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Ändringsförslag 382
Robert Sturdy

Förslag till direktiv
Bilaga I – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkning av sammanlagd installerad 
tillförd effekt hos anläggningar som avses 
i punkt 1.1, ska för 
förbränningsanläggningar som används 
inom hälso- och sjukvårdsanläggningar 
endast den normala driftskapaciteten 
inkluderas i beräkningen.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag erkänns att sjukhus måste ha avsevärd beredskapskapacitet, 
vilket är avgörande för att garantera kontinuerlig patientvård i händelse av strömavbrott. 
Därigenom undviker man också att sjukhus bestraffas för deras utsläppspotential snarare än 
deras verkliga utsläpp.

Ändringsförslag 383
Glenis Willmott

Förslag till direktiv
Bilaga I – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkning av sammanlagd installerad 
tillförd effekt hos anläggningar som avses 
i punkt 1.1, ska för 
förbränningsanläggningar som används 
inom hälso- och sjukvårdsanläggningar 
endast den normala driftskapaciteten 
inkluderas i beräkningen.

Or. en
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Motivering

Genom detta ändringsförslag erkänns att sjukhus måste ha avsevärd beredskapskapacitet, 
vilket är avgörande för att garantera kontinuerlig patientvård i händelse av strömavbrott. 
Därigenom undviker man också att sjukhus bestraffas för deras utsläppspotential snarare än 
deras verkliga utsläpp.

Ändringsförslag 384
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga I – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkning av sammanlagd installerad 
tillförd effekt hos anläggningar som avses 
i punkt 1.1, ska 
förbränningsanläggningar med en 
installerad tillförd effekt under 50 MW 
och som är i drift högst 350 timmar per år 
inte inkluderas i beräkningen.

utgår

Or. en

Motivering

Förbränningsanläggningar med en installerad effekt på 3-50 MW bör beaktas när man lägger 
ihop kapaciteterna för att avgöra huruvida dessa anläggningar klarar tröskelvärdet på 
20 MW i detta direktiv.

Ändringsförslag 385
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Bilaga I – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkning av sammanlagd installerad 
tillförd effekt hos anläggningar som avses 
i punkt 1.1, ska 
förbränningsanläggningar med en 
installerad tillförd effekt under 50 MW 

utgår
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och som är i drift högst 350 timmar per år 
inte inkluderas i beräkningen.

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 
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.

Ändringsförslag 386
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 2 – led 2.5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Drift av gjuterier för icke-järnmetaller 
som producerar gjutna metallprodukter, 
med en produktionskapacitet av gott gods
som överstiger 2,4 ton per dygn för bly och 
kadmium eller 12 ton per dygn för övriga 
metaller.

c) Drift av gjuterier för icke-järnmetaller 
som producerar gjutna metallprodukter, 
med en produktionskapacitet som 
överstiger 2,4 ton per dygn för bly och 
kadmium eller 12 ton per dygn för övriga 
metaller.

Or. en

Motivering

Dåligt gods är lika dåligt för miljön som gott gods, och följaktligen kan dessa två ord strykas.
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Ändringsförslag 387
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 3 – led 3.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1. Produktion av klinker (cement) i 
roterugn med en produktionskapacitet som 
överstiger 500 ton per dygn, eller av kalk i 
roterugn, eller andra typer av ugnar med en 
produktionskapacitet som överstiger 50 ton 
per dygn.

3.1. Produktion av klinker (cement) i 
roterugn med en produktionskapacitet som 
överstiger 50 ton per dygn, eller av kalk i 
roterugn, eller andra typer av ugnar med en 
produktionskapacitet som överstiger 50 ton 
per dygn.

Or. en

Motivering

Det verkar vara ett misstag att tröskeln när det gäller cementugnar ändrats från 50 ton per 
dygn till 500 ton per dygn. Detta måste rättas till.

Ändringsförslag 388
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 3 – led 3.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.5. Tillverkning av keramiska produkter 
genom bränning, i synnerhet takpannor, 
tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller 
porslin med en produktionskapacitet som 
överstiger 75 ton per dygn eller med en 
satsningsdensitet per ugn på mer än 300 kg 
per m3.

3.5. Tillverkning av keramiska produkter 
genom bränning, i synnerhet takpannor, 
tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller 
porslin med en produktionskapacitet som 
överstiger 75 ton per dygn och med en 
satsningsdensitet per ugn på mer än 300 kg 
per m3.

Or. xm

Motivering

Mycket små anläggningar som tillfälliga brännugnar och icke-industriella brännugnar som 
används i laboratorier och för hantverksändamål (där brännugnens storlek är 1 eller 2 m3) 
bör inte omfattas av direktivet. Detta ändringsförslag skulle medföra att kriteriet ”en 
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ugnskapacitet som överstiger 4 m3” blir onödigt för att hålla de anläggningar som inte avses 
utanför tillämpningsområdet. Samtidigt skulle definitionen på keramiska anläggningar i hela 
Europa harmoniseras och förenklas, miljöskyddet skulle bevaras och de administrativa 
kostnaderna skulle minskas.

Ändringsförslag 389
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 4 – led 4.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.1. Framställning av organiska kemikalier
såsom

4.1. Framställning av organiska 
baskemikalier såsom

Or. en

Motivering

Syftet med ”förslaget till omarbetning” är att (genom redaktionella ändringar) förtydliga 
ordalydelsen och också behålla det gällande tillämpningsområdet för framställning av 
kemiska ämnen som IPPC-direktivet omfattar. Genom strykningen av ordet ”baskemikalier” 
skulle man emellertid avsevärt kunna utvidga tillämpningsområdet genom att blandningar 
potentiellt skulle tas med där kemiska interaktioner sker. Detta kan potentiellt påverka många 
branscher utan att det varit kommissionens egentliga avsikt. Därför föreslår vi att den 
ursprungliga texten behålls så att det avsedda tillämpningsområdets tydlighet och 
rättssäkerhet behålls.

Ändringsförslag 390
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 4 – led 4.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.2. Framställning av oorganiska 
kemikalier såsom

4.2. Framställning av oorganiska 
baskemikalier såsom

Or. en
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Motivering

Syftet med ”förslaget till omarbetning” är att (genom redaktionella ändringar) förtydliga 
ordalydelsen och också behålla det gällande tillämpningsområdet för framställning av 
kemiska ämnen som IPPC-direktivet omfattar. Genom strykningen av ordet ”baskemikalier” 
skulle man emellertid avsevärt kunna utvidga tillämpningsområdet genom att blandningar 
potentiellt skulle tas med där kemiska interaktioner sker. Detta kan potentiellt påverka många 
branscher utan att det varit kommissionens egentliga avsikt. Därför föreslår vi att den 
ursprungliga texten behålls så att det avsedda tillämpningsområdets tydlighet och 
rättssäkerhet behålls. 

Ändringsförslag 391
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5 – led 5.1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Lagring med en kapacitet som överstiger 
10 ton lagrat material.

f) Lagring (D15, R13) med en 
totalkapacitet som överstiger 10 000 m3.

Or. de

Motivering

När det gäller lager är det bara totalkapaciteten som är meningsfull som tröskelmängd. Det 
är också dessa kapaciteter tillstånden avser. Dessutom bör man fortsätta att använda 
klassificering i R- och D-koder, eftersom dessa används inom avfallsbranschen.

Ändringsförslag 392
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5 – led 5.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.2. Förbränning av icke-farligt avfall med 
en kapacitet som överstiger 3 ton per 
timme.

5.2. Förbränning och samförbränning av 
icke-farligt avfall med en kapacitet som 
överstiger 3 ton per timme.

Or. en
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Motivering

På grund av liknande utsläppsnivåer måste samförbränning av icke-farligt avfall läggas till 
tillämpningsområdet, vilket är fallet i punkt 5.1 c för farligt avfall.

Ändringsförslag 393
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5 – led 5.2.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.2. Förbränning av icke-farligt avfall med 
en kapacitet som överstiger 3 ton per 
timme.

5.2. Förbränning och samförbränning av 
icke-farligt avfall med en kapacitet som 
överstiger 3 ton per timme.

Or. fr

Motivering

Kopplat till ändringsförslaget om skäl 23a (nytt).

Ändringsförslag 394
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5 – led 5.3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.3. bortskaffande eller återvinning av 
icke-farligt avfall med en kapacitet som 
överstiger 50 ton per dygn genom följande 
verksamheter:

5.3. bortskaffande eller återvinning av 
icke-farligt avfall genom följande 
verksamheter:

Or. en

Motivering

På grund av liknande utsläppsnivåer måste samförbränning av icke-farligt avfall läggas till 
tillämpningsområdet, vilket är fallet i punkt 5.1 c för farligt avfall.
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På grund av miljökonsekvenserna bör andra avfallsbehandlingsverksamheter, inbegripet de 
som behandlar mindre än 50 ton per dygn, omfattas av detta direktivs tillämpningsområde.

Ändringsförslag 395
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5 – led 5.3. – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Biologisk behandling. a) Biologisk behandling (D8).

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag utvidgar IPPC-systemet till att också omfatta komposterings- och 
biogasanläggningar. En sådan utvidgning är inte motiverad, eftersom dessa verksamheter 
inte är jämförbara med avseende på utsläppen med verksamheter som redan ingår i 
IPCC-systemet.

Ändringsförslag 396
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5 – led 5.3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Förbehandling av avfall för 
samförbränning.

utgår

Or. de

Motivering

En utvidgning av IPCC-systemet till denna verksamhet är inte motiverad, eftersom dessa 
verksamheter inte är jämförbara med avseende på utsläppen med verksamheter som redan 
ingår i IPCC-systemet.
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Ändringsförslag 397
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5 – led 5.3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Behandling av slagg och aska. utgår

Or. de

Motivering

En utvidgning av IPCC-systemet till denna verksamhet är inte motiverad, eftersom dessa 
verksamheter inte är jämförbara med avseende på utsläppen med verksamheter som redan 
ingår i IPCC-systemet.

Ändringsförslag 398
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5 – led 5.3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Behandling av slagg och aska. d) Behandling av slagg och aska som inte 
omfattas av andra kategorier av 
industriverksamheter.

Or. en

Motivering

Vissa av de nya verksamheter som ingår i kommissionens förslag omfattas redan delvis av 
andra industriella verksamheter i bilaga I. Det bör därför förtydligas att de nya 
verksamheterna hänför sig till de fall som inte redan tas upp.
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Ändringsförslag 399
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5 – led 5.3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Behandling av metallskrot. utgår

Or. en

Motivering

IPPC-direktivet syftar till att reglera industriverksamhet med särskilt viktiga miljöeffekter. Att 
ta med de enkla mekaniska processerna för behandling av metallskrot skulle inte 
överensstämma med det syftet. Dessutom tillhandahåller det gällande ramdirektivet om avfall 
en helt tillräcklig rättslig grund för kontroll av sådana verksamheter, och det har efter 
parlamentets nyligen gjorda översyn ytterligare förbättrats inom områdena för tillstånd, 
registrering och minimistandarder. 

Ändringsförslag 400
Kathy Sinnott

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5 – led 5.3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Behandling av metallskrot. utgår

Or. en

Motivering

IPPC-direktivet syftar till att reglera industriverksamhet med särskilt viktiga miljöeffekter. Att 
ta med de enkla mekaniska processerna för behandling av metallskrot skulle inte 
överensstämma med det syftet. Dessutom tillhandahåller det gällande ramdirektivet om avfall 
en helt tillräcklig rättslig grund för kontroll av sådana verksamheter, och det har efter 
parlamentets nyligen gjorda översyn ytterligare förbättrats inom områdena för tillstånd, 
registrering och minimistandarder. 
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Ändringsförslag 401
Péter Olajos

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5 – led 5.3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Behandling av metallskrot. utgår

Or. en

Motivering

IPPC-direktivet syftar till att reglera industriverksamhet med särskilt viktiga miljöeffekter. Att 
ta med de enkla mekaniska processerna för behandling av metallskrot skulle inte 
överensstämma med det syftet. Dessutom tillhandahåller det gällande ramdirektivet om avfall 
en helt tillräcklig rättslig grund för kontroll av sådana verksamheter, och det har efter 
parlamentets nyligen gjorda översyn ytterligare förbättrats inom områdena för tillstånd, 
registrering och minimistandarder. 

Ändringsförslag 402
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5 – led 5.3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Behandling av metallskrot. e) Anläggningar för klippning av 
metallskrot (R4, R12).

Or. de

Motivering

En utvidgning av IPCC-systemet till rena lager för metallskrot är inte motiverad, eftersom 
denna verksamhet inte är jämförbar med avseende på utsläppen med verksamheter som redan 
ingår i IPCC-systemet. Dessutom bör man fortsätta att använda klassificering i R- och 
D-koder, eftersom dessa används inom avfallsbranschen.
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Ändringsförslag 403
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5 – led 5.3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Behandling av metallskrot. e) Behandling av metallskrot som inte 
omfattas av andra kategorier av 
industriverksamheter.

Or. en

Motivering

Vissa av de nya verksamheter som ingår i kommissionens förslag omfattas redan delvis av 
andra industriella verksamheter i bilaga I. Det bör därför förtydligas att de nya 
verksamheterna hänför sig till de fall som inte redan tas upp.

Ändringsförslag 404
Robert Sturdy

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5 – led 5.3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.3a. Bilaga I ska inte gälla biologiska 
och fysikalisk-kemiska 
behandlingsprocesser för återvinning av 
icke-farligt avfall som redan omfattas av 
direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 19911

och som enbart resulterar i behandlat 
slam, i enlighet med definitionen i 
direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986. 
__________
1 EGT L 181, 4.7.1986, s. 6–12.

Or. en
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Motivering

Genomförandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse har lett till 
betydande förbättringar av miljön, som ytterligare bättrats på genom genomförandet av 
ramdirektivet om vatten och dess särdirektiv. Därför skulle tillämpning av kraven i 
IPPC-direktivet på den andra lagstiftningen lägga på ett ytterligare lager av reglering vilket 
skulle strida mot principerna med bättre lagstiftning och anpassning av lagstiftningen. 
Dessutom är rening av spillvatten inte industriell verksamhet.

Ändringsförslag 405
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5 – led 5.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.4. Avfallsdeponier som tar emot mer än 
10 ton per dygn eller med en totalkapacitet 
på mer än 25 000 ton, med undantag för 
avfallsdeponier för inert avfall.

5.4. Avfallsdeponier med en totalkapacitet 
på mer än 25 000 ton, med undantag för 
avfallsdeponier för inert avfall (D1, D5, 
D12).

Or. de

Motivering

När det gäller avfallsdeponier är det bara totalkapaciteten som är meningsfull som 
tröskelmängd. Det är också dessa kapaciteter tillstånden avser. Dessutom bör man fortsätta 
att använda klassificering i R- och D-koder, eftersom dessa används inom avfallsbranschen.

Ändringsförslag 406
Robert Sturdy

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 6 – led 6.4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Drift av slakterier för en produktion 
baserad på en slaktvikt som överstiger 
50 ton per dygn.

a) Drift av slakterier för en produktion
baserad på en slaktvikt som överstiger 
50 ton per dygn (kvartalsmedelvärde).

Or. en
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Motivering

I den form som förslaget utformats kommer ordalydelsen i det omarbetade direktivet att gälla 
ett antal små slakterier, foderkvarnar på lantbruk och enheter för beredning av flytande foder 
som kommer att drabbas av ändringarna i punkt 6.4 i bilaga I. Att återinföra ordet 
”kvartalsmedelvärde” kommer inte att bestraffa små producenter som kan ha kapacitet att 
producera upp till en viss nivå, men som inte gör det.

Ändringsförslag 407
Robert Sturdy

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 6 – led 6.4 – led b  led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Vegetabiliska råvaror för en produktion 
av mer än 300 ton produkter per dygn.

ii) Vegetabiliska råvaror för en produktion 
av mer än 300 ton produkter per dygn 
(kvartalsmedelvärde).

Or. en

Motivering

Se motiveringen till bilaga I, punkt 6.4 a.

Ändringsförslag 408
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 6 – led 6.4 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Vegetabiliska råvaror för en produktion 
av mer än 300 ton produkter per dygn.

ii) Vegetabiliska råvaror för en produktion 
av mer än 300 ton produkter per dygn 
(kvartalsmedelvärde).

Or. en
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Motivering

Denna hänvisning anger att man bör ta genomsnittet av värdena för produktionen av den 
färdiga produkten över en rullande tremånadersperiod. Toppar under den dagliga produktion 
(som huvudsakligen beror på variationer i råvaruflödet som också beror på 
säsongsvariationer och miljöfaktorer som påverkar jordbruksverksamheten) bör inte utlösa 
täckning av IPPC-direktivet, om sådana toppar jämnas ut över en tremånadersperiod. Det 
finns därför ingen anledning att ändra det nuvarande tillvägagångssättet.

Ändringsförslag 409
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 6 – led 6.4 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Vegetabiliska råvaror för en produktion 
av mer än 300 ton produkter per dygn.

ii) Vegetabiliska råvaror för en produktion 
av mer än 300 ton produkter per dygn 
(kvartalsmedelvärde). 

Or. fr

Motivering

Referensperioden för vegetabiliska råvaror måste ligga kvar på kvartalsbasis. Det finns ingen 
anledning att ändra denna regel som industrin och de behöriga myndigheterna är väl 
förtrogna med.

Den rådgivande gruppen sammansatt av de tre institutionernas juridiska avdelningar slog i 
sin rapport av den 6 juni 2008 tydligt fast att denna ändring som kommissionen föreslår är en 
grundläggande förändring som således faller under omarbetningsförfarandet.    

Ändringsförslag 410
Robert Sturdy

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 6 – led 6.4 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) En blandning av animaliska och 
vegetabiliska råvaror där 
produktionskapaciteten för färdiga 

iii) En blandning av animaliska och 
vegetabiliska råvaror där 
produktionskapaciteten för färdiga 
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produkter i ton per dygn överstiger produkter i ton per dygn 
(kvartalsmedelvärde) överstiger

– 75 om A är minst 10, eller 75, och mängden vegetabiliska råvaror 
som ingår i produktionskapaciteten för 
färdiga produkter ska divideras med 
faktorn 4.

– [300- (22,5 x A)] i alla andra fall,
där A är andelen animaliskt material (i 
procent) av produktionskapaciteten för 
färdiga produkter.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till bilaga I, punkt 6.4a.

Ändringsförslag 411
Robert Sturdy

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 6 – led 6.4 – led b  led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Animaliska råvaror (andra än enbart 
mjölk) för en produktion av mer än 75 ton 
produkter per dygn.

i) Animaliska råvaror (andra än enbart 
mjölk) för en produktion av mer än 75 ton 
färdiga produkter per dygn 
(kvartalsmedelvärde).

Or. en

Motivering

Se motiveringen till bilaga I, punkt 6.4 a.
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Ändringsförslag 412
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 6 – led 6.4 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) En blandning av animaliska och 
vegetabiliska råvaror där 
produktionskapaciteten för färdiga 
produkter i ton per dygn överstiger

iii) En blandning av animaliska och 
vegetabiliska råvaror där 
produktionskapaciteten för färdiga 
produkter i ton per dygn överstiger

– 75 om A är minst 10, eller 75, där mängden vegetabiliska råvaror i 
produktionskapaciteten för färdiga 
produkter ska delas med 4.

– [300- (22,5 x A)] i alla andra fall,
där A är andelen animaliskt material (i 
procent) av produktionskapaciteten för 
färdiga produkter.

Or. fr

Motivering

Den kombinerade regel som kommissionen föreslår är oerhört komplex, och såväl de 
nationella myndigheterna som verksamhetsutövarna kommer att få väldigt svårt att tillämpa 
den. Framför allt återspeglar den inte det befintliga förhållande på 1:4 som gäller för 
produktionstaken för animaliska och vegetabiliska råvaror enligt det nuvarande direktivet 
(75 ton för animaliska råvaror, 300 ton för vegetabiliska råvaror). Med detta ändringsförslag 
kommer förhållandet 1:4 konsekvent att tillämpas på samtliga möjliga kombinationer av 
blandningar.

Ändringsförslag 413
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 6 – led 6.6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 40 000 platser för slaktkycklingar eller 
30 000 platser för värphöns eller 
24 000 platser för ankor eller 
11 500 platser för kalkoner,

a) 36 000 platser för slaktkycklingar eller 
27 000 platser för värphöns eller 
22 000 platser för ankor eller 
10 000 platser för kalkoner,
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Or. en

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 are 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.

Ändringsförslag 414
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 6 – led 6.6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 40 000 platser för slaktkycklingar eller 
30 000 platser för värphöns eller 
24 000 platser för ankor eller 
11 500 platser för kalkoner,

a) 36 000 platser för slaktkycklingar eller 
27 000 platser för värphöns eller 
22 000 platser för ankor eller 
10 000 platser för kalkoner,

Or. en

Motivering

Alterraundersökningen tog fram tröskelvärden för fjäderfän genom att använda dem för 
slaktsvin (>30kg) som grund, med en beräknad genomsnittlig utsöndring av kväve på 11 kg 
per djur årligen, vilket innebär att IPPC:s tröskelvärde fastställs till 22 000 kg kväve per år 
per anläggning. Om man använder Alterraundersökningen för att beräkna tröskelvärdena 
innebär det emellertid att utsöndringen av kväve medför lägre tröskelvärden: 
36 667 slaktkycklingar, 27 500 värphöns, 22 000 ankor och 10 476 kalkoner.
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Ändringsförslag 415
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 6 – led 6.6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 40 000 platser för slaktkycklingar eller 
30 000 platser för värphöns eller 
24 000 platser för ankor eller 
11 500 platser för kalkoner,

a) 40 000 platser för fjäderfä,

Or. nl

Motivering

Återinförande av bestämmelsen från det ursprungliga direktivet, eftersom kommissionens 
ändring är oproportionerlig i förhållande till den miljöpåverkan som dessa anläggningar för 
djuruppfödning har, och därför kan anses som mycket problematisk.

Ändringsförslag 416
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 6 – led 6.6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 40 000 platser för slaktkycklingar eller 
30 000 platser för värphöns eller 
24 000 platser för ankor eller 
11 500 platser för kalkoner,

a) 40 000 platser för fjäderfä,

Or. en

Motivering

Om definitionen av fjäderfän delas upp kommer fler anläggningar att omfattas av direktivet. 
Det är tveksamt om denna utvidgning kommer att vara till någon avgörande nytta för miljön, 
men de administrativa kostnaderna kommer att vara betydande.
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Ändringsförslag 417
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 6 – led 6.6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om andra arter av fjäderfä än dem som 
anges i a, eller olika arter som nämns i 
a-c, föds upp i samma anläggning, ska 
tröskelvärdet beräknas på grundval av
kväveutsöndring motsvarande de ovan 
angivna tröskelvärdena.

utgår

Or. en

Motivering

Om definitionen av fjäderfän delas upp kommer fler anläggningar att omfattas av direktivet. 
Det är tveksamt om denna utvidgning kommer att vara till någon avgörande nytta för miljön, 
men de administrativa kostnaderna kommer att vara betydande.

Ändringsförslag 418
Robert Sturdy

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 6 – led 6.6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om andra arter av fjäderfä än dem som 
anges i a, eller olika arter som nämns i 
a-c, föds upp i samma anläggning, ska 
tröskelvärdet beräknas på grundval av 
kväveutsöndring motsvarande de ovan 
angivna tröskelvärdena.

utgår

Or. en

Motivering

I detta stycke i förslaget hänvisas till ”kväveutsöndring motsvarande”, vilket varken 
definieras eller ges en referens, och ingen mekanism ges, nära inpå ett fullständigt 
medbeslutandeförfarande, för att göra detta senare. I vilket fall som helst skulle ytterligare 
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regleringskostnader tillkomma för att identifiera anläggningar för vilka bestämmelsen skulle 
gälla.

Ändringsförslag 419
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 6 – led 6.6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.6a. Intensiv uppfödning eller gödning 
av vattenlevande arter, enligt följande:
a) I anläggningar som direkt släpper ut 
spillvatten med en produktion på
– minst 45 000 kg fisk per år i system med 
genomströmning och återcirkulation som 
släpper ut avloppsvatten åtminstone 
30 dagar om året.
– minst 45 000 kg fisk per år i system med 
nätkassar eller nedsänkta burar.
b) Varje anläggning som ligger direkt vid 
havs- och kustvatten, och producerar 
minst 1 000 ton/ha/år musslor.
c) När så beslutas av den behöriga 
myndigheten för det vattenområde som 
definierats i enlighet med EU:s direktiv 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område1, med beaktande 
av de lokala förhållandena på den plats 
där anläggningen ska förläggas och i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
BAT-referensdokumentet.
____________
1 2000/60/EG, EGT L 327, 22.12.2000, 
s. 1.

Or. en
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Motivering

Att ta med vattenbruk i IPPC-direktivets tillämpningsområde kommer att göra det möjligt att 
hitta och utveckla systematiska metoder för att minska föroreningar från denna verksamhet 
vid källan, och därför förbättra vattenbrukets miljökonsekvenser.

Ändringsförslag 420
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 6 – led 6.9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.9. Behandling av trä och träprodukter 
med träskyddsmedel där 
produktionskapaciteten överstiger 75 m3

per dygn.

6.9. Behandling av trä och träprodukter 
med träskyddsmedel där 
produktionskapaciteten överstiger 50 m3

per dygn.

Or. en

Motivering

Detta tröskelvärde bör sänkas till 50 m³/dag för att man ska uppnå överensstämmelse med 
E-PRTR-tröskelvärdet och bidra till att minska specifika miljökonsekvenser, som utsläpp av 
flyktiga organiska ämnen som härrör från lösningsmedelsbaserade agenser och effekter på 
mark och vattenföroreningar som härrör från verksamma ämnen (biocider) eller andra 
ekotoxikologiska ämnen.

Ändringsförslag 421
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 6 – led 6.9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.9. Behandling av trä och träprodukter
med träskyddsmedel där 
produktionskapaciteten överstiger 75 m3

per dygn.

6.9. Behandling av trä och träprodukter 
med träskyddsmedel där 
produktionskapaciteten överstiger 50 m3

per dygn.

Or. en
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Motivering

Detta tröskelvärde bör sänkas till 50 m³/dag för att man ska uppnå överensstämmelse med 
E PRTR-tröskelvärdet och bidra till att minska specifika miljökonsekvenser, som utsläpp av 
flyktiga organiska ämnen som härrör från lösningsmedelsbaserade agenser och effekter på 
mark och vattenföroreningar som härrör från verksamma ämnen (biocider) eller andra 
ekotoxikologiska ämnen.

Ändringsförslag 422
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Bilaga II – ZIEMIA (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

LAND
1. Svaveldioxider och andra 
svavelföreningar
2. Kväveoxider och andra 
kväveföroreningar
3. Flyktiga organiska föreningar som 
förekommer i marken
4. Organiska fosforföreningar
5. Asbestfibrer
6. Klor och dess föreningar
7. Organiska halogenföreningar och 
ämnen som kan bilda sådana föreningar i 
marken 
8. Organiska tennföreningar
9. Biocider och växtskyddsmedel
10. Fluor och dess föreningar
11. Svårnedbrytbara kolväten och 
svårnedbrytbara och bioackumulerbara 
toxiska ämnen
12. Metaller och deras föreningar
13. Arsenik och dess föreningar
14. Cyanider
15. Syretärande ämnen i marken
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16. Polyklorerade dibenso-p-dioxiner och 
polyklorerade dibensofuraner
17. Ämnen och beredningar för vilka det 
har påvisats att de har cancerogena eller 
mutagena egenskaper eller kan påverka 
fortplantningen på jordytan

Or. pl

Motivering

Förorenande ämnen har definierats för endast två miljöelement. Det behövs därför även en 
förteckning över ämnen som förorenar jordytan.

Ändringsförslag 423
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga II – VATTEN – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Ämnen som förtecknas i bilaga X till 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område

13. Ämnen som förtecknas i bilagorna 
VIII och X till Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område

Or. en

Motivering

Hänger samman med att vattenbruk tas med i IPPC-direktivets tillämpningsområde.
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Ändringsförslag 424
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Allmänheten ska informeras (genom 
offentliga meddelanden eller på annat 
lämpligt sätt, t.ex. med hjälp av 
elektroniska medier när sådana är 
tillgängliga) om följande på ett tidigt 
stadium under beslutsprocessen och senast 
så snart som information rimligen kan ges:

1. I enlighet med bestämmelserna i 
Århuskonventionen ska allmänheten 
informeras (genom offentliga meddelanden 
eller på annat lämpligt sätt, t.ex. med hjälp 
av elektroniska medier när sådana är 
tillgängliga) om följande på ett tidigt 
stadium under beslutsprocessen och senast 
så snart som information rimligen kan ges:

Or. pl

Ändringsförslag 425
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Närmare bestämmelser om information 
till allmänheten (till exempel genom 
affischering inom ett visst område eller 
offentliggörande i lokalpressen) och om 
samråd med den berörda allmänheten (till 
exempel skriftligen eller genom offentlig 
utfrågning) ska fastställas av 
medlemsstaterna. För de olika etapperna 
ska det fastställas rimliga tidsramar som 
ger tillräckligt med tid för att informera 
allmänheten och för den berörda 
allmänheten att förbereda sig och på ett 
effektivt sätt delta under beslutsprocessen 
på miljöområdet i enlighet med 
bestämmelserna i denna bilaga.

5. Närmare bestämmelser om information 
till allmänheten (till exempel genom 
affischering inom ett visst område eller 
offentliggörande i lokalpressen) och om 
samråd med den berörda allmänheten (till 
exempel skriftligen eller genom offentlig 
utfrågning) ska fastställas av 
medlemsstaterna. För de olika etapperna 
ska det fastställas rimliga tidsramar som 
ger tillräckligt med tid för att informera 
allmänheten och för den berörda 
allmänheten att förbereda sig och på ett 
effektivt sätt delta under beslutsprocessen 
på miljöområdet i enlighet med 
Århuskonventionen och bestämmelserna i 
denna bilaga.

Or. pl
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Ändringsförslag 426
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för SO2 för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad 
tillförd effekt 
(MWt)

Stenkol och 
brunkol

Biomassa Torv Flytande 
bränslen

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

För förbränningsanläggningar som använder fasta bränslen och som fick tillstånd före den 
27 november 2002 och som är i drift högst 1 500 timmar per år som ett rullande medelvärde 
över fem år, ska gälla ett utsläppsgränsvärde för SO2 på 800 mg/Nm3.

Ändringsförslag

2. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för SO2 för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd 
effekt (MWt)

Stenkol och 
brunkol

Biomassa Torv Flytande bränslen

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

För förbränningsanläggningar som använder fasta och flytande bränslen och som är i drift 
högst 1 500 timmar per år som ett rullande medelvärde över fem år, ska gälla ett 
utsläppsgränsvärde för SO2 på 800 mg/Nm3.

För förbränningsanläggningar som använder fasta eller flytande bränslen och som fick 
tillstånd före den 27 november 2002 och som är i drift högst 20 000 timmar under de åtta 
följande åren, ska gälla ett utsläppsgränsvärde för SO2 på 800mg/Nm3.

Or. fi



AM\743553SV.doc 29/114 PE412.329v01-00

SV

Ändringsförslag 427
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för SO2 för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad 
tillförd effekt 
(MWt)

Stenkol och 
brunkol

Biomassa Torv Flytande 
bränslen

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

Ändringsförslag

2. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för SO2 för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad 
tillförd effekt 
(MWt)

Stenkol och 
brunkol

Biomassa Torv Flytande 
bränslen

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

Or. en

Motivering

Att minska industriutsläppen är viktigast i fråga om luftföroreningar. IPPC-direktivet är en 
viktig europeisk åtgärd för att medlemsstaterna ska kunna uppfylla sina utsläppsmål senast 
2020. Utsläppsgränsvärdena för stora förbränningsanläggningar måste därför fastställas mer 
i överensstämmelse med befintlig bästa tillgängliga teknik enligt BREF-dokumenten.

Ändringsförslag 428
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 2
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Kommissionens förslag

2. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för SO2 för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad 
tillförd effekt 
(MWt)

Stenkol och 
brunkol

Biomassa Torv Flytande 
bränslen

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

Ändringsförslag

2. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för SO2 för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad 
tillförd effekt 
(MWt)

Stenkol och 
brunkol

Biomassa Torv Flytande 
bränslen

50-100 200 200 200 350
150 *

100-300 100 200 200 250
150 *

> 300 20 200 50 200
100 **

* vid förbränning i fluidiserad bädd

** vid förbränning i cirkulerande eller trycksatt fluidiserad bädd

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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Ändringsförslag 429
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för SO2 för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad 
tillförd effekt 
(MWt)

Stenkol och 
brunkol

Biomassa Torv Flytande 
bränslen

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

Ändringsförslag

2. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för SO2 för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad 
tillförd effekt 
(MWt)

Stenkol och 
brunkol

Biomassa Torv Flytande 
bränslen

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* vid förbränning i fluidiserad bädd

** vid förbränning i cirkulerande eller trycksatt fluidiserad bädd

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.

Ändringsförslag 430
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för SO2 för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad 
tillförd effekt 
(MWt)

Stenkol och 
brunkol

Biomassa Torv Flytande 
bränslen

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

Ändringsförslag

2. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för SO2 för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad 
tillförd effekt 
(MWt)

Stenkol och 
brunkol

Biomassa Torv Flytande 
bränslen

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *
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> 300 20 200 50 50
100 **

* vid förbränning i fluidiserad bädd
** vid förbränning i cirkulerande eller trycksatt fluidiserad bädd

Or. en

Motivering

Stora förbränningsanläggningar är den största bidragande orsaken till den allmänna 
luftföroreningen genom att bidra med ungefär 90 % av de totala industriutsläppen. Av de 
totala utsläppen som ingick i EPER 2004 släpptes 74 % av den viktiga luftföroreningen SO2
ut från förbränningsanläggningar som var större än 50 MW (2 853 000 ton). Enligt 
nationella prognoser förväntas dessa öka till 78 % (2010). I BREF-dokumentet om stora 
förbränningsanläggningar från 2006 hävdas det att de föreslagna utsläppsgränsvärdena för 
svaveldioxid kunde nås redan detta år.

Ändringsförslag 431
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När utsläppsgränsvärden enligt ovan inte 
kan uppfyllas på grund av egenskaperna 
hos ett bränsle, ska en avsvavlingsgrad på 
åtminstone 60 procent uppnås för 
anläggningar med en installerad tillförd 
effekt på högst 100 MWt, och för 
anläggningar på mer än 100 MWt och 
högst 300 MWt ska ett utsläppsgränsvärde 
på 400 mg/Nm3 eller en avsvavlingsgrad 
på minst 92 procent uppnås, och för 
anläggningar på över 300 MWt ska ett 
utsläppsgränsvärde på 400 mg/Nm3 och 
en avsvavlingsgrad på minst 95 procent 
uppnås.

Or. de
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Motivering

Om gränsvärdena inte kan uppfyllas när det förekommer en högre naturlig svavelhalt i 
bränslet, bör det vara möjligt med en ambitiösare avsvavlingsgrad, såsom i gällande rätt. 
Ordalydelsen motsvarar till stor del de gällande bestämmelserna i direktiv 2001/80/EG, dock 
med lämpliga skärpningar. Denna reglering har begränsad betydelse för 
svaveldioxidutsläppen i gemenskapen men stor ekonomisk betydelse för de berörda 
regionerna.

Ändringsförslag 432
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 4

Kommissionens förslag

4. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd 
effekt (MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa och 
torv

Flytande 
bränslen

50-100 300
450 vid pulvereldning av 

brunkol

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

För förbränningsanläggningar som använder fasta bränslen med en installerad tillförd effekt 
på högst 500 MW, som fick tillstånd före den 27 november 2002 och som inte är i drift mer 
än 1 500 timmar per år som ett rullande medelvärde över fem år, ska gälla ett 
utsläppsgränsvärde för NOx på 450 mg/Nm3.

För förbränningsanläggningar som använder fasta bränslen med en installerad tillförd effekt 
på minst 500 MW, som fick tillstånd före den 1 juli 1987 och som inte är i drift mer än 
1 500 timmar per år som ett rullande medelvärde över fem år, ska gälla ett utsläppsgränsvärde 
för NOx på 450 mg/Nm3.

Ändringsförslag

4. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd Stenkol och brunkol Biomassa och Flytande 
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effekt (MWt) torv bränslen
50-100 600

450 vid pulvereldning av 
brunkol

600 450

100-300 500 600 450
300 200 200 450

För förbränningsanläggningar som använder fasta eller flytande bränslen med en installerad 
tillförd effekt på högst 500 MW och som inte är i drift mer än 1 500 timmar per år som ett 
rullande medelvärde över fem år, ska gälla ett utsläppsgränsvärde för NOx (mätt som NO2) på 
450 mg/Nm3.

För förbränningsanläggningar som använder fasta eller flytande bränslen med en installerad 
tillförd effekt på minst 500 MW och som inte är i drift mer än 1 500 timmar per år som ett 
rullande medelvärde över fem år, ska gälla ett utsläppsgränsvärde för NOx på 600 mg/Nm3.

För förbränningsanläggningar som använder fasta eller flytande bränslen och som fick 
tillstånd före den 27 november 2002 och som är i drift högst 20 000 timmar under de åtta 
följande åren, ska gälla ett utsläppsgränsvärde för NOx på 600mg/Nm3.

Or. fi

Ändringsförslag 433
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 4 – inledningen och tabellen

Kommissionens förslag

4. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd 
effekt (MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa och 
torv

Flytande 
bränslen

50-100 300
450 vid pulvereldning av 

brunkol

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150
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Ändringsförslag

4. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd 
effekt (MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa och 
torv

Flytande 
bränslen

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

> 300 50 50 50

* vid pulvereldning av stenkol: utsläppsgränsvärde på 90 mg/Nm3 för anläggningar med en 
installerad tillförd effekt på upp till och inklusive 300 MWt

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. This 
should become the standard at least when this Directive enters into force (expected 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.

Ändringsförslag 434
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 4 – inledningen och tabellen

Kommissionens förslag

4. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd 
effekt (MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa och 
torv

Flytande 
bränslen

50-100 300
450 vid pulvereldning av 

brunkol

300 450

100-300 200 250 200
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> 300 200 200 150

Ändringsförslag

4. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd 
effekt (MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa och 
torv

Flytande 
bränslen

50-100 200
vid pulvereldning av stenkol: 
utsläppsvärde på 90 mg/Nm3

för anläggningar med en 
installerad tillförd effekt på 

upp till och 
inklusive 300 MWt

150 150

100-300 100 150 150
> 300 50 50 50

Or. en

Motivering

Stora förbränningsanläggningar är den största bidragande orsaken till den allmänna 
luftföroreningen genom att bidra med ungefär 90 % av de totala industriutsläppen. Av de 
totala utsläppen som ingick i EPER 2004 släpptes 74 % av den viktiga luftföroreningen SO2
ut från förbränningsanläggningar som var större än 50 MW (2 853 000 ton). Enligt 
nationella prognoser förväntas dessa öka till 78 % (2010). I BREF-dokumentet om stora 
förbränningsanläggningar från 2006 hävdas det att de föreslagna utsläppsgränsvärdena för 
svaveldioxid kunde nås redan detta år. 

Ändringsförslag 435
Christian Ehler

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 4 – inledningen och tabellen

Kommissionens förslag

4. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd Stenkol och brunkol Biomassa och Flytande 
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effekt (MWt) torv bränslen
50-100 300

450 vid pulvereldning av 
brunkol

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Ändringsförslag

4. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd 
effekt (MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa och 
torv

Flytande 
bränslen

50-100 300
450 vid eldning av brunkol

300 450

100-300 200
400 vid eldning av brunkol

250 200

> 300 200 200 150

Or. de

Motivering

För anläggningar med en installerad tillförd effekt på 50-100 MWt bör 450 mg/Nm³ inte 
begränsas till enbart pulvereldning av brunkol. I analogi med detta bör det fastställas ett 
utsläppsgränsvärde på 400 mg/Nm³ för anläggningar med en installerad tillförd effekt på 
100-300 MWt för eldning av brunkol, eftersom 200 mg/m³ inte går att uppnå på grund av 
storleken på förbränningsrummen i denna storlekskategori av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 437
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för 
NOx och CO för gaseldade 
förbränningsanläggningar

5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för 
NOx (uttryckt som NO2) och CO för 
gaseldade förbränningsanläggningar

Or. en
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Motivering

Hittills har begränsningar av kolmonoxid nästan bara avsett gasformiga bränslen. När det 
gäller utsläppsgränsvärdena för kolmonoxid finns det därför ingen likvärdig behandling av 
de olika bränslena. Därför föreslås att utsläppsgränsvärdena för kolmonoxid stryks. NOx
standardiseras som NO2.

Ändringsförslag 438
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 5 – inledningen och tabellen

Kommissionens förslag

5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx och CO för gaseldade förbränningsanläggningar

NOx CO
Gaseldade pannor 100 100

Gasturbiner (inkl. 
gaskombiverk) som använder 
naturgas(1) som bränsle

50(2)(3)  100

Gasturbiner (inkl. 
gaskombiverk ) som 
använder annan gas än 
naturgas som bränsle(4)

90 100

Gasmotorer 100 100

Ändringsförslag

5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx och CO för gaseldade förbränningsanläggningar

NOx CO
Gaseldade pannor 100

För anläggningar i 
den mening som avses 

i artikel 4.1 i 
Europaparlamentets 
och rådets direktiv 

2001/80/EG av den 23 
oktober 2001om 
begränsning av 

utsläpp till luften av 

100
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vissa föroreningar 
från stora 

förbränningsanläggni
ngar gäller följande 

bestämmelse: 

För anläggningar som 
använder masugnsgas 

eller koksugnsgas 
gäller 

utsläppsgränsvärdet 
135 mg/Nm³ för 
kvävedioxid och 
kvävemonoxid, 

uttryckt som 
kvävedioxid.

Gasturbiner (inkl. 
gaskombiverk) som använder 
naturgas(1) som bränsle

50(2)(3)  100

Gasturbiner (inkl. 
gaskombiverk ) som 
använder annan gas än 
naturgas som bränsle(4)

90 100

Gasmotorer 100 100

Or. de

Motivering

Gällande rätt gör åtskillnad i utsläppskraven mellan äldre och nyare anläggningar. Detta bör 
behållas vid användning av masugns- och koksugnsgas. Genom tidsaspekten i artikel 4.1 i 
direktiv 2001/80/EG (anläggningarna ska tas i drift senast november 2003) uppkommer ingen 
sänkning av standarden vid projektering av nya anläggningar. Genom värdet 135 mg/Nm3

fastställs ett ambitiöst värde, som tar hänsyn till egenheterna vid användning av masugns-
och koksugnsgas, och går utöver direktiv 2001/80/EG.

Ändringsförslag 439
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 5 – inledningen och tabellen

Kommissionens förslag
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5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx och CO för gaseldade förbränningsanläggningar

NOx CO
Gaseldade pannor 100 100

Gasturbiner (inkl. 
gaskombiverk) som använder 
naturgas(1) som bränsle

50(2)(3)  100

Gasturbiner (inkl. 
gaskombiverk) som använder 
annan gas än naturgas som 
bränsle(4)

90 100

Gasmotorer 100 100

Ändringsförslag

5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx och CO för gaseldade förbränningsanläggningar

NOx CO
Gaseldade pannor 50 30

Gasturbiner (inkl. 
gaskombiverk) som använder 
naturgas(1) som bränsle

50(2)(3)  50

Gasturbiner (inkl. 
gaskombiverk) som använder 
annan gas än naturgas som 
bränsle(4)

90 50

Gasmotorer 20 30

Or. en

Motivering

Att minska industriutsläppen är viktigast i fråga om luftföroreningar. IPPC-direktivet är en 
viktig europeisk åtgärd för att medlemsstaterna ska kunna uppfylla sina utsläppsmål senast 
2020. Utsläppsgränsvärdena för stora förbränningsanläggningar måste därför fastställas mer 
i överensstämmelse med befintlig bästa tillgängliga teknik enligt BREF-dokumenten.
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Ändringsförslag 440
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 5 – inledningen och tabellen

Kommissionens förslag

5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx och CO för gaseldade förbränningsanläggningar

NOx CO
Gaseldade pannor 100 100
Gasturbiner (inkl. 
gaskombiverk) som använder 
naturgas(1) som bränsle

50(2)(3)  100

Gasturbiner (inkl. 
gaskombiverk) som 
använder annan gas än 
naturgas som bränsle(4)

90 100

Gasmotorer 100 100

Ändringsförslag

5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx och CO för gaseldade förbränningsanläggningar

NOx

Gaseldade pannor 50 30
Gasturbiner (inkl. 
gaskombiverk) som använder 
naturgas(1) som bränsle

20(²) 5
30 om en tillsatseldning 

(värmeåtervinning genom 
ånggenerator) används

Gasmotorer 20 30

Or. en

Motivering

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected 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 
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be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Ändringsförslag 441
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 5

Kommissionens förslag

5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx och CO för gaseldade förbränningsanläggningar

NOx CO
Gaseldade pannor 100 100
Gasturbiner (inkl. 
gaskombiverk) som använder 
naturgas(1) som bränsle

50(2)(3)  100

Gasturbiner (inkl. 
gaskombiverk) som använder 
annan gas än naturgas som 
bränsle(4)

90 100

Gasmotorer 100 100

Ändringsförslag

5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx och CO för gaseldade förbränningsanläggningar

NOx

Gaseldade pannor med en 
installerad tillförd effekt som 
är mindre än eller lika med 
300 MW

150

Gaseldade pannor med en 
installerad tillförd effekt som 
är högre än 300 MW

100)(6)(

Gasturbiner (inkl. 
gaskombiverk) som använder 
naturgas(1) som bränsle

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

Gasturbiner (inkl. 
gaskombiverk) som använder 
annan gas än naturgas som 
bränsle(4) 

90

Gasmotorer 200 (6)
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Or. en

Motivering

Att ha olika krav för gaseldade pannor beroende på storleken är i överensstämmelse med 
direktivet om stora förbränningsanläggningar och bör kvarstå. Beträffande 
utsläppsgränsvärdena för kolmonoxid finns det ingen lika behandling av olika bränslen, 
eftersom begränsningen av kolmonoxid hittills endast har gällt gasformiga bränslen. Därför 
vore det bättre att stryka utsläppsgränsvärdena för kolmonoxid.

Ändringsförslag 442
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 5

Kommissionens förslag

5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx och CO för gaseldade förbränningsanläggningar

NOx CO
Gaseldade pannor 100 100

Gasturbiner (inkl. 
gaskombiverk) som 
använder naturgas(1) som 
bränsle

50(2)(3)  100

Gasturbiner (inkl. 
gaskombiverk) som 
använder annan gas än 
naturgas som bränsle(4)

90 100

Gasmotorer 100 100

Ändringsförslag

5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx och CO för gaseldade förbränningsanläggningar

NOx CO
Gaseldade pannor 50 30
Gasturbiner (inkl. 
gaskombiverk)(1)

20(2) 5
30 om en tillsatseldning 
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(värmeåtervinning genom 
ånggenerator) används

Gasmotorer 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-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

Ändringsförslag 443
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 5 – anmärkning 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För gasturbiner med enkel process 
som inte tillhör någon av de kategorier 
som nämns i anmärkning 2, men som har 
en verkningsgrad på mer än 35 % –
fastställd vid grundbelastningsbetingelser 
enligt ISO – ska utsläppsgränsvärdet för 

utgår
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NOx vara 50xη/35, där η är gasturbinens 
verkningsgrad vid 
grundbelastningsbetingelser enligt ISO 
uttryckt i procent.

Or. en

Motivering

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected 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.

Ändringsförslag 444
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 5 – anmärkning 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För gasturbiner med enkel process 
som inte tillhör någon av de kategorier 
som nämns i anmärkning 2, men som har 
en verkningsgrad på mer än 35 % –
fastställd vid grundbelastningsbetingelser 
enligt ISO – ska utsläppsgränsvärdet för 
NOx vara 50xη/35, där η är gasturbinens 
verkningsgrad vid 
grundbelastningsbetingelser enligt ISO 
uttryckt i procent.

utgår

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) 
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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.

Ändringsförslag 445
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 5 – anmärkning 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Dessa utsläppsgränsvärden gäller 
även gasturbiner som använder lätta och 
medeltunga destillat som flytande 
bränslen.

utgår

För gasturbiner (inklusive gaskombiverk), 
gäller de utsläppsgränsvärden för NOx
och CO som anges i tabellen i denna 
punkt endast över 70 % belastning.
Gasturbiner för reservdrift som drivs 
mindre än 500 timmar per år ska inte 
omfattas av de utsläppsgränsvärden som 
anges i denna punkt. 
Verksamhetsutövaren vid sådana 
anläggningar ska registrera driftstiden.

Or. en

Motivering

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
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then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected 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.

Ändringsförslag 446
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 5 – anmärkning 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Dessa utsläppsgränsvärden gäller 
även gasturbiner som använder lätta och 
medeltunga destillat som flytande 
bränslen.

utgår

För gasturbiner (inklusive gaskombiverk), 
gäller de utsläppsgränsvärden för NOx
och CO som anges i tabellen i denna 
punkt endast över 70 % belastning.
Gasturbiner för reservdrift som drivs 
mindre än 500 timmar per år ska inte 
omfattas av de utsläppsgränsvärden som 
anges i denna punkt. 
Verksamhetsutövaren vid sådana 
anläggningar ska registrera driftstiden.

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 
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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.

Ändringsförslag 447
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 5 – anmärkning 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För gasturbiner (inklusive gaskombiverk), 
gäller de utsläppsgränsvärden för NOx och 
CO som anges i tabellen i denna punkt 
endast över 70 % belastning.

(4a) För gasturbiner (inklusive 
gaskombiverk), gäller de 
utsläppsgränsvärden för NOx som anges i 
tabellen i denna punkt endast över 70 % 
belastning.

Or. en

Motivering

Om utsläppsgränsvärden för kolmonoxid införs för samtliga bränslen ska kolmonoxid läggas 
till igen här.

Ändringsförslag 448
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 5 – anmärkning 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gasturbiner för reservdrift som drivs 
mindre än 500 timmar per år ska inte 
omfattas av de utsläppsgränsvärden som 
anges i denna punkt. Verksamhetsutövaren 

(4b) Gaseldade pannor, gasturbiner eller 
gasmotorer som drivs mindre än 
500 timmar per år ska inte omfattas av de 
utsläppsgränsvärden som anges i denna 
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vid sådana anläggningar ska registrera 
driftstiden.

punkt. Verksamhetsutövaren vid sådana 
anläggningar ska registrera driftstiden.

Or. en

Motivering

Ett fåtal äldre gasturbiner behålls för reservdrift för att ersätta nya om de går sönder, vid 
underhåll eller under efterfrågetoppar. Dessa enheter drivs högst 500 timmar om året och 
deras totala utsläpp spelar ingen större roll. I detta fall bör utsläppsgränsvärdet inte 
tillämpas.

Ändringsförslag 449
Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 5 – anmärkning 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gasturbiner för reservdrift som drivs 
mindre än 500 timmar per år ska inte 
omfattas av de utsläppsgränsvärden som 
anges i denna punkt. Verksamhetsutövaren 
vid sådana anläggningar ska registrera 
driftstiden.

Gasturbiner för reservdrift som drivs 
mindre än 500 timmar per år, beräknat 
som ett rullande medelvärde över fem år,
ska inte omfattas av de 
utsläppsgränsvärden som anges i denna 
punkt. Verksamhetsutövaren vid sådana 
anläggningar ska registrera driftstiden.

Or. en

Motivering

Anläggningar som levererar under toppbelastningar drivs utan ett planerat schema på 
årsbasis beroende på energiefterfrågan och eventuella störningar i andra kraftverk. Det vore 
därför lämpligare att beräkna driftstiden utifrån ett rullande medelvärde över fem år. Av 
samma anledning antogs med rätta det rullande medelvärdet över fem år i direktiv 
2001/80/EG för de kraftverk som omfattas av undantag.
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Ändringsförslag 450
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 5 – anmärkning 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) För en gasturbin som drivs med 
naturgas med en installerad tillförd effekt 
som är mindre än 50 MW, som är en del 
av en gemensam anläggning med en 
installerad tillförd effekt på 50 MW eller 
mer, ska ett annat utsläppsgränsvärde på 
100 mg/m3 gälla för NOx vid belastning 
över 70 %, vid 
grundbelastningsbetingelser enligt ISO.

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.

Ändringsförslag 451
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 5 – anmärkning 4d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4d) För en gasturbin eller gasmotor med 
ett högsta massflöde på 20 mg NOx som 
N02 per år ska kraven på att begränsa 
utsläppen av NOx inte gälla. 
Driftsoperatören av en sådan gasturbin 
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ska lämna in objektiva bevis för 
efterlevnaden av detta massflöde till den 
behöriga myndigheten den 31 mars varje 
år för föregående år.

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.

Ändringsförslag 452
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 5 – anmärkning 4e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4e) För gasturbiner som fick tillstånd 
före den 27 november 2002 och som är i 
drift högst 1 500  timmar per år som ett 
rullande medelvärde över fem år, ska ett 
utsläppsgränsvärde på 150 mg NOx som 
NO2 /m3 gälla.

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 
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to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Ändringsförslag 453
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 5 – anmärkning 4f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4f) Gasturbiner kan undantas från kravet 
på att iaktta utsläppsgränsvärden om 
driftsoperatören av en befintlig gasturbin 
förbinder sig, genom en skriftlig 
försäkran som lämnas in till den behöriga 
myndigheten senast den 30 juni 2016, att 
inte driva gasturbinen i mer än 
10 000 driftstimmar från och med den 
1 januari 2016.

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.

Ändringsförslag 454
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 6

Kommissionens förslag
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6. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för stoft för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd effekt 
(MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa och torv Flytande bränslen

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

Ändringsförslag

6. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för stoft för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd effekt 
(MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa och torv Flytande bränslen

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

För förbränningsanläggningar som använder fasta eller flytande bränslen med en 
installerad tillförd effekt på högst 500 MW och som inte är i drift mer än 1 500 timmar per 
år som ett rullande medelvärde över fem år, ska gälla ett utsläppsgränsvärde för stoft på 50 
mg/Nm3.

För förbränningsanläggningar som använder fasta bränslen och som fick tillstånd före den 
27 november 2002 och som är i drift högst 20 000 timmar under de åtta följande åren, ska 
gälla ett utsläppsgränsvärde för stoft på 50 mg/Nm3.

Or. fi

Ändringsförslag 455
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 6

Kommissionens förslag

6. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för stoft för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd effekt 
(MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa och torv Flytande bränslen

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

Ändringsförslag

6. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för stoft för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd effekt 
(MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa och torv Flytande bränslen

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

Or. en

Motivering

Att minska industriutsläppen är viktigast i fråga om luftföroreningar.  IPPC-direktivet är en 
viktig europeisk åtgärd för att medlemsstaterna ska kunna uppfylla sina utsläppsmål senast 
2020.  Utsläppsgränsvärdena för stora förbränningsanläggningar måste därför fastställas 
mer i överensstämmelse med befintlig bästa tillgängliga teknik enligt BREF-dokumenten.

Ändringsförslag 456
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 1 – punkt 7 – tabellen – kolumn 2 – rad 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30 10

Or. en

Motivering

Att minska industriutsläppen är viktigast i fråga om luftföroreningar.  IPPC-direktivet är en 
viktig europeisk åtgärd för att medlemsstaterna ska kunna uppfylla sina utsläppsmål senast 
2020.  Utsläppsgränsvärdena för stora förbränningsanläggningar måste därför fastställas 
mer i överensstämmelse med befintlig bästa tillgängliga teknik enligt BREF-dokumenten. 
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Ändringsförslag 457
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

ny 2. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för SO2 för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad 
tillförd effekt 

(MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa Torv Flytande 
bränslen

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

250 vid 
förbränning i 

fluidiserad bädd

200

> 300 150
200 vid förbränning 
i cirkulerande eller 
trycksatt fluidiserad 

bädd

150 150
200 vid 

förbränning i 
fluidiserad bädd

150

Ändringsförslag

ny 2. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för SO2 för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad 
tillförd effekt 

(MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa Torv Flytande 
bränslen

50-100 200

150 *

200 200 100

100-300 100 200 200

150 *

100

> 300 20

100 **

150 50 50

* vid förbränning i fluidiserad bädd
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** vid förbränning i cirkulerande eller trycksatt fluidiserad bädd

Or. en

Motivering

I BREF-dokumentet om stora förbränningsanläggningar från 2006 hävdas att de föreslagna 
utsläppsgränsvärdena för svaveldioxid kunde nås redan då. Detta bör bli standard åtminstone 
när detta direktiv träder i kraft (vilket förväntas ske 2014).

Ändringsförslag 458
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

ny 2. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för SO2 för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad 
tillförd effekt 

(MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa Torv Flytande 
bränslen

50-100 400 200 300 350

100-300 200 200 300
250 vid 

förbränning i 
fluidiserad bädd

200

> 300 150
200 vid förbränning 
i cirkulerande eller 
trycksatt fluidiserad 

bädd

150 150
200 vid 

förbränning i 
fluidiserad bädd

150

Ändringsförslag

ny 2. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för SO2 för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad 
tillförd effekt 

(MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa Torv Flytande 
bränslen

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

förbränning i 
fluidiserad bädd

100

> 300 50 150 50 50

Or. en

Motivering

Att minska industriutsläppen är viktigast i fråga om luftföroreningar.  IPPC-direktivet är en 
viktig europeisk åtgärd för att medlemsstaterna ska kunna uppfylla sina utsläppsmål senast 
2020.  Utsläppsgränsvärdena för stora förbränningsanläggningar måste därför fastställas 
mer i överensstämmelse med befintlig bästa tillgängliga teknik enligt BREF-dokumenten.

Ändringsförslag 459
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

ny 2. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för SO2 för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad 
tillförd effekt 

(MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa Torv Flytande 
bränslen

50-100 400 200 300 350

100-300 200 200 300
250 vid 

förbränning i 
fluidiserad bädd

200

> 300 150
200 vid förbränning 
i cirkulerande eller 
trycksatt fluidiserad 

bädd

150 150
200 vid 

förbränning i 
fluidiserad bädd

150
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Ändringsförslag

ny 2. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för SO2 för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad 
tillförd effekt 

(MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa Torv Flytande 
bränslen

50-100 200
150*

200 200 100

100-300 100 200 200
150*

100

> 300 20
100**

150 50 50

* vid förbränning i fluidiserad bädd
** vid förbränning i cirkulerande eller trycksatt fluidiserad bädd

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. 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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Ändringsförslag 460
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 2 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När utsläppsgränsvärdena enligt ovan 
inte kan uppfyllas på grund av 
egenskaperna hos ett bränsle ska 
anläggningar med en installerad tillförd 
effekt på högst 300 MWt uppnå ett 
utsläppsgränsvärde på 300 mg/Nm3 för 
svaveldioxid eller en avsvavlingsgrad på 
minst 92 procent. För anläggningar med 
en installerad tillförd effekt på mer än 
300 MWt ska en avsvavlingsgrad på minst 
96 procent samt ett maximalt tillåtet 
utsläppsgränsvärde på 400 mg/Nm3 gälla.

Or. de

Motivering

Om gränsvärdena inte kan uppfyllas när det förekommer en högre naturlig svavelhalt i 
bränslet, bör det vara möjligt med en ambitiösare avsvavlingsgrad, såsom i gällande rätt. 
Ordalydelsen motsvarar till stor del de gällande bestämmelserna i direktiv 2001/80/EG, dock 
med lämpliga skärpningar. Denna reglering har begränsad betydelse för 
svaveldioxidutsläppen i gemenskapen men stor ekonomisk betydelse för de berörda 
regionerna.

Ändringsförslag 461
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 2 – punkt 4

Kommissionens förslag

4. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd 
effekt (MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa och 
torv

Flytande 
bränslen

50-100 300 250 300
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400 vid pulvereldning av 
brunkol

100-300 200 200 150
> 300 150

200 vid pulvereldning av 
brunkol

150 100

Ändringsförslag

4. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd 
effekt (MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa och 
torv

Flytande 
bränslen

50-100 200 150 150

100-300 100 150 50
> 300 50 50 50

* vid pulvereldning av stenkol: utsläppsgränsvärden på 90 mg/Nm3 för anläggningar med 
en installerad tillförd effekt på upp till och inklusive 300 MWt

Or. en

Motivering

I BREF-dokumentet om stora förbränningsanläggningar från 2006 hävdas att de föreslagna 
utsläppsgränsvärdena för NOx kunde nås redan då. Detta bör bli standard åtminstone när 
detta direktiv träder i kraft (vilket förväntas ske 2014).

Ändringsförslag 462
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 2 – punkt 4

Kommissionens förslag

4. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd 
effekt (MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa och Flytande 
bränslen
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torv

50-100 300
400 vid pulvereldning av 

brunkol

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 vid pulvereldning av 
brunkol

150 100

Ändringsförslag

4. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd 
effekt (MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa och 
torv

Flytande 
bränslen

50-100 200 150 150

100-300 100 150 50
> 300 50 50 50

Or. en

Motivering

Att minska industriutsläppen är viktigast i fråga om luftföroreningar.  IPPC-direktivet är en 
viktig europeisk åtgärd för att medlemsstaterna ska kunna uppfylla sina utsläppsmål senast 
2020.  Utsläppsgränsvärdena för stora förbränningsanläggningar måste därför fastställas 
mer i överensstämmelse med befintlig bästa tillgängliga teknik enligt BREF-dokumenten.

Ändringsförslag 463
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 2 – punkt 4

Kommissionens förslag

4. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd 
effekt (MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa och Flytande 
bränslen
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torv

50-100 300
400 vid pulvereldning av 

brunkol

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 vid pulvereldning av 
brunkol

150 100

Ändringsförslag

4. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd 
effekt (MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa och 
torv

Flytande 
bränslen

50-100 200 150 150

100-300 100 150 50
> 300 50 50 50

* vid pulvereldning av stenkol: utsläppsgränsvärde på 90 mg/Nm3 för anläggningar med en 
installerad tillförd effekt på upp till och inklusive 300 MWt

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 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 
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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).

Ändringsförslag 464
Christian Ehler

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 2 – punkt 4

Kommissionens förslag

4. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd 
effekt (MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa och 
torv

Flytande 
bränslen

50-100 300
400 vid pulvereldning av 

brunkol

250 300

100-300 200 200 150

> 300 150
200 vid pulvereldning av 

brunkol

150 100

Ändringsförslag

4. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen

Installerad tillförd 
effekt (MWt)

Stenkol och brunkol Biomassa och 
torv

Flytande 
bränslen

50-100 300
450 vid eldning av brunkol

300 450

100-300 200
400 vid eldning av brunkol

250 200

> 300 150
200 vid eldning av brunkol

200 150

Or. de
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Motivering

De avvikande utsläppsgränsvärdena bör inte bara begränsas till pulvereldning av brunkol. 
De utsläppsgränsvärden kommissionen föreslår kan inte uppnås i befintliga anläggningar 
som använder brunkol av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 465
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 2 – punkt 5 – inledningen och tabellen

Kommissionens förslag

5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx och CO för gaseldade förbränningsanläggningar
NOx CO

Gaseldade pannor 100 100
Gasturbiner (inklusive 
gaskombiverk)(1)

50(2) 100

Gasmotorer 75 100

Ändringsförslag

5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx och CO för gaseldade förbränningsanläggningar
NOx

Gaseldade pannor
med en installerad tillförd effekt som 
är mindre än eller lika med 300 MW

150(6)

Gaseldade pannor med en installerad 
tillförd effekt som är högre än 300 
MW

100(6)

Gasturbiner (inklusive 
gaskombiverk)(1)

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

(10)

Gasmotorer 200(6)

Or. en
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Motivering

Samma ändringar som i del 1 av bilaga V: Att ha olika krav för gaseldade pannor beroende 
på storleken är i överensstämmelse med direktivet om stora förbränningsanläggningar och 
bör kvarstå. Beträffande utsläppsgränsvärden för kolmonoxid finns det ingen lika behandling 
av olika bränslen, eftersom begränsningen av kolmonoxid hittills endast har gällt gasformiga 
bränslen. Därför vore det bättre att stryka utsläppsgränsvärdena för kolmonoxid. 

Ändringsförslag 466
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 2 – punkt 5 – inledningen och tabellen

Kommissionens förslag

5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx och CO för gaseldade förbränningsanläggningar
NOx CO

Gaseldade pannor 100 100
Gasturbiner (inklusive 
gaskombiverk)(1)

50(2) 100

Gasmotorer 75 100

Ändringsförslag

5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx och CO för gaseldade förbränningsanläggningar
NOx CO

Gaseldade pannor 50 30

Gasturbiner (inklusive 
gaskombiverk)(1)

20(2) 5
30 om en tillsatseldning 

(värmeåtervinning genom 
ånggenerator) används

Gasmotorer 20 30

Or. en
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Motivering

I BREF-dokumentet om stora förbränningsanläggningar från 2006 hävdas att de föreslagna 
utsläppsgränsvärdena för NOx kunde nås redan då. Detta bör bli standard åtminstone när 
detta direktiv träder i kraft (vilket förväntas ske 2014).

Ändringsförslag 467
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 2 – punkt 5 – inledningen och tabellen

Kommissionens förslag

5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx och CO för gaseldade förbränningsanläggningar
NOx CO

Gaseldade pannor 100 100
Gasturbiner (inklusive 
gaskombiverk)(1)

50(2) 100

Gasmotorer 75 100

Ändringsförslag

5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx och CO för gaseldade förbränningsanläggningar
NOx CO

Gaseldade pannor 50 30
Gasturbiner (inklusive 
gaskombiverk)(1)

20(2) 50

Gasmotorer 20 30

Or. en

Motivering

Att minska industriutsläppen är viktigast i fråga om luftföroreningar.  IPPC-direktivet är en 
viktig europeisk åtgärd för att medlemsstaterna ska kunna uppfylla sina utsläppsmål senast 
2020.  Utsläppsgränsvärdena för stora förbränningsanläggningar måste därför fastställas 
mer i överensstämmelse med befintlig bästa tillgängliga teknik enligt BREF-dokumenten. 
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Ändringsförslag 468
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 2 – punkt 5 – inledningen och tabellen

Kommissionens förslag

5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx och CO för gaseldade förbränningsanläggningar
NOx CO

Gaseldade pannor 100 100

Gasturbiner (inklusive 
gaskombiverk)(1)

50(2) 100

Gasmotorer 75 100

Ändringsförslag

5. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för NOx och CO för gaseldade förbränningsanläggningar
NOx CO

Gaseldade pannor 50 30

Gasturbiner (inklusive 
gaskombiverk)(1)

20(2) 5
30 om en tillsatseldning 

(värmeåtervinning genom 
ånggenerator) används

Gasmotorer 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-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 
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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.

Ändringsförslag 469
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 2 – punkt 5 – anmärkning 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För gasturbiner som använder lätta 
och medeltunga destillat som flytande 
bränslen ska de utsläppsgränsvärden för 
NOx och CO som anges i denna punkt 
också gälla.

(1) Med naturgas avses naturligt 
förekommande metan med högst 
20 volymprocent ädelgaser och andra 
beståndsdelar.

Or. en

Motivering

Parallellt med del 1 bör definitionen av naturgas nämnas i anmärkning 1. Kommissionstexten 
bör överföras till anmärkning 4 (vilket kommer att göras i ändringsförslag 7).

Ändringsförslag 470
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 2 – punkt 5 – anmärkning 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(- 2) 75 mg/Nm3 i följande fall, där 
gasturbinens verkningsgrad är fastställd 
vid grundbelastningsbetingelser enligt 
ISO:
i) Gasturbiner som används i 
kraftvärmesystem med en total 
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verkningsgrad på mer än 75 %.
ii) Gasturbiner som används i 
gaskombiverk med i genomsnitt en total 
årlig elektrisk verkningsgrad på mer än 
55 %.
iii) Gasturbiner för mekaniska 
drivanordningar.

(2) För gasturbiner med enkel process och 
en verkningsgrad på mer än 35 % –
fastställd vid grundbelastningsbetingelser 
enligt ISO – ska utsläppsgränsvärdet vara 
50xη/35, där η är gasturbinens 
verkningsgrad vid 
grundbelastningsbetingelser enligt ISO 
uttryckt i procent.

(2) För gasturbiner med enkel process och 
en verkningsgrad på mer än 35 % –
fastställd vid grundbelastningsbetingelser 
enligt ISO – ska utsläppsgränsvärdet vara 
50xη/35, där η är gasturbinens 
verkningsgrad vid 
grundbelastningsbetingelser enligt ISO 
uttryckt i procent.

(2a) För gasturbiner som använder lätta 
och medeltunga destillat som flytande 
bränslen ska de utsläppsgränsvärden för 
NOx och CO som anges i denna punkt 
också gälla.

För gasturbiner (inklusive gaskombiverk) 
gäller de utsläppsgränsvärden för NOx och 
CO som anges i denna punkt endast över 
70 % belastning.

(2b) För gasturbiner (inklusive 
gaskombiverk) gäller de 
utsläppsgränsvärden som anges i denna 
punkt endast över 70 % belastning, vid 
grundbelastningsbetingelser enligt ISO.

Gasturbiner för reservdrift som drivs 
mindre än 500 timmar per år ska undantas
från de utsläppsgränsvärden som anges i 
denna punkt. Verksamhetsutövaren vid 
sådana anläggningar ska registrera 
driftstiden.

(2c) Gaseldade pannor, gasturbiner eller 
gasmotorer som drivs mindre än 500 
timmar per år ska inte omfattas av de 
utsläppsgränsvärden som anges i denna 
punkt. Verksamhetsutövaren vid sådana 
anläggningar ska registrera driftstiden.

(2d) För en enskild gasturbin som drivs 
med naturgas med en installerad tillförd 
effekt som är mindre än 50 MW, som är 
en del av en gemensam anläggning med 
en installerad tillförd effekt på 50 MW 
eller mer, ska ett annat 
utsläppsgränsvärde på 100 mg/m3 gälla 
för NOx vid belastning över 70 %, vid
grundbelastningsbetingelser enligt ISO
(2e) För en enskild gasturbin med ett 
högsta massflöde på 20 mg Nox som N02
per år ska kraven på att begränsa 
utsläppen av NOx inte gälla. 
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Driftsoperatören av en sådan enskild 
gasturbin ska lämna in objektiva bevis för 
efterlevnaden av detta massflöde till den 
behöriga myndigheten den 31 mars varje 
år för föregående år.

Or. en

Motivering

Anmärkning 2a (ny) är samma text som i del 1.

Kommissionens text från anmärkning 1 bör överföras till anmärkning 4. I övrigt samma text 
som i del 1.

Ändringsförslag 471
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 2 – punkt 6

Kommissionens förslag

6. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för stoft för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen
Installerad tillförd effekt (MWt)

50–300 20

> 300 10
20 för biomassa och torv

Ändringsförslag

6. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för stoft för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen
Installerad tillförd effekt (MWt)

50–300 10
> 300 10

Or. en
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Motivering

Att minska industriutsläppen är viktigast i fråga om luftföroreningar. IPPC-direktivet är en 
viktig europeisk åtgärd för att medlemsstaterna ska kunna uppfylla sina utsläppsmål senast 
2020. Utsläppsgränsvärdena för stora förbränningsanläggningar måste därför fastställas mer 
i överensstämmelse med befintlig bästa tillgängliga teknik enligt BREF-dokumenten.

Ändringsförslag 472
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 2 – punkt 6

Kommissionens förslag

6. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för stoft för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen
Installerad tillförd effekt (MWt)

50–300 20
> 300 10

20 för biomassa och torv

Ändringsförslag

6. Utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) för stoft för pannor som använder fasta eller flytande 
bränslen
Installerad tillförd effekt (MWt)

50–300 10

> 300 10

Or. en

Motivering

Enligt BREF-dokumentet från 2006 (s. 271 och 336) för stora förbränningsanläggningar kan 
ett allmänt utsläppsgränsvärde på 5 mg/Nm3 för stoft nås oberoende av vilket bränsle som 
används. Det som kan uppnås redan 2006 bör bli standard senast när detta direktiv träder i 
kraft (förhoppningsvis inte senare än 2014). Utsläppsgränsvärdet ska därför minskas till 
10mg/Nm3 för alla anläggningar och alla typer av bränslen som utgör genomsnittet av bästa 
tillgängliga teknik och detta kommer att förhindra snedvridningar beroende på vilken typ av 
bränsle som använts.
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Ändringsförslag 473
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 2 – punkt 7 – tabellen – kolumn 2 – rad 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30 10

Or. en

Motivering

Att minska industriutsläppen är viktigast i fråga om luftföroreningar.  IPPC-direktivet är en 
viktig europeisk åtgärd för att medlemsstaterna ska kunna uppfylla sina utsläppsmål senast 
2020.  Utsläppsgränsvärdena för stora förbränningsanläggningar måste därför fastställas 
mer i överensstämmelse med befintlig bästa tillgängliga teknik enligt BREF-dokumenten.

Ändringsförslag 474
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koncentrationen av CO i rökgaserna från 
förbränningsanläggningar som drivs med 
gasformiga bränslen med en installerad 
tillförd effekt på minst 100 MW ska mätas 
kontinuerligt.

Koncentrationen av CO i rökgaserna från 
varje förbränningsanläggning med en 
installerad tillförd effekt på minst 100 MW 
ska mätas kontinuerligt.

Or. en

Motivering

Alla förbränningsanläggningar har CO-utsläpp och den kontinuerliga CO-mätningen är inte 
dyr. Den bör därför vara ett krav vid förbränningsanläggningar som drivs med alla typer av 
bränsle.
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Ändringsförslag 475
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När kontinuerliga mätningar utförs ska 
utsläppsgränsvärdena i delarna 1 och 2 
anses vara uppfyllda om bedömningen av 
de resultat som avser den faktiska 
drifttiden under ett kalenderår visar att

1. När kontinuerliga mätningar utförs ska 
utsläppsgränsvärdena i delarna 1 och 2 
anses vara uppfyllda om bedömningen av 
de resultat som avser den faktiska 
drifttiden under ett kalenderår visar att

a) inga validerade månadsmedelvärden 
överstiger de relevanta 
utsläppsgränsvärden som anges i delarna 1 
och 2,

a) inga validerade dygnsmedelvärden 
överstiger de relevanta värden som anges i 
delarna 1 och 2,

b) inga validerade dygnsmedelvärden 
överstiger 110 % av de relevanta 
utsläppsgränsvärden som anges i delarna 
1 och 2,
c) i fall där förbränningsanläggningarna 
består endast av pannor som använder kol 
med en installerad tillförd effekt under 
50 MW, inga validerade 
dygnsmedelvärden överstiger 150 % av de 
relevanta utsläppsgränsvärden som anges 
i delarna 1 och 2,
d) 95 % av alla validerade timmedelvärden 
under året inte överstiger 200 % av de 
relevanta utsläppsgränsvärden som anges i 
delarna 1 och 2.

b) 95 % av alla validerade timmedelvärden 
under året inte överstiger 200 % av de 
relevanta värden som anges i delarna 1 och 
2.

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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Ändringsförslag 476
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga V – Del 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När kontinuerliga mätningar utförs ska 
utsläppsgränsvärdena i delarna 1 och 2 
anses vara uppfyllda om bedömningen av 
de resultat som avser den faktiska 
drifttiden under ett kalenderår visar att

1. När kontinuerliga mätningar utförs ska 
utsläppsgränsvärdena i delarna 1 och 2 
anses vara uppfyllda om bedömningen av 
de resultat som avser den faktiska 
drifttiden under ett kalenderår visar att

a) inga validerade månadsmedelvärden 
överstiger de relevanta 
utsläppsgränsvärden som anges i delarna 1 
och 2,

a) inga validerade dygnsmedelvärden
överstiger de relevanta värden som anges i 
delarna 1 och 2,

b) inga validerade dygnsmedelvärden 
överstiger 110 % av de relevanta 
utsläppsgränsvärden som anges i delarna 
1 och 2,
c) i fall där förbränningsanläggningarna 
består endast av pannor som använder kol 
med en installerad tillförd effekt under 
50 MW, inga validerade 
dygnsmedelvärden överstiger 150 % av de 
relevanta utsläppsgränsvärden som anges 
i delarna 1 och 2,
d) 95 % av alla validerade timmedelvärden 
under året inte överstiger 200 % av de 
relevanta utsläppsgränsvärden som anges i 
delarna 1 och 2.

b) 95 % av alla validerade timmedelvärden 
under året inte överstiger 200 % av de 
relevanta värden som anges i delarna 1 
och 2.

Or. en

Motivering

Ett system för efterlevnad enligt vilket utsläpp inte ska överstiga dygnsmedelvärdet för 
utsläppsgränsvärdena, särskilt som detta måste jämföras med del 3.9 (de 95-procentiga 
konfidensintervallen av uppmätta utsläpp och tillåtna överskridanden).  Värden som uppmätts 
vid brist på visst bränsle, driftsstörning eller haveri i reningsutrustningen, under 
idriftsättning och urdrifttagning ska man bortse från och de validerade medelvärdena ska 
fastställas genom ett konfidensintervall enligt vilket utsläppsgränsvärdena kan överskridas 
med upp till 30 %.
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Ändringsförslag 477
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 2 – tabellen

Kommissionens förslag

Toxisk ekvivalensfaktor

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

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

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

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

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

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

Oktaklordibensodioxin (OCDD) 0,001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oktaklordibensofuran (OCDF) 0,001
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Ändringsförslag

Toxisk ekvivalensfaktor

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

1,2,3,7,8 — Pentaklordibensodioxin (PeCDD) 1

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

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

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

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

Oktaklordibensodioxin (OCDD) 0,001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oktaklordibensofuran (OCDF) 0,001

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

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

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

3,3’,4,4’,5,5’-Hexaklorbifenyl (PCB169) 0,01
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2,3,3’,4,4’-Pentaklorbifenyl (PCB105) 0,0001

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

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

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

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

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

2,3’,4,4’,5,5’-Hexaklorbifenyl (PCB167) 0,00001

2,3,3’,4,4’,5,5’-Heptaklorbifenyl (PCB189) 0,0001

Or. it

Motivering

Skillnaderna mellan Natos (EU:s) och WHO:s  toxiska ekvivalensfaktorer för PCDD/F (för 
människor och däggdjur) hänför sig till PentaCDD och oktafuraner. Genom att anamma 
WHO:s faktorer får man ett gemensamt ”språk” med resten av världen i fråga om 
dioxinkoncentrationer, men framför allt innebär det att PCB med liknande toxicitet som 
PCDD/F (”dioxinliknande”) inbegrips i beräkningen av koncentrationerna. 

Ändringsförslag 478
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 3 – punkt 1.1 – tabellen – kolumn 2 – rad 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 0,5

Or. de

Motivering

Gränsvärdet ska anpassas till den senaste tekniska utvecklingen och det finns belägg för att 
det redan uppfylls.
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Ändringsförslag 479
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 3 – punkt 1.1 – tabellen – rad 6

Kommissionens förslag

Kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) uttryckt som NO2. 
Gäller befintliga avfallsförbränningsanläggningar med en nominell 
kapacitet på över 6 ton/h samt nya 
avfallsförbränningsanläggningar

200

Ändringsförslag

Kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) uttryckt som NO2.
Gäller avfallsförbränningsanläggningar med en nominell kapacitet 
på över 6 ton/h. 

100

Or. de

Motivering

Gränsvärdet ska anpassas till den senaste tekniska utvecklingen och det finns belägg för att 
det redan uppfylls. Befintliga och nya anläggningar ska uppfylla samma gränsvärden. Se 
ytterligare ändringsförslag till kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2).

Ändringsförslag 480
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 3 – punkt 1.1 – tabellen – rad 7

Kommissionens förslag

Kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) uttryckt som NO2. 
Gäller befintliga avfallsförbränningsanläggningar med en nominell 
kapacitet på högst 6 ton/h.

400
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Ändringsförslag

Kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) uttryckt som NO2. 
Gäller avfallsförbränningsanläggningar med en nominell kapacitet 
på minst 2 ton/h och högst 6 ton/h. 

150

Or. de

Motivering

Gränsvärdet ska anpassas till den senaste tekniska utvecklingen och det finns belägg för att 
det redan uppfylls. Befintliga och nya anläggningar ska uppfylla samma gränsvärden. Se 
ytterligare ändringsförslag till kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). 

Ändringsförslag 482
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 3 – punkt 1.1 – tabellen – rad 7b (ny)

Ändringsförslag

Kvicksilver (Hg) 0,05

Or. de

Motivering

Gränsvärdet motsvarar den senaste tekniska utvecklingen och det finns belägg för att det 
redan uppfylls.

Ändringsförslag 483
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 3 – punkt 1.2 – tabellen – kolumn 2 – rad 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30 20

Or. de
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Motivering

Gränsvärdet ska anpassas till den senaste tekniska utvecklingen och det finns belägg för att 
det redan uppfylls.

Ändringsförslag 484
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 3 – punkt 1.2 – tabellen – kolumn 2 – rad 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

60 20

Or. de

Motivering

Gränsvärdet ska anpassas till den senaste tekniska utvecklingen och det finns belägg för att 
det redan uppfylls.

Ändringsförslag 485
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 3 – punkt 1.2 – tabellen – kolumn 2 – rad 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

60 20

Or. it

Motivering

Det minskade gränsvärdet för saltsyra (100 %, halvtimmesvärden) tar hänsyn till dagens 
faktiska utsläpp från förbränningsanläggningar och till det omotiverade inbördes 
förhållandet mellan 100%-värdena och 97 %-värdena för detta förorenande ämne. Det finns 
inga tekniska skäl att tillåta utsläppstoppar som ligger sex gånger högre än de dagliga 
medelvärdena.



PE412.329v01-00 82/114 AM\743553SV.doc

SV

Ändringsförslag 486
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 3 – punkt 1.2 – tabellen – kolumn 2 – rad 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

200 100

Or. de

Motivering

Gränsvärdet ska anpassas till den senaste tekniska utvecklingen och det finns belägg för att 
det redan uppfylls.

Ändringsförslag 487
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 3 – punkt 1.2 – tabellen – rad 4

Kommissionens förslag

Vätefluorid (HF) 4 2

Ändringsförslag

Vätefluorid (HF) 1,4 0,7

Or. de

Motivering

Gränsvärdet ska anpassas till den senaste tekniska utvecklingen och det finns belägg för att 
det redan uppfylls.
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Ändringsförslag 488
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 3 – punkt 1.2 – tabellen – rad 7

Kommissionens förslag

Kvävemonoxid (NO) och 
kvävedioxid (NO2) uttryckt 
som NO2. Gäller befintliga
avfallsförbränningsanläggning
ar med en nominell kapacitet 
på över 6 ton/h samt nya 
avfallsförbränningsanläggni
ngar

400 200

Ändringsförslag

Kvävemonoxid (NO) och 
kvävedioxid (NO2) uttryckt 
som NO2. Gäller 
avfallsförbränningsanläggning
ar med en nominell kapacitet 
på över 6 ton/h

200 100

Or. de

Motivering

Gränsvärdet ska anpassas till den senaste tekniska utvecklingen och det finns belägg för att 
det redan uppfylls. Befintliga och nya anläggningar ska uppfylla samma gränsvärden. En 
åtskillnad ska endast göras när det gäller den nominella kapaciteten. Se ytterligare 
ändringsförslag till kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2).

Ändringsförslag 490
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 3 – punkt 1.2 – tabellen – rad 7b (ny)

Ändringsförslag

Kvävemonoxid (NO) och 400 200
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kvävedioxid (NO2) uttryckt 
som NO2. Gäller 
avfallsförbränningsanläggni
ngar med en nominell 
kapacitet på över 2 och högst 
6 ton/h. 

Or. de

Motivering

Gränsvärdet motsvarar den senaste tekniska utvecklingen och det finns belägg för att det 
redan uppfylls. Befintliga och nya anläggningar ska uppfylla samma gränsvärden. En 
åtskillnad ska endast göras när det gäller den nominella kapaciteten. Se ytterligare 
ändringsförslag till kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2).

Ändringsförslag 492
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 3 – punkt 1.5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.5a Utsläppsgränsvärden som 
medelvärden (mg/Nm³) för ammoniak, om 
ammoniak eller liknande ämnen används 
för att frånskilja kväve, med en 
provtagningsperiod på minst 30 minuter 
och högst åtta timmar.
Ammoniak (NH3) 5

Or. de

Motivering

Gränsvärdet motsvarar den senaste tekniska utvecklingen och det finns belägg för att det 
redan uppfylls.
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Ändringsförslag 493
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 4 – punkt 2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1. De utsläppsgränsvärden som anges i 
punkterna 2.2 och 2.3 gäller som 
dygnsmedelvärden för totalstoft, HCl, HF, 
NOx, SO2 och TOC (för kontinuerliga 
mätningar), som medelvärden under 
provtagningsperioden på minst 30 minuter 
och högst åtta timmar för tungmetaller och 
som medelvärden under 
provtagningsperioden på minst sex timmar 
och högst åtta timmar för dioxiner och 
furaner.

2.1. De utsläppsgränsvärden som anges i 
punkterna 2.2 och 2.3 gäller som 
dygnsmedelvärden för totalstoft, HCl, HF, 
NOx, SO2, Hg och TOC (för kontinuerliga 
mätningar), som medelvärden under 
provtagningsperioden på minst 30 minuter 
och högst åtta timmar för tungmetaller och 
som medelvärden under 
provtagningsperioden på minst sex timmar 
och högst åtta timmar för dioxiner och 
furaner.

Or. de

Motivering

Enligt direktivet om förbränning av avfall (2000/76/EG), som ersätts genom detta förslag till 
direktiv, ska bland annat kontinuerliga mätningar av tungmetaller genomföras så snart som 
lämpliga mätmetoder finns tillgängliga. För kvicksilver har detta inträffat.

Ändringsförslag 494
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 4 – punkt 2.2 – tabellen – kolumn 2 – rad 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30 20

Or. de

Motivering

Gränsvärdet motsvarar den senaste tekniska utvecklingen och det finns belägg för att det 
redan uppfylls.
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Ändringsförslag 495
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 4 – punkt 2.2 – tabellen – kolumn 2 – rad 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 496
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 4 – punkt 2.3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom ett 
kommittéförfarande inrätta en 
harmoniserad metod enligt vilken den 
behöriga myndigheten ska kräva att 
samförbränningsanläggningen visar att 
utsläppen av totalt organiskt kol och 
svaveldioxid inte härrör från 
avfallsförbränning. 

Or. en
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Motivering

En metod ska inrättas varmed man genom cementugnar kan visa att utsläppen av totalt 
organiskt kol och svaveldioxid inte härrör från avfall så att man kan dra nytta av undantaget. 
Denna metod bör harmoniseras på EU-nivå för att se till att lokala myndigheter i alla 
medlemsstater tillämpar ett enhetligt förfarande också vad gäller cementugnar som 
samförbränner avfall. 

Ändringsförslag 497
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 4 – punkt 2.3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3a Om ammoniak eller liknande ämnen 
används för att minska utsläppen av NOx, 
ska tillståndsmyndigheten föreskriva ett 
gränsvärde för ammoniakutsläppen från 
processen för att frånskilja kväve.

Or. de

Motivering

För att minska ammoniakutsläppen ska myndigheterna av miljöskäl föreskriva ett gränsvärde 
för dessa.

Ändringsförslag 498
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 4 – punkt 3.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1. Kproc uttryckt som dygnsmedelvärden 
(mg/Nm³) giltiga till och med den 

31 december 2015

3.1. Kproc uttryckt som dygnsmedelvärden 
(mg/Nm³) giltiga till och med den 

31 december 2013

Or. en
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Motivering

Positiva hälso- och miljövinster måste bli verklighet snarast möjligt och därför bör man 
tidigarelägga med två år den tidpunkt, då det uppnåeliga gränsvärdet för totala utsläpp för 
samförbränning av avfall i förbränningsanläggningar ska träda i kraft.

Ändringsförslag 499
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 4 – punkt 3.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1. Kproc uttryckt som dygnsmedelvärden 
(mg/Nm³) giltiga till och med den 
31 december 2015

3.1. Kproc uttryckt som dygnsmedelvärden 
(mg/Nm³) 

Vid fastställande av 
förbränningsanläggningarnas installerade 
tillförda effekt gäller de regler om 
sammanlagda utsläpp som anges i 
artikel 32.

Kproc -värden uttryckt som 
dygnsmedelvärden (mg/Nm3) fastställs i 
utsläppsgränsvärdena som anges i del 2 
av Bilaga V.

Halvtimmesmedelvärden behövs endast 
för beräkning av dygnsmedelvärdena.
Kproc för fasta bränslen utom biomassa
(syrehalt 6 %):

Tabellerna utgår

Or. en

Motivering

Vid samförbränning av avfall gäller blandningsregeln (Bilaga VI, del 2.1), som är ett uppmätt 
genomsnitt av utsläppen från avfallet och bränslet. I konsekvensens, tydlighetens och logikens 
namn bör Kproc-värden som används för utsläppen för normal drift i stora 
förbränningsanläggningar vara desamma som de utsläppsgränsvärden som fastställs för 
stora förbränningsanläggningar i Bilaga V. Detta ändringsförslag avhjälper ett utelämnande 
i omarbetningen och förhindrar många dubbla bestämmelser.
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Ändringsförslag 500
Christian Ehler

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 4 – punkt 3.1 – tabell 1

Kommissionens förslag

Kproc för fasta bränslen utom biomassa (syrehalt 6 %):

Förorenande 
ämne

< 50 
MWt

50–100 MWt 100–300 MWt > 300 MWt

SO2 - 850 200 200

NOx - 400 200 200

Stoft 50 50 30 30

Ändringsförslag

Kproc för fasta bränslen utom biomassa (syrehalt 6 %):

Förorenande 
ämne

< 50 
MWt

50–100 MWt 100–300 MWt > 300 MWt

SO2
normalfallet

- 850 200 200

SO2 vid 
användning 
av inhemska 
bränslen med 

hög 
svavelhalt

- 850 400 eller 
avsvavlingsgrad ≥ 92 %

400 eller 
avsvavlingsgrad 

≥ 95 %

NOx - 400 200
300 vid eldning av 

brunkol

200

Stoft 50 50 30 30

Or. de
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Motivering

Ändringsförslaget motsvarar till stor del de gällande bestämmelserna i direktiv 2000/76/EG 
om det förekommer högre naturliga svavelhalter i bränslet. Med de föreslagna minsta 
avsvavlingsgraderna har man nästan utnyttjat gränserna för det tekniskt möjliga. Vid eldning 
av brunkol i anläggningar på 100-300 MWt kan utsläppsgränsvärdet uppnås utan att det är 
ekonomiskt orimligt.

Ändringsförslag 501
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 4 – punkt 3.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkten utgår

Or. en

Motivering

Vid samförbränning av avfall gäller blandningsregeln (Bilaga VI, del 2.1), som är ett uppmätt 
genomsnitt av utsläppen från avfallet och bränslet. I konsekvensens, tydlighetens och logikens 
namn bör Kproc-värden som används för utsläppen för normal drift i stora 
förbränningsanläggningar vara desamma som de utsläppsgränsvärden som fastställs för 
stora förbränningsanläggningar i Bilaga V. Detta ändringsförslag avhjälper ett utelämnande 
i omarbetningen och förhindra många dubbla bestämmelser.

Ändringsförslag 502
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 4 – punkt 3.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2. Kproc uttryckt som dygnsmedelvärden 
(mg/Nm³) giltiga från och med den 
1 januari 2016

3.2. Kproc uttryckt som dygnsmedelvärden 
(mg/Nm³) giltiga från och med den 
1 januari 2014

Or. en
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Motivering

Positiva hälso- och miljövinster måste bli verklighet snarast möjligt och därför bör man 
tidigarelägga med två år den tidpunkt då det uppnåeliga gränsvärdet för totala utsläpp för 
samförbränning av avfall i förbränningsanläggningar ska träda i kraft.

Ändringsförslag 503
Christian Ehler

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 4 – punkt 3.2.1 – tabell 1

Kommissionens förslag

Kproc för fasta bränslen utom biomassa (syrehalt 6 %):

Förorenande 
ämne

< 50 MWt 50–100 MWt 100–300 MWt > 300 MWt

SO2 - 400
för torv: 300

200 200

NOx - 300
för 

brunkolspulver: 
400

200 200

Stoft 50 30 25
för torv: 20

20

Ändringsförslag

Kproc för fasta bränslen utom biomassa (syrehalt 6 %):

Förorenande 
ämne

< 50 
MWt

50–100 MWt 100–300 MWt > 300 MWt

SO2
normalfallet

- 400
för torv: 300

200 200

SO2 vid 
användning 
av inhemska 
bränslen med 

hög 

- 400
(för torv: 300)

400 eller 
avsvavlingsgrad ≥ 92 %

400 och 
avsvavlingsgrad 

≥ 96 %
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svavelhalt
NOx - 300

för 
brunkolspulver: 

400

200
300 vid eldning av 

brunkol

200

Stoft 50 30 25
för torv: 20

20

Or. de

Motivering

Utsläppsgränsvärdena för svaveldioxid går inte att uppnå till rimliga kostnader i befintliga 
anläggningar som använder bränslen med hög svavelhalt. Med dessa avsvavlingsgrader har 
man nästan utnyttjat gränserna för det tekniskt möjliga. För NOx kan det av kommissionen 
föreslagna utsläppsgränsvärdet i anläggningar med en installerad tillförd effekt på 
100-300 MWt inte uppnås till ekonomiskt rimliga kostnader.

Ändringsförslag 504
Christian Ehler

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 4 – punkt 3.2.2 – tabell 1

Kommissionens förslag

Kproc för fasta bränslen utom biomassa (syrehalt 6 %):

Förorenande 
ämne

< 50 MWt 50–100 MWt 100–300 MWt > 300 MWt

SO2 - 400

för torv: 300

200

för torv: 300, utom vid 
förbränning i fluidiserad 

bädd: 250

150

för förbränning i 
cirkulerande eller trycksatt 
bädd eller, vid torveldning, 

för all förbränning i 
fluidiserad bädd: 200

NOx - 300

för torv: 250

200 150

för pulvereldning av 
brunkol: 200
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Dust 50 20 20 10

för torv: 20

Ändringsförslag

Kproc för fasta bränslen utom biomassa (syrehalt 6 %):

Förorenande 
ämne

< 50 MWt 50–100 MWt 100–300 MWt > 300 MWt

SO2

normalfallet

- 400

för torv: 300

200

för torv: 300, utom vid 
förbränning i fluidiserad 

bädd: 250

150

för förbränning i 
cirkulerande eller trycksatt 
bädd eller, vid torveldning, 

för all förbränning i 
fluidiserad bädd: 200

SO2 vid 
användning 
av inhemska 
bränslen med 

hög 
svavelhalt

- 400 (för torv: 
300)

300 eller 
avsvavlingsgrad ≥ 92%

400 och avsvavlingsgrad ≥ 
96%

NOx - 300

för torv: 250

200

vid eldning av brunkol: 
300

150

vid eldning av brunkol: 
200

Dust 50 20 20 10

för torv: 20

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar till stor del de gällande bestämmelserna i direktiv 2000/76/EG 
om det förekommer högre naturliga svavelhalter i bränslet. Med de föreslagna minsta 
avsvavlingsgraderna har man nästan utnyttjat gränserna för det tekniskt möjliga. De 
NOx-gränsvärden som kommissionen föreslår kommer inte heller att gå att uppnå till 
förhållandevis rimliga kostnader vid eldning med brunkol i nya anläggningar på > 100 MWt.
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Ändringsförslag 505
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Särskilda bestämmelser för 
metallugnar som samförbränner avfall
3a.1 Föreskrifterna för att tillämpa 
blandningsregeln (punkt 1 i del 4 i bilaga 
VI) för metallugnar ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 69.2.

Or. de

Motivering

Avfall förbränns i större mängder i metallugnar och därmed i samförbränningsanläggningar 
som inte nämns i denna bilaga. Det behövs dock en särskild bestämmelse för metallurgiska 
förbränningsprocesser.

Att kommissionen ändrar bilagan, när större avfallsströmmar förs till andra typer av 
samförbränningsanläggningar som inte nämns i bilagan, föreskrivs också i det nuvarande 
förbränningsdirektivet, som nu ska ersättas av direktivet om industriutsläpp.

Ändringsförslag 506
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kontinuerliga mätningar av följande 
ämnen: Kväveoxider, förutsatt att 
utsläppsgränsvärdena är fastställda, 
kolmonoxid, totalstoft, totalt organiskt kol, 
väteklorid, vätefluorid, svaveldioxid.

a) Kontinuerliga mätningar av följande 
ämnen: Kväveoxider, förutsatt att 
utsläppsgränsvärdena är fastställda, 
kolmonoxid, totalstoft, totalt organiskt kol, 
väteklorid, vätefluorid, svaveldioxid, 
kvicksilver.
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Or. de

Motivering

Enligt det gällande förbränningsdirektivet ska bland annat kontinuerliga mätningar av 
tungmetaller genomföras så snart som lämpliga mätmetoder finns tillgängliga. För 
kvicksilver (Hg) har detta inträffat.

Ändringsförslag 507
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av väteklorid, vätefluorid och 
svaveldioxid i avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar, och att det 
ska krävas periodiska mätningar enligt 
punkt 2.1 c eller inga mätningar om 
verksamhetsutövaren kan visa att utsläppen 
av dessa föroreningar under inga 
omständigheter kan överskrida de 
fastställda utsläppsgränsvärdena.

2.5. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av väteklorid, vätefluorid och 
svaveldioxid i avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar, och att det 
ska krävas periodiska mätningar enligt 
punkt 2.1 c om verksamhetsutövaren kan 
visa att utsläppen av dessa föroreningar 
under inga omständigheter kan överskrida 
de fastställda utsläppsgränsvärdena.

Or. en

Motivering

En sådan bestämmelse vore till skada för förbränning av avfall som bränsle, eftersom de 
berörda anläggningarna aldrig kan ”bevisa” att deras utsläpp inte skulle vara högre än de 
fastställda utsläppsgränsvärdena, även om det faktiskt visar sig vara fallet, där anläggningar 
som har annat bränsle än avfall kan bevisa detta. Anläggningar som bränner avfall 
diskrimineras följaktligen.
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Ändringsförslag 508
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av väteklorid, vätefluorid och 
svaveldioxid i avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar, och att det 
ska krävas periodiska mätningar enligt 
punkt 2.1 c eller inga mätningar om 
verksamhetsutövaren kan visa att utsläppen 
av dessa föroreningar under inga 
omständigheter kan överskrida de 
fastställda utsläppsgränsvärdena.

2.5. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av väteklorid, vätefluorid och
svaveldioxid i avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar, och att det 
ska krävas periodiska mätningar enligt 
punkt 2.1 c om verksamhetsutövaren kan 
visa att utsläppen av dessa föroreningar 
under inga omständigheter kan överskrida 
de fastställda utsläppsgränsvärdena.

Or. fr

Motivering

Det bör inte vara möjligt att helt avstå från åtgärder för de gaser som anges i punkt 2.5. Det 
är omöjligt att garantera att de fastställda gränsvärdena respekteras konstant, och därför bör 
åtminstone periodiska mätningar tillåtas. NOx utgör en risk för luftens kvalitet och för hälsan 
och bör därför mätas kontinuerligt.

Ändringsförslag 509
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av väteklorid, vätefluorid och 
svaveldioxid i avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar, och att det 
ska krävas periodiska mätningar enligt 
punkt 2.1 c eller inga mätningar om 
verksamhetsutövaren kan visa att utsläppen 
av dessa föroreningar under inga 

2.5. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av väteklorid, vätefluorid och 
svaveldioxid i avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar, och att det 
ska krävas periodiska mätningar enligt 
punkt 2.1 c om verksamhetsutövaren kan 
visa att utsläppen av dessa föroreningar 
under inga omständigheter kan överskrida 
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omständigheter kan överskrida de 
fastställda utsläppsgränsvärdena.

de fastställda utsläppsgränsvärdena.

Or. en

Motivering

Utan kontroll är det omöjligt att garantera att det avfall som bränns inte kommer att leda till 
väteklorid-, vätefluorid-, svaveldioxid- och kväveoxidutsläpp som är högre än 
utsläppsgränsvärdena på grund av att avfallet är heterogent och kan vara förorenat med klor, 
fluor eller svavel. Kontinuerliga mätningar bör alltid genomföras om avfallet inte kommer 
från homogena produktionskällor. Kvaliteten på kontrollerna och utvärderingen beror till 
stor del på provtagningen av avfall. Ett blandat avfall från olika källor kan leda till en dålig 
provtagningskvalitet.

Ändringsförslag 510
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av väteklorid, vätefluorid och 
svaveldioxid i avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar, och att det 
ska krävas periodiska mätningar enligt 
punkt 2.1 c eller inga mätningar om 
verksamhetsutövaren kan visa att utsläppen 
av dessa föroreningar under inga 
omständigheter kan överskrida de 
fastställda utsläppsgränsvärdena.

2.5. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av väteklorid, vätefluorid och 
svaveldioxid i avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar, och att det 
ska krävas periodiska mätningar enligt 
punkt 2.1 c om verksamhetsutövaren kan 
visa att utsläppen av dessa föroreningar 
under inga omständigheter kan överskrida 
de fastställda utsläppsgränsvärdena.

Or. en

Motivering

Att medge undantag från kontrollen av väteklorid, vätefluorid eller svaveldioxid för 
förbränning eller sambränning av avfall på grundval av utsläppens beskaffenhet är inte 
realistiskt. Det är omöjligt att alltid garantera att det avfall som bränns inte kommer att leda 
till väteklorid-, vätefluorid- och svaveldioxidutsläpp som är högre än utsläppsgränsvärdena 
på grund av att avfallet är heterogent och kan vara förorenat med klor, fluor eller svavel.
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Ändringsförslag 511
Richard Seeber, Robert Sturdy

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av väteklorid, vätefluorid och 
svaveldioxid i avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar, och att det 
ska krävas periodiska mätningar enligt 
punkt 2.1 c eller inga mätningar om 
verksamhetsutövaren kan visa att utsläppen 
av dessa föroreningar under inga 
omständigheter kan överskrida de 
fastställda utsläppsgränsvärdena.

2.5. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av väteklorid, vätefluorid och 
svaveldioxid i avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar, och att det 
ska krävas periodiska mätningar enligt 
punkt 2.1 c eller inga mätningar om 
verksamhetsutövaren med hjälp av teknisk 
sakkunskap och expertutlåtanden kan visa 
att utsläppen av dessa föroreningar under 
inga omständigheter kan överskrida de 
fastställda utsläppsgränsvärdena.

Or. en

Motivering

Den mindre omfattande kontrollen av mindre avfallsförbränningsanläggningar, som ofta 
drivs av små och medelstora företag, bör inte begränsas till befintliga anläggningar. 

Om de fastställda utsläppsgränsvärdena ska följas ska bedömningen utvärderas av 
sakkunniga och bygga på teknisk sakkunskap.  En sådan ändring i första stycket är tillåtlig 
enligt artikel 80a i arbetsordningen på grund av den nära kopplingen till de två styckena i 
Bilaga VI del 6.2.5.

Ändringsförslag 512
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av väteklorid, vätefluorid och 

2.5. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av väteklorid, vätefluorid och 
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svaveldioxid i avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar, och att det 
ska krävas periodiska mätningar enligt 
punkt 2.1 c eller inga mätningar om 
verksamhetsutövaren kan visa att utsläppen 
av dessa föroreningar under inga 
omständigheter kan överskrida de 
fastställda utsläppsgränsvärdena.

svaveldioxid i avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar, och att det 
ska krävas periodiska mätningar enligt 
punkt 2.1 c eller inga mätningar om 
verksamhetsutövaren, på grundval av 
information om kvaliteten hos det avfall 
som avses, kan visa att utsläppen av dessa 
föroreningar under inga omständigheter 
kan överskrida de fastställda 
utsläppsgränsvärdena.

Or. en

Motivering

Det måste säkerställas att de minskade kraven på kontroll är befogade. Anläggningarna bör 
kontrolleras slumpmässigt för att garantera efterlevnaden.

Ändringsförslag 513
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten får besluta att 
det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av NOx och att det ska krävas 
periodiska mätningar enligt punkt 2.1 c i 
befintliga 
avfallsförbränningsanläggningar med en 
nominell kapacitet på mindre än sex ton 
per timme eller i befintliga 
samförbränningsanläggningar med en 
nominell kapacitet på mindre än sex ton 
per timme om verksamhetsutövaren, på 
grundval av information om kvaliteten på 
avfallet i fråga, den använda tekniken och 
resultaten av utsläppskontrollen, kan visa 
att utsläppen av NOx under inga 
omständigheter kan överstiga det 
föreskrivna utsläppsgränsvärdet.

utgår

Or. en
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Motivering

Se motiveringen till punkt 2.5 stycke 1.

Ändringsförslag 514
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten får besluta att 
det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av NOx och att det ska krävas 
periodiska mätningar enligt punkt 2.1 c i 
befintliga 
avfallsförbränningsanläggningar med en 
nominell kapacitet på mindre än sex ton 
per timme eller i befintliga 
samförbränningsanläggningar med en 
nominell kapacitet på mindre än sex ton 
per timme om verksamhetsutövaren, på 
grundval av information om kvaliteten på 
avfallet i fråga, den använda tekniken och 
resultaten av utsläppskontrollen, kan visa 
att utsläppen av NOx under inga 
omständigheter kan överstiga det 
föreskrivna utsläppsgränsvärdet.

utgår

Or. fr

Motivering

I enlighet med ändringsförslaget till punkt 2.5 första stycket.
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Ändringsförslag 515
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten får besluta att 
det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av NOx och att det ska krävas 
periodiska mätningar enligt punkt 2.1 c i 
befintliga 
avfallsförbränningsanläggningar med en 
nominell kapacitet på mindre än sex ton 
per timme eller i befintliga 
samförbränningsanläggningar med en 
nominell kapacitet på mindre än sex ton 
per timme om verksamhetsutövaren, på 
grundval av information om kvaliteten på 
avfallet i fråga, den använda tekniken och 
resultaten av utsläppskontrollen, kan visa 
att utsläppen av NOx under inga 
omständigheter kan överstiga det 
föreskrivna utsläppsgränsvärdet.

Första stycket ska inte gälla för blandat 
avfall från olika källor, för vilket det 
krävs kontinuerliga mätningar.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till punkt 2.5 stycke 1.

Ändringsförslag 516
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten får besluta att 
det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av NOx och att det ska krävas 
periodiska mätningar enligt punkt 2.1 c i 
befintliga 
avfallsförbränningsanläggningar med en 

Första stycket ska inte gälla för blandat 
avfall från olika källor, för vilket det 
krävs kontinuerliga mätningar.
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nominell kapacitet på mindre än sex ton 
per timme eller i befintliga 
samförbränningsanläggningar med en
nominell kapacitet på mindre än sex ton 
per timme om verksamhetsutövaren, på 
grundval av information om kvaliteten på 
avfallet i fråga, den använda tekniken och 
resultaten av utsläppskontrollen, kan visa 
att utsläppen av NOx under inga 
omständigheter kan överstiga det 
föreskrivna utsläppsgränsvärdet.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till punkt 2.5 stycke 1.

Ändringsförslag 517
Richard Seeber, Robert Sturdy

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten får besluta att 
det inte ska krävas kontinuerliga mätningar 
av NOx och att det ska krävas periodiska 
mätningar enligt punkt 2.1 c i befintliga
avfallsförbränningsanläggningar med en 
nominell kapacitet på mindre än sex ton 
per timme eller i befintliga 
samförbränningsanläggningar med en 
nominell kapacitet på mindre än sex ton 
per timme om verksamhetsutövaren, på 
grundval av information om kvaliteten på 
avfallet i fråga, den använda tekniken och 
resultaten av utsläppskontrollen, kan visa 
att utsläppen av NOx under inga 
omständigheter kan överstiga det 
föreskrivna utsläppsgränsvärdet.

Den behöriga myndigheten får besluta att 
det inte ska krävas kontinuerliga mätningar 
av NOx och att det ska krävas periodiska 
mätningar enligt punkt 2.1 c i 
avfallsförbränningsanläggningar med en 
nominell kapacitet på mindre än sex ton 
per timme eller i 
samförbränningsanläggningar med en 
nominell kapacitet på mindre än sex ton 
per timme om verksamhetsutövaren, på 
grundval av information om kvaliteten på 
avfallet i fråga, den använda tekniken och 
resultaten av utsläppskontrollen, kan visa 
med hjälp av teknisk sakkunskap och 
expertutlåtanden att utsläppen av NOx 
under inga omständigheter kan överstiga 
det föreskrivna utsläppsgränsvärdet.

Or. en
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Motivering

Se motiveringen till punkt 2.5 stycke 1.

Ändringsförslag 518
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten får besluta att 
det inte ska krävas kontinuerliga mätningar 
av NOx och att det ska krävas periodiska 
mätningar enligt punkt 2.1 c i befintliga 
avfallsförbränningsanläggningar med en 
nominell kapacitet på mindre än sex ton 
per timme eller i befintliga 
samförbränningsanläggningar med en 
nominell kapacitet på mindre än sex ton 
per timme om verksamhetsutövaren, på 
grundval av information om kvaliteten på 
avfallet i fråga, den använda tekniken och 
resultaten av utsläppskontrollen, kan visa 
att utsläppen av NOx under inga 
omständigheter kan överstiga det 
föreskrivna utsläppsgränsvärdet.

Den behöriga myndigheten får besluta att 
det inte ska krävas kontinuerliga och 
slumpmässiga mätningar av NOx och att 
det ska krävas periodiska mätningar enligt 
punkt 2.1 c i befintliga 
avfallsförbränningsanläggningar med en 
nominell kapacitet på mindre än sex ton 
per timme eller i befintliga 
samförbränningsanläggningar med en 
nominell kapacitet på mindre än sex ton 
per timme om verksamhetsutövaren, på 
grundval av information om kvaliteten på 
avfallet i fråga, den använda tekniken och 
resultaten av utsläppskontrollen, kan visa 
att utsläppen av NOx under inga 
omständigheter kan överstiga det 
föreskrivna utsläppsgränsvärdet. Om 
tillståndsvillkoren överträds ska den 
behöriga myndigheten kräva 
kontinuerliga mätningar.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till punkt 2.5 stycke 1.
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Ändringsförslag 519
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.6. Den behöriga myndigheten får 
besluta att det ska krävas färre än två 
mätningar per år eller inga mätningar av 
tungmetaller samt av dioxiner och 
furaner i följande fall:

utgår

a) Utsläppen från samförbränning eller 
förbränning av avfall under alla 
omständigheter är lägre än 50 % av 
utsläppsgränsvärdena.
b) Det avfall som ska samförbrännas eller 
förbrännas enbart består av vissa 
sorterade brännbara fraktioner av icke-
farligt avfall, som inte lämpar sig för 
materialåtervinning och uppvisar vissa 
egenskaper och som närmare specificeras 
på grundval av den bedömning som 
avses i c,
c) Verksamhetsutövaren kan, på grundval 
av information om kvaliteten hos det 
avfall som avses och kontrollen av 
utsläppen, visa att utsläppen under alla 
omständigheter är betydligt lägre än 
utsläppsgränsvärdena för tungmetaller, 
dioxiner och furaner.

Or. en

Motivering

Det är oansvarigt att tillåta att inga mätningar görs av utsläpp av tungmetaller, dioxiner och 
furaner. Med de nuvarande kontrollkraven kontrolleras bara 0,2% av driftstiden, med 
undantag för start- och stopperioder, vilket inte kan ge ett tillförlitligt exempel på de 
föroreningar som en förbränningsanläggning släpper ut. Detta direktiv bör hålla jämna steg 
med framstegen när det gäller kontrollteknik.
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Ändringsförslag 520
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.6. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det ska krävas färre än två mätningar 
per år eller inga mätningar av tungmetaller 
samt av dioxiner och furaner i följande fall:

2.6. Den behöriga myndigheten ska kräva 
regelbundna mätningar av tungmetaller, 
dioxiner och furaner och periodisk 
provtagning av halogenhaltiga dioxiner.
Regelbundna mätningar kan ändras till 
två mätningar per år i följande fall: 

Or. en

Motivering

Det är inte särskilt ansvarigt att tillåta att inga mätningar görs av utsläpp av tungmetaller,
dioxiner och furaner. Med de nuvarande kontrollkraven kontrolleras bara 0,2% av 
driftstiden, med undantag för start- och stopperioder, vilket inte kan ge ett tillförlitligt 
exempel på de föroreningar som en förbränningsanläggning släpper ut. Detta direktiv bör 
hålla jämna steg med framstegen när det gäller kontrollteknik. Dessutom är klorföreningar de 
enda dioxiner som det sker provtagning på i förbränningsanläggningarna. De andra 
halogenhaltiga dioxinerna och de blandade klor-bromdioxinerna förbigås för närvarande 
fullständigt.

Ändringsförslag 521
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.6. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det ska krävas färre än två mätningar 
per år eller inga mätningar av 
tungmetaller samt av dioxiner och 
furaner i följande fall:

2.6. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det ska krävas mindre än en 
sexmånaders testperiod per år för 
kontinuerlig mätning av mängden 
tungmetaller med åtminstone en 
testperiod på minst tre månader per år.
Den behöriga myndigheten får besluta att 
det ska krävas mindre än den 
kontinuerliga provtagningen av dioxiner 
och furaner men minst fyra omgångar av 
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14 dagars provtagning och 
mätningsanalys per år i följande fall:

Or. en

Motivering

Behöriga myndigheter bör ha rätt att mäta luftutsläpp av tungmetaller, dioxiner och furaner, 
utan hänsyn till driftsoperatörernas rapporter om avfallets kvalitet. En kvalitetskontroll av 
avfall är ett otillförlitligt system för att undvika farliga utsläpp eftersom farorna med blandat 
avfall inte kan undanröjas och en tillförlitlig provtagning kanske inte kan genomföras för 
blandat avfall från olika källor.

Ändringsförslag 522
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.6. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det ska krävas färre än två mätningar 
per år eller inga mätningar av 
tungmetaller samt av dioxiner och 
furaner i följande fall:

2.6. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det ska krävas mindre än en 
sexmånaders testperiod per år för 
kontinuerlig mätning av mängden 
tungmetaller med åtminstone en 
testperiod på minst tre månader per år.
och får besluta att det ska krävas mindre 
än den kontinuerliga provtagningen av 
dioxiner och furaner men minst fyra 
omgångar av 14 dagars provtagning och 
mätningsanalys per år i följande fall:

Or. en

Motivering

Det är oacceptabelt att det inte ska göras några mätningar av luftutsläpp av tungmetaller, 
dioxiner och furaner på grundval av driftsoperatörernas rapporter om avfallets kvalitet När 
kontrollen upphör blir två av villkoren irrelevanta eftersom kontrollinformation inte finns 
tillgänglig för att bedöma utsläpp. En kvalitetskontroll av avfall är ett otillförlitligt system för 
att förhindra farliga utsläpp eftersom farorna med blandat avfall inte kan undanröjas. Utan 
kontroll skulle ökade utsläpp passera obemärkt.
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Ändringsförslag 523
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Verksamhetsutövaren kan, på grundval 
av information om kvaliteten hos det avfall 
som avses och kontrollen av utsläppen, 
visa att utsläppen under alla 
omständigheter är betydligt lägre än 
utsläppsgränsvärdena för tungmetaller, 
dioxiner och furaner.

c) Verksamhetsutövaren kan, på grundval 
av information om kvaliteten hos det avfall 
som avses och kontrollen av utsläppen, 
visa att utsläppen under alla 
omständigheter är betydligt lägre än 
utsläppsgränsvärdena för tungmetaller, 
dioxiner och furaner. Kvaliteten på det 
berörda avfallet kan bevisas genom 
överensstämmelse med kraven enligt 
artikel 47.4a.

Or. de

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 47.4a (ny) eller till bilaga VI del 9 (ny).

Ändringsförslag 524
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 6 – punkt 2.6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Driftsoperatören kan bevisa att inget 
elektriskt avfall eller avfall som innehåller 
klorföreningar hanteras.

Or. en

Motivering

Den största dioxinkällan är förbränningen av klorföreningar och en av de största källorna till 
tungmetaller är elektroniskt avfall. Därför ska inget sådant avfall förbrännas vid 
anläggningar där inga mätningar sker av dioxiner och tungmetaller.



PE412.329v01-00 108/114 AM\743553SV.doc

SV

Ändringsförslag 525
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 8 – punkt 1.1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) för kolmonoxid (CO) d) för kolmonoxid (CO)

-i) minst 97 % av dygnsmedelvärdena 
under året inte överskrider det 
utsläppsgränsvärde som anges i 
punkt 1.5 a i del 3,

i) i fråga om 
avfallsförbränningsanläggningar:

i) i fråga om förbränningsanläggningar 
för icke-farligt avfall:

– minst 97 % av dygnsmedelvärdena 
under året inte överskrider det 
utsläppsgränsvärde som anges i 
punkt 1.5 a i del 3,
och och
– minst 95 % av alla 
tiominutersmedelvärden under varje 
24-timmarsperiod eller alla 
halvtimmesmedelvärden under samma 
period inte överskrider de 
utsläppsgränsvärden som anges i 
punkt 1.5 a och c i del 3,

– minst 95 % av alla 
tiominutersmedelvärden under varje 
24-timmarsperiod eller alla 
halvtimmesmedelvärden under samma 
period inte överskrider de 
utsläppsgränsvärden som anges i 
punkt 1.5 a och c i del 3,

ia) i fråga om förbränningsanläggningar 
för farligt avfall:
minst 95 % av alla 
tiominutersmedelvärden under en månad 
eller alla halvtimmesmedelvärden under 
en 24-timmarsperiod inte överskrider de 
utsläppsgränsvärden som anges i 
punkt 1.5 a och c i del 3,

ii) i fråga om 
samförbränningsanläggningar: 
bestämmelserna i del 4 följs.

ii) i fråga om 
samförbränningsanläggningar: 
bestämmelserna i del 4 följs.

Or. en
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Motivering

Förbränningsanläggningar för farligt avfall har andra problem än förbränningsanläggningar 
för kommunalt avfall eftersom avfallet är mer heterogent och förfarandet är annorlunda 
(genom användningen av en roterugn). Kommunala förbränningsanläggningar har inte
samma toppar av kolmonoxid som förbränningsanläggningar för farligt avfall. Det är därför 
motiverat att ett genomsnittligt utsläppsgränsvärde kan beräknas över en längre period.

Ändringsförslag 526
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 8 – punkt 1.1 – led d – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) i fråga om förbränningsanläggningar 
för farligt avfall:

minst 95 % av alla 
tiominutersmedelvärden eller alla 
halvtimmesmedelvärden under en 
24-timmarsperiod inte överskrider de 
utsläppsgränsvärden som anges i 
punkt 1.5 a och c i del 3.

Or. en

Motivering

Vid förbränningsanläggningar för farligt avfall kan metoderna och driften samt det faktum att 
det avfall som hanteras är heterogent under korta perioder medföra en rad toppar av 
kolmonoxid medan kolmonoxidutsläppen under längre perioder kan ligga långt under de 
gränsvärden som ska iakttas.  Av dessa anledningar som bara har med det tekniska att göra, 
bör kolmonoxidvärdena under en 10-minutersperiod kontrolleras under längre perioder än 
24 timmar. 
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Ändringsförslag 527
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga VI – Del 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del 8a
Krav på avfall som ska förbrännas i 

samförbränningsanläggningar
Kommissionen ska fastställa 
inputgränsvärden för avfall avsett för 
förbränning i 
samförbränningsanläggningar samt 
lämpliga bestämmelser för hur dessa ska 
efterlevas och övervakas. Därvid ska 
kommissionen beakta de tillämpliga 
CEN-standarderna.
De åtgärder som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 69.2.

Or. de

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 47.4a (ny).

För att begränsa mängden föroreningar i avfall och produkter bör gränsvärden fastställas för 
minimikvaliteten på det avfall som förbränns i samförbränningsanläggningar och 
bestämmelser om kvalitetssäkring införas.

Ändringsförslag 528
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Bilaga VII – Del 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande plan kan tillämpas vid 
användning av beläggningar, lack, lim eller 

1. In Följande plan kan tillämpas vid 
användning av beläggningar, lack, lim eller 
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tryckfärg. Om följande metod är olämplig 
kan den behöriga myndigheten tillåta en 
operatör att tillämpa en alternativ plan som 
leder till utsläppsminskningar motsvarande 
dem som uppnås om utsläppsgränsvärdena 
i del 2 och 3 skulle tillämpas. Genom 
planens utformning ska det tas hänsyn till 
följande fakta:

tryckfärg. För övrig industriell 
verksamhet eller om följande metod är 
olämplig kan den behöriga myndigheten 
tillåta en operatör att tillämpa en alternativ 
plan som leder till utsläppsminskningar 
motsvarande dem som uppnås om 
utsläppsgränsvärdena i del 2 och 3 skulle 
tillämpas. Genom planens utformning ska 
det tas hänsyn till följande fakta:

Or. en

Motivering

Tillämpningsområdet för minskningar bör inte begränsas till ovannämnda exempel, utan 
också tillämpas på övrig industriell verksamhet. Detta var också tydligt fallet i det 
ursprungliga direktivet om flyktiga organiska föreningar (1999/13/EG) och bör framgå klart 
också i detta direktiv.

Ändringsförslag 529
Marcello Vernola

Förslag till direktiv
Bilaga VII – Del 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande plan kan tillämpas vid 
användning av beläggningar, lack, lim eller 
tryckfärg. Om följande metod är olämplig 
kan den behöriga myndigheten tillåta en 
operatör att tillämpa en alternativ plan som 
leder till utsläppsminskningar motsvarande 
dem som uppnås om utsläppsgränsvärdena 
i del 2 och 3 skulle tillämpas. Genom 
planens utformning ska det tas hänsyn till 
följande fakta:

1. Följande plan kan tillämpas vid 
användning av beläggningar, lack, lim eller 
tryckfärg. För övrig industriell 
verksamhet eller om följande metod är 
olämplig kan den behöriga myndigheten 
tillåta en operatör att tillämpa en alternativ 
plan som leder till utsläppsminskningar 
motsvarande dem som uppnås om 
utsläppsgränsvärdena i del 2 och 3 skulle 
tillämpas. Genom planens utformning ska 
det tas hänsyn till följande fakta:

Or. en

Motivering

Denna punkt bör harmoniseras med artikel 54 om tillämpningen av minskningsplanen för 
industriella verksamheter. 
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Ändringsförslag 530
Péter Olajos

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – Del 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Akuttoxicitetstest ska utföras för vissa 
arter av mollusker, kräftdjur, fisk och 
plankton, företrädesvis arter som 
förekommer allmänt i utsläppsområdena. 
Vidare ska test utföras på saltkräfta 
(Artemia salina).

1. Akuttoxicitetstest ska utföras för arter 
som är representativa för 
utsläppsområden.

Or. en

Motivering

Tester av levande arter bör minimeras vilket kan uppnås genom att man bara testar de arter 
som finns i stor omfattning i utsläppsområdena. Tester på saltkräfta är irrelevanta om 
utsläppen inte sker i saltvatten.

Ändringsförslag 531
Péter Olajos

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – Del 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De utsläppsgränsvärden som uttrycks 
som koncentrationer i massa per 
kubikmeter (Nm3) ska vara beräknade vid 
en temperatur av 273,15 K,  ett tryck av 
101,3 kPa och efter korrigering för 
innehållet av vattenånga i rökgaserna.

1. De utsläppsgränsvärden som uttrycks 
som koncentrationer i massa per 
kubikmeter (Nm3) ska vara beräknade vid 
en temperatur av 273,15 K, ett tryck av 
101,3 kPa.

Or. en
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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. 

Ändringsförslag 532
Péter Olajos

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – Del 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 500 mg/Nm3 som timmedelvärde för 
anläggningar för koncentration av 
avfallssyror,

utgår

Or. en

Motivering

Gränsvärdet 500 mg/Nm3 (som finns med i förteckningen i 92/112/EEG) för koncentrationen 
av avfallssyror, har aldrig tillämpats inom industrin och det är oklart vad det ska tillämpas 
på. En sådan gräns finns inte med i BREF-dokumentet för industrin.

Ändringsförslag 533
Péter Olajos

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Dessa utsläppsgränsvärden får dock inte 
vara högre än de utsläppsgränsvärden som 
anges i artikel 14.1a, i tillämpliga fall.

När utsläppsgränsvärden, likvärdiga 
parametrar och tekniska åtgärder 
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fastställs enligt denna punkt bör skälen 
till att man tillåter utsläppsnivåer enligt 
BAT-referensdokumenten dokumenteras 
och motiveras i en bilaga till 
tillståndsvillkoren.

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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