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Amendement 382
Robert Sturdy

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het berekenen van het totale nominaal 
thermisch vermogen van de in punt 1.1 
bedoelde installaties voor  
stookinstallaties die gebruikt worden in 
zorgfaciliteiten, wordt slechts het 
nominaal thermisch vermogen in 
aanmerking genomen. 

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt rekening gehouden met de behoefte aan een behoorlijke noodcapaciteit 
in ziekenhuizen die van vitaal belang is om bij stroomstoringen de continuïteit van de zorg te 
waarborgen. Hierdoor blijven ziekenhuizen gevrijwaard van boetes voor potentiële emissies ten 
opzichte van werkelijke emissies. 

Amendement 383
Glenis Willmott

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het berekenen van het totale nominaal 
thermisch vermogen van de in punt 1.1 
bedoelde installaties, voor 
stookinstallaties die gebruikt worden in 
zorgfaciliteiten, wordt slechts rekening 
gehouden met het nominaal thermisch 
vermogen.

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt rekening gehouden met de behoefte aan een behoorlijke noodcapaciteit 
in ziekenhuizen die van vitaal belang is om bij stroomstoringen de continuïteit van de zorg te 
waarborgen. Hierdoor blijven ziekenhuizen gevrijwaard van boetes voor potentiële emissies ten 
opzichte van werkelijke emissies. 
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Amendement 384
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het berekenen van het totale nominaal 
thermisch vermogen van de in punt 1.1 
bedoelde installaties, worden 
stookinstallaties met een nominaal 
thermisch vermogen van minder dan 50 
MW die niet meer dan 350 uur per jaar in 
bedrijf zijn, buiten beschouwing gelaten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Stookinstallaties met een thermisch vermogen van tussen 3-50 MW moeten in aanmerking 
worden genomen wanneer de diverse vermogens worden opgeteld om vast te stellen of deze 
stookinstallaties de drempel van 20MW overschrijden, die in deze richtlijn is vastgesteld.  

Amendement 385
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het berekenen van het totale nominaal 
thermisch vermogen van de in punt 1.1 
bedoelde installaties, worden 
stookinstallaties met een nominaal 
thermisch vermogen van minder dan 50 
MW die niet meer dan 350 uur per jaar in 
bedrijf zijn, buiten beschouwing gelaten.

Schrappen

Or. en

Motivering

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions of the pollutant SO2, NOx and Particulate Matter. Significant health and 
environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT that largely 
outweigh costs: Considering wider positive impacts total annual EU net benefits vary between 
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13.9 – 58,7 billion Euros if LCP apply stricter level of BAT. The CAFE evaluation method also 
suggest for the major 100 plants the estimated health benefits are 3.4 times bigger than the 
estimated control costs (without including damage to ecosystems and buildings) and that 22.823 
premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters 
would have applied BAT. Combustion units with a thermal capacity between 3-50 MW should be 
considered when adding together the capacities in order to determine whether those combustion 
units pass the 20 MW threshold of this Directive.

Amendement 386
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 2.5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het gieten van non-ferrometalen met een 
productiecapaciteit van goede gietstukken
van meer dan 2,4 ton per dag voor lood en 
cadmium of 12 ton per dag voor alle 
andere metalen.

c) het gieten van non-ferrometalen met een 
productiecapaciteit van meer dan 2,4 ton 
per dag voor lood en cadmium of 12 ton
per dag voor alle andere metalen.

Or. en

Motivering

Slechte gietstukken zijn even slecht voor het milieu als goede gietstukken; deze woorden kunnen 
achterwege worden gelaten.

Amendement 387
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 3.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1. De productie van cementklinkers in 
draaiovens met een productiecapaciteit van 
meer dan 500 ton per dag, of van 
ongebluste kalk in draaiovens of andere 
ovens met een productiecapaciteit van 
meer dan 50 ton per dag.

De productie van cementklinkers in 
draaiovens met een productiecapaciteit van 
meer dan 50 ton per dag, of van ongebluste 
kalk in draaiovens of andere ovens met een 
productiecapaciteit van meer dan 50 ton 
per dag.

Or. en

Motivering

Het lijkt een vergissing dat de drempel voor cementklinkers gewijzigd is van 50 ton per dag in 
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500 ton per dag. Deze situatie dient te worden rechtgezet.

Amendement 388
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 3.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.5. Het fabriceren van keramische 
producten door middel van verhitting, met 
name dakpannen, bakstenen, vuurvaste 
stenen, tegels, aardewerk of porselein, met 
een productiecapaciteit van meer dan 75 
ton per dag of met een plaatsingsdichtheid 
per oven van meer dan 300 kg/m3.

3.5. Het fabriceren van keramische 
produkten door middel van verhitting, met 
name dakpannen, bakstenen, vuurvaste 
stenen, tegels, aardewerk of porselein, met 
een productiecapaciteit van meer dan 75 
ton per dag en met een plaatsingsdichtheid 
per oven van meer dan 300 kg/m3.

Or. xm

Motivering

Zeer kleine installaties zoals intermitterende ovens en niet-industriële ovens die gebruikt worden 
in laboratoria en ambachtelijke productie (met een oveninhoud van 1 of 2 m3) moeten uit de 
werkingssfeer van de richtlijn blijven. Door dit amendement wordt het criterium "ovencapaciteit 
van meer dan 4m3" onnodig om onbedoelde installaties buiten de werkingssfeer te houden.  
Tegelijkertijd wordt de definitie van keramische installaties in geheel Europa geharmoniseerd en 
vereenvoudigd, terwijl de bescherming van het milieu en de vermindering van de administratieve 
last behouden blijft. 

Amendement 389
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - punt 4.1 - inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.1. De fabricage van organisch-chemische 
producten, zoals:

4.1. De fabricage van basis organisch-
chemische producten, zoals:

Or. en

Motivering

Het herzieningsvoorstel is gericht op het verduidelijken (via redactionele wijzigingen) van de 
tekst en op het behoud van de bestaande werkingssfeer van de productie van chemische stoffen 
die is opgenomen in de IPPC-richtlijn. Het weglaten van het begrip "basis" zou de werkingssfeer 
aanmerkelijk kunnen uitbreiden omdat dan mengstoffen binnen de werkingssfeer kunnen vallen 
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wanneer zich chemische reacties voordoen. Dit kan in beginsel betrekking hebben op vele 
sectoren, wat niet de bedoeling van de Commissie is. We stellen dan ook voor de oorspronkelijke 
tekst te behouden omwille van de duidelijkheid en de juridische zekerheid van de bedoelde 
werkingssfeer.

Amendement 390
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - punt 4.2 - inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.2 De fabricage van anorganisch-
chemische producten, zoals:

De fabricage van anorganisch-chemische 
basisproducten, zoals:

Or. en

Motivering

Het herzieningsvoorstel is gericht op het verduidelijken (via redactionele wijzigingen) van de 
tekst en op het behoud van de bestaande werkingssfeer van de productie van chemische stoffen 
die is opgenomen in de IPPC-richtlijn.  Het weglaten van het begrip "basis" zou de 
werkingssfeer aanmerkelijk kunnen uitbreiden omdat dan mengstoffen binnen de werkingssfeer 
kunnen vallen wanneer zich chemische reacties voordoen. Dit kan in beginsel betrekking hebben 
op vele sectoren, wat niet de bedoeling van de Commissie is. We stellen dan ook voor de 
oorspronkelijke tekst te behouden omwille van de duidelijkheid en de juridische zekerheid van de 
bedoelde werkingssfeer. 

Amendement 391
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 5.1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) opslag met een capaciteit van meer dan 
10 ton;

f) opslag (D 15, R 13) met een totale 
capaciteit van meer dan  10.000 m3;

Or. de

Motivering

Wat betreft opslag is alleen de totale capaciteit zinvol als drempel. Ook vergunningen hebben 
betrekking op deze capaciteiten. Voorts dient de indeling in R- en D-codes behouden te blijven, 
aangezien deze ook in de afvalindustrie worden toegepast.
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Amendement 392
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 5.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.2. De verbranding van ongevaarlijk afval 
met een capaciteit van meer dan 3 ton per 
uur.

5.2. De verbranding en meeverbranding 
van ongevaarlijk afval met een capaciteit 
van meer dan 3 ton per uur.

Or. en

Motivering

Omwille van soortgelijke emissieniveaus moet meeverbranding van ongevaarlijk afval in de 
werkingssfeer worden opgenomen, zoals in punt 5, lid 1, letter c) voor gevaarlijk afval. 

Amendement 393
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 5.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.2. De verbranding van ongevaarlijk afval 
met een capaciteit van meer dan 3 ton per 
uur.

5.2. De verbranding en meeverbranding 
van ongevaarlijk afval met een capaciteit 
van meer dan 3 ton per uur.

Or. fr

Motivering

Dit amendement is gekoppeld aan het amendement inzake invoeging van nieuwe overweging 23 
bis.

Amendement 394
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 5.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.3. De verwijdering of terugwinning van 
ongevaarlijk afval met een capaciteit van 

5.3. De verwijdering of terugwinning van 
ongevaarlijk afval door middel van:
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meer dan 50 ton per dag door middel van:

Or. en

Motivering

Omwille van soortgelijke emissieniveaus moet meeverbranding van ongevaarlijk afval in de 
werkingssfeer worden opgenomen, zoals in punt 5, lid 1, letter c) voor gevaarlijk afval. 
In verband met het milieueffect moeten andere operaties van afvalverwerking, met inbegrip van 
die van minder dan 50 ton per dag, in de werkingssfeer van deze richtlijn worden opgenomen.  

Amendement 395
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 5.3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) biologische behandeling, a) biologische behandeling (D8),

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie breidt de IPPC-voorschriften uit tot compost- en 
biogasinstallaties. Een dergelijke uitbreiding is onterecht omdat deze activiteiten op het punt van 
emissies niet vergelijkbaar zijn met de activiteiten die al onder de IPPC-voorschriften vallen. 

Amendement 396
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 5.3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voorbehandeling van afval voor 
meeverbranding,

Schrappen

Or. de

Motivering

Een uitbreiding van de IPPC-voorschriften tot deze activiteiten is onterecht omdat deze 
activiteiten op het punt van emissies, niet vergelijkbaar zijn met de activiteiten die al onder de 
IPPC-voorschriften vallen. 
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Amendement 397
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 5.3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) behandeling van slakken en as, Schrappen

Or. de

Motivering

Een uitbreiding van de IPPC-voorschriften tot deze activiteiten is onterecht omdat deze 
activiteiten op het punt van emissies, niet vergelijkbaar zijn met de activiteiten die al onder de 
IPPC-voorschriften vallen. 

Amendement 398
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber 

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 5.3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) behandeling van slakken en as, d) behandeling van slakken en as die niet 
onder andere categorieën van industriële 
activiteiten vallen.

Or. en

Motivering

Een aantal nieuwe activiteiten die zijn inbegrepen in het Commissievoorstel, vallen al 
gedeeltelijk onder andere industriële activiteiten in bijlage I. Derhalve moet duidelijk worden 
gemaakt dat de nieuwe activiteiten betrekking hebben op gevallen die nog niet zijn inbegrepen. 

Amendement 399
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 5.3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) behandeling van schroot. Schrappen

Or. en
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Motivering

De IPPC-richtlijn is bedoeld om bedrijfsactiviteiten te omvatten die van grote invloed zijn op het 
milieu. Het opnemen van eenvoudige mechanische processen voor de behandeling van schroot is 
niet met dat doel in overeenstemming. Bovendien biedt de bestaande kaderrichtlijn voor afval 
een volkomen adequate rechtsgrondslag voor de controle op dergelijke activiteiten, die als
gevolg van de recente herziening door het Parlement verder is verbeterd op het terrein van 
vergunningen, registratie en minimumnormen.

Amendement 400
Kathy Sinnott

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 5.3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) behandeling van schroot. Schrappen

Or. en

Motivering

De IPPC-richtlijn is bedoeld om bedrijfsactiviteiten te omvatten die van grote invloed zijn op het 
milieu. Het opnemen van eenvoudige mechanische processen voor de behandeling van schroot is 
niet met dat doel in overeenstemming. Bovendien biedt de bestaande kaderrichtlijn voor afval 
een volkomen adequate rechtsgrondslag voor de controle op dergelijke activiteiten, die als 
gevolg van de recente herziening door het Parlement verder is verbeterd op het terrein van 
vergunningen, registratie en minimumnormen.

Amendement 401
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 5.3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) behandeling van schroot. Schrappen

Or. en

Motivering

De IPPC-richtlijn is bedoeld om bedrijfsactiviteiten te omvatten die van grote invloed zijn op het 
milieu. Het opnemen van eenvoudige mechanische processen voor de behandeling van schroot is 
niet met dat doel in overeenstemming. Bovendien biedt de bestaande kaderrichtlijn voor afval 
een volkomen adequate rechtsgrondslag voor de controle op dergelijke activiteiten, die als 
gevolg van de recente herziening door het Parlement verder is verbeterd op het terrein van 
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vergunningen, registratie en minimumnormen.

Amendement 402
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 5.3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) behandeling van schroot. e) shredderinstallaties voor schroot (R4, R 
12).

Or. de

Motivering

Een uitbreiding van de IPPC-voorschriften tot schrootinstallaties is onterecht omdat deze 
activiteiten op het punt van emissies, niet vergelijkbaar zijn met de activiteiten die al onder de 
IPPC-voorschriften vallen. Voorts dient de indeling in R- en D-codes behouden te blijven, 
aangezien deze in de afvalindustrie worden toegepast.

Amendement 403
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber 

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 5.3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) behandeling van schroot. e) behandeling van schroot die niet onder 
andere categorieën industriële activiteiten 
valt.

Or. en

Motivering

Een aantal nieuwe activiteiten die zijn inbegrepen in het Commissievoorstel, vallen al 
gedeeltelijk onder andere industriële activiteiten in bijlage I. Derhalve moet duidelijk worden 
gemaakt dat de nieuwe activiteiten betrekking hebben op gevallen die nog niet zijn inbegrepen. 
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Amendement 404
Robert Sturdy

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 5.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.3.bis Bijlage I is niet van toepassing op 
biologische en fysisch-chemische 
behandelingsprocessen voor herwinning 
van niet-gevaarlijk afval, die al zijn 
opgenomen in Richtlijn 91/271/EEG van 
21 mei 1991 over de behandeling van 
stedelijk afvalwater (OJ ref) I, en die 
uitsluitend leidt tot behandeld slib, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 86/278/EEG van 
12 juni 1986 
1 PB L 181, 04/07/1986 P.0006-0012 als voetnoot

Or. en

Motivering

De tenuitvoerlegging van de richtlijn behandeling stedelijk afvalwater heeft geleid tot grote 
verbeteringen bij het milieu, die nog versterkt worden door de tenuitvoerlegging van de 
kaderrichtlijn water en dochterrichtlijnen. De toepassing van de voorwaarden in de IPPC-
richtlijn in andere wetgeving zou een nieuwe regelgevingslaag toevoegen, wat niet strookt met 
de beginselen van betere wetgeving en het stroomlijnen van de wetgeving. Bovendien is de 
behandeling van afvalwater geen industriële activiteit.

Amendement 405
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 5.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.4. Stortplaatsen die meer dan 10 ton per 
dag ontvangen of een totale capaciteit van 
meer dan 25000 ton hebben, met 
uitzondering van stortplaatsen voor inerte 
afvalstoffen.

5.4. Stortplaatsen die een totale capaciteit 
van meer dan 25000 ton hebben, met 
uitzondering van stortplaatsen voor inerte 
afvalstoffen (D1, D5, D12).

Or. de
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Motivering

Wat betreft stortplaatsen is alleen de totale capaciteit zinvol als drempel. Ook vergunningen 
hebben betrekking op deze capaciteiten. Voorts dient de indeling in R- en D-codes behouden te 
blijven, aangezien deze in de afvalindustrie worden toegepast.

Amendement 406
Robert Sturdy

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 6.4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.4. a) De exploitatie van  abattoirs met een 
productiecapaciteit van meer dan 50 ton 
per dag geslachte dieren;

6.4. a) De exploitatie van  abattoirs met een 
productiecapaciteit van meer dan 50 ton 
per dag geslachte dieren (gemiddelde 
waarde op driemaandelijkse basis);

Or. en

Motivering

Zoals in het ontwerp tot uiting komt zal de herziene richtlijn een aantal kleinere abattoirs 
omvatten, terwijl eigen voederinstallaties en installaties voor vloeibaar voer zullen vallen onder 
wijzigingen van punt 6.4 van bijlage I.Wederopneming van de tekst "gemiddelde waarde op 
driemaandelijkse basis" betekent dat kleinere producenten die wellicht beschikken over een 
bepaalde productiecapaciteit, maar hiervan geen gebruik maken, niet worden beboet.

Amendement 407
Robert Sturdy

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - punt 6.4 - letter b - punt (ii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) plantaardige grondstoffen met een 
productiecapaciteit van meer dan 300 ton 
per dag eindproducten ,

(ii) plantaardige grondstoffen met een 
productiecapaciteit van meer dan 300 ton 
per dag eindproducten (gemiddelde waarde 
op driemaandelijkse basis);

Or. en

Motivering

Zie motivering bij Bijlage I, punt 6.4, letter a).
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Amendement 408
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber 

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - punt 6.4 - letter b - punt (ii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) plantaardige grondstoffen met een 
productiecapaciteit van meer dan 300 ton 
per dag eindproducten ,

(ii) plantaardige grondstoffen met een 
productiecapaciteit van meer dan 300 ton 
per dag eindproducten (gemiddelde waarde 
op driemaandelijkse basis);

Or. en

Motivering

Deze verwijzing geeft aan dat de waarden voor eindproducten een gemiddelde moeten zijn over 
een periode van drie maanden. Pieken in de dagproductie (hoofdzakelijk wegens de variabele 
stroom grondstoffen die ook afhankelijk is van seizoens- en milieufactoren die van invloed zijn 
op de landbouw) mogen niet leiden tot actie in het kader van de IPPC-richtlijn, indien dergelijke 
pieken over een periode van drie maanden worden gecompenseerd. Er is dan ook geen reden om 
verandering te brengen in de bestaande aanpak. 

Amendement 409
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - punt 6.4 - letter b - punt (ii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) plantaardige grondstoffen met een 
productiecapaciteit van meer dan 300 ton 
per dag eindproducten ,

(ii) plantaardige grondstoffen met een 
productiecapaciteit van meer dan 300 ton 
per dag eindproducten (gemiddelde waarde 
op driemaandelijkse basis);

Or. fr

Motivering

De referentieperiode voor plantaardige grondstoffen moet drie maanden blijven. Dit voorschrift 
wordt duidelijk begrepen door het bedrijfsleven en de desbetreffende autoriteiten en hoeft 
daarom niet veranderd te worden.  
In zijn advies van 6 juni 2008 verklaart de adviesgroep van de Juridische Dienst duidelijk dat de 
door de Commissie voorgestelde wijzigingen van dit deel van de tekst een ingrijpende wijziging 
vormt die in het kader van de herziening van het voorstel valt. 
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Amendement 410
Robert Sturdy

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - punt 6.4 - letter b - punt (iii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) een mengsel van dierlijke en 
plantaardige grondstoffen met een 
productiecapaciteit in ton per dag van meer 
dan:

(iii) een mengsel van dierlijke en 
plantaardige grondstoffen met een 
productiecapaciteit in ton per dag 
(gemiddelde waarde op driemaandelijkse 
basis) van meer dan:

- 75 indien A gelijk is aan of hoger dan 
10, of

- 75, met dien verstande dat de 
hoeveelheid plantaardige grondstoffen in 
de productiecapaciteit in eindproducten 
wordt gedeeld door 4.

- [300- (22,5 x A)] in alle andere gevallen,
waarin 'A' het aandeel dierlijk materiaal 
is (in procenten) van de 
productiecapaciteit in eindproducten.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij Bijlage I, punt 6.4, letter a).

Amendement 411
Robert Sturdy

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - punt 6.4 - letter b - punt (i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) dierlijke grondstoffen (andere dan 
uitsluitend melk) met een 
productiecapaciteit van meer dan 75 ton 
per dag eindproducten,

(i) dierlijke grondstoffen (andere dan 
uitsluitend melk) met een 
productiecapaciteit van meer dan 75 ton 
per dag eindproducten (gemiddelde waarde 
op driemaandelijkse basis);

Or. en

Motivering

Zie motivering bij Bijlage I, punt 6.4, letter a).
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Amendement 412
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - punt 6.4 - letter b - punt (ii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) een mengsel van dierlijke en 
plantaardige grondstoffen met een 
productiecapaciteit in ton per dag van meer 
dan:

(iii) een mengsel van dierlijke en 
plantaardige grondstoffen met een 
productiecapaciteit in ton per dag van meer 
dan:

- 75 indien A gelijk is aan of hoger dan 
10, of

- 75, met dien verstande dat de 
hoeveelheid plantaardige grondstoffen in 
de productiecapaciteit in eindproducten 
wordt gedeeld door 4.

- [300- (22,5 x A)] in alle andere gevallen,
waarin 'A' het aandeel dierlijk materiaal 
is (in procenten) van de 
productiecapaciteit in eindproducten.

Or. fr

Motivering

Het gemengde voorschrift in de vorm waarin het door de Commissie wordt voorgesteld is 
uitermate complex; nationale autoriteiten en exploitanten zullen ongetwijfeld van mening zijn 
dat het lastig uit te voeren is. Het doet met name geen recht aan de 1 - 4 verhouding, die is 
vastgelegd in de bestaande richtlijn, tussen de productieplafonds van dierlijke en plantaardige 
grondstoffen (NB:  75 ton dierlijke grondstoffen tegen 300 ton plantaardige grondstoffen). Dit 
amendement past consistent de1- 4 verhouding toe bij mengsels in alle mogelijke combinaties. 

Amendement 413
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 6.6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 40000 plaatsen voor slachtkuikens of 30 
000 plaatsen voor leghennen of 24 000
plaatsen voor eenden of 11 500 plaatsen 
voor kalkoenen,

a) 36.000 plaatsen voor slachtkuikens of 
27.000 plaatsen voor leghennen of 22.000
plaatsen voor eenden of 10.000 plaatsen 
voor kalkoenen,

Or. en
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Motivering

BAT needs to be applied to intensive rearing with appropriate thresholds. Calculating the 
thresholds using the Alterra mean N excretion rate (Wageningen et al June 2007) suggest lower 
thresholds: 36.667 broilers, 27.500 laying hens, 22.000 ducks and 10.476 turkeys. Considering 
that other pollutants are not considered for establishing thresholds, those for broilers and 
turkeys have to be slightly aligned downwards also considering the substantial increase of 
emissions linked to the Christmas period. The impact on the farms is minimal but positive 
environmental impact is high. At EU level, 66,8% of laying hens would be covered when 
applying >25.000 threshold compared to 65,4% when applying a >27.500 threshold. For 
broilers 68,5% would be covered when applying a >32.000 threshold compared to 65,9% when 
applying a >37.000 threshold.

Amendement 414
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 6.6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 40000 plaatsen voor slachtkuikens of 
30 000 plaatsen voor leghennen of 24 000
plaatsen voor eenden of 11 500 plaatsen 
voor kalkoenen,

a) 36000 plaatsen voor slachtkuikens of 
27000 plaatsen voor leghennen of 22000
plaatsen voor eenden of 10000 plaatsen 
voor kalkoenen,

Or. en

Motivering

In de Alterra-studie worden drempels voor pluimvee berekend waarbij als basis gebruik werd 
gemaakt van die voor productievarkens (>30kg), met een verondersteld gemiddeld N-
uitscheidingshoeveelheid van 11 kg per dier per jaar, wat betekent dat de IPPC-drempel wordt 
vastgesteld op 22000 kg N, per jaar per installatie.  De berekening van drempels met 
gebruikmaking van de gemiddelde N-uitscheidingsdrempel van Alterra, duidt echter op lagere 
drempels:  36.667 broedkippen, 27.500 leghennen, 22.000 eenden en 10.476 kalkoenen.

Amendement 415
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 6.6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 40000 plaatsen voor slachtkuikens of 
30 000 plaatsen voor leghennen of 24 000 
plaatsen voor eenden of 11 500 plaatsen 
voor kalkoenen,

a) 40000 plaatsen voor pluimvee,
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Or. nl

Motivering

Er wordt voorgesteld de bepaling uit de originele richtlijn te handhaven vermits de 
wijzigingonevenredig is met de milieu-impact van deze veeteeltinrichtingen en dus als erg 
problematisch wordt ervaren.

Amendement 416
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 6.6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 40000 plaatsen voor slachtkuikens of 30 
000 plaatsen voor leghennen of 24 000 
plaatsen voor eenden of 11 500 plaatsen 
voor kalkoenen,

a) 40000 plaatsen voor pluimvee,

Or. en

Motivering

Door de opdeling van de definitie van pluimvee komen meer installaties onder de richtlijn te 
vallen. Het is de vraag of de opneming daarvan voldoende milieuvoordelen zal bieden, terwijl de 
administratieve last aanzienlijk is. 

Amendement 417
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - punt 6.6 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor andere dan de onder a) bedoelde 
pluimveesoorten of voor andere dan de 
onder a), b) en c) bedoelde soorten die in 
dezelfde installatie worden gehouden, 
wordt de drempel berekend aan de hand 
van stikstofuitscheidingsfactoren die 
gelijkwaardig zijn met de hierboven 
vermelde drempels.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Door de opdeling van de definitie van pluimvee komen meer installaties onder de richtlijn te 
vallen. Het is de vraag of de opneming daarvan voldoende milieuvoordelen zal bieden, terwijl de 
administratieve last aanzienlijk is. 

Amendement 418
Robert Sturdy

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - punt 6.6 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor andere dan de onder a) bedoelde 
pluimveesoorten of voor andere dan de 
onder a), b) en c) bedoelde soorten die in 
dezelfde installatie worden gehouden, 
wordt de drempel berekend aan de hand 
van stikstofuitscheidingsfactoren die 
gelijkwaardig zijn met de hierboven 
vermelde drempels.

Schrappen

Or. en

Motivering

In deze paragraaf wordt verwezen naar "gelijkwaardige stikstofuitscheidingsfactoren" zonder 
definitie of verwijzing en zonder mechanisme, en zonder dat sprake is van een volledige 
medebeslissingsprocedure.  In ieder geval zouden er extra regelgevingskosten zijn voor het 
opsporen van installaties waarop de bepaling betrekking heeft.

Amendement 419
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 6.6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.6.bis Intensieve teelt of vestmesten van 
aquatische soorten:
a) in installaties die rechstreeks 
afvalwater lozen, en waarvan de 
productie: 
- tenminste 45.000 kg vinvis per jaar 
bedraagt in een doorstroom- en 
circulatiesysteem dat tenminste 30 dagen 
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per jaar afvalwater loost 
- tenminste 45.000 kg vinvis bedraagt per 
jaar in een netpen- of verzonken-
kooisysteem
b) in een installatie die in mariene en 
kustwateren is geplaatst, en tenminste 
1000 t/ha/jaar aan tweekleppigen 
produceert. 
c) wanneer dit besloten wordt door de 
bevoegde autoriteit van het waterdistrict 
zoals gedefinieerd in overeenstemming 
met de EU-richtlijn tot vaststelling van 
een kader voor communautaire 
maatregelen betreffende het 
waterbeleid(1), waarbij rekening wordt 
gehouden met de plaatselijke 
omstandigheden van de plek waar de 
installatie gelokaliseerd wordt en in 
overeenstemming is met de criteria die 
vastgesteld zijn in het BBT-
referentiedocument.
____________
1.200/60/EG, PB L 327 van 22.12.00, blz. 1.

Or. en

Motivering

De opneming van aquacultuur in de werkingssfeer van de IPPC-richtijn maakt het zoeken en 
ontwikkelen van een systematische aanpak mogelijk ter vermindering aan de bron van 
verontreiniging door deze bedrijfstak, en de verbetering van de gevolgen voor het milieu van 
aquacultuur. 

Amendement 420
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 6.9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.9. De conservering van hout en 
houtproducten met een productiecapaciteit 
van meer dan 75 m3 per dag.

6.9. De conservering van hout en 
houtproducten met een productiecapaciteit 
van meer dan 50 m3 per dag.

Or. en
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Motivering

De drempel moet worden verlaagd tot 50m3/dag in verband met consistentie met de PRTR-
drempel en als bijdrage ter vermindering van specifieke gevolgen voor het milieu van 
bijvoorbeeld VOS-emissies, die afkomstig zijn uit oplosmiddelen en van effecten op bodem- en 
waterverontreiniging die hun oorsprong vinden in actieve stoffen (biociden) of andere stoffen die 
schadelijk zijn voor het ecosysteem.  

Amendement 421
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 6.9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.9. De conservering van hout en 
houtproducten met een productiecapaciteit 
van meer dan 75 m3 per dag.

6.9. De conservering van hout en 
houtproducten met een productiecapaciteit 
van meer dan 50 m3 per dag.

Or. en

Motivering

De drempel moet worden verlaagd tot 50m3/dag in verband met consistentie met de PRTR-
drempel en als bijdrage ter vermindering van specifieke gevolgen voor het milieu van 
bijvoorbeeld VOS-emissies, die afkomstig zijn uit oplosmiddelen en van effecten op bodem- en 
waterverontreiniging die hun oorsprong vinden in actieve stoffen (biociden) of andere stoffen die 
schadelijk zijn voor het ecosysteem.  

Amendement 422
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II - LAND (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

LAND
1. Zwaveloxiden en andere 
zwavelverbindingen.
2. Stikstofoxiden en andere 
stikstofverbindingen.
3. Vluchtige organische samenstellingen 
die in de bodem dringen 
4. Organische fosforverbindingen.
5. Asbestvezels
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6. Chloor en chloorverbindingen.
7. Organische halogeenverbindingen en 
stoffen waaruit in de bodem dergelijke 
verbindingen kunnen ontstaan.
8. Organische tinverbindingen.
9. Biociden en fytosanitaire producten.
10. Fluor en fluorverbindingen.
11. Persistente koolwaterstoffen en 
persistente en bio-accumuleerbare 
toxische organische stoffen.
12. Metalen en metaalverbindingen .
13. Arseen en de verbindingen daarvan
14. Cyaniden
15. Stoffen met een schadelijke werking 
op het zuurstofevenwicht in de bodem
16. Polychloordibenzodioxine en 
polychloordibenzofuranen.
17. Stoffen en preparaten waarvan is 
aangetoond dat zij via het aardoppervlak 
een kankerverwekkende, mutagene of 
voor de voortplanting gevaarlijke werking 
hebben.

Or. pl

Motivering

In het voorstel worden alleen stoffen genoemd die schadelijk zijn voor twee milieu-elementen. Er 
bestaat ook behoefte aan een lijst van stoffen die schadelijk zijn voor het aardoppervlak.  

Amendement 423
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II - WATER - punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid

13. Stoffen die opgenomen zijn in de 
bijlagen VIII en X van Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid
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Or. en

Motivering

Verband houdend met de opneming van de aquacultuur onder de werking van de IPPC-richtlijn 

Amendement 424
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - punt 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het publiek wordt (door openbare 
kennisgevingen of op een andere passende 
wijze) in een vroeg stadium van de 
besluitvormingsprocedure, en uiterlijk 
zodra de informatie redelijkerwijs kan 
worden verstrekt, in kennis gesteld van het 
volgende:

1. In overeenstemming met de 
voorschriften van het Verdrag van Aarhus
wordt het publiek (door openbare 
kennisgevingen of op een andere passende 
wijze) in een vroeg stadium van de 
besluitvormingsprocedure, en uiterlijk 
zodra de informatie redelijkerwijs kan 
worden verstrekt, in kennis gesteld van het 
volgende:

Or. pl

Amendement 425
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV - punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De nadere regelingen voor het 
informeren van het publiek (bijvoorbeeld 
met aanplakbiljetten binnen een bepaalde 
omtrek of publicatie in plaatselijke 
kranten) en de raadpleging van het 
betrokken publiek (bijvoorbeeld schriftelijk 
of met een openbare enquête) worden 
bepaald door de lidstaten. Er wordt voor de 
verschillende fasen in redelijke termijnen 
voorzien, die toereikend zijn voor de 
voorlichting van het publiek en, voor het 
betrokken publiek, voor doeltreffende 
voorbereiding op en inspraak in het 
milieubesluitvormingsproces 
overeenkomstig deze bijlage.

5. De nadere regelingen voor het 
informeren van het publiek (bijvoorbeeld 
met aanplakbiljetten binnen een bepaalde 
omtrek of publicatie in plaatselijke 
kranten) en de raadpleging van het 
betrokken publiek (bijvoorbeeld schriftelijk 
of met een openbare enquête) worden 
bepaald door de lidstaten. Er wordt voor de 
verschillende fasen in redelijke termijnen 
voorzien, die toereikend zijn voor de 
voorlichting van het publiek en, voor het 
betrokken publiek, voor doeltreffende
voorbereiding op en inspraak in het 
milieubesluitvormingsproces, in 
overeenstemming met het Verdrag van 
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Aarhus, overeenkomstig deze bijlage.

Or. pl

Amendement 426
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor SO2 voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken

Nominaal 
thermisch 
vermogen 
(MWth)

Steenkool en 
bruinkool

Biomassa Turf Vloeibare 
brandstoffen

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Voor stookinstallaties die vaste brandstoffen gebruiken 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) geldt een SO2-emissiegrenswaarde van 800 mg/Nm3.

Amendement

2. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor SO2 voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken

Nominaal 
thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en 
bruinkool

Biomassa Turf Vloeibare 
brandstoffen

50-100 600 400 400 550
100-300 400 400 400 400
>300 400 200 400 200

Voor stookinstallaties die vaste of vloeibare brandstoffen gebruiken die niet meer dan 1500 uur 
per jaar in bedrijf zijn (voortschrijdend gemiddelde over een periode van vijf jaar) geldt een 
SO2-emissiegrenswaarde van 800 mg/Nm3.

Voor stookinstallaties die vaste of vloeibare brandstoffen gebruiken en waarvoor vóór 27 
november 2002 vergunning is verleend en die niet meer dan 20 000 uur in bedrijf zijn in de 
komende acht jaar, geldt een emissiegrenswaarde voor SO2 van 800 mg/Nm3.

Or. fi
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Amendement 427
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 2 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor SO2 voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken

Nominaal 
thermisch 
vermogen 
(MWth)

Steenkool en 
bruinkool

Biomassa Turf Vloeibare 
brandstoffen

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Amendement

2. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor SO2 voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken

Nominaal 
thermisch 
vermogen 
(MWth)

Steenkool en 
bruinkool

Biomassa Turf Vloeibare 
brandstoffen

50-100 400 200 200 200
100-300 250 200 200 200
> 300 200 200 200 200

Or. en

Motivering

De vermindering van industriële emissies is vooral van belang voor wat de luchtvervuiling 
betreft. De IPPC-richtlijn vormt een belangrijke Europese maatregel die de lidstaten in staat 
stelt hun emissiedoelstellingen uiterlijk in 2020 te bereiken. De emissiegrenswaarden voor grote 
stookinstallaties moeten daarom beter aansluiten bij de bestaande, in het BBT-
referentiedocument vermelde beste beschikbare technieken.
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Amendement 428
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 2 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor SO2 voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken

Nominaal 
thermisch 
vermogen 
(MWth)

Steenkool en 
bruinkool

Biomassa Turf Vloeibare 
brandstoffen

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Amendement

2. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor SO2 voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken

Nominaal 
thermisch 
vermogen 
(MWth)

Steenkool en 
bruinkool

Biomassa Turf Vloeibare 
brandstoffen

50-100 200 200 200 350
150 *

100-300 100 200 200 250
150 *

> 300 20 200 50 200
100 **

*bij wervelbedverbranding:

**bij circulerende wervelbedverbranding of wervelbedverbranding onder druk

Or. en

Motivering

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV are achievable for SO2 
already then, and they should become the standard at the latest when this Directive enters into 
force (expected for 2014). Health benefits from European power plants applying BAT would 
largely outweigh costs. EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%. Total annual EU abatement 
costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will be enhanced if 
the same high standards are implemented across the EU.
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Amendement 429
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 2 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor SO2 voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken

Nominaal 
thermisch 
vermogen 
(MWth)

Steenkool en 
bruinkool

Biomassa Turf Vloeibare 
brandstoffen

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Amendement

2. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor SO2 voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken

Nominaal 
thermisch 
vermogen 
(MWth)

Steenkool en 
bruinkool

Biomassa Turf Vloeibare 
brandstoffen

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

*bij wervelbedverbranding:

**bij circulerende wervelbedverbranding of wervelbedverbranding onder druk

Or. en

Motivering

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the key 
air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes).
National projections expect those to increase to 78% (2010). The LCP BREF dating back to
2006 states (pp. 274,338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2 What could be 
achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into 
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force (hopefully not later than 2014).
Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would apply 
BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from electricity-
generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV would have 
been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%! This equals avoiding 
the emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs for SO2 have been 
evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 
billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1.
Abatement costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of 
large combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 
premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters 
would have applied BAT.

Amendement 430
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 2 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor SO2 voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken

Nominaal 
thermisch 
vermogen 
(MWth)

Steenkool en 
bruinkool

Biomassa Turf Vloeibare 
brandstoffen

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Amendement

2. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor SO2 voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken

Nominaal 
thermisch 
vermogen 
(MWth)

Steenkool en 
bruinkool

Biomassa Turf Vloeibare 
brandstoffen

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **



PE412.329v01-00 30/105 AM\743553NL.doc

NL

*bij wervelbedverbranding:
**bij circulerende wervelbedverbranding of wervelbedverbranding onder druk

Or. en

Motivering

Grote stookinstallaties zijn de grootste veroorzakers van luchtverontreiniging en zijn 
verantwoordelijk voor ongeveer 90% van de industriële emissies. Van alle emissies die in het 
jaar 2004 in het EPER zijn opgenomen, werd 74% van de grootste luchtverontreiniger SO2 
uitgestoten door stookinstallaties met een capaciteit van meer dan 50MW (2.853.000 ton).  
Volgens nationale projecties zal dat percentage stijgen tot 78% (2010).  In het BBT-
referentiedocument voor GSI van 2006 staat dat de voorgestelde emissiegrenswaarden toen al 
haalbaar waren voor SO.

Amendement 431
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 2 - alinea 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer niet aan de 
emissiegrenswaarden kan worden voldaan 
als gevolg van kenmerken van de 
brandstof, moet tenminste een 
ontzwavelingspercentage van 60 worden 
behaald bij installaties met een nominaal 
thermisch vermogen van 100 MW of 
minder, een emissiegrenswaarde van 400 
mg/Nm3 of een ontzwavelingspercentage 
van tenminste 92 wanneer de installaties 
een vermogen hebben van 100 - 300 MW 
en een emissiegrenswaarde van 400 
mg/Nm3 en een ontzwavelingspercentage 
van tenminste 95% bij installaties met een 
vermogen boven 300 MW.  

Or. de

Motivering

Indien niet kan worden voldaan een de grenswaarden omdat de brandstof een hoog natuurlijk 
zwavelgehalte heeft, moet een ambitieus niveau van ontzwaveling mogelijk zijn, zoals onder de 
geldende wetgeving. De tekst komt in grote lijnen overeen met de bestaande voorschriften in 
Richtlijn 2001/80/EG, met dien verstande dat de voorwaarden passend zijn verzwaard. Het 
voorschrift is van geringe betekenis voor SO2-emissies in de Gemeenschap, maar van grote 
economische betekenis voor de betrokken regio's.  
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Amendement 432
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken
Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool Biomassa en 
turf

Vloeibare 
brandstoffen

50-100 300
450 bij verbranding van 

poederbruinkool 

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Voor stookinstallaties die vaste brandstoffen gebruiken met een nominaal thermisch vermogen 
van niet meer dan 500 MW waarvoor vóór 27 november 2002 vergunning is verleend en  die 
niet meer dan 1 500 uur per jaar in bedrijf zijn (voortschrijdend gemiddelde over een periode van 
vijf jaar), geldt  een emissiegrenswaarde voor NOx  van 450 mg/Nm3 .

Voor stookinstallaties die vaste brandstoffen gebruiken met een nominaal thermisch vermogen 
van 500 MW of meer waarvoor vóór 1 juli 1987 vergunning is verleend en die niet meer dan 1 
500 uur per jaar in bedrijf zijn (voortschrijdend gemiddelde over een periode van vijf jaar), geldt 
een emissiegrenswaarde voor NOx van 450 mg/Nm3.°

Amendement

4. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken

Nominaal 
thermisch 

vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool Biomassa en 
turf

Vloeibare 
brandstoffen

50-100 600
450 bij verbranding van 

poederbruinkool

600 450

100-300 500 600 450
300 200 200 450

Voor stookinstallaties die vaste of vloeibare brandstoffen gebruiken met een nominaal thermisch 
vermogen van niet meer dan 500 MW en  die niet meer dan 1 500 uur per jaar in bedrijf zijn 
(voortschrijdend gemiddelde over een periode van vijf jaar), geldt  een emissiegrenswaarde voor 
NOx (gemeten als NO2)van 450 mg/Nm3 .

Voor stookinstallaties die vaste of vloeibare brandstoffen gebruiken met een nominaal thermisch 
vermogen van niet meer dan 500 MW en  die niet meer dan 1 500 uur per jaar in bedrijf zijn 
(voortschrijdend gemiddelde over een periode van vijf jaar), geldt  een emissiegrenswaarde voor 
NOx  van 600 mg/Nm3 .
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Voor stookinstallaties die vaste of vloeibare brandstoffen gebruiken en waarvoor vóór 27 
november 2002 vergunning is verleend en die niet meer dan 20 000 uur in bedrijf zijn in de 
komende acht jaar, geldt een emissiegrenswaarde voor NOx van 600 mg/Nm3.

Or. fi

Amendement 433
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 4 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken
Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool Biomassa en 
turf

Vloeibare 
brandstoffen

50-100 300
450 bij verbranding van 

poederbruinkool

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Amendement

4. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken
Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool* Biomassa en 
turf

Vloeibare 
brandstoffen

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
*bij verbranding van poederbruinkool: emissiegrenswaarde van 90 mg/Nm3 voor installaties 
met een nominaal thermisch vermogen van 300 MWth of minder

Or. en

Motivering

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already then 
for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal combustion are applied. Dit zou de norm 
moeten worden wanneer deze richtlijn van kracht wordt (naar verwachting in 2014). EEA study 
demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the NOx 
emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU abatement costs for NOx have been 
evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 
billion Euro. Competitiveness of best performers will be enhanced if the same high standards are 
implemented across the EU.
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Amendement 434
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 4 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken
Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool Biomassa en 
turf

Vloeibare 
brandstoffen

50-100 300
450 bij verbranding van 

poederbruinkool

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Amendement

4. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken
Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool* Biomassa en 
turf

Vloeibare 
brandstoffen

50-100 200
bij verbranding van 

poedersteenkool: 
emissiegrenswaarde van 

90mg/Nm3 voor installaties 
met een nominaal thermisch 
vermogen van 300 MWth of 

minder

150 150

100-300 100 150 150
> 300 50 50 50

Or. en

Motivering

Grote stookinstallaties zijn de grootste veroorzakers van luchtverontreiniging en zijn 
verantwoordelijk voor ongeveer 90% van de industriële emissies. Van alle emissies die in het 
jaar 2004 in het EPER zijn opgenomen, werd 74% van de grootste luchtverontreiniger SO2 
uitgestoten door stookinstallaties met een capaciteit van meer dan 50MW (2.853.000 ton).  
Volgens nationale projecties zal dat percentage stijgen tot 78% (2010).  In het BBT-
referentiedocument voor GSI van 2006 staat dat de voorgestelde emissiegrenswaarden toen al 
haalbaar waren voor SO. 
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Amendement 435
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 4 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken

Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool Biomassa en 
turf

Vloeibare 
brandstoffen 

50-100 300
450 bij verbranding van 

poederbruinkool 

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Amendement

4. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken

Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool Biomassa en 
turf

Vloeibare 
brandstoffen

50-100 300
450 bij verbranding van
bruinkool 

300 450

100-300 200
400 bij verbranding van 
bruinkool

250 200

> 300 200 200 150

Or. de

Motivering

Voor installaties met een nominaal thermisch vermogen van 50-100 MW, moet het cijfer van 450 
mg/Nm3 niet worden beperkt tot louter verbranding van poederbruinkool. Naar analogie dient 
een emissiegrenswaarde van 400 mg/Nm3 te worden vastgelegd voor verbranding van bruinkool 
met een nominaal thermisch vermogen van 100-300 MW, omdat op grond van de grootte van de 
verbrandingskamer in installaties van deze grootte, 200mg/m3 niet kan worden bereikt op een 
economisch verantwoorde wijze. 
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Amendement 436
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 4 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken
Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool Biomassa en 
turf

Vloeibare 
brandstoffen

50-100 300
450 bij verbranding van 

poederbruinkool

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Voor stookinstallaties die vaste brandstoffen gebruiken met een nominaal thermisch vermogen 
van niet meer dan 500 MW waarvoor vóór 27 november 2002 vergunning is verleend en  die 
niet meer dan 1 500 uur per jaar in bedrijf zijn (voortschrijdend gemiddelde over een periode 
van vijf jaar), geldt  een emissiegrenswaarde voor NOx  van 450 mg/Nm3 .
Voor stookinstallaties die vaste brandstoffen gebruiken met een nominaal thermisch vermogen 
van 500 MW of meer waarvoor vóór 1 juli 1987 vergunning is verleend en die niet meer dan 1 
500 uur per jaar in bedrijf zijn (voortschrijdend gemiddelde over een periode van vijf jaar), 
geldt een emissiegrenswaarde voor NOx van 450 mg/Nm3.°

Amendement

4. Emission limit values (mg/Nm3) for NOx for boilers using solid or liquid fuels*
Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool Biomassa en 
turf

Vloeibare 
brandstoffen

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

*bij verbranding van poedersteenkool: emissiegrenswaarde van 90 mg/Nm3 voor installaties 
met een nominaal thermisch vermogen van 300 MW of minder

Or. en

Motivering

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the key 
air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 1.506.000 
tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the proposed ELV 
are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal combustion are applied.
Wat reeds in 2006 kon worden bereikt, moet de minimumnorm worden wanneer deze richtlijn 
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van kracht wordt (hopelijk niet later dan in 2014). 
Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would apply 
BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from electricity-
generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV would have 
been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  This equals avoiding 
the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs for NOx have been 
evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 
billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1.
Abatement costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of 
large combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 
premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters 
would have applied BAT.

Amendement 437
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 5 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor 
NOx en CO voor met gas gestookte 
installaties

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor 
NOx (gemeten als NO2) voor met gas 
gestookte installaties

Or. en

Motivering

Tot dusverre is de beperking van CO hoofdzakelijk bedoeld voor gasvormige brandstoffen. Wat 
betreft de emissiegrenswaarden voor CO worden de diverse brandstoffen dan ook niet gelijk 
behandeld. Daarom zou het beter zijn de emissiegrenswaarden voor CO eenvoudigweg te 
schrappen. NOx wordt gestandaardiseerd als NO2.

Amendement 438
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 5 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx en CO voor met gas gestookte installaties
NOx CO

Met gas gestookte ketels 100 100
Gasturbines (met inbegrip 
van STEG) die met aardgas 

50(2)  100
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worden gestookt(1)
Gasturbines (met inbegrip 
van STEG) die met ander gas 
dan aardgas worden 
gestookt(1)

90 100

Gasmotoren 100 100

Amendement

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx en CO voor met gas gestookte installaties
NOx CO

Met gas gestookte ketels 100
Voor installaties als 

bedoeld in artikel 4, lid 1 
van Richtlijn 2001/80/EG 

van het Europees 
Parlement en de Raad van 

23.10.2001 inzake de 
beperking van de emissies 

van bepaalde 
verontreinigende stoffen in 

de lucht door grote 
stookinstallaties, zijn de 

volgende voorschriften van 
toepassing:

Voor installaties die 
hoogovengas of 

cokesovensgas gebruiken, 
geldt voor stikstofdioxide 

en stikstofmonoxide, 
gemeten als stikstofdioxide 
en emissiegrenswaarde van 

135 mg/Nm3.

100

Gasturbines (met inbegrip 
van STEG) die met aardgas 
worden gestookt(1)

50(2)  100

Gasturbines (met inbegrip 
van STEG) die met ander gas 
dan aardgas worden 
gestookt(1)

90 100

Gasmotoren 100 100

Or. de

Motivering

Bij het vastleggen van emissievoorwaarden, maakt de bestaande wetgeving onderscheid tussen 
oudere en nieuwere installaties. Deze aanpak dient ook te gelden voor het gebruik van 
hoogovengas en cokesovensgas. Wegens de verwijzing naar een tijdstip in artikel 4, lid 1 van 
Richtlijn 2001/80/EG (de exploitatie begint uiterlijk in november 2003), wordt de norm voor 
nieuwe installaties niet verlaagd. De waarde van 135 mg/Nm3 is een ambitieus doel dat verder 
gaat dan Richtlijn 2001/80/EG en rekening houdt met de bijzonderheden van het gebruik van 
deze gassen.
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Amendement 439
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 5 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx en CO voor met gas gestookte installaties
NOx CO

Met gas gestookte ketels 100 100
Gasturbines (met inbegrip 
van STEG) die met aardgas 
worden gestookt(1)

50(2)(3)  100

Gasturbines (met inbegrip 
van STEG) die met ander gas 
dan aardgas worden 
gestookt(4)

90 100

Gasmotoren 100 100

Amendement

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx en CO voor met gas gestookte installaties
NOx CO

Met gas gestookte ketels 50 30
Gasturbines (met inbegrip 
van STEG) die met aardgas 
worden gestookt(1)

50(2)(3)  50

Gasturbines (met inbegrip 
van STEG) die met ander gas 
dan aardgas worden 
gestookt(4)

90 50

Gasmotoren 20 30

Or. en

Motivering

De vermindering van industriële emissies is vooral van belang voor wat de luchtvervuiling 
betreft. De IPPC-richtlijn vormt een belangrijke Europese maatregel die de lidstaten in staat 
stelt hun emissiedoelstellingen voor 2020 te bereiken. De emissiegrenswaarden voor grote 
stookinstallaties moeten daarom beter aansluiten bij de bestaande, in het BBT-
referentiedocument vermelde beste beschikbare technieken.
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Amendement 440
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 5 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx en CO voor met gas gestookte installaties
NOx CO

Met gas gestookte ketels 100 100
Gasturbines (met inbegrip 
van STEG) die met aardgas 
worden gestookt(1)

50(2)(3)  100

Gasturbines (met inbegrip 
van STEG) die met ander 
gas dan aardgas worden 
gestookt(4)

90 100

Gasmotoren 100 100

Amendement

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx en CO voor met gas gestookte installaties
NOx

Met gas gestookte ketels 50 30
Gasturbines (met inbegrip 
van STEG) die met aardgas 
worden gestookt(1)

20(²) 5
30 in geval van aanvullende 

verbranding (stoomgenerator met 
warmteterugwinning)

Gasmotoren 20 30

Or. en

Motivering

In het BBT-referentiedocument voor GSI van 2006 staat dat de voorgestelde 
emissiegrenswaarden toen al haalbaar waren voor NOx. Dit zou de norm moeten worden 
wanneer deze richtlijn van kracht wordt (naar verwachting in 2014). EEA study demonstrated 
that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have 
decreased by 87%.  Total annual EU abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-
3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro.
Competitiveness of best performers will be enhanced if the same high standards are implemented 
across the EU.
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Amendement 441
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx en CO voor met gas gestookte installaties
NOx CO

Met gas gestookte ketels 100 100
Gasturbines (met inbegrip 
van STEG) die met aardgas 
worden gestookt(1)

50(2)(3)  100

Gasturbines (met inbegrip 
van STEG) die met ander gas 
dan aardgas worden 
gestookt(4)

90 100

Gasmotoren 100 100

Amendement

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx en CO voor met gas gestookte installaties
NOx

Met gas gestookte ketels met 
een nominaal thermisch 
vermogen van 300 MW of 
minder

150

Met gas gestookte ketels met 
een nominaal thermisch 
vermogen van meer dan 300 
MW

100)(6)(

Gasturbines (met inbegrip 
van STEG) die met aardgas 
worden gestookt(1)

50(2)(3) (5)(6)(7)(8)(9)(10)

Gasturbines (met inbegrip 
van STEG) die met ander gas 
dan aardgas worden 
gestookt(4)

90

Gasmotoren 200(6)

Or. en

Motivering

De differentiëring van voorschriften voor met gasgestookte ketels op basis van de grootte is in 
overeenstemming met de richtlijn inzake grote stookinstallaties en moet behouden blijven.  Wat 
de emissiegrenswaarden voor CO betreft, worden de verschillende brandstoffen niet gelijk 
behandeld aangezien beperking van CO-emissies tot nog toe enkel gericht is op gasvormige 
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brandstoffen. Daarom zou het beter zijn de emissiegrenswaarden voor CO eenvoudigweg te 
schrappen. 

Amendement 442
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx en CO voor met gas gestookte installaties
NOx CO

Met gas gestookte ketels 100 100
Gasturbines (met inbegrip 
van STEG) die met aardgas 
worden gestookt(1)

50(2)  100

Gasturbines (met inbegrip 
van STEG) die met ander 
gas dan aardgas worden 
gestookt(4)

90 100

Gasmotoren 100 100

Amendement

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx en CO voor met gas gestookte installaties
NOx CO

Met gas gestookte ketels 50 30
Gasturbines (met inbegrip 
van gecombineerde 
gasturbines (STEG))(1)

20(2) 5
30 in geval van aanvullende 

verbranding (stoomgenerator met 
warmteterugwinning)

Gasmotoren 20 30

Or. en

Motivering

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the key 
air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 1.506.000 
tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them at third 
position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) states that 
the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved already in 2006 
should become the standard at least when this Directive enters into force (hopefully not later 
than 2014).
Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would apply 
BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from electricity-
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generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV would have 
been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This equals avoiding 
the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs for NOx have been 
evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 
billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1.
Abatement costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of 
large combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 
premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters 
would have applied BAT

Amendement 443
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 5 - opmerking 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Voor single-cyclus gasturbines die niet 
onder een van de in opmerking 2) 
genoemde  categorieën vallen, maar een 
rendement hebben dat hoger is dan 35 % 
(bepaald in ISO-
basisbelastingsomstandigheden), wordt de 
emissiegrenswaarde voor NOx
vastgesteld op 50x*η/35, waarbij η het in 
ISO-basisbelastingsomstandigheden, in 
procenten  uitgedrukte rendement van de 
gasturbine is.

Schrappen

Or. en

Motivering

In het BBT-referentiedocument voor GSI van 2006 staat dat de voorgestelde 
emissiegrenswaarden toen al haalbaar waren voor NOx. Dit zou de norm moeten worden 
wanneer deze richtlijn van kracht wordt (naar verwachting in 2014). EEA study demonstrated 
that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have 
decreased by 87%.  Total annual EU abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-
3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro.
Competitiveness of best performers will be enhanced if the same high standards are implemented 
across the EU.
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Amendement 444
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 5 - opmerking 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Voor single-cyclus gasturbines die niet 
onder een van de in opmerking 2) 
genoemde  categorieën vallen, maar een 
rendement hebben dat hoger is dan 35 % 
(bepaald in ISO-
basisbelastingsomstandigheden), wordt de 
emissiegrenswaarde voor NOx
vastgesteld op 50x*η/35, waarbij η het in 
ISO-basisbelastingsomstandigheden, in 
procenten  uitgedrukte rendement van de 
gasturbine is.

Schrappen

Or. en

Motivering

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the key 
air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 1.506.000 
tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them at third 
position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) states that 
the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved already in 2006 
should become the standard at least when this Directive enters into force (hopefully not later 
than 2014).

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would apply 
BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from electricity-
generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV would have 
been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This equals avoiding 
the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs for NOx have been 
evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 
billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1.
Abatement costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of 
large combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 
premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters 
would have applied BAT.
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Amendement 445
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 5 - opmerking 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Deze emissiegrenswaarden gelden ook
voor gasturbines die lichte en 
middeldestillaten als vloeibare 
brandstoffen gebruiken  .

Schrappen

Voor gasturbines (met inbegrip van 
STEG), zijn de in de tabel in dit punt 
vermelde NOx- en CO-
emissiegrenswaarden slechts van 
toepassing bij een belading van meer dan 
70%. 
De in dit punt vermelde 
emissiegrenswaarden  zijn niet van 
toepassing op gasturbines die, voor 
noodgevallen, minder dan 500 uur per 
jaar in bedrijf zijn. De exploitant van 
dergelijke installaties registreert de tijd 
gedurende welke deze in bedrijf zijn.

Or. en

Motivering

In het BBT-referentiedocument voor GSI van 2006 staat dat de voorgestelde 
emissiegrenswaarden toen al haalbaar waren voor NOx. Dit zou de norm moeten worden 
wanneer deze richtlijn van kracht wordt (naar verwachting in 2014). EEA study demonstrated 
that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have 
decreased by 87%.  Total annual EU abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-
3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro.
Competitiveness of best performers will be enhanced if the same high standards are implemented 
across the EU.

Amendement 446
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 5 - opmerking 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Deze emissiegrenswaarden gelden ook
voor gasturbines die lichte en 

Schrappen
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middeldestillaten als vloeibare 
brandstoffen gebruiken  .
Voor gasturbines (met inbegrip van 
STEG), zijn de in de tabel in dit punt 
vermelde NOx- en CO-
emissiegrenswaarden slechts van 
toepassing bij een belading van meer dan 
70%. 
De in dit punt vermelde 
emissiegrenswaarden zijn niet van 
toepassing op gasturbines die, voor
noodgevallen, minder dan 500 uur per 
jaar in bedrijf zijn. De exploitant van 
dergelijke installaties registreert de tijd 
gedurende welke deze in bedrijf zijn.

Or. en

Motivering

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the key 
air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 1.506.000 
tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them at third 
position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) states that 
the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved already in 2006 
should become the standard at least when this Directive enters into force (hopefully not later 
than 2014).
Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would apply 
BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from electricity-
generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV would have 
been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This equals avoiding 
the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs for NOx have been 
evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 
billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1.
Abatement costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of 
large combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 
premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters 
would have applied BAT.
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Amendement 447
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 5 - opmerking 4 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor gasturbines (met inbegrip van 
STEG), zijn de in de tabel in dit punt 
vermelde NOx- en CO-
emissiegrenswaarden slechts van 
toepassing bij een belading van meer dan 
70%. 

(4 bis) Voor gasturbines (met inbegrip van 
STEG), zijn de in de tabel in dit punt 
vermelde NOx emissiegrenswaarden 
slechts van toepassing bij een belading van 
meer dan 70%, in ISO-
basisbelastingsomstandigheden.

Or. en

Motivering

Indien CO-emissiegrenswaarden voor alle brandstoffen worden ingevoerd, wordt CO hier weer 
aan toegevoegd.

Amendement 448
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 5 - opmerking 4 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in dit punt vermelde 
emissiegrenswaarden  zijn niet van 
toepassing op gasturbines die, voor 
noodgevallen, minder dan 500 uur per jaar 
in bedrijf zijn. De exploitant van dergelijke 
installaties registreert de tijd gedurende 
welke deze in bedrijf zijn.

(4 ter) De in dit punt vermelde 
emissiegrenswaarden zijn niet van 
toepassing op met gas gestookte ketels, 
gasturbines of gasmotoren die minder dan 
500 uur per jaar in bedrijf zijn. De 
exploitant van dergelijke installaties 
registreert de tijd gedurende welke deze in 
bedrijf zijn.

Or. en

Motivering

Een paar oudere gasturbines worden voor noodgevallen of stand-by paraat gehouden om nieuwe 
te vervangen bij storingen, onderhoud of pieken. Deze eenheden zijn misschien 500 uur per jaar 
in bedrijf, maar hun totale emissie is onbetekenend. In dit geval dient de emissiegrenswaarde 
niet te worden toegepast. 
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Amendement 449
Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 5 - opmerking 4 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in dit punt vermelde 
emissiegrenswaarden  zijn niet van 
toepassing op gasturbines die, voor 
noodgevallen, minder dan 500 uur per jaar 
in bedrijf zijn. De exploitant van dergelijke 
installaties registreert de tijd gedurende 
welke deze in bedrijf zijn.

De in dit punt vermelde 
emissiegrenswaarden  zijn niet van 
toepassing op gasturbines die, voor 
noodgevallen, minder dan 500 uur per jaar, 
als voortschrijdend gemiddelde in een 
periode van vijf jaar, in bedrijf zijn. De 
exploitant van dergelijke installaties 
registreert de tijd gedurende welke deze in 
bedrijf zijn.

Or. en

Motivering

Installaties die een piekbelasting leveren worden geëxploiteerd zonder planning op jaarbasis, al 
naar gelang de energiebehoefte of het slechte functioneren van andere energie-installaties. Het 
is dan ook beter de gemiddelde exploitatietijd te berekenen over een aaneensluitende periode 
van vif jaar.   Om dezelfde reden werd het gemiddelde van vijf achtereenvolgende jaren in 
Richtlijn 2001/80/EG terecht ingesteld voor energie-installaties, met mogelijkheid tot ontheffing.

Amendement 450
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 5 - opmerking 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Voor een afzonderlijke 
gasturbine die met aardgas wordt gestookt 
en een nominaal thermisch vermogen 
heeft van minder dan 50 MW, en die deel 
uitmaakt van een gemeenschappelijke 
installatie met een nominaal thermisch 
vermogen van 50 MW of meer, geldt een 
andere NOx-emissiegrenswaarde, 
namelijk 100 mg/m3 voor een belading 
van meer dan 70%, in ISO-
basisbelastingsomstandigheden.

Or. en
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Motivering

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. Therefore it 
should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines according to the size 
only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is taken from actual German 
legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx emissions of existing gas turbines 
shall have a less strict emission limit value, because retrofitting of those turbines has a low effect 
on the total emissions, but high costs. According to paragraph 72 the existing LCPD 
(2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants a transition period should be 
introduced.

Amendement 451
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 5 - opmerking 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quinquies) De voorschriften voor de 
beperking van NOx-emissies zijn niet van 
toepassing voor een gasturbine of een 
gasmotor met een maximale massastroom 
van 20mg NOx, gemeten als NO2, per jaar. 
De exploitant van een dergelijke 
gasturbine moet jaarlijks vóór 31 maart 
objectieve gegevens voor het voorbije jaar 
inzake de inachtneming van deze 
massastroom indienen bij de bevoegde 
instantie.

Or. en

Motivering

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. Therefore it 
should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines according to the size 
only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is taken from actual German 
legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx emissions of existing gas turbines 
shall have a less strict emission limit value, because retrofitting of those turbines has a low effect 
on the total emissions, but high costs. According to paragraph 72 the existing LCPD 
(2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants a transition period should be 
introduced.
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Amendement 452
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 5 - opmerking 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 sexies) Voor gasturbines 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) 
geldt een emissiegrenswaarde van 150 
mg/NO2 gemeten als NO2/m3.

Or. en

Motivering

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. Therefore it 
should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines according to the size 
only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is taken from actual German 
legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx emissions of existing gas turbines 
shall have a less strict emission limit value, because retrofitting of those turbines has a low effect 
on the total emissions, but high costs. According to paragraph 72 the existing LCPD 
(2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants a transition period should be 
introduced.

Amendement 453
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 5 - opmerking 4 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 septies) Voor gasturbines kan 
ontheffing worden verleend van de 
naleving van de emissiegrenswaarden 
indien de exploitant van een bestaande 
gasturbine in een schriftelijke verklaring 
die uiterlijk 30 juni 2016 wordt 
aangeboden aan de bevoegde autoriteiten, 
toezegt de gasturbine met ingang van 1 
januari 2016 niet meer dan 10.000 uur te 
zullen exploiteren. 

Or. en
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Motivering

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. Therefore it 
should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines according to the size 
only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is taken from actual German 
legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx emissions of existing gas turbines 
shall have a less strict emission limit value, because retrofitting of those turbines has a low effect 
on the total emissions, but high costs. According to paragraph 72 the existing LCPD 
(2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants a transition period should be 
introduced.

Amendement 454
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

6. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor stof voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken

Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool Biomassa en turf Vloeibare 
brandstoffen

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Amendement

6. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor stof voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken

Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool Biomassa en turf Vloeibare 
brandstoffen

50-100 50 50 50
100-300 50 50 30
> 300 30 30 30

Voor stookinstallaties die vaste of vloeibare brandstoffen gebruiken met een nominaal 
thermisch vermogen van niet meer dan 500 MW en  die niet meer dan 1 500 uur per jaar in 
bedrijf zijn (voortschrijdend gemiddelde over een periode van vijf jaar), geldt  een 
emissiegrenswaarde voor stof van 50 mg/Nm3 .
Voor stookinstallaties die vaste brandstoffen gebruiken en waarvoor vóór 27 november 2002 
vergunning is verleend en die niet meer dan 20 000 uur in bedrijf zullen zijn in de komende 
acht jaar, geldt een emissiegrenswaarde voor stof van 50 mg/Nm3.

Or. fi
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Amendement 455
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

6. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor stof voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken

Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool Biomassa en turf Vloeibare 
brandstoffen

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Amendement

6. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor stof voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken

Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool Biomassa en turf Vloeibare 
brandstoffen

50-100 25 25 25
100-300 10 10 10
> 300 10 10 10

Or. en

Motivering

De vermindering van industriële emissies is vooral van belang voor wat de luchtvervuiling 
betreft. De IPPC-richtlijn vormt een belangrijke Europese maatregel die de lidstaten in staat 
stelt hun emissiedoelstellingen voor 2020 te bereiken. De emissiegrenswaarden voor grote 
stookinstallaties moeten daarom beter aansluiten bij de bestaande, in het BBT-
referentiedocument vermelde beste beschikbare technieken.

Amendement 456
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 1 - punt 7 - tabel - kolom 2 - rij 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 10

Or. en
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Motivering

De vermindering van industriële emissies is vooral van belang voor wat de luchtvervuiling 
betreft. De IPPC-richtlijn vormt een belangrijke Europese maatregel die de lidstaten in staat 
stelt hun emissiedoelstellingen voor 2020 te bereiken. De emissiegrenswaarden voor grote 
stookinstallaties moeten daarom beter aansluiten bij de bestaande, in het BBT-
referentiedocument vermelde beste beschikbare technieken. 

Amendement 457
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 2 - punt 2 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

nieuw 2. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor SO2 voor ketels die vaste of vloeibare 
brandstoffen gebruiken 

Nominaal 
thermisch 
vermogen 
(MWth)

Steenkool en 
bruinkool

Biomassa Turf Vloeibare 
brandstoffen

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 bij 
wervelbedverbran

ding:

200

> 300 150
200 bij circulerende 
wervelbedverbrandi

ng of 
wervelbedverbrandi

ng onder druk

150 150
200 bij 

wervelbedverbran
ding:

150

Amendement

nieuw 2. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor SO2 voor ketels die vaste of vloeibare 
brandstoffen gebruiken 

Nominaal 
thermisch 
vermogen 
(MWth)

Steenkool en 
bruinkool

Biomassa Turf Vloeibare 
brandstoffen

50-100 200

150 *

200 200 100

100-300 100 200 200

150 *

100

> 300 20 150 50 50
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100 **

*bij wervelbedverbranding:

**bij circulerende wervelbedverbranding of wervelbedverbranding onder druk

Or. en

Motivering

In het BBT-referentiedocument voor GSI van 2006 staat dat de voorgestelde 
emissiegrenswaarden toen al haalbaar waren voor SO2. Dit zou de norm moeten worden 
wanneer deze richtlijn van kracht wordt (naar verwachting in 2014).

Amendement 458
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 2 - punt 2 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

nieuw 2. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor SO2 voor ketels die vaste of vloeibare 
brandstoffen gebruiken 

Nominaal 
thermisch 
vermogen 
(MWth)

Steenkool en 
bruinkool

Biomassa Turf Vloeibare 
brandstoffen

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 bij 
wervelbedverbran

ding:

200

> 300 150
200 bij circulerende 
wervelbedverbrandi

ng of 
wervelbedverbrandi

ng onder druk

150 150
200 bij 

wervelbedverbran
ding:

150

Amendement

nieuw 2. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor SO2 voor ketels die vaste of vloeibare 
brandstoffen gebruiken 

Nominaal 
thermisch 
vermogen 
(MWth)

Steenkool en 
bruinkool

Biomassa Turf Vloeibare 
brandstoffen
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50-100 200 200 200 100
100-300 100 200 200

150 bij 
wervelbedverbran

ding:

100

> 300 50 150 50 50

Or. en

Motivering

De vermindering van industriële emissies is vooral van belang voor wat de luchtvervuiling 
betreft. De IPPC-richtlijn vormt een belangrijke Europese maatregel die de lidstaten in staat 
stelt hun emissiedoelstellingen voor 2020 te bereiken. De emissiegrenswaarden voor grote 
stookinstallaties moeten daarom beter aansluiten bij de bestaande, in het BBT-
referentiedocument vermelde beste beschikbare technieken.

Amendement 459
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 2 - punt 2 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

nieuw 2. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor SO2 voor ketels die vaste of vloeibare 
brandstoffen gebruiken 

Nominaal 
thermisch 
vermogen 
(MWth)

Steenkool en 
bruinkool

Biomassa Turf Vloeibare 
brandstoffen

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 bij 
wervelbedverbran

ding:

200

> 300 150
200 bij circulerende 
wervelbedverbrandi

ng of 
wervelbedverbrandi

ng onder druk

150 150
200 bij 

wervelbedverbran
ding:

150

Amendement

nieuw 2. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor SO2 voor ketels die vaste of vloeibare 
brandstoffen gebruiken 

Nominaal 
thermisch 

Steenkool en 
bruinkool

Biomassa Turf Vloeibare 
brandstoffen
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vermogen 
(MWth)
50-100 200

150*
200 200 100

100-300 100 200 200
150*

100

> 300 20
100**

150 50 50

*bij wervelbedverbranding:
**bij circulerende wervelbedverbranding of wervelbedverbranding onder druk

Or. en

Motivering

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the key 
air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 1.506.000 
tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the proposed ELV 
are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal combustion are applied.
Wat reeds in 2006 kon worden bereikt, moet de minimumnorm worden wanneer deze richtlijn 
van kracht wordt (hopelijk niet later dan in 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would apply 
BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from electricity-
generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV would have 
been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  This equals avoiding 
the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs for NOx have been 
evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 
billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1.
Abatement costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of 
large combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 
premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters 
would have applied BAT.

Amendement 460
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 2 - punt 1 - punt 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien bovenstaande 
emissiegrenswaarden op grond van de 
brandstofkenmerken niet kunnen worden 
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gehaald, moet bij installaties met een 
nominaal thermisch vermogen van 300 
MWth of minder een emissiegrenswaarde 
voor zwaveldioxide van 300 mg/Nm3

worden gehaald of een 
ontzwavelingspercentage van ten minste 
92% worden gerealiseerd; voor 
installaties met een nominaal thermisch 
vermogen van meer dan 300 MWth geldt 
een ontzwavelingspercentage van ten 
minste 96% alsook een maximale 
emissiegrenswaarde van 400 mg/Nm3.

Or. de

Motivering

Indien de grenswaarden niet kunnen worden gerespecteerd omdat de brandstof een hoog 
natuurlijk zwavelgehalte vertoont, moet een hoge graad van ontzwaveling mogelijk zijn, in 
toepassing van de huidige wetgeving. De tekst komt grotendeels overeen met de bestaande 
bepalingen van richtlijn 2001/80/EG, maar bevat aangepaste striktere vereisten. De bepaling is 
van weinig belang voor SO2-emissies in de Gemeenschap maar van groot economisch belang
voor de betrokken gebieden.

Amendement 461
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 2 - punt 4 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken
Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool Biomassa en 
turf

Vloeibare 
brandstoffen

50-100 300
400 bij verbranding van 

poederbruinkool

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 bij verbranding van 
poederbruinkool

150 100

Amendement

4. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken
Nominaal thermisch Steenkool en bruinkool* Biomassa en Vloeibare 
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vermogen (MWth) turf brandstoffen
50-100 200 150 150

100-300 100 150 50
> 300 50 50 50

*bij verbranding van poederbruinkool: emissiegrenswaarde van 90 mg/Nm3 voor installaties 
met een nominaal thermisch vermogen van 300 MWth of minder

Or. en

Motivering

In het BBT-referentiedocument voor GSI van 2006 staat dat de voorgestelde 
emissiegrenswaarden toen al haalbaar waren voor NOx. Dit zou de minimumnorm moeten 
worden wanneer deze richtlijn van kracht wordt (naar verwachting in 2014). 

Amendement 462
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 2 - punt 4 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken
Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool Biomassa en 
turf

Vloeibare 
brandstoffen

50-100 300
400 bij verbranding van 

poederbruinkool

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 bij verbranding van 
poederbruinkool

150 100

Amendement

4. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken
Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool Biomassa en 
turf

Vloeibare 
brandstoffen

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

Or. en
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Motivering

De vermindering van industriële emissies is vooral van belang voor wat de luchtvervuiling 
betreft. De IPPC-richtlijn vormt een belangrijke Europese maatregel die de lidstaten in staat 
stelt hun emissiedoelstellingen voor 2020 te bereiken. De emissiegrenswaarden voor grote 
stookinstallaties moeten daarom beter aansluiten bij de bestaande, in het BBT-
referentiedocument vermelde beste beschikbare technieken.

Amendement 463
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 2 - punt 4 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken
Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool Biomassa en 
turf

Vloeibare 
brandstoffen

50-100 300
400 bij verbranding van 

poederbruinkool

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 bij verbranding van 
poederbruinkool

150 100

Amendement

4. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx voor ketels die vaste en vloeibare brandstoffen 
gebruiken
Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool* Biomassa en 
turf

Vloeibare 
brandstoffen

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
*bij verbranding van poederbruinkool: emissiegrenswaarde van 90 mg/Nm3 voor installaties 
met een nominaal thermisch vermogen van 300 MWth of minder

Or. en

Motivering

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the key 
air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes).
National projections expect those to increase by to 78% (2010). The LCP BREF dating back to 
2006 states (pp. 274, 338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2, what could be 
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achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into 
force (hopefully not later than 2014). Significant health and environmental benefits would arise 
if European power plants would apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the 
EEA “air-pollution from electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if 
the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have 
decreased by 97%!  This equals avoiding the emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual 
EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider 
damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and health.
243.657 life years could have been gained if the 200 highest emitters would have applied BAT 
(CAFE Evaluation).

Amendement 464
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 2 - punt 4 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

  4. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken
Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool Biomassa en 
turf 

Vloeibare 
brandstoffen

50-100 300
400 bij verbranding van 

poederbruinkool

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 bij verbranding van 
poederbruinkool

150 100

Amendement

  4. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken
Nominaal thermisch 
vermogen (MWth)

Steenkool en bruinkool Biomassa en 
turf

Vloeibare 
brandstoffen

50-100 300
450 bij verbranding van 
bruinkool

300 450

100-300 200
400 bij verbranding van
bruinkool

250 200

> 300 150
200 bij verbranding van
bruinkool

200 150
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Or. de

Motivering

De verschillende emissiegrenswaarden mogen niet beperkt blijven tot de verbranding van 
poederbruinkool. De door de Commissie voorgestelde emissiegrenswaarden kunnen niet op 
economisch aanvaardbare manier bereikt worden in bestaande installaties die bruinkool 
gebruiken.

Amendement 465
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 2 - punt 5 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx en CO voor met gas gestookte installaties
NOx CO

Met gas gestookte ketels 100 100
Gasturbines (met inbegrip van 
STEG)(1)

50(2) 100

Gasmotoren 75 100

Amendement

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx en CO voor met gas gestookte installaties
NOx

Met gas gestookte ketels met een 
nominaal thermisch vermogen van 
300 MW of minder

150(6)

Met gas gestookte ketels met een 
nominaal thermisch vermogen van 
meer dan 300 MW

100(6)

Gasturbines (met inbegrip van 
STEG)(1)

50(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

Gasmotoren 200(6)

Or. en

Motivering

Dezelfde wijzigingen als in deel I van bijlage V: de differentiëring van voorschriften voor met 
gas gestookte ketels op basis van de grootte is in overeenstemming met de richtlijn inzake grote 
stookinstallaties en moet behouden blijven. Wat de emissiegrenswaarden voor CO betreft, 
worden de verschillende brandstoffen niet gelijk behandeld aangezien beperking van CO-
emissies tot nog toe enkel gericht is op gasvormige brandstoffen. Daarom zou het beter zijn de 
emissiegrenswaarden voor CO eenvoudigweg te schrappen. 
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Amendement 466
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 2 - punt 5 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx en CO voor met gas gestookte installaties
NOx CO

Met gas gestookte ketels 100 100
Gasturbines (met inbegrip van 
STEG)(1)

50(2) 100

Gasmotoren 75 100

Amendement

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx en CO voor met gas gestookte installaties
NOx CO

Met gas gestookte ketels 50 30
Gasturbines (met inbegrip van 
STEG)(1)

20(2) 5
30 in geval van aanvullende 

verbranding (stoomgenerator 
met warmteterugwinning)

Gasmotoren 20 30

Or. en

Motivering

In het BBT-referentiedocument voor GSI van 2006 staat dat de voorgestelde 
emissiegrenswaarden toen al haalbaar waren voor NOx. Dit zou de minimumnorm moeten 
worden wanneer deze richtlijn van kracht wordt (naar verwachting in 2014). 

Amendement 467
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 2 - punt 5 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx en CO voor met gas gestookte installaties
NOx CO

Met gas gestookte ketels 100 100
Gasturbines (met inbegrip van 
STEG)(1)

50(2) 100

Gasmotoren 75 100
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Amendement

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx en CO voor met gas gestookte installaties
NOx CO

Met gas gestookte ketels 50 30
Gasturbines (met inbegrip van 
STEG)(1)

20(2) 50

Gasmotoren 20 30

Or. en

Motivering

De vermindering van industriële emissies is vooral van belang voor wat de luchtvervuiling 
betreft. De IPPC-richtlijn vormt een belangrijke Europese maatregel die de lidstaten in staat 
stelt hun emissiedoelstellingen voor 2020 te bereiken. De emissiegrenswaarden voor grote 
stookinstallaties moeten daarom beter aansluiten bij de bestaande, in het BBT-
referentiedocument vermelde beste beschikbare technieken. 

Amendement 468
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 2 - punt 5 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx en CO voor met gas gestookte installaties
NOx CO

Met gas gestookte ketels 100 100
Gasturbines (met inbegrip van 
STEG)(1)

50(2) 100

Gasmotoren 75 100

Amendement

5. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx en CO voor met gas gestookte installaties
NOx CO

Met gas gestookte ketels 50 30
Gasturbines (met inbegrip van 
STEG)(1)

20(2) 5
30 in geval van aanvullende 

verbranding (stoomgenerator 
met warmteterugwinning)

Gasmotoren 20 30

Or. en
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Motivering

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the key 
air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 1.506.000 
tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them at third 
position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) states that 
the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved already in 2006 
should become the standard at least when this Directive enters into force (hopefully not later 
than 2014).
Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would apply 
BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from electricity-
generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV would have 
been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This equals avoiding 
the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs for NOx have been 
evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 
billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1.
Abatement costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of 
large combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 
premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters 
would have applied BAT.

Amendement 469
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 2 - punt 5 - opmerking 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Voor gasturbines die lichte en 
middeldestillaten als vloeibare brandstof 
gebruiken, zijn de in dit punt vermelde 
emissiegrenswaarden voor NOx en CO 
ook van toepassing.

(1) Onder aardgas wordt verstaan in de 
natuur voorkomend methaan met 
maximaal 20% (v/v) inerte en andere 
bestanddelen.

Or. en

Motivering

Net als in deel 1 moet de omschrijving van aardgas opgenomen worden in opmerking 1. De tekst 
van de Commissie moet worden verplaatst naar opmerking 4 (zie amendement nr. 7).
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Amendement 470
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 2 - punt 5 - opmerking 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-2) 75 mg/Nm3 in de volgende gevallen, 
waarin het rendement van de gasturbine 
vastgesteld wordt bij ISO-
basisbelastingsomstandigheden:
(i) gasturbines die in een systeem met 
warmtekrachtkoppeling worden gebruikt 
met een totaal rendement van meer dan 
75%;
(ii) gasturbines die in een 
warmtekrachtcentrale worden gebruikt 
met een gemiddeld jaarlijks totaal 
elektriciteitsrendement van meer dan 
55%;
(ii) gasturbines voor mechanische 
aandrijving.

(2) Voor single-cyclus gasturbines die een 
rendement hebben dat hoger is dan 35% 
(bepaald in ISO-
basisbelastingsomstandigheden), is de 
emissiegrenswaarde voor NOx 50x*η/35, 
waarbij η het in procenten uitgedrukte 
rendement van de gasturbine is, in ISO-
basisbelastingsomstandigheden.

(2) Voor single-cyclus gasturbines die een 
rendement hebben dat hoger is dan 35% 
(bepaald in ISO-
basisbelastingsomstandigheden), is de 
emissiegrenswaarde voor NOx 50x*η/35, 
waarbij η het in procenten uitgedrukte 
rendement van de gasturbine is, in ISO-
basisbelastingsomstandigheden.

(2 bis) Voor gasturbines die lichte en 
middeldestillaten als vloeibare brandstof 
gebruiken, zijn de in dit punt vermelde 
emissiegrenswaarden voor NOx en CO 
ook van toepassing.

Voor gasturbines (met inbegrip van 
STEG), zijn de in de tabel in dit punt 
vermelde NOx- en CO-
emissiegrenswaarden slechts van 
toepassing bij een belading van meer dan 
70%.

(2 ter) Voor gasturbines (met inbegrip van 
STEG), zijn de in de tabel in dit punt 
vermelde emissiegrenswaarden slechts van 
toepassing bij een belading van meer dan 
70%, in ISO-
basisbelastingsomstandigheden.

De in dit punt vermelde 
emissiegrenswaarden zijn niet van 
toepassing op gasturbines die, voor 
noodgevallen, minder dan 500 uur per jaar 
in bedrijf zijn. De exploitant van dergelijke 

(2 quater) De in dit punt vermelde 
emissiegrenswaarden zijn niet van 
toepassing op met gas gestookte ketels, 
gasturbines of gasmotoren die minder dan 
500 uur per jaar in bedrijf zijn. De 
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installaties registreert de tijd gedurende 
welke deze in bedrijf zijn.

exploitant van dergelijke installaties 
registreert de tijd gedurende welke deze in 
bedrijf zijn.

(2 quinquies) Voor een afzonderlijke 
gasturbine die met aardgas wordt gestookt 
en een nominaal thermisch vermogen 
heeft van minder dan 50 MW, en die deel 
uitmaakt van een gemeenschappelijke 
installatie met een nominaal thermisch 
vermogen van 50 MW of meer, geldt een 
andere NOx-emissiegrenswaarde,
namelijk 100 mg/m3, voor een belading 
van meer dan 70%, in ISO-
basisbelastingsomstandigheden.
(2 sexies) De voorschriften voor de 
beperking van NOx-emissies zijn niet van 
toepassing voor een afzonderlijke 
gasturbine met een maximale 
massastroom van 20mg NOx als NO2 per 
jaar. De exploitant van een dergelijke 
gasturbine moet jaarlijks vóór 31 maart 
objectieve gegevens voor het voorbije jaar 
inzake de inachtneming van deze 
massastroom indienen bij de bevoegde 
instantie.

Or. en

Motivering

Opmerking 2 bis (nieuw) komt ook voor in deel 1.

De tekst van de Commissie van opmerking 1 moet worden verplaatst naar opmerking 4. Afgezien 
daarvan is de tekst identiek aan die in deel 1.

Amendement 471
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 2 - punt 6 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

6. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor stof voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken
Nominaal thermisch vermogen (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 voor biomassa en turf



PE412.329v01-00 66/105 AM\743553NL.doc

NL

Amendement

6. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor stof voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken
Nominaal thermisch vermogen (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Motivering

De vermindering van industriële emissies is vooral van belang voor wat de luchtvervuiling 
betreft. De IPPC-richtlijn vormt een belangrijke Europese maatregel die de lidstaten in staat 
stelt hun emissiedoelstellingen voor 2020 te bereiken. De emissiegrenswaarden voor grote 
stookinstallaties moeten daarom beter aansluiten bij de bestaande, in het BBT-
referentiedocument vermelde beste beschikbare technieken.

Amendement 472
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 2 - punt 6 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

6. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor stof voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken
Nominaal thermisch vermogen (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 voor biomassa en turf

Amendement

6. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor stof voor ketels die vaste of vloeibare brandstoffen 
gebruiken
Nominaal thermisch vermogen (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Motivering

In het BBT-referentiedocument voor grote stookinstallaties van 2006 staat (blz. 271 en blz. 336) 
dat het mogelijk is een algemeen emissiegrenswaardeniveau voor stof te bereiken van 5 mg/Nm3, 
ongeacht het type gebruikte brandstof. Wat reeds in 2006 kon worden bereikt, moet de 
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minimumnorm worden wanneer deze richtlijn van kracht wordt (hopelijk niet later dan in 2014). 
De emissiegrenswaarde moet bijgevolg verlaagd worden tot 10 mg/ Nm3 voor alle installaties en 
alle soorten brandstoffen, wat overeenkomt met het gemiddelde van de beste beschikbare 
technieken en vertekeningen op basis van het gebruikte brandstoftype verhindert.

Amendement 473
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 2 - punt 7 - tabel - kolom 2 - rij 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 10

Or. en

Motivering

De vermindering van industriële emissies is vooral van belang voor wat de luchtvervuiling 
betreft. De IPPC-richtlijn vormt een belangrijke Europese maatregel die de lidstaten in staat
stelt hun emissiedoelstellingen voor 2020 te bereiken. De emissiegrenswaarden voor grote 
stookinstallaties moeten daarom beter aansluiten bij de bestaande, in het BBT-
referentiedocument vermelde beste beschikbare technieken.

Amendement 474
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel 3 – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De concentratie koolmonoxide in 
rookgassen van met gasvormige 
brandstoffen gestookte installaties met een 
nominaal thermisch vermogen van 100 
MW of meer wordt continu gemeten.

De concentratie koolmonoxide in 
rookgassen van elke stookinstallatie met 
een nominaal thermisch vermogen van 100 
MW of meer wordt continu gemeten.

Or. en

Motivering

Alle stookinstallaties stoten CO uit en de continue meting van deze uitstoot is niet duur; daarom 
moet de meting verplicht worden voor alle stookinstallaties, ongeacht het gebruikte 
brandstoftype.
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Amendement 475
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel 4 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij continumetingen worden de in de 
delen 1 en 2 bedoelde 
emissiegrenswaarden geacht te zijn 
nageleefd, indien uit de evaluatie van de 
meetresultaten voor de bedrijfsduur tijdens 
een kalenderjaar blijkt dat aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

1. Bij continumetingen worden de in de 
delen 1 en 2 bedoelde 
emissiegrenswaarden geacht te zijn 
nageleefd, indien uit de evaluatie van de 
meetresultaten voor de bedrijfsduur tijdens 
een kalenderjaar blijkt dat aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

a) geen gevalideerd maandgemiddelde is 
hoger dan de in de delen 1 en 2 vermelde 
toepasselijke emissiegrenswaarden;

a) geen gevalideerd daggemiddelde is 
hoger dan de in de delen 1 en 2 vermelde 
toepasselijke cijfers, en

b) geen gevalideerd daggemiddelde is 
hoger dan 110% van de in de delen 1 en 2 
vermelde toepasselijke 
emissiegrenswaarden;
c) voor stookinstallaties die uitsluitend uit 
met steenkool gestookte ketels bestaan met 
een nominale thermische input van 
minder dan 50 MW, is geen gevalideerd 
daggemiddelde hoger dan 150% van de in 
de delen 1 en 2 vermelde toepasselijke 
emissiegrenswaarden;
d) 95% van alle gevalideerde 
uurgemiddelden in één jaar is niet hoger 
dan 200% van de in de delen 1 en 2 
vermelde toepasselijke 
emissiegrenswaarden.

b) 95% van alle gevalideerde 
uurgemiddelden in één jaar is niet hoger 
dan 200% van de in de delen 1 en 2 
vermelde toepasselijke cijfers.

Or. en

Motivering

The monthly averages of emission values, allow emissions to exceed ELVs. It provides too much 
flexibility for the operator. Therefore circumstances of when ELVs may be exceeded need to be 
strictly limited to particular cases. Thus enabling operators to exceed by 200% the ELVs shall be 
limited to 5% of the validated daily average values. It needs to be reminded that values 
measured in case of shortage of certain fuels and malfunction or breakdown of abatement 
equipment, during start-up and shut-down are disregarded and that the validated average values 
are determined by allowing a confidence interval (allowing exceeding of the ELVs up to 30%).
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Amendement 476
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel 4 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij continumetingen worden de in de 
delen 1 en 2 bedoelde 
emissiegrenswaarden geacht te zijn 
nageleefd, indien uit de evaluatie van de 
meetresultaten voor de bedrijfsduur tijdens 
een kalenderjaar blijkt dat aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

1. Bij continumetingen worden de in de 
delen 1 en 2 bedoelde 
emissiegrenswaarden geacht te zijn 
nageleefd, indien uit de evaluatie van de 
meetresultaten voor de bedrijfsduur tijdens 
een kalenderjaar blijkt dat aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

a) geen gevalideerd maandgemiddelde is 
hoger dan de in de delen 1 en 2 vermelde 
toepasselijke emissiegrenswaarden;

a) geen gevalideerd daggemiddelde is 
hoger dan de in de delen 1 en 2 vermelde 
toepasselijke cijfers, en

b) geen gevalideerd daggemiddelde is 
hoger dan 110% van de in de delen 1 en 2 
vermelde toepasselijke 
emissiegrenswaarden;
c) voor stookinstallaties die uitsluitend uit 
met steenkool gestookte ketels bestaan met 
een nominale thermische input van 
minder dan 50 MW, is geen gevalideerd 
daggemiddelde hoger dan 150% van de in 
de delen 1 en 2 vermelde toepasselijke 
emissiegrenswaarden;
d) 95% van alle gevalideerde 
uurgemiddelden in één jaar is niet hoger 
dan 200% van de in de delen 1 en 2 
vermelde toepasselijke 
emissiegrenswaarden.

d) 95% van alle gevalideerde 
uurgemiddelden in één jaar is niet hoger 
dan 200% van de in de delen 1 en 2 
vermelde toepasselijke cijfers.

Or. en

Motivering

Nalevingsregelingen mogen niet toelaten dat emissies hoger zijn dan de dagelijkse gemiddelde 
emissiegrenswaarden; dit amendement moet samen met deel 3, lid 9, worden gelezen (95 % 
betrouwbaarheidsinterval van gemeten emissie en toegelaten overschrijding). Waarden die 
worden gemeten in geval van een tekort aan bepaalde brandstoffen, bij een slechte werking of 
defect van de nabehandelingsapparatuur of tijdens het opstarten en uitschakelen, evenals de 
gevalideerde gemiddelden worden bepaald aan de hand van een betrouwbaarheidsinterval dat 
een overschrijding van de emmissiegrenswaarden toelaat tot 30%.
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Amendement 477
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 2 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Toxische equivalentiefactor

2,3,7,8 — tetrachloordibenzodioxine (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — pentachloordibenzodioxine (PeCDD) 0,5

1,2,3,4,7,8 — hexachloordibenzodioxine (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — hexachloordibenzodioxine (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — hexachloordibenzodioxine (HxCDD) 0,1

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

Octachloordibenzodioxine (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — tetrachloordibenzofuraan (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — pentachloordibenzofuraan (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — pentachloordibenzofuraan (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — hexachloordibenzofuraan (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — hexachloordibenzofuraan (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — hexachloordibenzofuraan (HxCDF) 0,1

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

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

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

Octachloordibenzofuraan (OCDF) 0,001

Amendement

Toxische equivalentiefactor

2,3,7,8 — tetrachloordibenzodioxine (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — pentachloordibenzodioxine (PeCDD) 1
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1,2,3,4,7,8 — hexachloordibenzodioxine (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — hexachloordibenzodioxine (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — hexachloordibenzodioxine (HxCDD) 0,1

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

Octachloordibenzodioxine (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — tetrachloordibenzofuraan (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — pentachloordibenzofuraan (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — pentachloordibenzofuraan (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — hexachloordibenzofuraan (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — hexachloordibenzofuraan (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — hexachloordibenzofuraan (HxCDF) 0,1

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

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

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

Octachloordibenzofuraan (OCDF) 0,001

3,3’,4’,5 - trichloorbifenyl (PCB 81) 0,0001

3,3’,4,4’- trichloorbifenyl (PCB 77) 0,0001

3,3’,4,4’,5 - pentachloorbifenyl (PCB126) 0,1

3,3’,4,4’,5,5’- hexachloorbifenyl (PCB169) 0,01

2,3,3’,4,4’ - pentachloorbifenyl (PCB105) 0,0001

2,3,4,4’,5 - pentachloorbifenyl (PCB114) 0,0005

2,3’,4,4’,5 - pentachloorbifenyl (PCB118) 0,0001

2’,3,4,4’,5 - pentachloorbifenyl (PCB123) 0,0001

2,3,3’,4,4’- hexachloorbifenyl (PCB156) 0,0005

2,3,3’,4,4’,5’ - hexachloorbifenyl (PCB157) 0,0005

2,3’,4,4’,5,5’- hexachloorbifenyl (PCB167) 0,00001
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2,3,3’,4,4’,5,5’ - heptachloorbifenyl (PCB189) 0,0001

Or. it

Motivering

De verschillen tussen de toxische equivalentiefactoren van de NAVO (EU) en de 
Wereldgezondheidsorganisatie voor PCDD/F (voor mensen en zoogdieren) hebben betrekking 
op pentachloordibenzodioxine en octachloordibenzofuraan. Een overschakeling op de factoren 
van de Wereldgezondheidsorganisatie zou betekenen dat de EU en de rest van de wereld een 
gemeenschappelijke taal zouden gebruiken voor dioxineconcentraties, en vooral dat 
polychloorbifenylen met een toxiciteit die vergelijkbaar is met die van PCDD's en PCDF's, 
worden opgenomen in de concentratieberekening.

Amendement 478
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 3 - punt 1.1 - tabel - kolom 2 - rij 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 0,5

Or. de

Motivering

De grenswaarde moet worden aangepast in overeenstemming met de stand van de techniek, en 
het staat vast dat aan dit cijfer reeds wordt voldaan.

Amendement 479
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 3 - punt 1.1 - tabel - rij 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

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

200

Amendement

Stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2), uitgedrukt in 
NO2 voor afvalverbrandingsinstallaties met een nominale capaciteit 

100
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van meer dan 6 ton per uur

Or. de

Motivering

De grenswaarde moet worden aangepast in overeenstemming met de stand van de techniek, en 
het staat vast dat aan dit cijfer reeds wordt voldaan. Voor bestaande en nieuwe installaties 
moeten dezelfde grenswaarden worden toegepast. Zie andere amendementen over 
stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2).

Amendement 480
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 3 - punt 1.1 - tabel - rij 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2), uitgedrukt in NO2
voor bestaande afvalverbrandingsinstallaties met een nominale 
capaciteit van 6 ton per uur of minder

400

Amendement

Stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2), uitgedrukt in 
NO2 voor afvalverbrandingsinstallaties met een nominale capaciteit 
van meer dan 2 en minder dan of gelijk aan 6 ton per uur 

150

Or. de

Motivering

De grenswaarde moet worden aangepast in overeenstemming met de stand van de techniek, en 
het staat vast dat aan dit cijfer reeds wordt voldaan. Voor bestaande en nieuwe installaties 
moeten dezelfde grenswaarden worden toegepast. Zie andere amendementen over 
stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2).

Amendement 481
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 3 - punt 1.1 - tabel - rij 7 bis (nieuw)

Amendement

Stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2), gemeten als 
NO2 voor afvalverbrandingsinstallaties met een nominale 

200
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capaciteit van 2 ton per uur en minder 

Or. de

Motivering

De grenswaarde moet worden aangepast in overeenstemming met de stand van de techniek, en 
het staat vast dat aan dit cijfer reeds wordt voldaan. Voor bestaande en nieuwe installaties 
moeten dezelfde grenswaarden worden toegepast. Zie andere amendementen over 
stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2).

Amendement 482
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 3 - punt 1.1 - tabel - rij 7 ter (nieuw)

Amendement

Kwik (Hg) 0,05

Or. de

Motivering

De grenswaarde moet worden aangepast in overeenstemming met de stand van de techniek, en 
het staat vast dat aan dit cijfer reeds wordt voldaan.

Amendement 483
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 3 - punt 1.2 - tabel - kolom 2 - rij 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 20

Or. de

Motivering

De grenswaarde moet worden aangepast in overeenstemming met de stand van de techniek, en 
het staat vast dat aan dit cijfer reeds wordt voldaan.
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Amendement 484
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 3 - punt 1.2 - tabel - kolom 2 - rij 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

60 20

Or. de

Motivering

De grenswaarde moet worden aangepast in overeenstemming met de stand van de techniek, en 
het staat vast dat aan dit cijfer reeds wordt voldaan.

Amendement 485
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 3 - punt 1.2 - tabel - kolom 2 - rij 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

60 20

Or. it

Motivering

De vermindering van de grenswaarde voor zoutzuur (100% halfuurwaarden) houdt rekening met 
specifieke emissies van verbrandingsinstallaties op dit ogenblik en met het ongemotiveerde 
verband, voor deze verontreinigende stof, tussen waarden van 100% en 97%. Er zijn geen 
technische redenen om emissiepieken toe te laten die zesmaal hoger liggen dan de dagelijkse 
gemiddelde waarden.

Amendement 486
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 3 - punt 1.2 - tabel - kolom 2 - rij 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

200 100

Or. de
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Motivering

De grenswaarde moet worden aangepast in overeenstemming met de stand van de techniek, en 
het staat vast dat aan dit cijfer reeds wordt voldaan.

Amendement 487
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 3 - punt 1.2 - tabel - rij 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Waterstoffluoride (HF) 4 2

Amendement

Waterstoffluoride (HF) 1,4 0,7

Or. de

Motivering

De grenswaarde moet worden aangepast in overeenstemming met de stand van de techniek, en 
het staat vast dat aan dit cijfer reeds wordt voldaan.

Amendement 488
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 3 - punt 1.2 - tabel - rij 7 
Door de Commissie voorgestelde tekst

Stikstofmonoxide (NO) en 
stikstofdioxide (NO2), 
gemeten als NO2 voor 
bestaande
afvalverbrandingsinstallaties 
met een nominale capaciteit 
van meer dan 6 ton per uur of 
nieuwe 
afvalverbrandingsinstallaties 

400 200

Amendement

Stikstofmonoxide (NO) en 
stikstofdioxide (NO2), 
gemeten als NO2 voor 
afvalverbrandingsinstallaties 
met een nominale capaciteit 

200 100
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van meer dan 6 ton per uur 

Or. de

Motivering

De grenswaarde moet worden aangepast in overeenstemming met de stand van de techniek, en 
het staat vast dat aan dit cijfer reeds wordt voldaan. Voor bestaande en nieuwe installaties 
moeten dezelfde grenswaarden worden toegepast. Het enige onderscheid dat moet worden 
gemaakt, betreft de nominale capaciteit. Zie andere amendementen over stikstofmonoxide (NO) 
en stikstofdioxide (NO2).

Amendement 489
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 3 - punt 1.2 - tabel - rij 7 bis (nieuw)

Amendement

Kwik (Hg) 0,1 0,05

Or. de

Motivering

De grenswaarde moet worden aangepast in overeenstemming met de stand van de techniek, en 
het staat vast dat aan dit cijfer reeds wordt voldaan.

Amendement 490
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 3 - punt 1.2 - tabel - rij 7 ter (nieuw)

Amendement

Stikstofmonoxide (NO) en 
stikstofdioxide (NO2), 
gemeten als NO2 voor 
afvalverbrandingsinstallaties 
met een nominale capaciteit 
van meer dan 2 en minder 
dan 6 ton per uur 

400 200

Or. de
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Motivering

De grenswaarde moet worden aangepast in overeenstemming met de stand van de techniek, en 
het staat vast dat aan dit cijfer reeds wordt voldaan. Voor bestaande en nieuwe installaties 
moeten dezelfde grenswaarden worden toegepast. Het enige onderscheid dat moet worden 
gemaakt, betreft de nominale capaciteit. Zie andere amendementen over stikstofmonoxide (NO) 
en stikstofdioxide (NO2).

Amendement 491
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 3 - punt 1.2 - tabel - rij 7 quater (nieuw)

Amendement

Stikstofmonoxide (NO) en 
stikstofdioxide (NO2), 
gemeten als NO2 voor 
afvalverbrandingsinstallaties 
met een nominale capaciteit 
van 2 ton per uur of meer 

600 300

Or. de

Motivering

De grenswaarde moet worden aangepast in overeenstemming met de stand van de techniek, en 
het staat vast dat aan dit cijfer reeds wordt voldaan. Voor bestaande en nieuwe installaties 
moeten dezelfde grenswaarden worden toegepast. Het enige onderscheid dat moet worden 
gemaakt, betreft de nominale capaciteit. Zie andere amendementen over stikstofmonoxide (NO) 
en stikstofdioxide (NO2).

Amendement 492
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 3 - punt 1.5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.5 bis De gemiddelde 
emissiegrenswaarde (in mg/Nm3) voor 
ammoniak, indien ammoniak of 
gelijkaardige stoffen worden gebruikt 
voor denitrificatie, met een 
bemonsteringsperiode van ten minste 
30 minuten en ten hoogste 8 uur 
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Ammoniak (NH3) 5

Or. de

Motivering

De grenswaarde moet worden aangepast in overeenstemming met de stand van de techniek, en 
het staat vast dat aan dit cijfer reeds wordt voldaan.

Amendement 493
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 4 - punt 2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1 De in de punten 2.2 en 2.3 vastgestelde 
emissiegrenswaarden gelden als totale 
daggemiddelden voor stof, HCI, HF, NOx, 
SO2 en TOC (voor continumetingen), als 
gemiddelden gedurende de 
bemonsteringsperiode van minimum 30 
minuten en maximum 8 uur voor zware 
metalen en als gemiddelden voor een 
bemonsteringsperiode van minimum 6 uur 
en maximum 8 uur voor dioxinen en
furanen.

2.1 De in de punten 2.2 en 2.3 vastgestelde 
emissiegrenswaarden gelden als totale 
daggemiddelden voor stof, HCI, HF, NOx, 
SO2, Hg en TOC (voor continumetingen), 
als gemiddelden gedurende de 
bemonsteringsperiode van minimum 30 
minuten en maximum 8 uur voor zware 
metalen en als gemiddelden voor een 
bemonsteringsperiode van minimum 6 uur 
en maximum 8 uur voor dioxinen en 
furanen.

Or. de

Motivering

Krachtens de richtlijn inzake afvalverbranding (200/76/EG), die wordt vervangen door 
onderhavig voorstel voor een richtlijn, moeten continumetingen voor zware metalen worden 
verricht zodra er geschikte meetprocedures voorhanden zijn. Dit is ook het geval voor kwik (Hg).

Amendement 494
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 4 - punt 2.2 - tabel - kolom 2 - rij 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 20

Or. de
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Motivering

De grenswaarde moet worden aangepast in overeenstemming met de stand van de techniek, en 
het staat vast dat aan dit cijfer reeds wordt voldaan.

Amendement 495
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 4 - punt 2.2 - tabel - kolom 2 - rij 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

500 200

Or. en

Motivering

The current disparity in standards between Member States and types of installations incinerating 
waste generates a perverse incentive to incinerate waste with higher emissions (i.e. in poorly 
performing cement kilns). ELVs should at least be in line with those allowed for new and existing 
waste incineration plants with a nominal capacity exceeding 6 tonnes per hour. NOx emission 
level far below 500 mg/m3 are already achieved in Austrian, Swedish and German cement kilns.
The SNCR and SCR techniques allow for emission limits of NOx in ranges between 100-
200mg/Nm³, already applied in German

Amendement 496
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - deel 4 - punt 2.3 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie moet via de 
comitologieprocedure een 
geharmoniseerde methode vastleggen die 
meeverbrandingsinstallaties op bevel van 
de bevoegde autoriteiten zullen moeten 
volgen om aan te tonen dat de door hen 
uitgestoten TOC en SO2 niet afkomstig 
zijn van de verbranding van afval.

Or. en

Motivering

Er moet een methode worden vastgelegd waarmee de exploitanten van een cementoven kunnen 
aantonen dat de uitstoot van SO2 / TOC niet afkomstig is van het afval, zodat de cementoven 
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aanspraak kan maken op de ontheffing. De harmonisering van deze methode op EU-niveau moet 
ervoor zorgen dat de methode wordt toegepast door de plaatselijke autoriteiten in alle lidstaten 
en voor alle cementovens waarin afval wordt meeverbrand. 

Amendement 497
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 4 - punt 2.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3 bis Indien ammoniak of gelijkaardige 
stoffen worden gebruikt voor de reductie 
van NOx-emissies, stelt de 
vergunningsinstantie een grenswaarde 
vast voor ammoniakemissies afkomstig 
van denitrificatie.

Or. de

Motivering

De vergunningsinstantie moet een aangepaste grenswaarde vastleggen om de uitstoot van 
ammoniak te verminderen met het oog op de bescherming van het milieu.

Amendement 498
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 4 - punt 3.1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1. Als daggemiddelde uitgedrukt Cproces
(mg/Nm³); geldig tot 31 december 2015 

3.1. Als daggemiddelde uitgedrukt Cproces
(mg/Nm³), geldig tot 31 december 2013

Or. en

Motivering

Milieu- en gezondheidsvoordelen moeten zo snel mogelijk verwezenlijkt worden. Daarom moet 
de datum waarop de haalbare emissiegrenswaarde voor de meeverbranding van afval in 
stookinstallaties van kracht wordt, met twee jaar worden vervroegd.
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Amendement 499
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 4 - punt 3.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1. Als daggemiddelde uitgedrukt Cproces
(mg/Nm³); geldig tot 31 december 2015

Als daggemiddelde uitgedrukt Cproces
(mg/Nm³)

Het nominaal thermisch vermogen van 
een stookinstallatie wordt bepaald aan de 
hand van de in artikel 32 vastgestelde 
samentellingsregels.

De waarden van als daggemiddelde 
uitgedrukt Cproces (mg/Nm³) zijn 
vastgelegd in de emissiegrenswaarden die 
zijn vastgesteld in deel 2 van bijlage V

Halfuurgemiddelden zijn enkel nodig 
voor de berekening van de 
daggemiddelden.
Cproces voor vaste brandstoffen, 
uitgezonderd biomassa (O2-gehalte 6%):

Tabellen schrappen

Or. en

Motivering

Wanneer afval wordt meeverbrand, is de mengregel (bijlage VI, deel 4, punt 1) van toepassing, 
wat inhoudt dat een meetgemiddelde wordt genomen van de emissies afkomstig van afval en van 
brandstof. Met het oog op coherentie, duidelijkheid en logica moeten de Cproces-waarden die 
gebruikt worden voor de emissies bij normale werking van grote stookinstallaties, dezelfde zijn 
als de in bijlage V vastgelegde emissiegrenswaarden voor grote stookinstallaties. Dit 
amendement recupereert een omissie in de herziening en vermijdt heel wat dubbele bepalingen.

Amendement 500
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 4 - punt 3.1 - tabel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Cproces voor vaste brandstoffen, uitgezonderd biomassa (O2-gehalte 6%):

Verontreinigende 
stof

< 50 
MWt

h

50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth

SO2 - 850 200 200



AM\743553NL.doc 83/105 PE412.329v01-00

NL

NOx - 400 200 200

Stof 50 50 30 30

Amendement

Cproces voor vaste brandstoffen, uitgezonderd biomassa (O2-gehalte 6%):

Verontreinigende 
stof

< 50 
MWt

h

50-100 
MWth

100-300 MWth > 300 MWth

SO2
algemeen geval

- 850 200 200

SO2 bij gebruik 
van 

hoogzwavelige 
brandstoffen uit 

eigen land

- 850 400 of 
ontzwavelingspercentage 

≥92%

400 of 
ontzwavelingspercentage 

≥95%

NOx - 400 200
300 voor verbranding 

van bruinkool 

200

Stof 50 50 30 30

Or. de

Motivering

Dit amendement komt in grote lijnen overeen met de van kracht zijnde bepalingen in richtlijn 
2000/76/EG voor gevallen waarin het natuurlijke zwavelgehalte van de brandstof hoog is. De 
voorgestelde minimale ontzwavelingspercentages benaderen de grenzen van wat technisch 
haalbaar is. Bij gebruik van bruinkool als brandstof kan de emissiegrenswaarde voor NOx in 
installaties met een capaciteit van 100-300 MWth met economisch aanvaardbare inspanningen 
bereikt worden.

Amendement 501
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 4 - punt 3.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit punt schrappen

Or. en
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Motivering

Wanneer afval wordt meeverbrand, is de mengregel (bijlage VI, deel 4, punt 1) van toepassing, 
wat inhoudt dat een meetgemiddelde wordt genomen van de emissies afkomstig van afval en van 
brandstof. Met het oog op coherentie, duidelijkheid en logica moeten de Cproces-waarden die 
gebruikt worden voor de emissies bij normale werking van grote stookinstallaties, dezelfde zijn 
als de in bijlage V vastgelegde emissiegrenswaarden voor grote stookinstallaties. Dit 
amendement recupereert een omissie in de herziening en vermijdt heel wat dubbele bepalingen.

Amendement 502
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 4 - punt 3.2 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2 Cproces uitgedrukt als daggemiddelde 
(mg/Nm³), geldig vanaf 1 januari 2016

3.2 Cproces uitgedrukt als daggemiddelde 
(mg/Nm³), geldig vanaf 1 januari 2014

Or. en

Motivering

Milieu- en gezondheidsvoordelen moeten zo snel mogelijk verwezenlijkt worden. Daarom moet 
de datum waarop de haalbare emissiegrenswaarde voor de meeverbranding van afval in 
stookinstallaties van kracht wordt, met twee jaar worden vervroegd.

Amendement 503
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 4 - punt 3.2.1 - tabel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Cproces voor vaste brandstoffen, uitgezonderd biomassa (O2-gehalte 6%):

Verontreinigende 
stof

< 50 
MWth

50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400

voor turf: 300

200 200

NOx - 300

voor 
bruinkoolstof: 

400

200 200

Stof 50 30 25 20
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voor turf: 20

Amendement

Cproces voor vaste brandstoffen, uitgezonderd biomassa (O2-gehalte 6%):

Verontreinigende 
stof

< 50 
MWt

h

50-100 MWth 100-300 
MWth

> 300 MWth

SO2
algemeen geval

- 400

voor turf: 300

200 200

SO2 bij gebruik 
van 

hoogzwavelige 
brandstoffen uit 

eigen land

- 400
(voor turf: 300)

400 of 
ontzwavelings

percentage 
≥92 %

400 en 
ontzwavelingspercentage 

≥96 %

NOx - 300
voor bruinkoolstof: 

400

200
300 voor 

verbranding 
van bruinkool

200

Stof 50 30 25
voor turf: 20

20

Or. de

Motivering

In bestaande installaties die gebruik maken van zwavelrijke brandstoffen kunnen de 
emissiegrenswaarden voor SO2 niet zonder buitensporige uitgaven bereikt worden. De 
ontzwavelingspercentages benaderen de grenzen van wat technisch haalbaar is. De door de 
Commissie voorgestelde emissiegrenswaarde voor NOx kan in installaties met een nominaal 
thermisch vermogen van 100 à 300 MWth niet op economisch aanvaardbare wijze worden 
bereikt.

Amendement 504
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 4 - punt 3.2.2 - tabel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Cproces voor vaste brandstoffen, uitgezonderd biomassa (O2-gehalte 6%):

Verontrei
nigende 

stof

< 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth
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SO2 - 400

voor turf: 300

200

voor turf: 300, 
behalve bij 

wervelbedverbran
ding: 250

150

bij circulerende 
wervelbedverbranding of 

wervelbedverbranding 
onder druk of, bij 

turfverbranding, voor alle 
vormen van 

wervelbedverbranding: 200

NOx - 300

voor turf: 250

200 150

voor verbranding van 
poederbruinkool: 200

Stof 50 20 20 10

voor turf: 20

Amendement

Cproces voor vaste brandstoffen, uitgezonderd biomassa (O2-gehalte 6%):

Verontreinige
nde stof

< 50 MWth 50-100 
MWth

100-300 MWth > 300 MWth

SO2

algemeen 
geval

- 400

voor turf: 
300

200

voor turf: 300, behalve 
bij 

wervelbedverbranding: 
250

150

bij circulerende 
wervelbedverbranding of 

wervelbedverbranding 
onder druk of, bij 

turfverbranding, voor alle 
vormen van 

wervelbedverbranding: 
200

SO2 bij 
gebruik van 

hoogzwavelig
e 

brandstoffen 
uit eigen 

land

- 400 (voor 
turf: 300)

300 of 
ontzwavelingspercentage 

≥92%

400 en 
ontzwavelingspercentage 

≥96%

NOx - 300

voor turf: 
250

200

voor verbranding van 
bruinkool: 300

150

voor verbranding van 
bruinkool: 200
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Stof 50 20 20 10

voor turf: 20

Or. de

Motivering

Dit amendement komt in grote lijnen overeen met de van kracht zijnde bepalingen in richtlijn 
2000/76/EG voor gevallen waarin het natuurlijke zwavelgehalte van de brandstof hoog is. De 
voorgestelde minimale ontzwavelingspercentages benaderen de grenzen van wat technisch 
haalbaar is. De door de Commissie voorgestelde grenswaarden voor NOx zullen zelfs in nieuwe 
installaties > 100 MWth waar bruinkool wordt gebruikt, niet zonder buitensporige inspanningen 
kunnen worden bereikt.

Amendement 505
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 4 - punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bijzondere voorschriften voor 
metallurgische ovens waarin afval wordt 
meeverbrand
3 bis 1. De eisen betreffende de toepassing 
van de mengregel (bijlage VI, deel 4, 
afdeling 1) in het geval van 
metallurgische ovens worden vastgesteld 
volgens de in artikel 69, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

Een relatief grote hoeveelheid afval wordt verbrand in metallurgische ovens en bijgevolg
meeverbrandingsinstallaties die niet vermeld staan in deze bijlage. Er moeten echter bijzondere 
voorschriften worden vastgelegd voor metallurgische verbrandingsprocessen.

De bestaande richtlijn betreffende afvalverbranding, die nu moet worden vervangen door de 
richtlijn inzake industriële emissies, biedt de Commissie de mogelijkheid de bijlage aan te 
passen indien relatief grote hoeveelheden afval worden getransporteerd naar types van 
meeverbrandingsinstallaties die niet zijn opgenomen in de bijlage.
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Amendement 506
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) continumetingen van de volgende 
stoffen: NOx, mits daarvoor 
emissiegrenswaarden zijn vastgesteld, CO, 
totale hoeveelheid stof (TOC), HCl, HF en
SO2;

a) continumetingen van de volgende 
stoffen: NOx, mits daarvoor 
emissiegrenswaarden zijn vastgesteld, CO, 
totale hoeveelheid stof (TOC), HCl, HF,
SO2 en Hg;

Or. de

Motivering

Krachtens de bestaande richtlijn inzake afvalverbranding, moeten continumetingen voor zware 
metalen worden verricht zodra de geschikte meetprocedures voorhanden zijn. Dit is ook het 
geval voor kwik (Hg).

Amendement 507
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.5 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5. De bevoegde autoriteit kan oordelen 
dat in afvalverbrandings- of -
meeverbrandingsinstallaties 
geen continumetingen van HCl, HF en SO2
dienen te worden uitgevoerd, maar 
wel periodieke metingen als bepaald in 
lid 2.1, onder c), of dat geen 
metingen moeten worden verricht indien 
de exploitant kan aantonen dat de emissies 
van genoemde verontreinigende stoffen in 
geen geval hoger kunnen zijn dan de 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

2.5. De bevoegde autoriteit kan oordelen 
dat in afvalverbrandings- of -
meeverbrandingsinstallaties 
geen continumetingen van HCl, HF en SO2
dienen te worden uitgevoerd, maar 
wel periodieke metingen als bepaald in 
lid 2.1, onder c), indien de exploitant kan 
aantonen dat de emissies van genoemde 
verontreinigende stoffen in geen geval 
hoger kunnen zijn dan de vastgestelde 
emissiegrenswaarden.

Or. en

Motivering

Een dergelijke bepaling zou nadelig zijn voor de verbranding van afval als brandstof, aangezien
de betrokken installaties nooit kunnen 'bewijzen' dat hun emissies niet hoger kunnen zijn dan de 
voorgeschreven emissiegrenswaarden, zelfs als dit effectief het geval is, terwijl installaties die 
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andere brandstoffen dan afval verbranden, dit eventueel wel kunnen. Dit zou leiden tot 
discriminatie en nadelig zijn voor installaties die afval verbranden.

Amendement 508
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.5 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5. De bevoegde autoriteit kan oordelen 
dat in afvalverbrandings- of -
meeverbrandingsinstallaties 
geen continumetingen van HCl, HF en SO2
dienen te worden uitgevoerd, maar 
wel periodieke metingen als bepaald in 
lid 2.1, onder c), of dat geen 
metingen moeten worden verricht indien 
de exploitant kan aantonen dat de emissies 
van genoemde verontreinigende stoffen in 
geen geval hoger kunnen zijn dan de 
vastgestelde emissiegrenswaarden. 

2.5. De bevoegde autoriteit kan oordelen 
dat in afvalverbrandings- of -
meeverbrandingsinstallaties 
geen continumetingen van HCl, HF en SO2
dienen te worden uitgevoerd, maar 
wel periodieke metingen als bepaald in 
lid 2.1, onder c), indien de exploitant kan 
aantonen dat de emissies van genoemde 
verontreinigende stoffen in geen geval 
hoger kunnen zijn dan de vastgestelde 
emissiegrenswaarden.

Or. fr

Motivering

De in punt 2.5 vermelde gassen kunnen niet volledig worden vrijgesteld van het 
metingsvoorschrift. Het is onmogelijk te garanderen dat de vastgestelde grenswaarden te allen 
tijde zullen worden gerespecteerd: daarom zou het mogelijk moeten zijn om ten minste periodiek 
metingen uit te voeren. NOx daarentegen moeten continu worden gemeten aangezien ze een 
gevaar vormen voor de luchtkwaliteit en de gezondheid.

Amendement 509
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.5 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5. De bevoegde autoriteit kan oordelen 
dat in afvalverbrandings- of -
meeverbrandingsinstallaties 
geen continumetingen van HCl, HF en SO2
dienen te worden uitgevoerd, maar 
wel periodieke metingen als bepaald in 
lid 2.1, onder c), of dat geen 

2.5. De bevoegde autoriteit kan oordelen 
dat in afvalverbrandings- of -
meeverbrandingsinstallaties 
geen continumetingen van HCl, HF en SO2
dienen te worden uitgevoerd, maar 
wel periodieke metingen als bepaald in 
lid 2.1, onder c), indien de exploitant kan 
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metingen moeten worden verricht indien 
de exploitant kan aantonen dat de emissies 
van genoemde verontreinigende stoffen in 
geen geval hoger kunnen zijn dan de 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

aantonen dat de emissies van genoemde 
verontreinigende stoffen in geen geval 
hoger kunnen zijn dan de vastgestelde 
emissiegrenswaarden.

Or. en

Motivering

Zonder monitoring is het onmogelijk te garanderen dat het verbrande afval niet zal leiden tot 
emissies van HCl, HF, SO2 of NOx die hoger zijn dan de emissiegrenswaarden, aangezien afval 
heterogeen is en mogelijks wordt verontreinigd door chloride, fluoride of zwavel. Indien afval 
niet afkomstig is van homogene productiebronnen, moeten altijd continumetingen worden 
uitgevoerd. De kwaliteit van de controle-evaluatie berust in grote mate op het nemen van 
afvalmonsters; gemengd afval van verschillende bronnen kan bijgevolg leiden tot een slechte 
kwaliteit van de stalen.

Amendement 510
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.5 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5. De bevoegde autoriteit kan oordelen 
dat in afvalverbrandings- of -
meeverbrandingsinstallaties 
geen continumetingen van HCl, HF en SO2
dienen te worden uitgevoerd, maar 
wel periodieke metingen als bepaald in 
lid 2.1, onder c), of dat geen 
metingen moeten worden verricht indien 
de exploitant kan aantonen dat de emissies 
van genoemde verontreinigende stoffen in 
geen geval hoger kunnen zijn dan de 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

2.5 De bevoegde autoriteit kan oordelen 
dat in afvalverbrandings- of -
meeverbrandingsinstallaties 
geen continumetingen van HCl, HF en SO2
dienen te worden uitgevoerd, maar 
wel periodieke metingen als bepaald in 
lid 2.1, onder c), indien de exploitant kan 
aantonen dat de emissies van genoemde 
verontreinigende stoffen in geen geval 
hoger kunnen zijn dan de vastgestelde 
emissiegrenswaarden.

Or. en

Motivering

Het toekennen van een ontheffing van controle voor HCl, HF or SO2 voor verbranding of 
meeverbranding van afval op basis van de kwaliteit van de emissies is niet realistisch. Het is 
onmogelijk te garanderen dat het verbrande afval op geen enkel moment zal leiden tot emissies 
van HCl, HF, SO2 of NOx die hoger zijn dan de emissiegrenswaarden, aangezien afval 
heterogeen is en mogelijks wordt verontreinigd door chloride, fluoride of zwavel.
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Amendement 511
Richard Seeber, Robert Sturdy

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.5 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5. De bevoegde autoriteit kan oordelen 
dat in afvalverbrandings- of -
meeverbrandingsinstallaties 
geen continumetingen van HCl, HF en SO2
dienen te worden uitgevoerd, maar 
wel periodieke metingen als bepaald in 
lid 2.1, onder c), of dat geen 
metingen moeten worden verricht indien de 
exploitant kan aantonen dat de emissies 
van genoemde verontreinigende stoffen in 
geen geval hoger kunnen zijn dan de 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

2.5. De bevoegde autoriteit kan oordelen 
dat in afvalverbrandings- of -
meeverbrandingsinstallaties 
geen continumetingen van HCl, HF en SO2
dienen te worden uitgevoerd, maar 
wel periodieke metingen als bepaald in 
lid 2.1, onder c), of dat geen 
metingen moeten worden verricht indien de 
exploitant op basis van technische kennis 
en het oordeel van deskundigen kan 
aantonen dat de emissies van genoemde 
verontreinigende stoffen in geen geval 
hoger kunnen zijn dan de vastgestelde 
emissiegrenswaarden.

Or. en

Motivering

De ontheffing van monitoring voor kleinere afvalverbrandingsinstallaties, die vaak worden 
geëxploiteerd door kleine en middelgrote bedrijven, mag niet worden beperkt tot bestaande 
installaties. 

Het oordeel over de vraag of de voorgeschreven emissiegrenswaarden worden bereikt, moet 
afhangen van een beoordeling door deskundigen en gebaseerd zijn op technische kennis. Een 
dergelijk amendement in de eerste alinea is overeenkomstig artikel 80a van het Reglement 
toelaatbaar omdat de twee alinea's van punt 2.5 van deel 6 van bijlage VI nauw samenhangen.

Amendement 512
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.5 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5. De bevoegde autoriteit kan oordelen 
dat in afvalverbrandings- of -
meeverbrandingsinstallaties 
geen continumetingen van HCl, HF en SO2
dienen te worden uitgevoerd, maar 
wel periodieke metingen als bepaald in 

De bevoegde autoriteit kan oordelen dat in 
afvalverbrandings- of -
meeverbrandingsinstallaties 
geen continumetingen van HCl, HF en SO2
dienen te worden uitgevoerd, maar 
wel periodieke metingen als bepaald in 
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lid 2.1, onder c), of dat geen 
metingen moeten worden verricht indien de 
exploitant kan aantonen dat de emissies 
van genoemde verontreinigende stoffen in 
geen geval hoger kunnen zijn dan de 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

lid 2.1, onder c), of dat geen 
metingen moeten worden verricht indien de 
exploitant aan de hand van informatie 
betreffende de kwaliteit van het betrokken 
afval kan aantonen dat de emissies van 
genoemde verontreinigende stoffen in geen 
geval hoger kunnen zijn dan de 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

Or. en

Motivering

We moeten er voor zorgen dat de versoepeling van de monitoringvoorschriften gerechtvaardigd 
is. Deze installaties moeten op willekeurige tijdstippen worden gecontroleerd om naleving van 
de voorschriften te waarborgen.

Amendement 513
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.5 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instantie kan besluiten dat 
het in bestaande installaties met een 
nominale capaciteit van minder dan 6 ton 
per uur niet nodig is continumetingen 
voor NOx uit te voeren, maar wel 
periodieke metingen als bedoeld in punt 
2.1, onder c), indien de exploitant aan de 
hand van informatie betreffende de 
kwaliteit van het betrokken afval, de 
gebruikte technologieën en de resultaten 
van de emissiemonitoring kan aantonen 
dat de uitstoot van NOx in geen geval de 
vastgestelde emissiegrenswaarden kan 
overschrijden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie motivering bij punt 2.5, alinea 1.
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Amendement 514
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.5 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instantie kan besluiten dat 
het in bestaande installaties met een 
nominale capaciteit van minder dan 6 ton 
per uur niet nodig is continumetingen 
voor NOx uit te voeren, maar wel 
periodieke metingen als bedoeld in punt 
2.1, onder c), indien de exploitant aan de 
hand van informatie betreffende de 
kwaliteit van het betrokken afval, de 
gebruikte technologieën en de resultaten 
van de emissiemonitoring kan aantonen 
dat de uitstoot van NOx in geen geval de 
vastgestelde emissiegrenswaarden kan 
overschrijden.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Samenhangend met het amendement bij de eerste alinea van punt 2.5.

Amendement 515
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.5 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instantie kan besluiten dat 
het in bestaande installaties met een 
nominale capaciteit van minder dan 6 ton 
per uur niet nodig is continumetingen 
voor NOx uit te voeren, maar wel 
periodieke metingen als bedoeld in punt 
2.1, onder c), indien de exploitant aan de 
hand van informatie betreffende de 
kwaliteit van het betrokken afval, de 
gebruikte technologieën en de resultaten 
van de emissiemonitoring kan aantonen 
dat de uitstoot van NOx in geen geval de 
vastgestelde emissiegrenswaarden kan 

De eerste alinea is niet van toepassing 
indien het gaat om gemengd afval 
afkomstig van verschillende bronnen, 
waarvoor continumetingen vereist zijn.
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overschrijden.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij punt 2.5, alinea 1.

Amendement 516
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.5 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instantie kan besluiten dat 
het in bestaande installaties met een 
nominale capaciteit van minder dan 6 ton 
per uur niet nodig is continumetingen 
voor NOx uit te voeren, maar wel 
periodieke metingen als bedoeld in punt 
2.1, onder c), indien de exploitant aan de 
hand van informatie betreffende de 
kwaliteit van het betrokken afval, de 
gebruikte technologieën en de resultaten 
van de emissiemonitoring kan aantonen 
dat de uitstoot van NOx in geen geval de 
vastgestelde emissiegrenswaarden kan 
overschrijden.

De eerste alinea is eventueel niet van 
toepassing indien het gaat om gemengd 
afval afkomstig van verschillende 
bronnen, waarvoor continumetingen 
vereist zijn.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij punt 2.5, alinea 1.

Amendement 517
Richard Seeber, Robert Sturdy

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.5 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instantie kan besluiten dat het 
in bestaande afvalverbrandingsinstallaties 
of afvalmeeverbrandingsinstallaties met 
een nominale capaciteit van minder dan 6 

De bevoegde instantie kan besluiten dat het 
in afvalverbrandingsinstallaties of 
afvalmeeverbrandingsinstallaties met een 
nominale capaciteit van minder dan 6 ton 
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ton per uur niet nodig is continumetingen 
voor NOx uit te voeren, maar wel 
periodieke metingen als bedoeld in punt 
2.1, onder c), indien de exploitant aan de 
hand van informatie betreffende de 
kwaliteit van het betrokken afval, de 
gebruikte technologieën en de resultaten 
van de emissiemonitoring kan aantonen dat 
de uitstoot van NOx in geen geval de 
vastgestelde emissiegrenswaarden kan 
overschrijden.

per uur niet nodig is continumetingen voor 
NOx uit te voeren, maar wel periodieke 
metingen als bedoeld in punt 2.1, onder c), 
indien de exploitant aan de hand van 
informatie betreffende de kwaliteit van het 
betrokken afval, de gebruikte 
technologieën en de resultaten van de 
emissiemonitoring, en op basis van 
technische kennis en het oordeel van 
deskundigen kan aantonen dat de uitstoot 
van NOx in geen geval de vastgestelde 
emissiegrenswaarden kan overschrijden.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij punt 2.5, alinea 1.

Amendement 518
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.5 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instantie kan besluiten dat het 
in bestaande afvalverbrandingsinstallaties 
of afvalmeeverbrandingsinstallaties met 
een nominale capaciteit van minder dan 6 
ton per uur niet nodig is continumetingen 
voor NOx uit te voeren, maar wel 
periodieke metingen als bedoeld in punt 
2.1, onder c), indien de exploitant aan de 
hand van informatie betreffende de 
kwaliteit van het betrokken afval, de 
gebruikte technologieën en de resultaten 
van de emissiemonitoring kan aantonen dat 
de uitstoot van NOx in geen geval de 
vastgestelde emissiegrenswaarden kan 
overschrijden.

De bevoegde instantie kan besluiten dat het 
in bestaande afvalverbrandingsinstallaties 
of afvalmeeverbrandingsinstallaties met 
een nominale capaciteit van minder dan 6 
ton per uur niet nodig is continumetingen 
voor NOx uit te voeren, maar wel 
willekeurige periodieke metingen als 
bedoeld in punt 2.1, onder c), indien de 
exploitant aan de hand van informatie 
betreffende de kwaliteit van het betrokken 
afval, de gebruikte technologieën en de 
resultaten van de emissiemonitoring kan 
aantonen dat de uitstoot van NOx in geen 
geval de vastgestelde emissiegrenswaarden 
kan overschrijden. Indien de 
vergunningsvoorwaarden niet worden 
nageleefd, zal de bevoegde autoriteit eisen 
dat continumetingen worden uitgevoerd.

Or. en
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Motivering

Zie motivering bij punt 2.5, alinea 1.

Amendement 519
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.6. De bevoegde autoriteit kan 
toestemming verlenen om minder dan 
twee metingen per jaar of geen metingen 
uit te voeren voor zware metalen, dioxinen 
en furanen op voorwaarde dat:

Schrappen

a) de emissies als gevolg van verbranding 
of meeverbranding van afval in alle 
omstandigheden minder dan 50% 
bedragen van de emissiegrenswaarden;
b) het te verbranden of mee te verbranden 
afval uitsluitend bestaat uit bepaalde 
gesorteerde brandbare fracties 
ongevaarlijk afval dat niet recycleerbaar 
is en aan bepaalde kenmerken voldoet, en 
dat nader omschreven wordt op basis van 
de in punt c) genoemde beoordeling;
c) de exploitant aan de hand van 
informatie over de kwaliteit van het afval 
in kwestie en monitoring van de emissies 
kan bewijzen dat de emissies onder alle 
omstandigheden aanmerkelijk lager 
liggen dan de emissiegrenswaarden voor 
dioxinen, furanen en zware metalen;

Or. en

Motivering

Het is onverantwoord toe te laten dat er geen metingen worden uitgevoerd voor wat de uitstoot 
van zware metalen, dioxines en furanen betreft. De huidige monitoringsvoorschriften voorzien in 
de controle van slechts 0,2% van het aantal bedrijfsuren, waarbij de periodes voor opstarting en 
afsluiting worden genegeerd. Dit kan geen betrouwbaar monster opleveren van de 
verontreinigende stoffen die door een verbrandingsinstallatie worden uitgestoten. Deze richtlijn 
moet gelijke tred houden met de vooruitgang op het vlak van monitoringtechnologie.
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Amendement 520
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.6 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.6. De bevoegde autoriteit kan 
toestemming verlenen om minder dan 
twee metingen per jaar of geen metingen 
uit te voeren voor zware metalen, dioxinen 
en furanen op voorwaarde dat: 

De bevoegde autoriteit eist de regelmatige 
meting van zware metalen, dioxines en 
furanen en de periodieke bemonstering 
van gehalogeneerde dioxines. 
Regelmatige metingen kunnen worden 
vervangen door twee metingen per jaar op 
voorwaarde dat: 

Or. en

Motivering

Het is niet erg verantwoord toe te laten dat er geen metingen worden uitgevoerd voor wat de 
uitstoot van zware metalen, dioxines en furanen betreft. De huidige monitoringsvoorschriften 
voorzien in de controle van slechts 0,2% van het aantal bedrijfsuren, waarbij de periodes voor 
opstarting en afsluiting worden genegeerd. Dit kan geen betrouwbaar monster opleveren van de 
verontreinigende stoffen die door een verbrandingsinstallatie worden uitgestoten. Deze richtlijn 
moet gelijke tred houden met de vooruitgang op het vlak van monitoringtechnologie. Bovendien 
zijn de enige dioxines die op dit ogenblik in verbrandingsinstallaties worden bemonsterd, de 
gechloreerde verbindingen. De andere gehalogeneerde verbindingen en de gemengde chloor- en 
broomverbindingen bijvoorbeeld worden op dit ogenblik volledig genegeerd.

Amendement 521
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.6 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.6. De bevoegde autoriteit kan 
toestemming verlenen om minder dan
twee metingen per jaar of geen metingen 
uit te voeren voor zware metalen, dioxinen 
en furanen op voorwaarde dat:

2.6. De bevoegde autoriteit kan besluiten
minder te eisen dan de testperiode van 
6 maanden voor de continue meting van 
de som van zware metalen, met als 
benedengrens een testperiode van ten 
minste 3 maanden per jaar. De bevoegde 
autoriteit kan besluiten minder te eisen 
dan de continue bemonstering van 
dioxines en furanen, met als 
minimumgrens 4 reeksen van een 14 
dagen durende bemonsterings- en 
metinganalyse per jaar, op voorwaarde 
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dat:

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten het recht hebben de uitstoot van zware metalen, dioxines en 
furanen in de lucht te meten, ongeacht de verschaffing door exploitanten van verslagen over de 
afvalkwaliteit. Het controleren van de afvalkwaliteit volstaat niet om gevaarlijke emissies te 
voorkomen aangezien het gevaar van gemengd afval niet kan worden uitgesloten en in het geval 
van gemengd afval van verschillende bronnen niet altijd een betrouwbaar onderzoek kan worden 
uitgevoerd.

Amendement 522
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.6 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.6. De bevoegde autoriteit kan 
toestemming verlenen om minder dan
twee metingen per jaar of geen metingen 
uit te voeren voor zware metalen, dioxinen 
en furanen op voorwaarde dat:

2.6. De bevoegde autoriteit kan besluiten
minder te eisen dan de testperiode van 
6 maanden voor de continue meting van 
de som van zware metalen, met als 
benedengrens een testperiode van ten 
minste 3 maanden per jaar, en minder te 
eisen dan de continue bemonstering van 
dioxines en furanen, met als 
minimumgrens 4 reeksen van een 14 
dagen durende bemonsterings- en 
metinganalyse per jaar, op voorwaarde 
dat:

Or. en

Motivering

Het is onaanvaardbaar om op basis van verslagen van exploitanten over de afvalkwaliteit toe te 
laten dat er geen metingen worden uitgevoerd van de uitstoot van zware metalen, dioxines en 
furanen in de lucht. Zodra er geen monitoring meer is, worden twee van de voorschriften 
irrelevant aangezien er geen monitoringinformatie voorhanden is om de emissies te evalueren. 
Het controleren van de afvalkwaliteit volstaat niet om gevaarlijke emissies te voorkomen 
aangezien het gevaar van gemengd afval niet kan worden uitgesloten. Zonder monitoring zouden 
verhogingen van de uitstoot onopgemerkt blijven.
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Amendement 523
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.6 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de exploitant aan de hand van informatie 
over de kwaliteit van het afval in kwestie 
en monitoring van de emissies kan 
bewijzen dat de emissies onder alle 
omstandigheden aanmerkelijk lager liggen 
dan de emissiegrenswaarden voor 
dioxinen, furanen en zware metalen;

c) de exploitant aan de hand van informatie 
over de kwaliteit van het afval in kwestie 
en monitoring van de emissies kan 
bewijzen dat de emissies onder alle 
omstandigheden aanmerkelijk lager liggen 
dan de emissiegrenswaarden voor 
dioxinen, furanen en zware metalen; de 
kwaliteit van het afval in kwestie kan 
worden aangetoond door het naleven van 
de voorschriften overeenkomstig artikel 
47, lid 4 bis;

Or. de

Motivering

Zie de amendementen bij artikel 47, lid 4 bis (nieuw), en bij bijlage VI, deel 9 (nieuw).

Amendement 524
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.6 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de exploitant kan aantonen dat er 
geen elektronische afval en geen afval 
met gechloreerde stoffen wordt behandeld

Or. en

Motivering

De verbranding van gechloreerde verbindingen is de voornaamste bron van dioxine en 
elektronisch afval vormt een van de belangrijkste bronnen van zware metalen; daarom mag 
dergelijk afval niet worden verbrand in installaties waar de uitstoot van dioxines en zware 
metalen niet gemeten wordt.
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Amendement 525
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 8 - punt 1.1 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voor koolmonoxide (CO): d) voor koolmonoxide (CO):

(-i) ten minste 97% van de 
daggemiddelden gedurende één jaar de in 
punt 1.5, onder a), van deel 3 vastgestelde 
emissiegrenswaarden niet overschrijden;

(i) voor afvalverbrandingsinstallaties: (i) voor verbrandingsinstallaties waar 
ongevaarlijk afval wordt verwerkt:

- ten minste 97% van de daggemiddelden 
gedurende één jaar de in punt 1.5, onder 
a), van deel 3 vastgestelde 
emissiegrenswaarden niet overschrijden;
en tevens en tevens
- ten minste 95% van alle 10-
minutengemiddelden gedurende een 
willekeurige periode van 24 uur of alle 
halfuurgemiddelden tijdens diezelfde 
periode de in punt 1.5, onder b) en c), van 
deel 3 vastgestelde emissiegrenswaarden 
niet overschrijden

- ten minste 95% van alle 10-
minutengemiddelden gedurende een 
willekeurige periode van 24 uur of alle
halfuurgemiddelden tijdens diezelfde 
periode de in punt 1.5, onder b) en c), van 
deel 3 vastgestelde emissiegrenswaarden 
niet overschrijden

(i bis) voor verbrandingsinstallaties waar 
gevaarlijk afval wordt verwerkt:
- ten minste 95% van alle 10-
minutengemiddelden gedurende één 
maand of alle halfuurgemiddelden 
gedurende een willekeurige periode van 
24 uur de in punt 1.5, onder b) en c), van 
deel 3 vastgestelde emissiegrenswaarden 
niet overschrijden

(ii) voor afvalmeeverbrandingsinstallaties: 
voldaan is aan de bepalingen van deel 4.

(ii) voor afvalmeeverbrandingsinstallaties: 
voldaan is aan de bepalingen van deel 4.

Or. en

Motivering

Gevaarlijke afvalverbrandingsinstallaties hebben te maken met een ander probleem dan de 
verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval, in die zin dat het afval heterogener is en het 
verwerkingsproces anders verloopt (met behulp van een draaioven). Verbrandingsinstallaties 
voor huishoudelijk afval vertonen niet dezelfde pieken in CO-uitstoot als 
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verbrandingsinstallaties voor gevaarlijk afval. Het is daarom terecht de gemiddelde 
emissiegrenswaarde over een langere periode te berekenen.

Amendement 526
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - deel 8 - punt 1.1 - letter d - punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) voor verbrandingsinstallaties waar 
gevaarlijk afval wordt verwerkt:

- ten minste 95% van alle 10-
minutengemiddelden of alle 
halfuurgemiddelden gedurende een 
willekeurige periode van 24 uur de in 
punt 1.5, onder b) en c), van deel 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden niet 
overschrijden.

Or. fr

Motivering

In een verbrandingsinstallatie waar gevaarlijk afval wordt verwerkt, kunnen het 
verwerkingsproces, de exploitatiewijze van de installatie en de uiteenlopende aard van het te 
verwerken afval korte CO-pieken opleveren, ook al blijft de uitstoot van CO over langere 
periodes gemeten misschien wel ver onder de voorgeschreven drempelwaarden. Om deze puur 
technische redenen moet de conformiteit van de 10-minutengemiddelden voor CO beoordeeld 
worden op basis van periodes die langer zijn dan 24 uur.

Amendement 527
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – deel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel 8 bis
Voorschriften voor afval dat wordt 

verbrand in meeverbrandingsinstallaties
De Commissie legt inputlimieten vast voor 
afval dat bestemd is voor verbranding in 
meeverbrandingsinstallaties evenals 
aangepaste regels voor de naleving en 
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monitoring van deze limieten. Hierbij 
houdt zij rekening met de relevante CEN-
normen.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen 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. de

Motivering

Zie de amendementen bij artikel 47, lid 4 bis (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 528
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – deel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij het aanbrengen van coating, lak, 
kleefstof of inkt kan het volgende 
programma worden gebruikt. Wanneer
deze methode niet bruikbaar is, kan de 
bevoegde instantie een exploitant toestaan 
een andere regeling toe te passen waardoor 
de emissies in dezelfde mate worden 
beperkt als door de toepassing van de 
emissiegrenswaarden van de delen 2 en 3. 
Bij de opzet van het programma moet 
rekening worden gehouden met de 
volgende gegevens:

1. Bij het aanbrengen van coating, lak, 
kleefstof of inkt kan het volgende 
programma worden gebruikt. Voor andere 
industriële activiteiten of wanneer deze 
methode niet bruikbaar is, kan de bevoegde 
instantie een exploitant toestaan een andere 
regeling toe te passen waardoor de 
emissies in dezelfde mate worden beperkt 
als door de toepassing van de 
emissiegrenswaarden van de delen 2 en 3. 
Bij de opzet van het programma moet 
rekening worden gehouden met de 
volgende gegevens:

Or. en

Motivering

Het reductieprogramma mag niet enkel van toepassing zijn voor de vermelde voorbeelden, maar 
kan ook worden toegepast voor andere industriële activiteiten. Dit was duidelijk het geval voor 
de oorspronkelijke richtlijn over emissies van oplosmiddelen (1999/13/EC) en moet zo blijven 



AM\743553NL.doc 103/105 PE412.329v01-00

NL

voor deze richtlijn.

Amendement 529
Marcello Vernola

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – deel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij het aanbrengen van coating, lak, 
kleefstof of inkt kan het volgende 
programma worden gebruikt. Wanneer
deze methode niet bruikbaar is, kan de 
bevoegde instantie een exploitant toestaan 
een andere regeling toe te passen waardoor 
de emissies in dezelfde mate worden 
beperkt als door de toepassing van de 
emissiegrenswaarden van de delen 2 en 3. 
Bij de opzet van het programma moet 
rekening worden gehouden met de 
volgende gegevens:

1. Bij het aanbrengen van coating, lak, 
kleefstof of inkt kan het volgende 
programma worden gebruikt. Voor andere 
industriële activiteiten of wanneer deze 
methode niet bruikbaar is, kan de bevoegde 
instantie een exploitant toestaan een andere 
regeling toe te passen waardoor de 
emissies in dezelfde mate worden beperkt 
als door de toepassing van de 
emissiegrenswaarden van de delen 2 en 3. 
Bij de opzet van het programma moet 
rekening worden gehouden met de 
volgende gegevens:

Or. en

Motivering

De inleidende formule moet in overeenstemming worden gebracht met artikel 54 over de 
toepassing van het reductieprogramma voor industriële activiteiten.

Amendement 530
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII - deel 2 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Proeven inzake acute toxiciteit worden 
uitgevoerd op bepaalde soorten 
weekdieren, schaaldieren, vissen en 
plankton en op soorten die normaal 
voorkomen in de lozingsgebieden.
Bovendien moeten proeven worden 
uitgevoerd op exemplaren van de 
pekelkreeft (artemia salina).

1. Proeven inzake acute toxiciteit worden 
uitgevoerd op soorten die representatief 
zijn voor het lozingsgebied.

Or. en
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Motivering

Het uitvoeren van proeven op levende diersoorten moet tot een minimum worden herleid en 
beperkt worden tot díe soorten die representatief zijn voor het lozingsgebied. Proeven uitvoeren 
op pekelkreeft heeft geen nut wanneer niet wordt geloosd in zout water.

Amendement 531
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII - deel 3 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De emissiegrenswaarden, uitgedrukt als 
massaconcentratie per kubieke meter 
(Nm3), worden berekend bij een 
temperatuur van 273,15 K, een druk van 
101,3 kPa en na correctie voor het 
waterdampgehalte van de rookgassen. 

1. De emissiegrenswaarden, uitgedrukt als 
massaconcentratie per kubieke meter 
(Nm3), worden berekend bij een 
temperatuur van 273,15 K en een druk van 
101,3 kPa. 

Or. en

Motivering

Some of the gas stream discharges from the titanium dioxide industry are produced by drying of 
the product and therefore comprise a large proportion of steam/water vapour. If limits are set 
after correction for water vapour in effect you are applying a much tighter concentration limit 
because the volume of the mass/volume (concentration) term has been much reduced.  The 
proposal therefore represents a considerable tightening of the limit Vs 92/112/EEC for drying 
and milling gas streams which can be saturated with water, these are also problematic for 
quantitative continuous monitoring.

Amendement 532
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII - deel 3 - lid 3 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b)  een uurgemiddelde van 500 mg/Nm3

voor de concentratie van afvalzuren;
Schrappen

Or. en

Motivering

De in richtlijn 92/112/EEG vastgelegde limiet van 500mg/Nm3 voor de concentratie van 
afvalzuren is nooit toegepast binnen de industrie en het is onduidelijk voor welke exploitatie hij 
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zou moeten worden toegepast. Een gelijkaardige limiet is niet opgenomen in het BBT-
referentiedocument voor de industrie.

Amendement 533
Péter Olajos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Die emissiegrenswaarden mogen echter 
niet hoger zijn dan de eventueel 
toepasselijke, in artikel 14, lid 1 bis,
vastgestelde grenswaarden.

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

Or. en

Motivering

The competent authority may set emission limit values in such a way that emissions from the 
installation exceed the emission levels laid down in the BAT reference documents. These 
emissions should however not exceed the European Safety Net (Art. 14.1.a) except when an
installation is participating in a national emission reduction plan. This exemption for large 
combustion plants participating in national emission plans is in line with the requirements of the 
National Emission Ceilings Directive.

Regarding Annex V to VIII, the emission limit values set by the Commission are fixed most often 
at the upper range of the BATAEL which is in contradiction with the concept of European Safety 
Net. The industries covered in the Annexes should undergo the same procedure as the one 
provided in article 14.1.a or a co-decision process like proposed in art.68 which should start by 
reviewing the present figures in the Annexes.
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