 
worden verlaagd, teneinde te garanderen 
dat de emissies in de lucht van die 
installaties de in deel 2 van bijlage V 
vastgestelde emissiegrenswaarden niet 
overtreffen. Vermindering van de uitstoot 
is niet nodig indien de stookinstallatie na 
20 jaar en een bedrijfsduur van 10 000 
uur wordt gesloten.

Or. en

Motivering

Voor bestaande installaties moet de periode van gebruik waarin hogere emissiegrenswaarden 
dan voor nieuwe installaties gelden worden beperkt tot 20 jaar. 5 jaar na deze periode 
moeten voor deze bestaande installaties de emissiegrenswaarden voor nieuwe installaties 
gaan gelden. Met dit amendement kan in Europa een aanzienlijke vermindering van de 
uitstoot worden bereikt.

Amendement 319
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor bestaande installaties als 
omschreven in artikel 2, lid 10 van 
Richtlijn 2001/80/EG die volledig voldoen 
aan de voorwaarden van artikel 4, lid 3 
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van die richtlijn blijven deze vereisten van 
kracht. De emissiegrenswaarden van 
Bijlage V gelden niet voor deze 
installaties.

Or. en

Motivering

In Richtlijn 2001/80/EG worden twee stappen van vermindering van de uitstoot vastgesteld, in 
2008 en 2016. Teneinde het investeringskader stabiliteit en zekerheid te bieden moeten voor 
bestaande installaties (met een oorspronkelijke vergunning afgegeven vóór 1.7.1987) die 
reeds voldoen aan de emissiegrenswaarden in de Bijlagen III tot VII van die richtlijn, dezelfde 
grenswaarden blijven gelden na 2016.

Amendement 320
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij uitbreiding van een stookinstallatie 
zijn de emissiegrenswaarden van deel 2 
van bijlage V van toepassing op het 
gedeelte van de installatie waarop de 
verandering betrekking heeft; zij worden 
vastgesteld op grond van het nominale
thermische vermogen van de gehele 
stookinstallatie.

6. Bij uitbreiding van een stookinstallatie 
waarbij het vermogen wordt verhoogd met 
minstens 20 MW zijn de 
emissiegrenswaarden van deel 2 van 
bijlage V van toepassing op het gedeelte 
van de installatie waarop de verandering 
betrekking heeft; zij worden vastgesteld op 
grond van het nominale  thermische 
vermogen van de gehele stookinstallatie.

Or. en

Motivering

Kleine uitbreidingen van stookinstallaties moeten niet onder deze bepaling vallen.
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Amendement 321
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Stookinstallaties kunnen worden 
vrijgesteld van de verplichting te voldoen 
aan de emissiegrenswaarden voor 
stikstofoxiden (NOx), en zwaveldioxide 
(SO2) op basis van de artikelen 15 en 16, 
mits de stookinstallaties vallen onder de  
nationale emissiereductieplannen als 
bedoeld in lid 8 en mits wordt voldaan aan 
de speciale bepalingen in de bijlagen V en 
VI.

Or. en

Motivering

Het initiatief van de Commissie om Europese regels vast te stellen voor emissiehandel in 
andere stoffen dan broeikasgassen moet worden gesteund. Dit initiatief moet bij voorkeur 
zodanig worden uitgewerkt dat de Europese regels voor de emissiehandel tegelijk met de 
IPPC-richtlijn in werking treden. Als dit niet haalbaar is kan een dergelijke bepaling in de 
IPPC-richtlijn worden opgenomen. Bestaande nationale regelingen voor de emissiehandel 
kunnen dan als proef of experiment tijdens de overgangsperiode naar Europese regels voor 
de emissiehandel voor andere stoffen dan broeikasgassen worden voortgezet.

Amendement 322
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Lidstaten kunnen, onverminderd de 
speciale bepalingen voor stookinstallaties 
in Hoofdstuk III en rekening houdend 
met de kosten en baten, alsmede met hun 
verplichtingen uit hoofde van Richtlijn 
2001/80/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 oktober 2001 inzake 
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nationale emissieplafonds voor bepaalde 
luchtverontreinigende stoffen en Richtlijn 
96/62/EG een nationaal 
emissiereductieplan voor stookinstallaties 
opstellen en implementeren.
Het nationale emissiereductieplan 
vermindert de totale jaarlijkse uitstoot van 
stikstofoxiden (NOx), en zwaveldioxide 
(SO2) door stookinstallaties tot de niveaus 
die zouden zijn bereikt door de best 
beschikbare technieken toe te passen op 
basis van de feitelijke tijd gedurende 
welke elke installatie per jaar in bedrijf is, 
alsmede de gebruikte brandstof en het 
thermisch vermogen, gemiddeld over een 
exploitatieperiode van de laatste vijf jaar. 
De sluiting van een in het nationale 
emissiereductieplan opgenomen 
installatie heeft niet tot gevolg dat de 
totale jaarlijkse emissies van de resterende 
installaties van het plan worden verhoogd.

Or. en

Motivering

Het initiatief van de Commissie om Europese regels vast te stellen voor emissiehandel in 
andere stoffen dan broeikasgassen moet worden gesteund. Dit initiatief moet bij voorkeur 
zodanig worden uitgewerkt dat de Europese regels voor de emissiehandel tegelijk met de 
IPPC-richtlijn in werking treden. Als dit niet haalbaar is kan een dergelijke bepaling in de 
IPPC-richtlijn worden opgenomen. Bestaande nationale regelingen voor de emissiehandel 
kunnen dan als proef of experiment tijdens de overgangsperiode naar Europese regels voor 
de emissiehandel voor andere stoffen dan broeikasgassen worden voortgezet.

Amendement 323
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 quater. Voor nationale 
emissiereductieplannen gelden de 
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volgende voorwaarden:
(a) het plan bevat doelstellingen en 
daarvan afgeleide streefgetallen, 
maatregelen en tijdschema's om die 
doelstellingen en streefgetallen te halen, 
alsmede een controlemechanisme;
(b) de lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 71, lid 1 bedoelde 
datum in kennis van hun nationale 
emissiereductieplan;
(c) binnen zes maanden na de 
kennisgeving van punt b) beoordeelt de 
Commissie of het plan al dan niet 
beantwoordt aan de vereisten van dit lid 6. 
Wanneer de Commissie van mening is dat 
dit niet het geval is, stelt zij de lidstaat 
daarvan in kennis en deelt de lidstaat 
binnen de drie daaropvolgende maanden 
mee welke maatregelen genomen zijn om 
aan de vereisten van dit lid tegemoet te 
komen.

Or. en

Motivering

Het initiatief van de Commissie om Europese regels vast te stellen voor emissiehandel in 
andere stoffen dan broeikasgassen moet worden gesteund. Dit initiatief moet bij voorkeur 
zodanig worden uitgewerkt dat de Europese regels voor de emissiehandel tegelijk met de 
IPPC-richtlijn in werking treden. Als dit niet haalbaar is kan een dergelijke bepaling in de 
IPPC-richtlijn worden opgenomen. Bestaande nationale regelingen voor de emissiehandel 
kunnen dan als proef of experiment tijdens de overgangsperiode naar Europese regels voor 
de emissiehandel voor andere stoffen dan broeikasgassen worden voortgezet.

Amendement 324
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De bevoegde autoriteit kan toestaan 
dat wordt afgeweken van de 



AM\743551NL.doc 29/70 PE412.328v01-00

NL

verplichtingen in lid 2 en de 
emissiegrenswaarde per geval vaststellen 
voor energiecentrales die vóór 1 juli 1987 
een vergunning hebben ontvangen, 
waarbij het kan gaan om:
 (a) installaties die de piekbelasting 
leveren en niet meer dan 1500 uur per 
jaar in bedrijf zijn (voortschrijdend 
gemiddelde over een periode van vijf 
jaar),
(b) installaties die gekoppeld zijn aan een 
afzonderlijk netwerk, een intern netwerk 
of zich op een eiland bevinden en niet 
meer dan 2500 uur per jaar in bedrijf zijn.

Or. en

Motivering

Gezien de beperkte tijd dat deze installaties in bedrijf zijn, zijn ook de emissieniveaus te 
verwaarlozen, ook al dragen ze bij aan de zekerheid van voorziening en de stabiliteit van het 
systeem. Investeringen om aan de nieuwe verplichtingen te voldoen zouden niet gemakkelijk 
terug te verdienen zijn. Bovendien is in een dergelijke uitzondering voorzien in artikel 5 van 
Richtlijn 2001/80/EG.

Amendement 325
Glenis Willmott

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten kunnen, rekening 
houdend met de kosten en voordelen, 
alsmede met hun verplichtingen uit 
hoofde van Richtlijn 20../../EG van het 
Europees Parlement en de Raad inzake 
nationale emissieplafonds voor bepaalde 
luchtverontreinigende stoffen en Richtlijn 
2008/50/EG inzake luchtkwaliteit een 
nationaal emissiereductieplan opstellen 
en implementeren voor enkele of alle 
installaties die vallen onder artikel 33, 
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lid 2.
Het nationale emissiereductieplan 
vermindert de totale jaarlijkse uitstoot van 
stikstofoxiden (NOx), en zwaveldioxide 
(SO2) en stof door stookinstallaties tot de 
niveaus die zouden zijn bereikt door de in 
Deel I van Bijlage V bedoelde 
emissiegrenswaarden te laten gelden voor 
bestaande installaties die in bedrijf zijn in 
het jaar 2013, op basis van de feitelijke 
tijd gedurende welke elke installatie per 
jaar in bedrijf is, alsmede de gebruikte 
brandstof en de thermisch vermogen, 
gemiddeld over de laatste vijf jaar tot en 
met 2013. 
De sluiting van een in het nationale 
emissiereductieplan opgenomen 
installatie heeft niet tot gevolg dat de 
totale jaarlijkse emissies van de resterende 
installaties van het plan worden verhoogd.
Voor nationale emissiereductieplannen 
gelden de volgende voorwaarden:
(a) het plan bevat doelstellingen en 
daarvan afgeleide streefgetallen, 
maatregelen en tijdschema's om die 
doelstellingen en streefgetallen te halen, 
alsmede een controlemechanisme;
(b) de lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk 1 januari 2015 in kennis van hun 
nationale emissiereductieplan;
(c) binnen zes maanden na de 
kennisgeving van punt b) beoordeelt de 
Commissie of het plan al dan niet 
beantwoordt aan de vereisten van dit lid 6. 
Wanneer de Commissie van mening is dat 
dit niet het geval is, stelt zij de lidstaat 
daarvan in kennis en deelt de lidstaat 
binnen de drie daaropvolgende maanden 
aan de Commissie mee welke maatregelen 
genomen zijn om aan de vereisten van dit 
lid tegemoet te komen;
(d) de Commissie stelt uiterlijk op 1 
januari 2013 richtsnoeren op om de 
lidstaten bij de uitwerking van hun 
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plannen bij te staan.

Or. en

Motivering

Nationale emissiereductieplannen (NERP) moeten ook na 2016 beschikbaar blijven ter 
vergroting van de flexibiliteit. Een NERP biedt duidelijke grenswaarden voor de totale 
jaarlijkse emissies van deelnemende installaties en beheerst daarmee de verontreinigende 
belasting, en daaruit voortvloeiende de afzettingssnelheid. Tevens maakt het de uitwisseling 
van uitstootrechten tussen deelnemende installaties mogelijk, een flexibiliteit die, bij 
afwezigheid van andere voorstellen van de Commissie, des te belangrijker is en behouden 
moet blijven.

Amendement 326
Glenis Willmott

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Onverminderd de bepalingen van 
Richtlijn 2008/50/EG kunnen bestaande 
installaties worden vrijgesteld van de 
verplichting te voldoen aan de vereisten 
van artikel 33, lid 2, onder de volgende 
voorwaarden:
(a) de exploitant van de bestaande 
installatie verbindt zich er in een 
schriftelijke verklaring die uiterlijk [drie 
jaar na de inwerkingtreding] aan de 
bevoegde autoriteit wordt overgelegd, toe 
om de installatie vanaf 1 januari 2016 tot 
31 december 2023 niet langer dan 20 000 
bedrijfsuren in bedrijf te nemen;
(b) de exploitant deelt elk jaar aan de 
bevoegde autoriteit mee hoeveel van de 
resterende exploitatietijd hij reeds heeft 
gebruikt en nog zal gebruiken;
(c) De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat 
de in artikel 33, lid 2 bedoelde 
emissiegrenswaarden tenminste zo streng 
blijven als de waarden in de vergunning 
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van de installatie op de datum van de 
schriftelijke verklaring van de exploitant 
of, in gevallen waarin er een geldige 
vergunning was op 1 januari 2008, lagere 
emissiegrenswaarden in die vergunning.

Or. en

Motivering

De opname van deze bepaling voor een uitzondering voor beperkte inbedrijfname, die is 
gebaseerd op de bepaling in de huidige LCP-richtlijn, biedt bestaande installaties de 
flexibiliteit om in bedrijf te blijven terwijl vervangende installaties met een lagere 
koolstofuitstoot worden gebouwd en in gebruik genomen, nadat zoals wordt veracht in de 
eerste helft van het komende decennium de haalbaarheid wordt aangetoond van de afvang en 
opslag van CO2, alsmede de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. Het 
milieu blijft beschermd door middel van de bepalingen van Hoofdstuk II van het voorstel en 
daarmee door de emissiegrenswaarden op basis van BBT, alsmede door de beperking van het 
aantal uren waarin de installaties in bedrijf kunnen zijn.

Amendement 327
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 bis
Emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide

1. Met ingang van 1 januari 2010 
bevatten alle vergunningen voor grote 
energieopwekkende 
verbrandingsinstallaties met een 
capaciteit van 300 MW of meer in de 
vorm van bouwvergunningen, of bij 
afwezigheid van een dergelijke procedure 
de oorspronkelijke exploitatievergunning, 
op of na 1 januari 2010 vereisten om te 
voldoen aan de emissiegrenswaarde van 
350 gram kooldioxide per KWH 
elektrische productie. 
2. Met ingang van 1 januari 2018 
bevatten alle vergunningen voor grote 
energieopwekkende 
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verbrandingsinstallaties met een 
capaciteit van 300 MW of meer, anders 
dan de in lid 1 genoemde installaties, 
vereisten om te voldoen aan de 
emissiegrenswaarde van 350 gram 
kooldioxide per KWH elektrische 
productie.
3. De in paragraaf 1 en 2 bedoelde 
emissiegrenswaarde wordt jaarlijks 
gecontroleerd door de bevoegde nationale 
autoriteit.
4. Tegen 30 juni 2014 voert de Commissie 
een herziening uit van de bepalingen van 
dit artikel, rekening houdend met de 
algemene vooruitgang bij het 
verminderen van de uitstoot van 
broeikasgassen en de mogelijke bijdrage 
van passende 
antiverontreinigingtechnieken.  Bij deze 
herziening wordt in het bijzonder 
aandacht besteed aan de verlaging van de 
in de leden 1 en 2 bedoelde 
emissiegrenswaarde, waarmee de in lid 2 
bedoelde datum wordt vervroegd of een 
gefaseerde aanpak wordt ingevoerd, en 
het toepassingsbereik wordt uitgebreid tot 
grote verbrandingsinstallaties die niet 
binnen de sector elektriciteit in bedrijf 
zijn. In het laatste stadium van de 
herziening dient de Commissie in 
voorkomend geval voorstellen in.

Or. en

Motivering

Er dient een compromis te komen tussen energiezekerheid en klimaatbeleid. Voorgesteld 
wordt om de CO2-drempel niet te laten gelden voor kleine warmtekrachtkoppelingsinstallaties 
met een capaciteit kleiner dan 300 MW. 
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Amendement 328
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 bis
Emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide

1. Met ingang van 1 januari 2010 
bevatten alle vergunningen voor grote 
energieopwekkende 
verbrandingsinstallaties met een 
capaciteit van meer dan 300 MW in de 
vorm van bouwvergunningen, of bij 
afwezigheid van een dergelijke procedure 
de oorspronkelijke exploitatievergunning, 
op of na 1 januari 2010 vereisten om te 
voldoen aan de emissiegrenswaarde van 
450 gram kooldioxide per KWH 
elektrische productie.
2. Met ingang van 1 januari 2025 
bevatten alle vergunningen voor grote 
energieopwekkende 
verbrandingsinstallaties met een 
capaciteit van meer dan 300 MW, anders 
dan de in lid 1 genoemde installaties, 
vereisten om te voldoen aan de 
emissiegrenswaarde van 450 gram 
kooldioxide per KWH elektrische 
productie.
3. De in paragraaf 1 en 2 bedoelde 
emissiegrenswaarde wordt jaarlijks 
gecontroleerd door de bevoegde nationale 
autoriteit.
4. Tegen 30 juni 2014 voert de Commissie 
een herziening uit van de bepalingen van 
dit artikel, rekening houdend met de 
algemene vooruitgang bij het 
verminderen van de uitstoot van 
broeikasgassen en de mogelijke bijdrage 
van passende 
antiverontreinigingtechnieken.  Bij deze 
herziening wordt in het bijzonder 
aandacht besteed aan de verlaging van de 
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in de leden 1 en 2 bedoelde 
emissiegrenswaarde, waarmee de in lid 2 
bedoelde datum wordt vervroegd of een 
gefaseerde aanpak wordt ingevoerd, en 
het toepassingsbereik wordt uitgebreid tot 
grote verbrandingsinstallaties die niet 
binnen de sector elektriciteit in bedrijf 
zijn. In het laatste stadium van de 
herziening dient de Commissie in 
voorkomend geval voorstellen in.

Or. en

Motivering

Grote verbrandingsinstallaties dragen in sterke mate bij aan de emissie van kooldioxide en 
dus aan de klimaatverandering. De ETS verschaft een zeer nuttig kader voor de vermindering 
van de emissies van broeikasgassen in alle sectoren van de economie, maar verstrekt niet een 
voldoende sterk prijssignaal om te voorkomen dat nieuwe zeer grote punctuele bronnen van 
kooldioxide in het systeem worden geïntroduceerd. Het is daarom noodzakelijk om bij nieuwe, 
grote installaties bepalingen inzake emissiegrenswaarden voor kooldioxide op te nemen in de 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. 

Amendement 329
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De exploitant stelt de bevoegde autoriteit
binnen 48 uur na de storing of het uitvallen 
van de zuiveringsinrichting op de hoogte.

De exploitant stelt de bevoegde autoriteit
zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 
8 uur na de storing of het uitvallen van de 
zuiveringsinrichting  op de hoogte.

Or. en

Motivering

Er is geen reden om minder strenge voorwaarden voor dit soort installaties vast stellen gezien 
de voorwaarden die gelden voor afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallaties, 
zowel wat betreft de lengte van abnormale omstandigheden gedurende een jaar (periode van 
twaalf maanden) als de tijdigheid van risicowaarschuwingen, teneinde de bevoegde 
autoriteiten in staat te stellen passende maatregelen te nemen.
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Amendement 330
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De som van de perioden van werking 
zonder zuiveringsinrichting mag in een 
periode van 12 maanden niet  meer 
bedragen dan 120 uur.

De som van de perioden van werking 
zonder zuiveringsinrichting mag in een 
periode van 12 maanden niet  meer 
bedragen dan 60 uur.

Or. en

Motivering

Er is geen reden om minder strenge voorwaarden voor dit soort installaties vast stellen gezien 
de voorwaarden die gelden voor afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallaties, 
zowel wat betreft de lengte van abnormale omstandigheden gedurende een jaar (periode van 
twaalf maanden) als de tijdigheid van risicowaarschuwingen, teneinde de bevoegde 
autoriteiten in staat te stellen passende maatregelen te nemen.

Amendement 331
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat  de 
monitoring van luchtverontreinigende 
stoffen plaatsvindt  overeenkomstig deel 3 
van bijlage V .

1. De lidstaten zorgen ervoor dat  de 
monitoring van luchtverontreinigende 
stoffen plaatsvindt  overeenkomstig deel 3 
van bijlage V. De lidstaten kunnen eisen 
dat een dergelijke monitoring plaatsvindt 
op kosten van de exploitant.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten in sommige gevallen het recht hebben om de exploitanten te verplichten 
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bij te dragen aan het monitoren van de emissies. Deze mogelijk wordt geboden door de 
huidige wetgeving en mag niet worden geschrapt.

Amendement 332
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Als alternatief voor lid 2 kunnen 
voor zwaveldioxide de volgende 
gemiddelde emissiegrenswaarden, 
ongeacht de gebruikte 
brandstofcombinaties, worden toegepast:
(a) voor nieuwe installaties als bedoeld in 
artikel 4, lid 1 en lid 3: 1000 mg/Nm3, 
berekend als het gemiddelde van alle 
installaties van dat type binnen de 
raffinaderij:
(b) voor nieuwe installaties als bedoeld in 
artikel 4, lid 2: 600 mg/Nm3, berekend als 
het gemiddelde van alle installaties van 
dat type binnen de raffinaderij, met 
uitzondering van gasturbines.
De grenswaarden worden herzien in het 
licht van de technische vooruitgang en 
economische aspecten.
De bevoegde autoriteiten zien erop toe dat 
de toepassing van deze bepaling niet tot 
een verhoging van de emissies van 
bestaande installaties leidt.

Or. de

Motivering

Voert bestaande en bewezen wetgeving opnieuw in. Deze waarden bieden een fundamentele 
richtsnoer voor exploitanten en vergunning verlenende autoriteiten om ze te helpen bij het 
vaststellen van emissiegrenswaarden per locatie, als gewogen gemiddelde waarde voor 
rookgasemissies van alle procesovens binnen een raffinaderij (bell-methode).
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Amendement 333
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit hoofdstuk is van toepassing  op 
afvalverbrandings- en 
afvalmeeverbrandingsinstallaties  waar 
vaste of vloeibare afvalstoffen worden 
verbrand of meeverbrand.

1. Dit hoofdstuk is van toepassing  op 
afvalverbrandings- en 
afvalmeeverbrandingsinstallaties waar 
vaste of vloeibare afvalstoffen, met 
inbegrip van brandstof afkomstig van 
afvalstoffen, worden verbrand of 
meeverbrand.

Or. en

Motivering

Hoofdstuk IV heeft betrekking op verbranding of meeverbranding van vast of vloeibaar afval 
(art. 38) Er moet duidelijk worden vermeld dat brandstoffen afkomstig van afvalstoffen (RDF, 
SRF, enz.) altijd onder deze bepaling vallen. De praktijk in ten minste één lidstaat maakt het 
noodzakelijk dat RDF (Refuse Derived Fuel) en SRF (Solid Recovered Fuel) worden 
aangemerkt als afval, wat wordt genoemd in de lijst van afvalstoffen in code 19 12 10 
(brandbaar afval).

Amendement 334
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de volgende gevaarlijke afvalstoffen 
zijn de specifieke voorschriften voor 
gevaarlijk afval van deze richtlijn niet van 
toepassing:
(a) brandbare vloeibare afvalstoffen, 
waaronder afgewerkte olie als 
omschreven in artikel ...  van Richtlijn 
98/XXX *, indien zij voldoen aan de 
volgende criteria: 
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de concentratie gepolychloreerde 
aromatische koolwaterstoffen, 
bijvoorbeeld polychloorbifenylen (PCB's) 
of pentachloorfenol (PCP), bedraagt niet 
meer dan de in de communautaire 
regelgeving ter zake vermelde 
concentraties;  
(ii) de netto calorische waarde bedraagt 
ten minste 30 MJ per kg; 
(b) brandbare vloeibare afvalstoffen die in 
het rookgas dat rechtstreeks bij hun 
verbranding ontstaat geen andere 
emissies dan die van gasolie als 
omschreven in artikel 1, lid 1, van 
Richtlijn 93/12/EEG en geen hogere 
concentratie van emissies dan door de 
verbranding van de aldus omschreven 
gasolie kunnen veroorzaken.

Or. en

Motivering

Het schrappen van deze voorschriften die sinds 1996 deel uitmaken van de Europese 
verordening betreffende afvalverbranding en afvalmeeverbranding is niet gerechtvaardigd. 
De grens van 40% is bedoeld ter bescherming van de traditionele verbrandingsmarkt tegen de 
risico's die de ontwikkeling van meeverbranding met zich meebrengt. Afgewerkte olie is geen 
afval dat normaal gesproken in verbrandingsinstallaties wordt verwerkt. Daarom is het niet 
nodig een wijziging op dit gebied aan te brengen.

Amendement 335
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter a – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de in artikel 3, punt 21, onder b), 
genoemde afvalstoffen,

Schrappen

Or. en
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Motivering

De afvalverbrandingsrichtlijn 2000/76 bevat zeer specifieke uitsluitingen die absoluut 
ongewijzigd gehandhaafd moeten blijven. Deze uitsluitingen kunnen gekoppeld worden aan 
elementen van de omschrijving van biomassa maar moeten in ieder geval betrekking hebben 
op alle biomassa. Met het oog hierop kan het beter zijn ze weer onder te brengen in artikel 38 
(en niet schrappen zoals de overeenkomstige aangepaste terreinen). Dit amendement is 
gekoppeld met amendement 30 over de noodzaak van een enkele definitie van biomassa van 
dezelfde indiener.

Amendement 336
Glenis Willmott

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter a – sub iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) talg afkomstig van karkassen van 
dieren en gebruikt als brandstof 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. [...]/20 van het Europees Parlement en 
de Raad van [.... 20 tot vaststelling van 
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten.

Or. en

Motivering

A proposal for a revision of Regulation (EC) No 1774/2002 published by the European 
Commission in June 2008 contains provisions which distinguish the burning of animal by-
products as fuel from their disposal as waste. This is taken to signal the Commission’s 
recognition that the application of the requirements of the current Water Incineration 
Directive (2000/76/EC) to burning tallow as fuel are disproportionate, bearing in mind that 
the animal rendering plants which use as fuel of the tallow which they themselves produce are 
in any case subject to the current IPPC Directive and would remain so under the proposed 
recast Directive. But to make that intention clear, the explicit exclusion provided by this 
amendment is essential.
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Amendement 337
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) meeverbrandingsinstallaties met 
een nominaal thermisch vermogen van 
minder dan 500 kW, waar per jaar niet 
meer dan 50 ton afval wordt behandel, 
mits deze installaties vallen onder een 
nationaal vergunningstelsel en dat de 
vergunning vereisten inzake de 
verbranding omvat, met name 
grenswaarden.

Or. de

Motivering

De regels inzake afvalverbranding, met name betreffende vergunningaanvragen, 
grenswaarden en monitoring, zijn gericht op grote hoeveelheden afval. De verbranding van 
kleine hoeveelheden moet daarom buiten het bereik van deze speciale regels vallen en mag 
alleen vallen onder de algemene regels inzake afvalverwerkingsinstallaties.

Amendement 338
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Dit hoofdstuk is niet van toepassing 
op de thermische behandeling van dierlijk 
vet op de plaats van herkomst.

Or. de

Motivering

Wat betreft de samenstelling is dierlijk vet vergelijkbaar met stookolie. Het van toepassing 
laten zijn van de richtlijn op de verbranding en meeverbranding van dierlijk vet is een 
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buitenproportionele last, die niet gerechtvaardigd is om milieuredenen. Indien dierlijk vet niet 
kan worden gebruikt door de installatie waar de dieren worden verwerkt, moet het bovendien 
worden vervoerd naar andere faciliteiten.

Amendement 339
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de bij het verbrandings- en 
meeverbrandingsproces opgewekte warmte 
wordt voor zover doenlijk teruggewonnen 
door de productie  van warmte, stoom of 
elektriciteit;

(b) de bij het verbrandings- en 
meeverbrandingsproces opgewekte warmte 
wordt voor zover doenlijk teruggewonnen, 
bijvoorbeeld door middel van 
warmtekrachtkoppeling, het produceren 
van processtoom voor stadskoeling of 
door middel van stadsverwarming;

Or. en

Motivering

Het effect van de herschikking is omvangrijk omdat het verbrandingsinstallaties voor 
uitsluitend elektriciteit bevordert terwijl in de eerdere formulering alleen 
""warmtekrachtkoppeling" voorkwam. Dit is niet energie-efficiënt en bevordert verbranding 
tegenover milieuvriendelijker en energie-efficiëntere technieken voor afvalbeheer. Steeds 
meer installaties worden nu of in de nabije toekomst gebruikt voor stadskoeling.

Amendement 340
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 - lid d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) er wordt voldaan aan 
minimumnormen voor energie-efficiëntie 
overeenkomstig de best beschikbare 
technieken,

Or. en
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Amendement 341
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 - lid 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een lijst van alle  afvalcategorieën die 
mogen worden verwerkt, waarbij  ten 
minste de afvalcategorieën worden 
gebruikt  die worden onderscheiden in de 
bij Beschikking 2000/532/EG van de 
Commissie vastgestelde Europese lijst van 
afvalstoffen, en waarbij  in voorkomend 
geval informatie wordt verstrekt  over de 
hoeveelheid afval van elke categorie;

(a) een lijst van alle  afvalcategorieën die 
mogen worden verwerkt, waarbij  ten 
minste waar mogelijk de afvalcategorieën 
worden gebruikt  die worden 
onderscheiden in de bij Beschikking 
2000/532/EG van de Commissie 
vastgestelde Europese lijst van 
afvalstoffen, en waarbij  in voorkomend 
geval informatie wordt verstrekt  over de 
hoeveelheid afval van elke categorie;

Or. de

Motivering

Het amendement stemt overeen met de huidige staat van de wetgeving. Het amendement 
waarborgt dat het niet verplicht is de lijst van afvalstoffen woordelijk toe te passen. Indien 
afvalstoffen worden geclassificeerd overeenkomstig de lijst, is het niet mogelijk rekening te 
houden met de verschillende kwaliteitsniveaus van afval. Deze informatie is nodig om het 
afval zo goed mogelijk te verwerken. Bovendien is een herziening van de Europese 
afvalcatalogus gepland met het oog op de tekortkomingen ervan.

Amendement 342
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 - lid 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een lijst van alle  afvalcategorieën die 
mogen worden verwerkt, waarbij  ten 
minste de afvalcategorieën worden 
gebruikt  die worden onderscheiden in de 
bij Beschikking 2000/532/EG van de 
Commissie vastgestelde Europese lijst van 

(a) een lijst van alle  afvalcategorieën die 
mogen worden verwerkt, waarbij ten 
minste de zescijferige afvalcategorieën 
worden gebruikt die worden onderscheiden 
in de bij Beschikking 2000/532/EG van de 
Commissie vastgestelde Europese lijst van 
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afvalstoffen, en waarbij  in voorkomend 
geval informatie wordt verstrekt  over de 
hoeveelheid afval van elke categorie;

afvalstoffen, en waarbij  in voorkomend 
geval informatie wordt verstrekt  over de 
toegestane hoeveelheid afval van elke 
categorie;

Or. en

Motivering

De toestemming moet gelden voor goed omschreven afvalcategorieën en de totale 
afvalverbrandingscapaciteit van de installatie moet in verhouding staan tot de maximale 
hoeveelheid afval die elk jaar naar de betreffende installatie wordt gestuurd.

Amendement 343
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 - lid 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een vermelding van  de totale 
afvalverbrandings- of 
meeverbrandingscapaciteit van de 
installatie;

(b) een vermelding van  de totale 
afvalverbrandings- of 
meeverbrandingscapaciteit van de 
installatie en de maximale jaarlijkse 
hoeveelheid afval die behandeld kan 
worden door middel van afvalverbranding 
of afvalmeeverbranding;

Or. en

Motivering

De toestemming moet gelden voor goed omschreven afvalcategorieën en de totale 
afvalverbrandingscapaciteit van de installatie moet in verhouding staan tot de maximale 
hoeveelheid afval die elk jaar naar de betreffende installatie wordt gestuurd.
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Amendement 344
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 - lid 2 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een specificatie van de minimale en de 
maximale toevoer van die gevaarlijke 
afvalstoffen, de laagste en de hoogste 
calorische waarde ervan, alsmede de 
maximumgehalten aan PCB's, PCP, chloor, 
fluor, zwavel, zware metalen en andere 
verontreinigende stoffen.

(b) in het geval van 
afvalmeeverbrandingsinstallaties, een 
specificatie van de minimale en de 
maximale toevoer van die gevaarlijke 
afvalstoffen, de laagste en de hoogste 
calorische waarde ervan, alsmede de 
maximumgehalten aan verontreinigende 
stoffen (zoals PCB's, PCP, chloor, fluor, 
zwavel, arseen) en zware metalen (zoals  
Sb, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Hg, Zn). 

Or. de

Motivering

De term "verontreinigende stoffen" is een zeer breed begrip en moet daarom met voorbeelden 
worden verduidelijkt, net als de term "zware metalen".

Amendement 345
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd artikel 45, lid 4, onder c), 
gaat de afvalverbrandingsinstallatie  of de 
afvalmeeverbrandingsinstallatie , of gaan 
de afzonderlijke ovens die deel uitmaken 
van een afvalverbrandingsinstallatie of 
afvalmeeverbrandingsinstallatie,  bij 
overschrijding van de emissiegrenswaarden 
in geen geval meer dan vier uur 
ononderbroken door met de verbranding 
van afval.

6. Onverminderd artikel 45, lid 4, onder c), 
gaat de afvalverbrandingsinstallatie  of de 
afvalmeeverbrandingsinstallatie , of gaan 
de afzonderlijke ovens die deel uitmaken 
van een afvalverbrandingsinstallatie of 
afvalmeeverbrandingsinstallatie,  bij 
overschrijding van de in Bijlage VI, deel 3, 
4 en 5 vastgelegde emissiegrenswaarden in 
geen geval meer dan vier uur 
ononderbroken door met de verbranding 
van afval.
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Or. en

Motivering

De Best Available Techniques Associated Emission Levels (BAT-AEL) zijn de emissieniveaus 
die verwacht kunnen worden bij de toepassing in een specifieke sector van de technieken die 
zijn beschreven in het referentiedocument voor het bereiken van de emissiegrenswaarden die 
zijn vastgelegd in de afvalverbrandingsrichtlijn. Abnormale bedrijfsomstandigheden moeten 
worden omschreven met betrekking tot deze juridisch bindende emissiegrenswaarden.

Amendement 346
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een inrichting uitvalt, vermindert de 
exploitant de activiteit van de installatie zo 
spoedig mogelijk of legt hij de installatie 
stil totdat normale werking opnieuw 
mogelijk is.

In geval van een defect vermindert de 
exploitant de activiteit van de installatie zo 
spoedig mogelijk of legt hij de installatie 
stil totdat normale werking opnieuw 
mogelijk is en brengt de bevoegde 
autoriteiten zo spoedig mogelijk op de 
hoogte.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten op de hoogte zijn van het feit dat de installatie niet regulier 
in bedrijf is.

Amendement 347
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45, lid 4, letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) wanneer de continumetingen uitwijzen 
dat een emissiegrenswaarde wordt 
overschreden als gevolg van storingen of 

(c) wanneer de continumetingen uitwijzen 
dat een emissiegrenswaarde als vastgesteld 
in Bijlage VI, deel 3, 4 of 5 wordt 
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defecten in de 
rookgasreinigingsapparatuur  .

overschreden als gevolg van storingen of 
defecten in de 
rookgasreinigingsapparatuur.

Or. en

Motivering

De Best Available Techniques Associated Emission Levels (BAT-AEL) zijn de emissieniveaus 
die verwacht kunnen worden bij de toepassing in een specifieke sector van de technieken die 
zijn beschreven in het referentiedocument voor het bereiken van de emissiegrenswaarden die 
zijn vastgelegd in de afvalverbrandingsrichtlijn. Abnormale bedrijfsomstandigheden moeten 
worden omschreven met betrekking tot deze juridisch bindende emissiegrenswaarden.

Amendement 348
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitant stelt, overeenkomstig de 
bij Beschikking 2000/532/EG van de 
Commissie vastgestelde Europese lijst van 
afvalstoffen , de massa van elke 
afvalcategorie vast, voordat het afval bij de 
afvalverbrandingsinstallatie of 
afvalmeeverbrandingsinstallatie  wordt 
aanvaard.

2. De exploitant stelt, overeenkomstig de 
bij Beschikking 2000/532/EG van de 
Commissie vastgestelde Europese lijst van 
afvalstoffen, indien mogelijk de massa van 
elke afvalcategorie vast, voordat het afval 
bij de afvalverbrandingsinstallatie of 
afvalmeeverbrandingsinstallatie  wordt 
aanvaard.

Or. de

Motivering

 Het amendement stemt overeen met de huidige staat van de wetgeving. Het amendement 
waarborgt dat het niet verplicht is de lijst van afvalstoffen woordelijk toe te passen. Indien 
afvalstoffen worden geclassificeerd overeenkomstig de lijst, is het niet mogelijk rekening te 
houden met de verschillende kwaliteitsniveaus van afval. Deze informatie is nodig om het 
afval zo goed mogelijk te verwerken. Bovendien is een herziening van de Europese 
afvalcatalogus gepland met het oog op de tekortkomingen ervan.
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Amendement 349
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Afvalstoffen die worden verbrand in 
een afvalmeeverbrandingsinstallatie 
dienen te voldoen aan de eisen in Bijlage 
VI, deel 9.

Or. de

Motivering

Zie de amendementen op Bijlage VI, deel 9 (nieuw).  Om de hoeveelheid verontreinigende 
stoffen in residuen en producten te beperken, moet de verbranding van afval in
meeverbrandingsinstallaties onderworpen worden aan vastgelegde grenswaarden voor de 
minimumkwaliteit van het verbrande afval en voorschriften voor kwaliteitsgarantie.

Amendement 350
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteit kan  afwijkingen 
van de leden 2, 3 en 4 toestaan voor 
afvalverbrandingsinstallaties of 
afvalmeeverbrandingsinstallaties die deel 
uitmaken van een onder hoofdstuk II 
vallende installatie en die uitsluitend 
binnen die installatie zelf geproduceerd 
afval verbranden of meeverbranden  .

5. De bevoegde autoriteit kan  afwijkingen 
van de leden 2, 3 en 4 toestaan voor 
afvalverbrandingsinstallaties of 
afvalmeeverbrandingsinstallaties die 
uitsluitend binnen die installatie zelf 
geproduceerd afval verbranden of 
meeverbranden  .

Or. de
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Motivering

Het amendement stemt overeen met de huidige staat van de wetgeving. Het is niet duidelijk 
waarom deze uitzondering alleen van toepassing moet zijn op grote installaties en niet op 
kleinere, d.w.z. die niet vallen onder Hoofdstuk II.

Amendement 351
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ontstaan van residuen en de 
schadelijkheid daarvan worden tot een 
minimum beperkt. De residuen worden, in 
voorkomend geval, in de installatie zelf of 
daarbuiten gerecycleerd.

1. Het ontstaan van residuen en de 
schadelijkheid daarvan worden tot een 
minimum beperkt. De residuen worden, in 
voorkomend geval, in de installatie zelf of 
daarbuiten behandeld.

Or. de

Motivering

Behandeling behelst zowel recycling als verwerking. Om milieuredenen is verwerking binnen 
de installatie soms een betere optie dan recycling elders, vanwege het extra vervoer dat dit 
met zich meebrengt. Daarom moet verwerking niet worden uitgesloten.

Amendement 352
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voordat de methoden van verwijdering 
of recycling van de residuen worden 
vastgesteld, worden passende tests 
uitgevoerd om na te gaan welke de fysische 
en chemische eigenschappen en het 
verontreinigend vermogen van de residuen 
zijn. Die tests hebben  betrekking op de 
totale oplosbare fractie en de oplosbare 

3. Voordat de methoden van verwijdering 
of recycling van de residuen worden 
vastgesteld, worden passende tests 
uitgevoerd om na te gaan welke de fysische 
en chemische eigenschappen en het 
verontreinigend vermogen van de residuen 
zijn.
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fractie zware metalen.

Or. de

Motivering

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Tests auf die Bestimmung der Eluatgehalte 
eingeschränkt sind. Diese Eluattest sind aber jedenfalls - unabhängig von der nachfolgenden 
Behandlung - durchzuführen. Da es durchaus Behandlungswege gibt, bei denen z. B. nur die 
Gesamtgehalte nicht aber die Eluatgehalte relevant sind – z. B. bei der Verwertung von 
Flugaschen – ist der letzte Satz des Absatzes zu streichen. Durch die Streichung wäre 
sichergestellt, dass die für die nachfolgenden Behandlungswege geeigneten Tests - d.h. 
abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen des Behandlungsverfahrens - durchzuführen 
sind.

Amendement 353
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) bestaande installatie: een installatie in 
bedrijf; die vóór 1 april 2001 vergunning 
heeft verkregen of die vóór 1 april 2001 
een volledige aanvraag om een 
vergunning heeft ingediend, mits die 
installatie uiterlijk 1 april 2002 in gebruik 
is genomen;

Schrappen

Or. pl

Motivering

De definitie van "installatie" in artikel 3, lid 3 is volkomen bevredigend. Daarom is deze 
nieuwe definitie onnodig, vooral omdat het bestaande installaties omvat.
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Amendement 354
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) "organische verbinding": een 
verbinding die ten minste het element 
koolstof bevat en daarnaast een of meer 
van de volgende elementen: waterstof, 
halogenen, zuurstof, zwavel, fosfor, 
silicium en stikstof, met uitzondering van 
koolstofoxiden en anorganische 
carbonaten en bicarbonaten;

Or. en

Motivering

Deze definitie moet deel uitmaken van artikel 52 en niet van artikel 3 om de redenen die zijn 
aangegeven bij het amendement op artikel 3.

Amendement 355
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) "vluchtige organische stof" (VOS): 
een organische verbinding die bij 293,15 
K een dampspanning van 0,01 kPa of 
meer of onder de specifieke 
gebruiksomstandigheden een 
vergelijkbare vluchtigheid heeft.

Or. en

Motivering

Deze definities moeten deel uitmaken van artikel 52 en niet van artikel 3 om de redenen die 
zijn aangegeven bij het amendement op artikel 3.



PE412.328v01-00 52/70 AM\743551NL.doc

NL

Amendement 356
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – punt 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) "organisch oplosmiddel": een 
vluchtige organische verbinding die 
alleen of in combinatie met andere stoffen 
en zonder een chemische verandering te 
ondergaan wordt gebruikt voor een van de 
volgende doeleinden: 
(a) het oplossen van grondstoffen, 
producten of afvalmaterialen;
(b) als schoonmaakmiddel om 
verontreinigingen op te lossen;
(c) als verdunner;
(d) als dispergeermiddel;
(e) om de viscositeit aan te passen;
(f) om de oppervlaktespanning aan te 
passen;
(g) als weekmaker;
(h) als conserveermiddel.

Or. en

Motivering

Deze definities moeten deel uitmaken van artikel 52 en niet van artikel 3 om de redenen die 
zijn aangegeven bij het amendement op artikel 3.
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Amendement 357
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) hergebruik: het gebruik van uit een 
installatie teruggewonnen organische 
oplosmiddelen voor elk technisch of 
commercieel doel, met inbegrip van het 
gebruik als brandstof maar met 
uitzondering van de definitieve 
verwijdering van deze teruggewonnen 
organische oplosmiddelen als afval;

(11) hergebruik: het gebruik van uit een 
installatie teruggewonnen organische 
oplosmiddelen voor elk technisch of 
commercieel doel, met uitzondering van de 
definitieve verwijdering van deze 
teruggewonnen organische oplosmiddelen 
als afval;

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de recentelijk goedgekeurde hiërarchie in de kaderrichtlijn voor afval is de 
correcte term "terugwinning door middel van verbranding" en niet "hergebruik".

Amendement 358
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1, onder a), wanneer 
de exploitant de bevoegde autoriteit het 
bewijs levert  dat de diffuse-
emissiegrenswaarde  technisch en 
economisch niet haalbaar is voor een 
afzonderlijke installatie, kan de bevoegde 
autoriteit toestaan dat de emissie die 
emissiegrenswaarde overschrijdt  op 
voorwaarde dat er geen aanmerkelijke 
gevaren voor de menselijke gezondheid of 
het milieu zijn te verwachten en de 
exploitant de bevoegde autoriteit het bewijs 
levert dat er gebruik wordt gemaakt van de 

2. In afwijking van lid 1, onder a), wanneer 
de exploitant de bevoegde autoriteit het 
bewijs levert  dat de diffuse-
emissiegrenswaarde  technisch niet 
haalbaar is voor een afzonderlijke 
installatie, kan de bevoegde autoriteit 
toestaan dat de emissie die 
emissiegrenswaarde overschrijdt  op 
voorwaarde dat er geen aanmerkelijke 
gevaren voor de menselijke gezondheid of 
het milieu zijn te verwachten en de 
exploitant de bevoegde autoriteit het bewijs 
levert dat er gebruik wordt gemaakt van de 
beste beschikbare technieken, volledig in 



PE412.328v01-00 54/70 AM\743551NL.doc

NL

beste beschikbare technieken. overeenstemming met richtlijn 98/24 
betreffende de bescherming van 
werknemers tegen chemische agentia;

Or. en

Motivering

Het toestaan van uitzonderingen op emissieniveaus van een installatie kan een conflict 
opleveren met de gezondheidsbescherming van werknemers. Daarom moet de bevoegde 
autoriteit bij het verlenen van dergelijke uitzonderingen ook rekening houden met de 
bepalingen van richtlijn 98/24 en moet het besluit gebaseerd zijn op technische redenen.

Amendement 359
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 8 kunnen 
lidstaten besluiten een exploitant te 
verplichten het verslag uitsluitend in te 
dienen op verzoek van de bevoegde 
autoriteit.

Or. en

Motivering

Pursuant to the existing Article 8 paragraph 1 of Directive 1999/13/EC, Member States may 
introduce an obligation for the operator to supply the competent authority with the data 
needed for compliance checking only on request. Such a flexibility is a proportionate 
simplification for operators of installations covered by Chapter V, which are often small and 
medium sized enterprises, and shall be maintained. This amendment to Article 57 is 
admissible in accordance with Rule 80a ROP because of the close link to the Commission's 
proposal for an annual compliance report (Article 8), which also covers operators of Chapter 
V installations.
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Amendement 360
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De informatie moet worden 
geactualiseerd en online beschikbaar zijn 
voor het publiek in de officiële talen van 
de EU. 

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het Verdrag van Aarhus en met de online beschikbaarheid van 
andere relevante informatie en verslagen, zoals verzocht in andere amendement op deze 
richtlijn, moet dit soort informatie worden geactualiseerd en online beschikbaar zijn.

Amendement 361
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De resultaten van de bij artikel 55 
verplicht gestelde monitoring van emissies
waarover de bevoegde autoriteit beschikt 
zijn voor het publiek toegankelijk.

2. De resultaten van de bij artikel 55 
verplicht gestelde monitoring van emissies
waarover de bevoegde autoriteit beschikt 
zijn voor het publiek toegankelijk, onder 
meer op internet.

Or. pl

Motivering

Internet is de eenvoudigste en meest toegankelijke manier om het publiek informatie te 
verstrekken.
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Amendement 362
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
informatie over de uitvoering van deze 
richtlijn, representatieve gegevens over 
emissies en andere milieueffecten, 
emissiegrenswaarden en de toepassing van 
de beste beschikbare technieken 
overeenkomstig de artikelen 15 en 16. 

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
en het publiek permanent informatie over 
de uitvoering van deze richtlijn, 
representatieve gegevens over de capaciteit 
van installaties, emissies en andere 
milieueffecten, emissiegrenswaarden en de 
toepassing van de beste beschikbare 
technieken overeenkomstig de artikelen 15 
en 16.

De lidstaten ontwikkelen nationale 
informatiesystemen en werken deze 
regelmatig bij om de in de eerste alinea 
bedoelde gegevens elektronisch toe te 
kunnen zenden.

De lidstaten ontwikkelen nationale 
informatiesystemen en werken deze 
regelmatig bij om de in de eerste alinea 
bedoelde gegevens permanent elektronisch 
beschikbaar te stellen aan het publiek, 
rekening houdend met de leidraad inzake 
een betere vergaring en indiening van 
gegevens voor het verkrijgen van zinvolle 
BBT-conclusies. 
De lidstaten zien erop toe dat alle 
resultaten van de monitoring van emissies 
en het milieu als bedoeld in de artikelen 
35, 43, 55 en 65 beschikbaar worden 
gesteld in het kader van de uitwisseling 
van informatie genoemd in artikel 29, lid 
2.

Or. en

Motivering

Voor een objectieve analyse van de werkelijke situatie moeten de opstellers van BREF's 
nuttige BBT-conclusies kunnen trekken uit betrouwbare gegevens die de lidstaten hebben 
verstrekt na deze te hebben verkregen door middel van monitoring zoals voorgeschreven in 
deze richtlijn. Aangezien deze gegevens in elektronische vorm beschikbaar zijn voor de 
lidstaten, moeten ze ook beschikbaar zijn voor het publiek: het Informatie-uitwisselingforum 
heeft kortgeleden een "richtsnoer" goedgekeurd dat de basis moet zijn voor de vorm en de 
inhoud van de gegevens. 
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Amendement 363
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
informatie over de uitvoering van deze 
richtlijn, representatieve gegevens over 
emissies en andere milieueffecten, 
emissiegrenswaarden en de toepassing van 
de beste beschikbare technieken 
overeenkomstig de artikelen 15 en 16.

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
en het publiek systematisch informatie 
over de uitvoering van deze richtlijn, 
representatieve gegevens over de capaciteit 
van installaties, emissies en andere
milieueffecten, emissiegrenswaarden en de 
toepassing van de beste beschikbare 
technieken overeenkomstig de artikelen 15 
en 16.

De lidstaten ontwikkelen nationale 
informatiesystemen en werken deze 
regelmatig bij om de in de eerste alinea 
bedoelde gegevens elektronisch toe te 
kunnen zenden.

De lidstaten ontwikkelen nationale 
informatiesystemen en werken deze 
regelmatig bij om de in de eerste alinea 
bedoelde gegevens elektronisch 
beschikbaar te stellen aan het publiek, 
rekening houdend met de leidraad inzake
een betere vergaring en indiening van 
gegevens voor het verkrijgen van zinvolle 
BBT-conclusies.
De lidstaten zien erop toe dat alle 
resultaten van de monitoring van emissies 
en het milieu beschikbaar worden gesteld 
in het kader van de uitwisseling van 
informatie genoemd in artikel 29.

Or. en

Motivering

De data van EPER/EPTR omvat de jaarlijkse totale emissies per installatie, hetgeen alleen 
van nut is voor het publiek indien dit wordt gekwalificeerd door de capaciteitsgegevens, om 
de emissieniveaus per product in het kader van IPPC te kunnen afleiden. Het publiceren van 
de locatiegebonden emissiegrenswaarden stelt het betrokken publiek in staat te controleren of 
de normen breed worden toegepast in de EU.
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Amendement 364
Marcello Vernola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
informatie over de uitvoering van deze 
richtlijn, representatieve gegevens over 
emissies en andere milieueffecten, 
emissiegrenswaarden en de toepassing van 
de beste beschikbare technieken 
overeenkomstig de artikelen 15 en 16.

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
informatie over de uitvoering van deze 
richtlijn, representatieve gegevens over 
emissies en andere milieueffecten, 
emissiegrenswaarden en de toepassing van 
de beste beschikbare technieken 
overeenkomstig de artikelen 15 en 16 en 
over de vrijstellingen, toegekend 
overeenkomstig artikel 16, lid 3, met 
inbegrip van de lijst van betrokken 
installaties en hun emissieniveaus, 
vergeleken met de best beschikbare 
technieken.

Or. en

Motivering

De vrijstellingen moeten zo beperkt mogelijk blijven.

Amendement 365
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verstrekken informatie over 
de vrijstellingen, toegekend 
overeenkomstig artikel 16, lid 3, met 
inbegrip van de namen van de betrokken 
installaties en hun emissieniveaus, 
vergeleken met de best beschikbare 
technieken.

Or. en
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Motivering

Teneinde de Commissie alle noodzakelijke instrumenten te leveren voor het monitoren van de 
toepassing van de richtlijn en in het bijzonder voor het beoordelen van het gebruik van de 
vrijstellingen van de BBT, moeten de lidstaten specifieke informatie leveren over het gebruik 
van deze mogelijkheid. Bovendien moeten de door de lidstaten verstrekte gegevens over het 
gebruik van BBT en de emissieniveaus ook gebruikt kunnen worden voor de herziening van de 
BREF. Er moeten samenvattende verslagen van de tenuitvoerlegging worden ingediend 
teneinde een goede voorlichting van het publiek te waarborgen.

Amendement 366
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde informatie 
wordt beschikbaar gesteld in een vorm die 
kan worden gebruikt voor de in artikel 14 
bedoelde uitwisseling van informatie.

Or. en

Motivering

Teneinde de Commissie alle noodzakelijke instrumenten te leveren voor het monitoren van de 
toepassing van de richtlijn en in het bijzonder voor het beoordelen van het gebruik van de 
vrijstellingen van de BBT, moeten de lidstaten specifieke informatie leveren over het gebruik 
van deze mogelijkheid. Bovendien moeten de door de lidstaten verstrekte gegevens over het 
gebruik van BBT en de emissieniveaus ook gebruikt kunnen worden voor de herziening van de 
BREF. Er moeten samenvattende verslagen van de tenuitvoerlegging worden ingediend 
teneinde een goede voorlichting van het publiek te waarborgen.

Amendement 367
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen nationale De lidstaten ontwikkelen nationale 
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informatiesystemen en werken deze 
regelmatig bij om de in de eerste alinea 
bedoelde gegevens elektronisch toe te 
kunnen zenden.

informatiesystemen en werken deze 
regelmatig bij om de in de eerste alinea 
bedoelde gegevens elektronisch toe te 
kunnen zenden. De lidstaten stellen aan 
het publiek een samenvatting van de 
geleverde informatie beschikbaar.

Or. en

Motivering

Teneinde de Commissie alle noodzakelijke instrumenten te leveren voor het monitoren van de 
toepassing van de richtlijn en in het bijzonder voor het beoordelen van het gebruik van de 
vrijstellingen van de BBT, moeten de lidstaten specifieke informatie leveren over het gebruik 
van deze mogelijkheid. Bovendien moeten de door de lidstaten verstrekte gegevens over het 
gebruik van BBT en de emissieniveaus ook gebruikt kunnen worden voor de herziening van de 
BREF. Er moeten samenvattende verslagen van de tenuitvoerlegging worden ingediend 
teneinde een goede voorlichting van het publiek te waarborgen.

.

Amendement 368
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verslagen bevatten ook 
referentiegegevens over specifieke uitstoot 
vergeleken met de emissieniveaus die zijn 
vastgelegd in documenten inzake de best 
beschikbare technieken.

Or. fi
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Amendement 369
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 2 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 370
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 68 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen een jaar na de voltooiing van de 
desbetreffende BBT-referentie voert de 
Commissie, waar passend met het oog op 
de best beschikbare technieken, 
aanpassingen door van bijlage V, de delen 
1 en 2, bijlage VI, de delen 3, 4 en 5, 
bijlage VII, de delen 2, 3 en 4 en bijlage 
VIII de delen 1 en 3, door vaststelling van 
strengere emissiegrenswaarden, in 
voorkomend geval, voor de beperking van 
emissies als minimumvoorwaarden.
Binnen een jaar na voltooiing van de 
informatie-uitwisseling volgens artikel 29 
en op basis van het BBT-
referentiedocument legt de Commissie 
emissiegrenswaarden vast als 
minimumvoorwaarden voor activiteiten en 
installaties die onder deze richtlijn vallen, 
anders dan die worden genoemd in het 
eerste lid. Dergelijke 
minimumvoorwaarden zijn gericht op de 



PE412.328v01-00 62/70 AM\743551NL.doc

NL

belangrijkste milieugevolgen van 
betekenis van de betrokken activiteiten of 
installaties en stemmen overeen met de 
emissieniveaus in verband met BBT, zoals 
omschreven in de BBT-
referentiedocumenten waar in het eerste 
lid naar wordt verwezen.

Or. en

Motivering

Het Europese vangnet legt minimumeisen voor de sector in de gehele EU vast en levert 
daarmee een belangrijke minimale waarborg tegen een voortdurende slechte implementatie 
van BBT en de daaruit voortvloeiende oneerlijke economische voordelen die dergelijke 
lidstaten of industriële sectoren kunnen verkrijgen. Daarom moeten de minimumvoorwaarden 
worden uitgebreid tot andere sectoren binnen een duidelijk tijdschema, zodra deze richtlijn in 
werking treedt. Het Europese vangnet moet gebaseerd zijn op technische overwegingen naar 
aanleiding van hetgeen met BBT bereikt kan worden, en het streefniveau van deze 
minimumeisen mag niet worden verlaagd door politieke overwegingen.

Amendement 371
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 68 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met behulp van de beste beschikbare 
technieken zal de Commissie bijlage V, 
delen 3 en 4, bijlage VI, delen 1, 2, 6, 7 en 
8, bijlage VII, delen 1, 5, 6, 7 en 8 en 
bijlage VIII, delen 2 en 4 aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang aanpassen.

Met behulp van de beste beschikbare 
technieken zal de Commissie bijlage V, 
delen 3 en 4, bijlage VI, delen 1, 2, 6, 7 en 
8, bijlage VII, delen 1, 5, 6, 7 en 8 en 
bijlage VIII, delen 2, 4 en 5 aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang aanpassen.

Or. en

Motivering

Het Europese vangnet legt minimumeisen voor de sector in de gehele EU vast en levert 
daarmee een belangrijke minimale waarborg tegen een voortdurende slechte implementatie 
van BBT en de daaruit voortvloeiende oneerlijke economische voordelen die dergelijke 
lidstaten of industriële sectoren kunnen verkrijgen. Daarom moeten de minimumvoorwaarden 
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worden uitgebreid tot andere sectoren binnen een duidelijk tijdschema, zodra deze richtlijn in 
werking treedt. Het Europese vangnet moet gebaseerd zijn op technische overwegingen naar 
aanleiding van hetgeen met BBT bereikt kan worden, en het streefniveau van deze 
minimumeisen mag niet worden verlaagd door politieke overwegingen.

Amendement 372
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 68 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met behulp van de beste beschikbare 
technieken zal de Commissie bijlage V, 
delen 3 en 4, bijlage VI, delen 1, 2, 6, 7 en 
8, bijlage VII, delen 1, 5, 6, 7 en 8 en 
bijlage VIII, delen 2 en 4 aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang aanpassen.

Met behulp van de beste beschikbare 
technieken zal de Commissie de bijlagen 
V, VI, VII en VIII aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang aanpassen.

Or. en

Motivering

Uitbreiding van de RPT tot alle delen van de bijlagen om te waarborgen dat ze feitelijk 
actueel kunnen worden gehouden met het oog op de wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen.

Amendement 373
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 68 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 68 bis
Minimumeisen

1. Er kunnen minimumvoorwaarden 
worden aangenomen ter beperking van 
emissies (emissiegrenswaarden en ter 
invoering van monitoring- en 



PE412.328v01-00 64/70 AM\743551NL.doc

NL

nalevingsvereisten, indien bewezen is dat 
dit voordeel kan opleveren op het gebied 
van de bescherming van de menselijke 
gezondheid en het milieu.
Bij het evalueren van de behoefte aan de 
invoering van minimumvoorwaarden 
wordt rekening gehouden met de 
milieugevolgen van de betreffende 
industriële activiteiten en het niveau van 
toepassing van de best beschikbare 
technieken bij deze activiteiten. 
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 69, lid 2 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
2. Dergelijke minimumvoorwaarden zijn 
gericht op de belangrijkste milieugevolgen 
van de betreffende industriële activiteiten 
en worden vastgesteld overeenkomstig de 
best beschikbare technieken.

Or. en

Motivering

De toevoeging van een specifiek artikel inzake minimumvoorwaarden (lijkend op de 
recentelijk goedgekeurde bepalingen van de afvalkaderrichtlijn), goed te keuren via 
comitologie. Dit amendement wordt voorgesteld in plaats van het door de rapporteur 
voorgestelde Europese vangnet. Het is alleen van toepassing indien er behoefte is aan 
bescherming van het milieu op basis van de ervaringen inzake de tenuitvoerlegging van de 
wetgeving en het niveau van toepassing van BBT. Het vormt een doeltreffend instrument om 
de tenuitvoerlegging van BBT te helpen in gevallen waarin de tenuitvoerlegging van de 
nieuwe voorwaarden inzake BBT niet passend zou zijn.

Amendement 374
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten sancties vaststellen op Overeenkomstig het beginsel dat de 
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overtredingen van de nationale bepalingen 
die op grond van deze richtlĳn zijn 
vastgesteld. Deze sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en ontmoedigend 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlĳk op [dag/maand/jaar (bijv. 1 januari 
2011)] in kennis van die bepalingen en 
delen eventuele latere wijzigingen zo 
spoedig mogelijk mede. (aangepast).

vervuiler betaalt en het 
proportionaliteitsbeginsel moeten de 
lidstaten sancties vaststellen op 
overtredingen van de nationale bepalingen 
die op grond van deze richtlĳn zijn 
vastgesteld. Deze sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en ontmoedigend 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlĳk op [dag/maand/jaar (bijv. 1 januari 
2011)] in kennis van die bepalingen en 
delen eventuele latere wijzigingen zo 
spoedig mogelijk mede. (aangepast).

Or. pl

Amendement 375
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Richtlijn 2001/80/EG, gewijzigd bij de 
in bijlage IX, deel A, genoemde besluiten, 
is met ingang van 1 januari 2016 niet meer 
geldig, onverminderd de verplichtingen 
van de lidstaten wat betreft de termijnen 
voor omzetting in nationaal recht en de 
toepassing van de in bijlage IX, deel B, 
genoemde richtlijnen.

2. Richtlijn 2001/80/EG, gewijzigd bij de 
in bijlage IX, deel A, genoemde besluiten, 
is met ingang van 1 januari 2014 niet meer 
geldig, onverminderd de verplichtingen 
van de lidstaten wat betreft de termijnen 
voor omzetting in nationaal recht en de 
toepassing van de in bijlage IX, deel B, 
genoemde richtlijnen.

Or. en

Motivering

Er is geen reden om een uitstel van twee jaar voor grote stookinstallaties vast te stellen. Te 
koppelen aan de voorgestelde schrapping van artikel 73, lid 3.
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Amendement 376
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wat betreft de installaties als bedoeld in 
bijlage I, de punten 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 tot en 
met 2.4, punt 2.5 a) en b), de punten 2.6, 3, 
4.1 tot en met 4.6, 5.1, 5.2, punt 5.3 a) en 
b), punt 5.4, punt 6.1 a) en b), de punten 
6.2 tot en met 6.5, punt 6.6 b) en c), de 
punten 6.7 en 6.8, de in punt 1.1 bedoelde 
installaties met een nominaal thermisch 
vermogen van 50 MW of meer en de in 
punt 6.6 a) bedoelde installaties met meer 
dan 40 000 plaatsen voor pluimvee die in 
bedrijf zijn en een vergunning hebben of 
die een volledige aanvraag voor een 
vergunning hebben ingediend vóór de in 
artikel 71, lid 1, vermelde datum, mits die 
installaties binnen een jaar na die datum in 
gebruik worden genomen, passen de 
lidstaten vanaf [dag/maand/jaar (bijv. 1 
januari 2014, dat wil zeggen drie jaar na 
de inwerkingtreding) de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen toe die 
overeenkomstig artikel 71, lid 1, zijn 
vastgesteld.

1. Wat betreft de installaties als bedoeld in 
bijlage I, de punten 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 tot en 
met 2.4, punt 2.5 a) en b), de punten 2.6, 3, 
4.1 tot en met 4.6, 5.1, 5.2, punt 5.3 a) en 
b), punt 5.4, punt 6.1 a) en b), de punten 
6.2 tot en met 6.5, punt 6.6 b) en c), de 
punten 6.7 en 6.8, de in punt 1.1 bedoelde 
installaties met een nominaal thermisch 
vermogen van 20 MW of meer en de in 
punt 6.6 a) bedoelde installaties met meer 
dan 36 000 plaatsen voor pluimvee die in 
bedrijf zijn en een vergunning hebben of 
die een volledige aanvraag voor een 
vergunning hebben ingediend vóór de in 
artikel 71, lid 1, vermelde datum, mits die 
installaties binnen een jaar na die datum in 
gebruik worden genomen, passen de 
lidstaten vanaf [dag/maand/jaar (bijv. 1 
januari 2012, dat wil zeggen een jaar na 
de inwerkingtreding) de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen toe die 
overeenkomstig artikel 71, lid 1, zijn 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

De datum van inwerkingtreding van de bepalingen inzake grote stookinstallaties en andere 
vermelde installaties moet twee jaar naar voren worden gehaald. De IPPC-richtlijn is 
vastgesteld in 1996 en moest uiterlijk 30 oktober 1999 in nationale wetgeving zijn omgezet, 
terwijl alle bestaande installaties uiterlijk 30 oktober 2007 aan alle voorschriften moesten 
voldoen. De lidstaten hadden 11 jaar om deze wetgeving door te voeren. Aangezien deze 
herschikking geen aanpassingen of omzettingen van grote omvang op nationaal niveau 
behelst, is de eerste termijn voor omzetting, te weten 1 januari 2012, passend.
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Amendement 377
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wat betreft de installaties als bedoeld in 
bijlage I, punt 2.5 c), punt 5.3 c), d) en e), 
punt 6.1 c), de punten 6.9 en 6.10, de in 
punt 1.1 bedoelde installaties met een 
nominaal thermisch vermogen van minder 
dan 50 MW en de in punt 6.6 a) bedoelde 
installaties met minder dan 40 000 plaatsen 
voor pluimvee en die in bedrijf zijn vóór de 
in artikel 71, lid 1, vermelde datum, passen 
de lidstaten vanaf [dag/maand/jaar (bijv. 1 
juli 2015, dat wil zeggen viereneenhalf 
jaar na de inwerkingtreding) de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen toe die 
overeenkomstig artikel 71, lid 1, zijn 
vastgesteld.

2. Wat betreft de installaties als bedoeld in 
bijlage I, punt 2.5 c), punt 5.3 c), d) en e), 
punt 6.1 c), de punten 6.9 en 6.10, de in
punt 1.1 bedoelde installaties met een 
nominaal thermisch vermogen van minder 
dan 50 MW en de in punt 6.6 a) bedoelde 
installaties met minder dan 36 000 plaatsen 
voor pluimvee en die in bedrijf zijn vóór de 
in artikel 71, lid 1, vermelde datum, passen 
de lidstaten vanaf [dag/maand/jaar (bijv. 1 
juli 2013, dat wil zeggen viereneenhalf
jaar na de inwerkingtreding) de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen toe die 
overeenkomstig artikel 71, lid 1, zijn 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

De datum van inwerkingtreding van de bepalingen inzake grote stookinstallaties en andere 
vermelde installaties moet twee jaar naar voren worden gehaald. De IPPC-richtlijn is 
vastgesteld in 1996 en moest uiterlijk 30 oktober 1999 in nationale wetgeving zijn omgezet, 
terwijl alle bestaande installaties uiterlijk 30 oktober 2007 aan alle voorschriften moesten 
voldoen. De lidstaten hadden 11 jaar om deze wetgeving door te voeren. Aangezien deze 
herschikking geen aanpassingen of omzettingen van grote omvang op nationaal niveau 
behelst, is de eerste termijn voor omzetting, te weten 1 januari 2012, passend.

Amendement 378
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wat de onder hoofdstuk III vallende 
stookinstallaties betreft, passen de 

Schrappen
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lidstaten vanaf 1 januari 2016 de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen toe die overeenkomstig artikel 
71, lid 1, zijn vastgesteld.

Or. en

Motivering

De implementatie van de richtlijn moet hetzelfde zijn als voor andere installaties.

Amendement 379
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wat de onder hoofdstuk III vallende 
stookinstallaties betreft, passen de lidstaten 
vanaf 1 januari 2016 de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen toe die 
overeenkomstig artikel 71, lid 1, zijn 
vastgesteld.

3. Wat de onder hoofdstuk III vallende 
stookinstallaties betreft, passen de lidstaten 
vanaf 1 januari 2014 de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen toe die 
overeenkomstig artikel 71, lid 1, zijn 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

De datum van inwerkingtreding van de bepalingen inzake grote stookinstallaties en andere 
vermelde installaties moet twee jaar naar voren worden gehaald. De IPPC-richtlijn is 
vastgesteld in 1996 en moest uiterlijk 30 oktober 1999 in nationale wetgeving zijn omgezet, 
terwijl alle bestaande installaties uiterlijk 30 oktober 2007 aan alle voorschriften moesten 
voldoen. De lidstaten hadden 11 jaar om deze wetgeving door te voeren. Aangezien deze 
herschikking geen aanpassingen of omzettingen van grote omvang op nationaal niveau 
behelst, is de eerste termijn voor omzetting, te weten 1 januari 2012, passend.
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Amendement 380
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wat de onder hoofdstuk III vallende 
stookinstallaties betreft, passen de lidstaten 
vanaf 1 januari 2016 de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen toe die 
overeenkomstig artikel 71, lid 1, zijn 
vastgesteld.

3. Wat de onder artikel 33, lid 3, en deel 2 
van Bijlage V vallende stookinstallaties 
betreft, passen de lidstaten vanaf 1 januari 
2016 de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen toe die overeenkomstig artikel 
71, lid 1, zijn vastgesteld.

Wat de onder artikel 33, lid 2, en deel 1 
van Bijlage V vallende stookinstallaties 
betreft, passen de lidstaten vanaf 1 
januari 2020 de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen toe die 
overeenkomstig artikel 71, lid 1, zijn 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

De toekomstige Europese energiemix en de vraag naar energie zijn om verschillende redenen 
onzeker, onder meer door de ontwikkelingen rond de NEM-richtlijn, de herziening van de EU-
ETS-regeling en de CCS-richtlijn. Een belangrijke taak voor de energiesector is het managen 
van de overgang naar een energiemix met lage CO2-uitstoot, een proces waar nieuwe 
investeringen voor nodig zijn, alsmede het afstoten van een bepaalde hoeveelheid capaciteit. 
Het is daarom van wezenlijk belang dat in de nieuwe richtlijn inzake industriële emissies de 
kwestie inzake het tijdschema aan bod komt zonder extra kosten op te leggen aan bestaande 
installaties die gesloten moeten worden.

Amendement 381
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wat stookinstallaties betreft die ook 
afval verbranden, is bijlage VI, deel 4, 

Schrappen
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punt 3.1 van toepassing tot en met 31 
december 2015.

Or. en

Motivering

De implementatie van de richtlijn moet hetzelfde zijn als voor andere installaties.
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