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Ændringsforslag 59
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Overholdelse af 
emissionsgrænseværdierne i dette direktiv 
bør betragtes som en nødvendig, men ikke 
tilstrækkelig betingelse for at sikre 
opfyldelsen af målene om forebyggelse og 
begrænsning af forureningen og en høj 
grad af beskyttelse af miljøet, vand, luft, 
jordbund og befolkningen. For at opfylde 
disse mål kan det være nødvendigt at 
fastsætte strengere grænseværdier for de 
forurenende stoffer, der er omfattet af 
dette direktiv, emissionsværdier for andre 
stoffer og andre miljøkomponenter, og 
andre passende betingelser.

Or. it

Begrundelse

Det bør påpeges, at anvendelse af BAT er et redskab til at nå direktivets specifikke mål; 
fastsættelse af grænseværdier bør derfor betragtes som et almindeligt mindstekrav, der ikke i 
sig selv udgør en optimal eller tilstrækkelig betingelse for at sikre en passende begrænsning 
af forureningen, den miljømæssige eksponering og de sundhedsmæssige virkninger i 
forbindelse hermed, uanset hvilken miljøtilstand der er tale om.

Ændringsforslag 60
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Særskilte strategier til bekæmpelse af 
emissioner til luft, vand eller jord hver for 
sig vil kunne fremme overførsel af 

(Vedrører ikke den danske tekst.)
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forurening mellem de forskellige 
miljømedier frem for at beskytte miljøet 
som helhed. Derfor bør der fastlægges en 
helhedsstrategi for integreret forebyggelse 
og bekæmpelse af emissioner til luft, vand 
og jordbund, for affaldshåndtering, effektiv 
energiudnyttelse og forebyggelse af uheld.

Or. pl

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag 61
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre, at forurening forebygges 
og bekæmpes bør hvert enkelt anlæg kun 
kunne drives, hvis det er i besiddelse af en 
godkendelse eller, for visse anlæg og
aktiviteter, der benytter organiske 
opløsningsmidler, kun hvis det er i 
besiddelse af en godkendelse eller er 
registreret.

(5) For at sikre, at forurening forebygges 
og bekæmpes bør hvert enkelt anlæg kun 
kunne drives, hvis det er i besiddelse af en 
godkendelse eller, for visse anlæg og 
aktiviteter, der benytter organiske 
opløsningsmidler, kun hvis det er i 
besiddelse af en godkendelse eller er 
registreret. Generel anvendelse af 
organiske opløsningsmidler bør reduceres 
til et minimum.

Or. en

Begrundelse

Organiske opløsningsmidler er en forureningskilde, og en bæredygtig produktion bør kun 
anvende teknikker uden opløsningsmidler eller vandbaseret teknik.
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Ændringsforslag 62
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at undgå dobbeltregulering bør 
godkendelser af anlæg, der er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF om en ordning for handel 
med kvoter for drivhusgasemissioner i 
Fællesskabet og om ændring af Rådets 
direktiv 96/61/EF, ikke fastsætte 
emissionsgrænseværdier for 
drivhusgasser, medmindre det er
nødvendigt for at sikre mod betydelig 
lokal forurening, eller anlægget 
midlertidigt er udelukket fra denne 
ordning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Store forbrændingsanlæg bidrager i vid udstrækning til CO2-emissionerne og dermed til 
klimaændringerne. ETS giver nogle særdeles nyttige rammer for omfattende reduktioner af de 
globale drivhusgasemissioner, men giver ikke et tilstrækkelig stærkt prissignal til at 
forhindre, at nye meget store CO2-punktkilder inddrages i systemet. Det er derfor nødvendigt 
at indføje bestemmelser om grænseværdier for emission af CO2 i luften for nye store anlæg i 
IPPC.

Ændringsforslag 63
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at undgå dobbeltregulering bør 
godkendelser af anlæg, der er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF om en ordning for handel 
med kvoter for drivhusgasemissioner i 

udgår
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Fællesskabet og om ændring af Rådets 
direktiv 96/61/EF, ikke fastsætte 
emissionsgrænseværdier for 
drivhusgasser, medmindre det er 
nødvendigt for at sikre mod betydelig 
lokal forurening, eller anlægget 
midlertidigt er udelukket fra denne 
ordning.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør indeholde CO2-tærskelværdier for store fyringsanlæg.

Ændringsforslag 64
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) En godkendelse bør omfatte alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
opnå et højt niveau for beskyttelse af 
miljøet som helhed, og desuden indeholde 
emissionsgrænseværdier for forurenende 
stoffer, relevante krav om jordbunds- og 
grundvandsbeskyttelse samt 
overvågningskrav. Godkendelsesvilkårene 
bør fastsættes ud fra den bedste 
tilgængelige teknik.

(9) En godkendelse bør omfatte alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
opnå et højt niveau for beskyttelse af 
folkesundheden og miljøet som helhed, og 
desuden indeholde krav om beskyttelse af 
luft, bl.a. emissionsgrænseværdier for 
forurenende stoffer, samt relevante krav 
om jordbunds- og grundvandsbeskyttelse 
samt overvågningskrav. 
Godkendelsesvilkårene bør fastsættes ud 
fra den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Or. pl

Begrundelse

Folkesundheden er ligesom miljøbeskyttelse et af Den Europæiske Unions prioriterede 
områder. Luftforurening er ikke uskadeligt for mennesker. Beskyttelse af menneskers sundhed 
er også nævnt i betragtning 19, 22 og 23 og artikel 3, nr. 2), samt artikel 33, 41, 53 og 59.

Udslip af gasser i atmosfæren påvirker ligeledes jordbundens topografi og landskabet.
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Ændringsforslag 65
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) En godkendelse bør omfatte alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
opnå et højt niveau for beskyttelse af 
miljøet som helhed, og desuden indeholde 
emissionsgrænseværdier for forurenende 
stoffer, relevante krav om jordbunds- og 
grundvandsbeskyttelse samt 
overvågningskrav. Godkendelsesvilkårene 
bør fastsættes ud fra den bedste 
tilgængelige teknik.

(9) En godkendelse bør omfatte alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
opnå et højt niveau for beskyttelse af 
miljøet som helhed, og desuden indeholde 
emissionsgrænseværdier for forurenende 
stoffer, relevante krav om jordbunds- og 
grundvandsbeskyttelse samt 
overvågningskrav og en liste over de 
anvendte farlige stoffer eller præparater 
som defineret i Rådets direktiv 
67/458/EØF af 27. juni 1967. 
Godkendelsesvilkårene bør fastsættes ud 
fra den bedste tilgængelige teknik.

Or. en

Begrundelse

Godkendelsen bør omfatte en liste over de farlige stoffer, der anvendes i det pågældende 
anlæg, for at gøre anvendelsen af disse stoffer mere gennemsigtig og giver et korrekt 
grundlag for fastsættelse af godkendelsesvilkårene.

Ændringsforslag 66
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Den kompetente myndighed bør 
kunne tage hensyn til særlige forhold ved 
at dispensere fra de
emissionsgrænseværdier, der er forbundet 
med den bedste tilgængelige teknik som 
beskrevet i BAT-referencedokumenterne. 

(11) Den kompetente myndighed bør 
kunne tage hensyn til særlige forhold ved 
at fastsætte emissionsgrænseværdier, 
tilsvarende parametre eller tilsvarende 
tekniske foranstaltninger, der fører til 
emissionsniveauer, der kan overstige de 
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Sådanne dispensationer bør bygge på 
veldefinerede kriterier og ikke overskride 
de emissionsgrænseværdier, der er fastsat 
i dette direktiv.

emissionsniveauer, der er forbundet med 
den bedste tilgængelige teknik som 
beskrevet i BAT-referencedokumenterne. 

Or. fr

Begrundelse

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

Ændringsforslag 67
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Den kompetente myndighed bør 
kunne tage hensyn til særlige forhold ved 
at dispensere fra de 
emissionsgrænseværdier, der er forbundet 
med den bedste tilgængelige teknik som 
beskrevet i BAT-referencedokumenterne. 
Sådanne dispensationer bør bygge på 
veldefinerede kriterier og ikke overskride 
de emissionsgrænseværdier, der er fastsat 
i dette direktiv.

(11) Den kompetente myndighed bør 
kunne tage hensyn til særlige forhold ved 
at tillade emissionsgrænseværdierne at 
overskride det emissionsniveau, der er 
forbundet med den bedste tilgængelige 
teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for dispensation er ineffektiv, fordi den procedure, der beskrives i forbindelse 
med dispensationen, faktisk er det, der skal gøres i alle tilfælde. Den integrerede 
fremgangsmåde må ikke indføjes ved dispensation.
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Ændringsforslag 68
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Den kompetente myndighed bør 
kunne tage hensyn til særlige forhold ved 
at dispensere fra de 
emissionsgrænseværdier, der er forbundet 
med den bedste tilgængelige teknik som 
beskrevet i BAT-referencedokumenterne. 
Sådanne dispensationer bør bygge på 
veldefinerede kriterier og ikke overskride 
de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
dette direktiv.

(11) Den kompetente myndighed bør 
kunne tage hensyn til særlige forhold ved 
at dispensere fra de 
emissionsgrænseværdier, der er forbundet 
med den bedste tilgængelige teknik som 
beskrevet i BAT-referencedokumenterne. 
Sådanne dispensationer bør bygge på 
veldefinerede kriterier og ikke overskride 
de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
dette direktiv. Det ikke nødvendigt med 
dispensationer for at tillade, at 
emissionsgrænseværdierne sættes lavere 
end det emissionsniveau, der er forbundet 
med den bedste tilgængelige teknik som 
beskrevet i BAT-referencedokumenterne

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med retsgrundlaget for denne lovgivning (artikel 175 i traktaten) bør de 
kompetente myndigheder ikke forhindres i at fastsætte strengere emissionsgrænseværdier end 
det emissionsniveau, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik. 

Ændringsforslag 69
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Spredning af gødning og gylle fra 
husdyr kan medføre betydelige 
forringelser af miljøkvaliteten. For at 
sikre integreret forebyggelse og 

udgår
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bekæmpelse af disse forringelser er det 
nødvendigt, at operatøren eller 
tredjeparter benytter den bedste 
tilgængelige teknik til at sprede gødning 
og gylle, der frembringes ved aktiviteter, 
der er omfattet af dette direktiv. Det bør 
for at give medlemsstaterne smidige 
muligheder for at opfylde disse krav 
kunne fastsættes i godkendelsen eller i 
andre foranstaltninger, hvordan kravet 
om anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik skal opfyldes, når driftslederen 
eller en tredjepart spreder gødning eller 
gylle.

Or. de

Begrundelse

Spredning af gødning og gylle er allerede reguleret i nitratdirektivet.

Ændringsforslag 70
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Det er nødvendigt at sikre, at driften 
af et anlæg ikke forringer jordbundens og 
grundvandets kvalitet. 
Godkendelsesvilkårene bør derfor omfatte 
bestemmelser om overvågning af 
jordbund og grundvand, og driftslederen 
bør sanere anlægsområdet, når aktiviteten 
ophører definitivt.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 71
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Det er nødvendigt at sikre, at driften af 
et anlæg ikke forringer jordbundens og 
grundvandets kvalitet. 
Godkendelsesvilkårene bør derfor omfatte 
bestemmelser om overvågning af jordbund 
og grundvand, og driftslederen bør sanere 
anlægsområdet, når aktiviteten ophører 
definitivt.

(16) Det er nødvendigt at sikre, at driften af 
et anlæg ikke forringer jordbundens og 
grundvandets kvalitet. 
Godkendelsesvilkårene bør derfor omfatte 
aspekter vedrørende den nødvendige 
overvågning af jordbund og grundvand til 
at opfylde denne målsætning, og 
driftslederen bør sanere anlægsområdet, 
når aktiviteten ophører definitivt.

Or. en

Ændringsforslag 72
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Det er nødvendigt at sikre, at driften af 
et anlæg ikke forringer jordbundens og 
grundvandets kvalitet. 
Godkendelsesvilkårene bør derfor omfatte 
bestemmelser om overvågning af jordbund 
og grundvand, og driftslederen bør sanere 
anlægsområdet, når aktiviteten ophører 
definitivt.

(16) Det er nødvendigt at sikre, at driften af 
et anlæg ikke forringer jordbundens og 
grundvandets kvalitet. 
Godkendelsesvilkårene bør derfor omfatte 
bestemmelser om passende overvågning af 
jordbund og grundvand, og driftslederen 
bør om fornødent sanere anlægsområdet, 
når aktiviteten ophører definitivt.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at afklare, at der findes omstændigheder, hvor overvågning af jordbund og 
grundvand samt sanering af anlægsområdet ikke er nødvendig.
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Ændringsforslag 73
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Det er nødvendigt at sikre, at driften af 
et anlæg ikke forringer jordbundens og
grundvandets kvalitet. 
Godkendelsesvilkårene bør derfor omfatte 
bestemmelser om overvågning af jordbund 
og grundvand, og driftslederen bør sanere 
anlægsområdet, når aktiviteten ophører 
definitivt.

(16) Det er nødvendigt at sikre, at driften af 
et anlæg ikke forringer jordbundens,
grundvandets eller landskabets kvalitet. 
Godkendelsesvilkårene bør derfor omfatte 
bestemmelser om overvågning af luft,
jordbund og grundvand, og driftslederen 
bør sanere anlægsområdet, når aktiviteten 
ophører definitivt.

Or. pl

Begrundelse

Drift af et anlæg kan navnlig i landdistrikter, hvor der er gode muligheder for 
landbrugsturisme, påvirke ikke bare jordbund og grundvand, men også landskabet.

Ændringsforslag 74
Marcello Vernola, Elisabetta Bardini, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at sikre en effektiv gennemførelse 
og håndhævelse af dette direktiv bør det 
pålægges driftslederne at afgive jævnlige 
indberetninger til den kompetente 
myndighed om, hvordan 
godkendelsesvilkårene overholdes. 
Medlemsstaterne bør sørge for, at 
driftslederen og den kompetente 
myndighed træffer de nødvendige 
foranstaltninger i tilfælde, hvor dette 
direktiv ikke overholdes, og tilrettelægge et 
system af miljøinspektioner.

(17) For at sikre en effektiv gennemførelse 
og håndhævelse af dette direktiv bør det 
pålægges driftslederne at afgive jævnlige 
indberetninger til den kompetente 
myndighed om, hvordan 
godkendelsesvilkårene overholdes. 
Medlemsstaterne bør sørge for, at disse 
vilkår overholdes af driftslederen, og at 
driftslederen og den kompetente 
myndighed træffer de nødvendige 
foranstaltninger i tilfælde, hvor dette 
direktiv ikke overholdes, og tilrettelægge et 
system af miljøinspektioner. Det er 
medlemsstaternes opgave at fastsætte de 
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mest hensigtsmæssige 
håndhævelsesordninger, herunder 
hvordan emissionsgrænseværdierne skal 
overholdes.

Or. en

Begrundelse

Håndhævelsesordningerne skal fastsættes af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 75
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Effektiv offentligheden i 
beslutningsprocessen er nødvendig, således 
at borgerne får mulighed for at fremsætte 
synspunkter og anliggender, der kan være 
relevante for beslutningerne, og 
beslutningstagerne for at tage hensyn til 
dem; det vil give mere ansvarlighed i 
beslutningsprocessen og gøre den mere 
gennemskuelig, og det vil øge 
offentlighedens opmærksomhed på og
opbakning til de trufne beslutninger. 
Berørte borgere bør have mulighed for at 
gå rettens vej for at bidrage til beskyttelsen 
af retten til at leve i et miljø, der er 
foreneligt med personlig sundhed og 
velfærd.

(18) På baggrund af bestemmelserne i 
Århuskonventionen er effektiv 
offentlighed i beslutningsprocessen 
nødvendig, således at borgerne får 
mulighed for at fremsætte synspunkter og 
anliggender, der kan være relevante for 
beslutningerne, og beslutningstagerne for 
at tage hensyn til dem; det vil give mere 
ansvarlighed i beslutningsprocessen og 
gøre den mere gennemskuelig, og det vil 
øge offentlighedens opmærksomhed på og 
opbakning til de trufne beslutninger. 
Berørte borgere bør have mulighed for at 
gå rettens vej for at bidrage til beskyttelsen 
af retten til at leve i et miljø, der er 
foreneligt med personlig sundhed og 
velfærd.

Or. pl

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at nævne et konkret EU-dokument, der blev vedtaget i 
Århus den 25. juni 1998, og som handler om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet. 
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Ændringsforslag 76
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Store fyringsanlæg bidrager også 
stærkt til udledningen af CO2 i luften, 
hvilket resulterer i en forøget
koncentration af CO2 i luften og dermed 
forstærker klimaændringerne og 
medfører mange skadelige virkninger og 
negativt feedback for menneskelige og 
økologiske systemer. Denne forøgelse af 
koncentrationen nærmer sig hurtigt eller 
har allerede overskredet kritiske tærskler, 
som vil føre til betydelig større 
klimaændringer og en forøgelse af de 
gennemsnitlige overfladetemperaturer ud 
over EU's mål på under 2°C, som det ikke 
vil være menneskelig muligt at styre eller 
genoprette inden for nogen overskuelig 
tidshorisont. Fællesskabets 
emissionshandelsordning (ETS) giver 
muligvis nogle nyttige omend 
langsommelige rammer for omfattende 
reduktioner af de globale 
drivhusgasemissioner i hele økonomien, 
men det giver ikke et tilstrækkelig stærkt 
prissignal til at forhindre, at nye meget 
store CO2-punktkilder inddrages eller 
forbliver i systemet og dermed øger 
priserne på EU's emissionskvoter. Det er 
derfor nødvendigt i Fællesskabets 
lovgivning om industriel forurening at 
indføje bestemmelser med krav om 
grænseværdier for udledning af CO2 i 
luften for nye anlæg med en el-kapacitet 
på over 300 MW, og om, at disse 
grænseværdier med tiden skal finde 
anvendelse på eksisterende anlæg. 

Or. en
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Ændringsforslag 77
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Gennemførelse af EU-strategien for 
dioxiner, furaner og polychlorerede 
biphenyler kræver en revision af 
udtryksmåderne for ækvivalensfaktorerne 
for dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner 
og en udvidelse af disse faktorers 
anvendelsesområde, således at dette også 
omfatter dioxinlignende polychlorerede 
biphenyler.

Or. it

Begrundelse

Beregningen af koncentrationerne af emissionerne af PCDD eller PCDF bør baseres på de 
metoder (ækvivalensfaktorer), der er vedtaget af WHO, og bør, som foreslået af WHO, 
omfatte dioxinlignende PCB'er, da disse som PCDD'er og PCDF'er er blandt de stoffer, som 
er omfattet af EU-strategiens reduktionsmål.

Ændringsforslag 78
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Kombineret forbrænding af affald i 
anlæg, der ikke er direkte beregnet til 
affaldsforbrænding, bør ikke kunne 
forårsage højere emissioner af 
forurenende stoffer i den del af 
røggasmængden, der stammer fra sådan 
kombineret forbrænding, end dem, der er 
tilladt for egentlige forbrændingsanlæg, 
og der bør derfor fortsat gælde passende 
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begrænsninger herfor.

Or. en

Begrundelse

Princippet om at kombineret forbrænding ikke bør medføre større forurening end 
forbrænding af affald har været et grundlæggende princip i affaldsforbrændingsdirektivet 
(2007/76/EF). Det bør fortsat være klart forankret i den nye tekst.

Ændringsforslag 79
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Kombineret forbrænding af affald i 
anlæg, der ikke er direkte beregnet til 
affaldsforbrænding, bør ikke kunne 
forårsage højere emissioner af 
forurenende stoffer i den del af 
røggasmængden, der stammer fra sådan 
kombineret forbrænding, end dem, der er 
tilladt for egentlige forbrændingsanlæg, 
og der bør derfor fortsat gælde passende 
begrænsninger herfor.

Or. en

Begrundelse

Princippet om at kombineret forbrænding ikke bør medføre større forurening end 
forbrænding af affald har været et grundlæggende princip i affaldsforbrændingsdirektivet 
(2007/76/EF) og bør ikke slettes i det omarbejdede direktiv.
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Ændringsforslag 80
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Kombineret forbrænding af affald i 
anlæg, der ikke er direkte beregnet til 
affaldsforbrænding, bør ikke kunne 
forårsage højere emissioner af 
forurenende stoffer i den del af 
røggasmængden, der stammer fra sådan 
kombineret forbrænding, end dem, der er 
tilladt for egentlige forbrændingsanlæg, 
og der bør derfor gælde passende 
begrænsninger herfor. 

Or. en

Begrundelse

Det er væsentligt fortsat at sikre beskyttelse af miljøet og folkesundheden i forbindelse med 
kombineret forbrænding af affald. Teksten til den foreslåede betragtning findes allerede i 
affaldsforbrændingsdirektivet (2007/76/EF) og bør ikke fjernes i det omarbejdede direktiv.

Ændringsforslag 81
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Kombineret forbrænding af affald i 
anlæg, der ikke er direkte beregnet til 
affaldsforbrænding, bør ikke kunne 
forårsage højere emissioner af 
forurenende stoffer i den del af 
røggasmængden, der stammer fra sådan 
kombineret forbrænding, end dem, der er 
tilladt for egentlige forbrændingsanlæg, 
og der bør derfor gælde passende 
begrænsninger herfor.



PE412.169v02-00 18/76 AM\746405DA.doc

DA

Or. fr

Begrundelse

Med ændringsforslaget genindsættes betragtning 27 i direktiv 2000/76/EF om forbrænding af 
affald, der også omfatter kombineret forbrænding. Det er nødvendigt og vigtigt at medtage 
kombineret forbrænding i direktivet om industrielle emissioner for at sikre en fortsat 
beskyttelse af sundheden og miljøet ved kombineret forbrænding af affald. Dette er så meget 
mere berettiget, som kombineret forbrænding er omfattet af andre bestemmelser i direktivet.

Ændringsforslag 82
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Anlæg, hvor der fremstilles 
titandioxid, kan medføre betydelig 
forurening af luft og vand. For at mindske 
disse belastninger må Fællesskabet 
fastsætte strengere 
emissionsgrænseværdier for visse 
forurenende stoffer.

(24) Anlæg, hvor der fremstilles 
titandioxid, kan medføre betydelig 
forurening af luft og vand og indebære 
toksikologiske risici. For at mindske disse 
belastninger må Fællesskabet fastsætte 
strengere emissionsgrænseværdier for visse 
forurenende stoffer.

Or. pl

Begrundelse

Titandioxid kan indebære toksikologiske risici, da det virker irriterende på hud, øjne og 
slimhinderne i åndedrætsorganerne.

Ændringsforslag 83
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Medlemsstaterne bør fastsætte de 
sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af 

(27) I overensstemmelse med princippet 
om, at forureneren betaler, bør 
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overtrædelser af nærværende direktiv og 
sikre, at de anvendes. Sanktionerne bør 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

medlemsstaterne fastsætte de sanktioner, 
der skal anvendes i tilfælde af 
overtrædelser af nærværende direktiv og 
sikre, at de anvendes. Sanktionerne bør 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

Or. pl

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at præcisere bestemmelserne og gøre det muligt for 
medlemsstaterne at retsforfølge forurenerne.

Ændringsforslag 84
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter regler 
om integreret forebyggelse og bekæmpelse 
af forurening fra industrielle aktiviteter. 

Dette direktiv fastsætter regler om 
beskyttelse af folkesundheden 
og integreret forebyggelse og bekæmpelse 
af forurening fra industrielle aktiviteter.

Det fastsætter også regler, der er udformet 
for at forebygge eller, hvis dette ikke er 
muligt, at begrænse udledninger til luft, 
vand og jord samt forebygge, at der 
opstår affald, for generelt at nå et højt 
miljøbeskyttelsesniveau.

Det fastsætter også regler, der er udformet 
for at forebygge eller, hvis dette ikke er 
muligt, at begrænse udledninger til luft, 
vand og jord samt forebygge, at der 
opstår affald, for generelt at nå et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og et højt niveau 
for beskyttelse af folkesundheden.

Or. pl
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Ændringsforslag 85
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Kapitel I fastsætter fælles bestemmelser 
for alle industriaktiviteter, der er omfattet 
af direktivet.
Kapitel II omfatter aktiviteter, der er 
opregnet i bilag I, og fastlægger 
bestemmelser, der specielt gælder for dem.
Kapitel III til VI indeholder tekniske 
mindstekrav til hhv. store fyringsanlæg, 
affaldsforbrændingsanlæg, anlæg, hvor 
der bruges opløsningsmidler, og 
titandioxidanlæg.
Kapitel VII indeholder bestemmelser om 
kompetente myndigheder, indberetning 
fra medlemsstaterne, udvalg, sanktioner 
og de sædvanlige afsluttende 
bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Sammenskrivningen af syv direktiver til ét fører til en omfattende tekst. Der bliver større 
klarhed ved, at der indføjes en artikel med beskrivelse af direktivets struktur. Teksten til 
ændringsforslaget er taget fra forslagets begrundelse, som ikke indgår i direktivet.

Ændringsforslag 86
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
forskningsaktiviteter, udviklingsaktiviteter 

(2) Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
forskningsaktiviteter som defineret af 
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eller afprøvning af nye produkter og 
processer.

Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

De angivne termer skal defineres klart. "Udviklingsaktiviteter" eller "afprøvning af nye 
produkter og processer" finder regelmæssigt sted i visse anlæg, der hører under bilag I i dette 
direktiv, men det bør ikke være grundlag for at udelukke disse aktiviteter fra direktivets 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 87
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) "forurening": Direkte eller indirekte 
udledning som følge af menneskelige 
aktiviteter af stoffer, rystelser, varme eller 
støj i luft-, vand- eller jordbundsmiljøet, 
der kan skade menneskers sundhed, 
miljøets kvalitet, eller materielle værdier, 
forringe rekreative værdier eller forstyrre 
andre legitime anvendelser af miljøet.

(2) "forurening": Direkte eller indirekte 
udledning som følge af menneskelige 
aktiviteter af stoffer, rystelser, varme eller 
støj i luft-, vand- eller jordbundsmiljøet, 
der kan skade menneskers sundhed, 
miljøets kvalitet eller materielle værdier.

Or. de

Ændringsforslag 88
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) »kompetente myndigheder«: 
myndigheder eller organer, som i henhold 
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til medlemsstaternes lovgivning er 
ansvarlige for opfyldelsen af de 
forpligtelser, der følger af dette direktiv

Or. en

Begrundelse

Den tidligere definition af kompetente myndigheder bør ikke fjernes, fordi de spiller en 
afgørende rolle i hele direktivet.

Ændringsforslag 89
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) "emissionsværdier, der er knyttet til 
den bedste tilgængelige teknik": det 
omfang af emissioner, der opnås ved at 
anvende den bedste tilgængelige teknik 
som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne, under normale 
driftsforhold og udtrykt som 
gennemsnitsværdier for en given 
tidsperiode.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en definition af "emissionsværdier, der er knyttet til den bedste 
tilgængelige teknik".
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Ændringsforslag 90
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) "emissionsværdier, der er knyttet til 
den bedste tilgængelige teknik (BAT-
AEL'er): de forskellige 
emissionsniveauer, der kan forventes som 
resultat af, at der for en specifik sektor 
som helhed og under normale 
driftsforhold anvendes de teknikker, der 
er beskrevet i det specifikke BAT-
referencedokument. 
Emissionsværdier, der er knyttet til den 
bedste tilgængelige teknik (BAT-AEL'er), 
giver et passende referencepunkt i 
forbindelse med fastsættelse af 
emissionsgrænseværdierne i 
godkendelsen og adskiller sig fra 
emissionsgrænseværdier, eftersom 
emissionsgrænseværdier også skal tage 
hensyn til krav om overvågning og 
overholdelse.

Or. en

Begrundelse

Nye nøglebestemmelser i Kommissionens omarbejdede forslag vedrører emissionsværdier, 
der er knyttet til den bedste tilgængelige teknik (BAT-AEL'er). Det skal være klart, at BAT-
AEL'er og emissionsgrænseværdier er forskellige begreber. Kommissionens omarbejdede 
forslag indeholder kun en definition af emissionsgrænseværdier.

Af klarhedshensyn er der behov for en definition af BAT-AEL. Denne definition er baseret på 
ånden i Kommissionens oversigt og vejledning for BAT-referencedokumenter (BREF Outline 
and Guide).
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Ændringsforslag 91
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) "emissionsværdier, der er knyttet til 
den bedste tilgængelige teknik": de 
repræsentative emissionsniveauer ved 
drift for en vis teknik eller kombination af 
teknikker udtrykt som 
gennemsnitsværdier, der kan opnås under 
en betydelig tidsperiode under normale 
driftsvilkår ved anvendelse af den bedste 
tilgængelige teknik.

Or. en

Begrundelse

Termen "emissionsværdier, der er knyttet til den bedste tilgængelige teknik" (BAT-AEL) vil få 
afgørende betydning i det foreslåede direktiv, navnlig i artikel 16, stk. 3, og kræver derfor en 
klar definition. Denne definition bestemmer desuden sammen med AM 20 og AM 24, at der er 
forskel mellem emissionsgrænseværdier (eller ækvivalente parametre eller tekniske 
foranstaltninger) og BAT-AEL. 

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med betingelserne for behandling, jf. artikel 80a 
i forretningsordenen, på grund af dets tilknytning til Kommissionens forslag til artikel 16, stk. 
3.

Ændringsforslag 92
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "godkendelse": En skriftlig tilladelse til 
at drive et anlæg eller et fyringsanlæg, 
affaldsforbrændingsanlæg eller 
affaldsmedforbrændingsanlæg eller en del 
heraf. 

(7) "godkendelse": En skriftlig tilladelse til 
at drive et anlæg eller et fyringsanlæg, 
affaldsforbrændingsanlæg eller 
affaldsmedforbrændingsanlæg eller en del 
heraf.
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En godkendelse kan omfatte et eller flere 
anlæg eller dele af anlæg beliggende på 
samme anlægsområde og drevet af samme 
driftsleder. 
En godkendelse kan omfatte et eller flere 
anlæg eller dele af anlæg, der er
beliggende på forskellige anlægsområder 
og indbyrdes forbundet i funktionsmæssig 
henseende, eller anlæg eller dele af 
anlæg, der er beliggende på samme 
anlægsområde og indbyrdes forbundet i 
funktionsmæssig henseende, og med 
forskellige driftsledere. 

Or. it

Begrundelse

Hvis der på samme anlægsområde findes flere anlæg, der hver er omfattet af forskellige 
godkendelser, ville en obligatorisk godkendelse for anlægsområdet i sin helhed medføre en 
forpligtelse til at tage hensyn til de kumulative miljø- og sikkerhedsvirkninger, således som 
det eksempelvis er fastsat i Seveso-direktiverne. Når det gælder forskellige anlægsområder, 
der drives af samme driftsleder, bør godkendelsen tage hensyn til koblingerne mellem 
forskellige processer, f.eks. mellem et forbrændingsanlæg og anlæg for håndtering af (fast) 
affald.

Ændringsforslag 93
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 8 - nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af denne definition 
betragtes ændringer eller udvidelser af et 
anlæg som væsentlige, hvis de svarer til 
eller overskrider eventuelle 
tærskelværdier, eller hvis stigningen som 
følge af ændringen eller udvidelsen 
medfører, at eventuelle tærskelværdier i 
bilag I, VII og VIII overskrides.

Or. it
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Begrundelse

Hvis der ikke knyttes en kvantitativ henvisning (af den art, der allerede indgår i det gældende 
IPPC-direktiv) til definitionen af væsentlig ændring, kunne dette medføre meget store 
forskelligheder i de enkelte medlemsstaters fremgangsmåder.

Ændringsforslag 94
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 9 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når den bedste tilgængelige teknik skal 
bestemmes, skal der især tages hensyn til 
punkterne i bilag III.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til kriterierne i bilag III er absolut væsentlige for den integrerede 
fremgangsmåde! Det skal siges, hvordan BAT bestemmes. Det skal ske under hensyntagen til 
omkostninger og udbytte i forbindelse med den teknik, der er til rådighed for et bestemt anlæg 
og ved at tage hensyn til de kriterier, der er opstillet i bilag III (tidligere bilag IV i IPPC-
direktiv 96/61/EF).

Ændringsforslag 95
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) "emissionsværdier, der er knyttet til 
den bedste tilgængelige teknik": de 
emissionsniveauer, der opnås under 
normale driftsvilkår ved anvendelse af 
den bedste tilgængelige teknik som 
beskrevet i BAT-referencedokumenter, 
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udtrykt som en gennemsnitsværdi i en 
bestemt tidsperiode og under bestemte 
referenceforhold.

Or. en

Begrundelse

Denne definition er væsentlig med henblik på at specificere fastsættelse af 
emissionsgrænseværdier i overensstemmelse med artikel l16, stk. 2. Det gør det klart, at 
emissionsgrænseværdierne er baseret på de referencer, der er fastsat i BAT-
referencedokumenterne, og at de ikke f.eks. omfatter abnorme driftsforhold (f.eks. opstart, 
nedlukning, vedligeholdelsesperioder eller afbrydelse af et anlægs normale drift).

Ændringsforslag 96
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) "emissionsværdier, der er knyttet til 
den bedste tilgængelige teknik": den 
miljøpræstation, der kan forventes som 
resultat af anvendelsen i en specifik 
sektor af den teknik, der er beskrevet i det 
dertil hørende referencedokument, under 
hensyntagen til den balance mellem 
omkostninger og fordele, som indgår i 
definitionen af BAT.

Or. en

Begrundelse

Emissionsværdier, der er knyttet til den bedste tilgængelige teknik, bruges som reference ved 
fastsættelse af godkendelsesvilkår, herunder emissionsgrænseværdier. Begrebet anvendes i 
den dispositive del og bør derfor defineres i artikel 3. Ovenstående definition stammer fra 
teksten til BAT-kapitler i BAT-referencedokumentet om affaldsforbrænding.
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Ændringsforslag 97
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) "driftsleder": En fysisk eller juridisk 
person, der driver eller leder et anlæg, 
herunder et fyrings-, affaldsforbrændings-
eller -medforbrændingsanlæg, eller som 
efter national lovgivning har fået 
overdraget den afgørende økonomiske 
dispositionsret over dets tekniske drift.

(10) "driftsleder": En fysisk eller juridisk 
person, der driver eller leder et anlæg, 
herunder et fyrings-, affaldsforbrændings-
eller -medforbrændingsanlæg, eller som 
efter national lovgivning har fået 
overdraget den afgørende økonomiske 
dispositionsret over dets tekniske drift. To 
eller flere fysiske eller juridiske personer 
kan i fællesskab varetage driftsledelsen af 
et anlæg eller kan være driftsledere for 
forskellige dele af et anlæg.

Or. nl

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 5. For at gøre teksten klarere anbringes artikel 5 under 
definitionen af "driftsleder" i artikel 3, nr. 10).

Ændringsforslag 98
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) "ny teknik": En ny teknik til en 
industriel aktivitet, der kan medføre et 
generelt hævet niveau for miljøbeskyttelse 
eller omkostningsbesparelser i forhold til 
de eksisterende bedste tilgængelige 
teknikker, hvis den udvikles 
forretningsmæssigt.

(13) "ny teknik": En ny teknik, der kan 
medføre et generelt hævet eller lignende 
niveau for miljøbeskyttelse eller for 
omkostningsbesparelser i forhold til de 
eksisterende bedste tilgængelige teknikker, 
hvis den viser sig at være industrielt 
brugbar og udvikles forretningsmæssigt.

Or. en
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Begrundelse

The main problem of ‘emerging techniques’ is usually not to be commercially developed. 
Recital (12) mentions “to test emerging techniques”, that is to say that emerging techniques 
are not considered as definitely fine tuned. The main characteristic of an ‘emerging 
technique’ is that it has not still proved its efficiency in industrial surroundings. So many 
techniques were really promising under laboratory conditions or even as pilot factory without 
ever being eventually able to give satisfaction in day-to-day operation. On the other hand a 
new technique may be interesting too, even if it just performs and protects the environment as 
well as the existing ones.

Ændringsforslag 99
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) "ny teknik": En ny teknik til en 
industriel aktivitet, der kan medføre et 
generelt hævet niveau for miljøbeskyttelse 
eller omkostningsbesparelser i forhold til 
de eksisterende bedste tilgængelige 
teknikker, hvis den udvikles 
forretningsmæssigt.

(13) "ny teknik": En ny teknik til en 
industriel aktivitet, der vil medføre et 
generelt hævet niveau for miljøbeskyttelse 
eller omkostningsbesparelser i forhold til 
de eksisterende bedste tilgængelige 
teknikker, hvis den udvikles 
forretningsmæssigt.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring gør det klart, at anvendelsen af ny teknik vil medføre fordele, hvis den 
anvendes i praksis. 

Ændringsforslag 100
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) "udgangstilstandsrapport": En rapport 
med kvantificerede oplysninger om 

(15) "udgangstilstandsrapport": En rapport 
med kvantificerede og detaljerede 
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jordbundens og grundvandets tilstand med 
hensyn til forurening med farlige stoffer.

oplysninger om jordbundens tilstand, 
herunder jordbundens biodiversitet, og 
grundvandets tilstand med henblik på at 
bringe anlægsområdet tilbage til den 
tilstand, det befandt sig i, inden et nyt 
anlæg blev taget i drift, eller inden 
godkendelsen af et eksisterende anlæg 
blev ajourført.

Or. en

Begrundelse

En udgangstilstandsrapport er et nøgleelement for at få IPPC-direktivet til at fungere 
sammen med andre miljøpolitikker. Jordbundens biodiversitet er en effektiv indikator for 
jordbundens sundhed og kvalitet. Statusrapporten er en forudsætning for at skabe et solidt 
grundlag for sanering og vurdering af driftslederens forpligtelse i overensstemmelse med 
princippet om, at forureneren betaler

Ændringsforslag 101
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) "udgangstilstandsrapport": En rapport 
med kvantificerede oplysninger om 
jordbundens og grundvandets tilstand med 
hensyn til forurening med farlige stoffer.

(15) "udgangstilstandsrapport": En 
detaljeret rapport med kvantificerede 
oplysninger om jordbundens tilstand, 
herunder jordbundens biodiversitet, 
grundvandets tilstand samt enhver form 
for forurening med farlige stoffer med 
henblik på sanering og genopretning af 
anlægsområdet.

Or. en
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Ændringsforslag 102
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) "udgangstilstandsrapport": En rapport 
med kvantificerede oplysninger om 
jordbundens og grundvandets tilstand med 
hensyn til forurening med farlige stoffer.

(15) "udgangstilstandsrapport": En rapport 
med kvantificerede oplysninger om 
jordbundens og grundvandets tilstand med 
hensyn til forurening forårsaget af farlige 
stoffer.

Or. en

Ændringsforslag 103
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) "udgangstilstandsrapport": En rapport 
med kvantificerede oplysninger om 
jordbundens og grundvandets tilstand med 
hensyn til forurening med farlige stoffer.

(15) "udgangstilstandsrapport": En rapport 
med kvantificerede oplysninger om 
jordbundens og grundvandets tilstand med 
hensyn til forurening med betydelige 
mængder relevante farlige stoffer.

Or. en

Begrundelse

For at undgå at en udgangstilstandsrapport skal dække alle mulige farlige stoffer (det kan 
være flere hundrede stoffer) er det nødvendigt at begrænse omfanget af vurderingen til 
forurening med betydelige mængder farlige stoffer.
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Ændringsforslag 104
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) "udgangstilstandsrapport": En rapport 
med kvantificerede oplysninger om 
jordbundens og grundvandets tilstand med 
hensyn til forurening med farlige stoffer. 

(15) "udgangstilstandsrapport": En rapport 
med kvantificerede oplysninger om 
jordbundens og grundvandets tilstand med 
hensyn til forurening med relevante farlige 
stoffer.

Or. nl

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 23, stk. 3. Definitionen af "farlige stoffer" og 
udgangstilstandsrapportens kobling til tilstedeværelsen af disse stoffer gør, at 
anvendelsesområdet bliver meget bredt. En nødvendig begrænsning af anvendelsesområdet 
kan opnås ved at tilføje ordet "relevante". 

Ændringsforslag 105
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) "miljøinspektion": Al virksomhed, 
der indebærer kontrol af, at et anlæg 
opfylder de miljøkrav, der stilles til det. 

Or. en

Begrundelse

Begrebet "miljøinspektion" fortolkes forskelligt af de forskellige medlemsstater. Derfor er der 
behov for en klar definition for at sikre ensartet indberetning om direktivets gennemførelse. 
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Ændringsforslag 106
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20)"biomasse": Ethvert af følgende 
produkter:

(20) "biomasse": Den bionedbrydelige del 
af produkter, affald og rester fra landbrug 
(herunder vegetabilske og animalske 
stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier 
samt den bionedbrydelige del af affald fra 
industri og husholdninger.

a) produkter bestående af vegetabilsk 
materiale fra landbrug eller skovbrug, der 
kan anvendes som brændsel for at udnytte 
energiindholdet
b) følgende affald, når det anvendes som 
brændsel:
i) vegetabilsk affald fra landbrug og 
skovbrug
ii) vegetabilsk affald fra 
levnedsmiddelindustrien, hvis 
forbrændingsvarmen udnyttes
iii) fiberholdigt vegetabilsk affald fra 
fremstilling af jomfrupulp og fremstilling 
af papir fra pulp, hvis det medforbrændes 
på produktionsstedet, og 
forbrændingsvarmen udnyttes
iv) korkaffald
v) træaffald undtagen træaffald, der kan 
indeholde halogenerede organiske 
forbindelser eller tungmetaller som følge 
af behandling med træbeskyttelsesmidler 
eller overfladebehandling.

Or. en

Begrundelse

Da det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem alle EU-tekster og navnlig med hensyn til 
definitioner, bør definitionen af biomasse være den samme i både i det originale direktiv om 
vedvarende energikilder (2001/77/EF) og i forslaget til direktiv om industrielle emissioner. 
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En ændring af definitionen vil skabe forvirring og bringe de investeringer, der allerede er 
gjort, i fare.

Ændringsforslag 107
Niels Busk

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 20 – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(va) animalsk affald fra 
levnedsmiddelindustrien, hvis 
forbrændingsvarmen udnyttes.

Or. en

Begrundelse

Det bør være tilladt at forbrænde affald fra animalsk fedt fra levnedsmiddelindustrien uden 
bekostelige kontrolkrav. 
Erstatning af mineralsk brændselsstof med affald fra forbrænding af animalsk fedt vil 
reducere CO2-emissionerne og spare levnedsmiddelindustrien for omkostninger. Erstatning 
af mineralsk olie med affald fra animalsk fedt er positivt i miljømæssig henseende. Det vil ikke 
øge kedlernes indvirkning på miljøet. 

Ændringsforslag 108
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) "affaldsforbrændingsanlæg": Enhver 
stationær eller mobil teknisk enhed og 
tilsvarende udstyr, der udelukkende 
anvendes til varmebehandling af affald 
med eller uden udnyttelse af 
forbrændingsvarmen ved forbrænding af 
affaldet ved oxidering såvel som ved andre 
varmebehandlingsprocesser, hvis 
produkterne af denne behandling derefter 
forbrændes. 

(26) Enhver stationær eller mobil teknisk 
enhed og tilsvarende udstyr, der 
udelukkende anvendes til varmebehandling 
af affald med eller uden udnyttelse af den 
forbrændingsvarme, der opstår 
ved forbrænding af affaldet ved oxidering 
såvel som ved andre 
varmebehandlingsprocesser såsom 
pyrolyse, forgasning eller nedsmeltning, 
hvis produkterne af denne behandling 
derefter forbrændes.
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Or. en

Begrundelse

For klarhedens skyld bør pyrolyse, forgasning eller nedsmeltning fortsat indgå i direktivet. 
Antallet af termiske eller "semitermiske" behandlinger er ikke så stort, så derfor kan listen 
gøres udtømmende. Hvis navnene på disse teknologier fjernes fra direktivet, sender det et 
signal om, at disse teknologier ikke længere falder inden for direktivets anvendelsesområde. 
Risikoen for, at visse behandlinger skal falde uden for direktivets anvendelsesområde, eller at 
EF-Domstolen inddrages, kan ikke begrunde ændringen.

Ændringsforslag 109
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) "affaldsforbrændingsanlæg": Enhver 
stationær eller mobil teknisk enhed og 
tilsvarende udstyr, der udelukkende 
anvendes til varmebehandling af affald 
med eller uden udnyttelse af 
forbrændingsvarmen ved forbrænding af 
affaldet ved oxidering såvel som ved andre 
varmebehandlingsprocesser, hvis 
produkterne af denne behandling derefter 
forbrændes. 

(26) "affaldsforbrændingsanlæg": Enhver 
stationær eller mobil teknisk enhed og 
tilsvarende udstyr, der udelukkende 
anvendes til varmebehandling af affald 
med eller uden udnyttelse af 
forbrændingsvarmen ved forbrænding af 
affaldet ved oxidering såvel som ved andre 
varmebehandlingsprocesser såsom 
pyrolyse, forgasning eller nedsmeltning, 
hvis produkterne af denne behandling 
derefter forbrændes. 

Or. de

Begrundelse

Tydeliggørelse af, at der også tænkes på pyrolyse, forgasning eller nedsmeltning.
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Ændringsforslag 110
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) "affaldsmedforbrændingsanlæg": 
Enhver stationær eller mobil teknisk enhed, 
hvis hovedformål er at producere energi 
eller fremstille materielle produkter, og 
som benytter affald som normalt brændsel 
eller tilskudsbrændsel, eller behandler 
affald termisk med henblik på bortskaffelse 
ved at forbrænde affaldet ved oxidering så 
vel som ved andre 
varmebehandlingsprocesser, hvis 
produkterne af denne behandling derefter 
forbrændes.

(27) "affaldsmedforbrændingsanlæg": 
Enhver stationær eller mobil teknisk enhed, 
hvis hovedformål er at producere energi 
eller fremstille materielle produkter, og 
som benytter affald som normalt brændsel 
eller tilskudsbrændsel, eller behandler 
affald termisk med henblik på bortskaffelse 
ved at forbrænde affaldet ved oxidering 
såvel som ved andre 
varmebehandlingsprocesser såsom 
pyrolyse, forgasning eller nedsmeltning, 
hvis produkterne af denne behandling 
derefter forbrændes.

Or. de

Begrundelse

Tydeliggørelse af, at der også tænkes på pyrolyse, forgasning eller nedsmeltning. Svarer til 
ændringsforslaget til artikel 3, nr. 26).

Ændringsforslag 111
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) "restprodukter": Enhver form for 
flydende eller fast affald, der frembringes 
af et affaldsforbrændings- eller -
medforbrændingsanlæg.

(30) "restprodukter": Enhver form for 
flydende eller fast affald (herunder 
bundaske og slagge, flyveaske og 
kedelstøv, faste reaktionsprodukter fra 
gasrensning, spildevandsslam fra 
spildevandsrensning, brugte katalysatorer 
og brugt aktivt kul), der er defineret som 
affald i artikel 1, litra a, i direktiv 
75/442/EØF, og som frembringes af et 
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affaldsforbrændings- eller -
medforbrændingsanlæg.

Or. en

Begrundelse

På grund af den nye definition af biprodukter i det nye affaldsrammedirektiv (artikel 5) kan 
bund- eller flyveaske betragtes som biprodukter og ophøre med at være affald, hvilket kunne 
være et problem for lovgivningen i visse lande, og det vil først og fremmest øge de miljø- og 
sundhedsmæssige farer. Det er derfor nødvendigt udtrykkeligt at nævne bundaske, slagge, 
flyveaske, kedelstøv og faste reaktionsprodukter fra gasrensning som restprodukter.

Ændringsforslag 112
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) "organisk forbindelse": Forbindelse, 
der mindst indeholder grundstoffet kulstof 
og et eller flere af stofferne brint, 
halogen, ilt, svovl, fosfor, silikone eller 
kvælstof, med undtagelse af kulilte og 
uorganiske carbonater og bicarbonater.

udgår 

Or. en

Begrundelse

Denne VOC-definition er taget fra artikel 52 i direktivet om emission af opløsningsmidler 
(1999/13/EF). Denne definition bør ikke gøres generel for hele IPPC-direktivet (artikel 3), 
fordi den kun gælder for opløsningsmidler og vil skabe stor forvirring, hvis den anvendes på 
alle IPPC-anlæg. Den angivne damptryksgrænse svarer ikke til de damptryksgrænser, der 
finder anvendelse på andre IPPC-anlæg. Derfor bør definitionen i stedet indsættes i artikel 52 
og dermed dække de i kapitel V nævnte anlæg.
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Ændringsforslag 113
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) "flygtig organisk forbindelse ": 
Enhver organisk forbindelse og den 
fraktion af creosot, hvis damptryk ved 
293,15 K er mindst 0,01 kPa, eller som 
har en tilsvarende flygtighed under de 
særlige anvendelsesforhold.

udgår 

Or. en

Begrundelse

Denne VOC-definition er taget fra artikel 52 i direktivet om emission af opløsningsmidler 
(1999/13/EF). Denne definition bør ikke gøres generel for hele IPPC-direktivet (artikel 3), 
fordi den kun gælder for opløsningsmidler og vil skabe stor forvirring, hvis den anvendes på 
alle IPPC-anlæg. Den angivne damptryksgrænse svarer ikke til de damptryksgrænser, der 
finder anvendelse på andre IPPC-anlæg. Derfor bør definitionen i stedet indsættes i artikel 52 
og dermed dække de i kapitel V nævnte anlæg.

Ændringsforslag 114
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) "organisk opløsningsmiddel": En 
flygtig organisk forbindelse, som 
anvendes til ethvert af følgende formål: 

udgår

(a) alene eller sammen med andre 
agenser og uden at undergå kemisk 
ændring til at opløse råmateriale, 
produkter eller affaldsmateriale
(b) som rensemiddel til opløsning af 
urenheder 
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(c) som opløsningsmiddel
(d) som dispergerende middel
(e) som middel til justering af viskositet
(f) som middel til justering af 
overfladespænding
(g) som blødgøringsmiddel
(h) som konserveringsmiddel.

Or. en

Begrundelse

Denne VOC-definition er taget fra artikel 52 i direktivet om emission af opløsningsmidler 
(1999/13/EF). Denne definition bør ikke gøres generel for hele IPPC-direktivet (artikel 3), 
fordi den kun gælder for opløsningsmidler og vil skabe stor forvirring, hvis den anvendes på 
alle IPPC-anlæg. Den angivne damptryksgrænse svarer ikke til de damptryksgrænser, der 
finder anvendelse på andre IPPC-anlæg. Derfor bør definitionen i stedet indsættes i artikel 52 
og dermed dække de i kapitel V nævnte anlæg.

Ændringsforslag 115
Anja Weisgerber og Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 34 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) "emissionsværdier, der er knyttet til 
den bedste tilgængelige teknik": De 
emissionsniveauer, der opnås ved at 
anvende den bedste tilgængelige teknik 
som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne, under normale 
driftsforhold og udtrykt som 
gennemsnitsværdier for en given 
tidsperiode. 
Emissionsværdier, der er knyttet til den 
bedste tilgængelige teknik (BAT-AEL'er), 
giver et passende referencepunkt i 
forbindelse med fastsættelse af 
emissionsgrænseværdierne i 
godkendelsen og adskiller sig fra 
emissionsgrænseværdier, eftersom 
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emissionsgrænseværdier også skal tage 
hensyn til krav om overvågning og 
overholdelse samt til det enkelte anlægs 
tekniske egenskaber, geografiske 
placering og lokale miljøforhold.

Or. en

Begrundelse

Nye nøglebestemmelser i Kommissionens omarbejdede forslag vedrører emissionsværdier, 
der er knyttet til den bedste tilgængelige teknik (BAT-AEL'er). Det skal være klart, at BAT-
AEL'er og emissionsgrænseværdier er meget forskellige begreber. Kommissionens 
omarbejdede forslag indeholder kun en definition af emissionsgrænseværdier. Af 
klarhedshensyn er der behov for en definition af BAT-AEL. Denne definition er baseret på 
ånden i Kommissionens oversigt og vejledning for BAT-referencedokumenter (BREF Outline 
and Guide).

Ændringsforslag 116
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 34 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) "almindelige bindende forskrifter": 
Grænseværdier eller andre vilkår, der er 
defineret i miljølove eller andre 
bestemmelser på sektorniveau eller mere 
omfattende niveau, og som fastsættes med 
henblik på at blive anvendt direkte til 
fastsættelse af godkendelsesvilkår. 

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendig med en klar definition af "almindelige bindende forskrifter". 
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Ændringsforslag 117
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 34 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) "nødanlæg": Ethvert anlæg, der 
har til formål at sikre i hvert fald driften 
af de vigtigste installationer, 
hjælpefunktioner, overvågning af 
anlægget, styring af 
sikkerhedsinstallationer og genopstart af 
de anlæg - især vandkraftanlæg - der 
rammes i tilfælde af strømafbrydelse eller 
fravær af et eksternt net.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en ny definition for bedre at definere omfanget af den undtagelse, der 
indføres ved ændringsforslag 2 til artikel 4 (undtagelse af nødanlæg fra direktivets 
bestemmelser om nødsituationer).

Ændringsforslag 118
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En godkendelse kan omfatte to eller 
flere anlæg eller dele af anlæg beliggende 
på samme eller forskellige anlægsområder. 

2. En godkendelse kan omfatte to eller 
flere anlæg eller dele af anlæg beliggende 
på samme eller forskellige anlægsområder. 

En godkendelse kan omfatte et eller flere 
anlæg eller dele af anlæg, der er 
beliggende på forskellige anlægsområder 
og indbyrdes forbundet i funktionsmæssig 
henseende, eller anlæg eller dele af 
anlæg, der er beliggende på samme 
anlægsområde og indbyrdes forbundet i 
funktionsmæssig henseende, og med 
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forskellige driftsledere. 
Når en godkendelse omfatter to eller flere 
anlæg, skal hvert enkelt anlæg opfylde 
kravene i dette direktiv.

Når en godkendelse omfatter to eller flere 
anlæg, skal hvert enkelt anlæg opfylde 
kravene i dette direktiv.

Hvis flere driftsledere driver forskellige 
anlæg eller forskellige dele af anlæg på 
samme anlægsområde, kan godkendelsen 
indeholde fælles vilkår og regler for disse 
driftsledere.

Or. it

Begrundelse

De to ændringer vil gøre det muligt for medlemsstaterne at udstede godkendelser, hvor der 
tages hensyn til de forskellige typer af anlæg og/eller anlægsområder, hvor disse er 
beliggende, samt til det forhold, at der kan være forskellige driftsledere. Dette gør det muligt 
at vurdere anlægsområdets og/eller anlæggenes samlede indvirkning og fastsætte fælles 
regler for de forskellige driftsledere på baggrund af, at der kan forekomme kumulative 
virkninger eller dominoeffekter. 

Ændringsforslag 119
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En godkendelse kan omfatte to eller 
flere anlæg eller dele af anlæg beliggende 
på samme eller forskellige 
anlægsområder.

2. En godkendelse kan omfatte to eller 
flere anlæg eller dele af anlæg beliggende 
på samme anlægsområde. 

Or. nl

Begrundelse

Tilføjelsen "eller forskellige anlægsområder" bidrager ikke til at gøre lovgivningen enklere. 
Det bliver vanskeligere både at tilrettelægge en offentlig undersøgelse og gennemføre en 
evaluering af miljøpåvirkningerne. 
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Ændringsforslag 120
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en godkendelse omfatter to eller flere 
anlæg, skal hvert enkelt anlæg opfylde 
kravene i dette direktiv.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 121
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forpligtelserne i dette direktiv gælder 
ikke for nødanlæg som defineret i artikel 
3, nr. 34a, herunder gasfyrede anlæg og 
anlæg, der anvender flydende brændsel.

Or. en

Begrundelse

Nødanlæg (der er installeret både på store fyringsanlæg og vandkraftanlæg) undtages fra 
dette direktivs anvendelsesområde, fordi deres begrænsede drift ikke har nogen særlig 
indvirkning af betydning på emissionsniveauet. I øvrigt bidrager denne bestemmelse til at 
begrænse arbejdsbyrden for vandkraftværker, som ikke er genstand for direktivets 
forpligtelser.
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Ændringsforslag 122
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Driftsledere

To eller flere fysiske eller juridiske 
personer kan i fællesskab varetage 
driftsledelsen af et anlæg, herunder et 
fyrings-, affaldsforbrændings- eller -
medforbrændingsanlæg, eller kan være 
driftsledere for forskellige dele af et 
anlæg.

Or. nl

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 3, nr. 10). For at gøre teksten klarere anbringes artikel 5 
under definitionen af "driftsleder" i artikel 3, nr. 10). 

Ændringsforslag 123
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed godkender
anlægget, hvis det opfylder kravene i dette 
direktiv.

1. Uden at det berører andre krav i medfør 
af nationale retsforskrifter eller 
fællesskabsforskrifter, udsteder den 
kompetente myndighed en godkendelse
med påbud, der sikrer, at anlægget 
opfylder kravene i dette direktiv.

Or. de
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Begrundelse

Der im Vorschlag zur Änderung der IVU- Richtlinie verfolgte Ansatz widerspricht den 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und ist damit gegenüber dem bestehenden 
Gemeinschaftsrecht inkonsistent. So fordert Nr. 16 der Leitsätze zur WRRL den Schutz und 
die nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer in den übrigen Politiken der Gemeinschaft zu 
verankern, also auch in der Industrie- und Energiepolitik. Eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Gewässer verträgt sich aber nicht mit einem Anspruch auf Gewässerbenutzung. So gehen 
die Regelungen in Art. 11 Abs. 3 WRRL für die Erreichung von Bewirtschaftungszielen von 
einem umfassenden staatlichen Bewirtschaftungsanspruch aus, wenn von den Mitgliedstaaten 
gefordert wird, Begrenzungen oder gar Verbote bei der Wasserentnahme oder der Einleitung 
von Stoffen als Maßnahmen für die Gewässerbewirtschaftung vorzusehen und hierzu eine 
dauernde Überprüfung und Nachsteuerung erteilter Gestattungen fordern.

Ændringsforslag 124
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre:

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre:

(1) at driftslederen mindst en gang om 
året afgiver indberetning til den 
kompetente myndighed om overholdelsen 
af godkendelsesvilkårene

a. at de driftsledere, der foretager 
indberetning i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 166/2006 om oprettelse af et 
europæisk register over udledning og 
overførsel af forurenende stoffer1, mindst 
hvert tredje år foretager indberetning til 
den kompetente myndighed om 
overholdelsen af godkendelsesvilkårene
b. at de driftsledere, der ikke foretager 
indberetning i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 166/2006 om oprettelse af et 
europæisk register over udledning og 
overførsel af forurenende stoffer, efter 
anmodning fra den kompetente 
myndighed foretager indberetning om 
overholdelsen af godkendelsesvilkårene

(2) at driftslederen straks underretter den 
kompetente myndighed om hændelser eller 
uheld, der mærkbart berører miljøet.

c. at driftslederen straks underretter den 
kompetente myndighed om hændelser eller 
uheld, der mærkbart berører miljøet.
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__________
1 OJ L 33, 4.2.2006, p. 1–17

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede forpligtelse til at aflægge beretning om overholdelse af godkendelsesvilkårene 
ville få en uforholdsmæssig indvirkning på de administrative og forskriftsmæssige byrder. 
Byrden kan begrænses ved at indføre et risikobaseret krav. F.eks. kan obligatorisk 
indberetning begrænses til driftsledere, der også en underlagt et indberetningskrav i 
forbindelse med det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer. 
Dermed ville der blive sat fokus på de største udledere. Andre muligheder er at nedsætte 
indberetningshyppigheden og fremme udvikling og anvendelse af IKT-baserede 
indberetningsredskaber.

Ændringsforslag 125
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 8 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) at driftslederen mindst en gang om 
året afgiver indberetning til den 
kompetente myndighed om overholdelsen 
af godkendelsesvilkårene

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis der gives tilladelse, bør det kunne konkluderes, at godkendelsesvilkårene overholdes. 
Det er ikke nødvendigt at foretage indberetning heraf. 
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Ændringsforslag 126
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 8 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) at driftslederen mindst en gang om året 
afgiver indberetning til den kompetente 
myndighed om overholdelsen af 
godkendelsesvilkårene

(1) at driftslederen mindst en gang om året 
afgiver indberetning til den kompetente 
myndighed om overholdelsen af 
godkendelsesvilkårene; hvis anlægget de 
første fem år har overholdt alle 
godkendelsesvilkårene, kan 
indberetningsperioden derefter forlænges 
til to år 

Or. en

Begrundelse

Indberetningskravene kan i visse tilfælde reduceres for at begrænse bureaukratiet. 

Ændringsforslag 127
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) at driftslederen mindst en gang om året
afgiver indberetning til den kompetente 
myndighed om overholdelsen af 
godkendelsesvilkårene

(1) at driftslederen mindst hvert tredje år 
afgiver indberetning til den kompetente 
myndighed om overholdelsen af 
godkendelsesvilkårene. For fyringsanlæg, 
der er omfattet af kapitel III og har en 
nominel indfyret termisk effekt på 50 MW 
og derover, og for anlæg, der er omfattet 
af kapitel IV, foretages der indberetning 
om overholdelse en gang om året. 
Første afsnit finder ikke anvendelse på 
affaldsforbrændings- og -
medforbrændingsanlæg med en nominel 
kapacitet på mindre end to tons i timen. 
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Or. en

Begrundelse

Tidsrammen for indberetningen udvides til tre år undtagen for større fyrings- og 
affalds(med)forbrændingsanlæg. Den eksisterende artikel 12, stk. 2, i direktiv 2000/76/EF 
kræver ikke, at driftsledere på forbrændingsanlæg med en nominel kapacitet på under to tons 
i timen skal foretage indberetning hvert år. For sådanne mindre anlæg, der ofte drives af små 
og mellemstore virksomheder, er den indberetningshyppighed, der foreslås i artikel 8, 
uforholdsmæssig stor. Den tidligere nævnte undtagelse bør opretholdes.

Ændringsforslag 128
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 8 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) at driftslederen mindst en gang om året 
afgiver indberetning til den kompetente 
myndighed om overholdelsen af
godkendelsesvilkårene

(1) at driftslederen mindst en gang om året 
udarbejder en rapport om overholdelsen af 
godkendelsesvilkårene og holder denne til 
rådighed for den kompetente myndighed

Or. nl

Begrundelse

Et af målene med omarbejdningen er at mindske de administrative byrder for medlemsstater 
og virksomheder. Set i dette perspektiv synes det tilstrækkeligt, at rapporten ligger til 
gennemsyn.

Ændringsforslag 129
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 8 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) at driftslederen mindst en gang om året 
afgiver indberetning til den kompetente 
myndighed om overholdelsen af 

(1) at driftslederen hvert tiende år 
forelægger den kompetente myndighed en 
redegørelse for overholdelsen af 
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godkendelsesvilkårene godkendelsesvilkårene

Or. fr

Begrundelse

Les exploitants mettent en place des mesures d’auto-surveillance et font l’objet d’inspections 
régulières. Les bilans décennaux en France sont apparus comme des outils utiles pour 
assurer un meilleur pilotage de la performance des installations classées. Il est donc proposé 
de communautariser ce principe. Un rapport annuel apparaît inapproprié, tant pour 
l’exploitant (tâche administrative et coûts élevés), que pour les Etats et leurs administrations 
qui seraient dans l’incapacité structurelle d’examiner tous les rapports. Il convient donc de
simplifier le texte sur ce point, en conformité avec les principes de la démarche «better 
regulation».

Ændringsforslag 130
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 8 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) at driftslederen straks underretter den 
kompetente myndighed om hændelser eller 
uheld, der mærkbart berører miljøet.

(2) at driftslederen straks underretter den 
kompetente myndighed om hændelser eller 
uheld, der mærkbart berører miljøet eller 
folkesundheden.

Or. pl

Ændringsforslag 131
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at driftslederen og den kompetente 
myndighed træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
kravene hurtigst muligt atter opfyldes.

(b) at driftslederen træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
kravene hurtigst muligt atter opfyldes.

Or. nl
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Begrundelse

Der skal sondres klart mellem driftslederen og den kompetente myndighed i spørgsmålet om 
ansvar. Det kan ikke være meningen, at den kompetente myndighed ligestilles med 
driftslederen. 

Ændringsforslag 132
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Drivhusgasemission

1. Er drivhusgasemissioner fra et anlæg 
anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF i 
tilknytning til en aktivitet i det 
pågældende anlæg, skal godkendelsen 
ikke omfatte en emissionsgrænseværdi for 
direkte emissioner af denne gas, 
medmindre det er nødvendigt for at 
forhindre betydelig lokal forurening. 
2. For så vidt angår aktiviteter, der er 
anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
kan medlemsstaterne vælge ikke at 
fastsætte energieffektivitetskrav for 
forbrændingsenheder eller andre 
enheder, som udsender kuldioxid på 
anlægsområdet.
3. Om nødvendigt ændrer de kompetente 
myndigheder godkendelsen i 
overensstemmelse hermed. 
4. Stk. 1 til 3 finder ikke anvendelse på 
anlæg, der midlertidigt er udelukket fra 
Fællesskabets ordning for handel med 
kvoter for drivhusgasemissioner i 
overensstemmelse med artikel 27 i direktiv 
2003/87/EF.

Or. en



AM\746405DA.doc 51/76 PE412.169v02-00

DA

Begrundelse

Direktivet bør indeholde CO2-tærskelværdier for store fyringsanlæg.

Ændringsforslag 133
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Drivhusgasemission

1. Er drivhusgasemissioner fra et anlæg 
anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF i 
tilknytning til en aktivitet i det 
pågældende anlæg, skal godkendelsen 
ikke omfatte en emissionsgrænseværdi for 
direkte emissioner af denne gas, 
medmindre det er nødvendigt for at 
forhindre betydelig lokal forurening. 
2. For så vidt angår aktiviteter, der er 
anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
kan medlemsstaterne vælge ikke at 
fastsætte energieffektivitetskrav for 
forbrændingsenheder eller andre 
enheder, som udsender kuldioxid på 
anlægsområdet.
3. Om nødvendigt ændrer de kompetente 
myndigheder godkendelsen i 
overensstemmelse hermed. 
4. Stk. 1 til 3 finder ikke anvendelse på 
anlæg, der midlertidigt er udelukket fra 
Fællesskabets ordning for handel med 
kvoter for drivhusgasemissioner i 
overensstemmelse med artikel 27 i direktiv 
2003/87/EF.

Or. en
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Begrundelse

Store fyringsanlæg er stærkt medvirkende til CO2-emissionerne og dermed til 
klimaændringerne. Fællesskabets emissionshandelsordning (ETS) giver nogle særdeles 
nyttige rammer for omfattende reduktioner af de globale drivhusgasemissioner, men giver 
ikke et tilstrækkelig stærkt prissignal til at forhindre, at nye meget store CO2-punktkilder 
inddrages i ordningen. Det er derfor nødvendigt at indføje bestemmelser om grænseværdier 
for emission af CO2 i luften for nye store anlæg i IPPC. 

Ændringsforslag 134
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Emissionshandelsordninger

1. Indtil vedtagelse af fællesskabsregler 
om emissionshandel for andre stoffer end 
drivhusgasser kan medlemsstaterne på 
nedenstående betingelser vælge 
emissionshandel baseret på nationale 
regler som alternativ til at medtage 
emissionsgrænseværdier i 
godkendelserne:
a. at de pågældende stoffer reguleres af 
direktiv 2001/811 om nationale 
emissionslofter
b. at artikel 19 i dette direktiv overholdes
c. at de særlige bestemmelser i kapitel III-
IV overholdes.
2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om de nationale regler, 
som vedtages i henhold til stk. 1.
_______
EUT L 309 af 27.11.2001, s. 22-30

Or. en
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Begrundelse

Kommissions initiativ til at udarbejde regler om emissionshandel for andre stoffer end 
drivhusgasser støttes. Dette initiativ skal helst udarbejdes på en sådan måde, at EU-reglerne 
om emissionshandel træder i kraft på samme tid som IPPC-direktivet. Hvis det ikke kan lade 
sig gøre, kan IPPC-direktivet indeholde sådanne bestemmelser. De eksisterende nationale 
handelsordninger kunne så fortsætte som et pilotprojekt eller eksperiment i 
overgangsperioden, indtil der indføres EU-regler om emissionshandel for andre stoffer end 
drivhusgasser. 

Ændringsforslag 135
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 12 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den bedste tilgængelige teknik 
anvendes.

(2) Emissionsniveauet svarer til det, der 
kan opnås ved anvendelse af den bedste 
tilgængelige teknik.

Or. en

Begrundelse

Selv om det ikke fremgår direkte, udgør artikel 12, stk. 2, en væsentlig ændring i forhold til 
direktiv 96/61/EF, der ikke per se indeholder noget krav om anvendelse af den bedst 
tilgængelige teknik. Den omarbejdede tekst er i modstrid med artikel 16, stk. 2, hvori der 
stilles krav om, at emissionsgrænseværdier bør bygge på den bedste tilgængelige teknik uden 
at foreskrive anvendelse af nogen teknik eller bestemt teknologi. 

Ændringsforslag 136
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 12 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ved endeligt ophør af aktiviteterne 
træffes de nødvendige foranstaltninger for 
at undgå al risiko for forurening og bringe 
anlægsområdet tilbage til den konstaterede 

(8) Ved endeligt ophør af aktiviteterne 
træffes de nødvendige foranstaltninger for 
ikke blot at undgå al risiko for forurening, 
men også for at bringe anlægsområdet 
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udgangstilstand, jf. artikel 23, stk. 2 og 3. tilbage til en tilfredsstillende tilstand som 
anført i artikel 23, stk. 2 og 3.

Or. en

Ændringsforslag 137
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) anlægsområdets tilstand d) miljøforholdene i det område, hvor 
anlægget er beliggende

Or. pl

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at præcisere, hvad der forstås ved "anlægsområdets 
tilstand". Anlægsområdet bør vurderes ud fra forskellige miljøelementer som vand, luft, 
jordbund, klippegrund osv.

Ændringsforslag 138
Marcello Vernola

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) en udgangstilstandsrapport, når en 
sådan skal foreligge 

udgår

Or. en

Begrundelse

Der kræves kun en udgangstilstandsrapport fra større anlæg. 
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Ændringsforslag 139
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) en udgangstilstandsrapport, når en 
sådan skal foreligge 

(e) en rapport om forholdene på 
anlægsområdet, herunder en 
udgangstilstandsrapport med 
kvantificerede og detaljerede oplysninger 
om jordbundens tilstand, herunder 
jordbundens biodiversitet, og 
grundvandets tilstand

Or. en

Ændringsforslag 140
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) en udgangstilstandsrapport, når en 
sådan skal foreligge 

(e) en rapport om forholdene på 
anlægsområdet, herunder en 
udgangstilstandsrapport med 
kvantificerede og detaljerede oplysninger 
om jordbundens tilstand, herunder 
jordbundens biodiversitet, og 
grundvandets tilstand

Or. en

Begrundelse

En udgangstilstandsrapport er et nøgleelement for at få IPPC-direktivet til at fungere 
sammen med andre miljøpolitikker. Jordbundens biodiversitet er en effektiv indikator for 
jordbundens sundhed og kvalitet. Statusrapporten er en forudsætning for at skabe et solidt 
grundlag for sanering og vurdering af driftlederens forpligtelse i overensstemmelse med 
princippet om, at forureneren betaler
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Ændringsforslag 141
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea); mængden af anvendte farlige stoffer 
eller præparater som defineret i Rådets 
direktiv 67/458/EØF af 27. juni 1967

Or. en

Begrundelse

Godkendelsen bør omfatte en liste over de farlige stoffer, der anvendes i det pågældende 
anlæg, for at gøre anvendelsen af disse stoffer mere gennemsigtig og give et korrekt grundlag 
for fastsættelse af godkendelsesvilkårene.

Ændringsforslag 142
Robert Sturdy

Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 1 - litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) foranstaltninger til forebyggelse og 
nyttiggørelse af affald, der produceres på 
anlægget

(h) foranstaltninger til forebyggelse og 
nyttiggørelse af affald, der produceres på 
anlægget, hvis der er behov herfor

Or. en

Begrundelse

Det kan diskuteres, om disse foranstaltninger er strengt nødvendige for bestemte anlæg, 
såsom et fyringsanlæg med en termisk effekt på mellem 20 og 50 MW (hvis de falder inden for 
det omarbejdede direktivs anvendelsesområde). Det største problem i forbindelse med disse 
anlæg er virkningen af emissioner, der udledes i luften, og en fuldstændig integreret 
fremgangsmåde med foranstaltninger til at forebygge og kontrollere udledning af emissioner 
til jord og vand (f.eks. virkningerne af affald) skulle vel ikke være nødvendig. 
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Ændringsforslag 143a
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Artikel 13 – nr. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ja) en sammenligning af anlæggets drift 
med det relevante BAT-
referencedokument

Or. fi

Begrundelse

En sådan sammenligning ville fremme anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik ved at 
gøre denne teknik almindeligt kendt.

Ændringsforslag 143b
Marcello Vernola

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgningen skal ligeledes indeholde en 
ikke-teknisk sammenfatning af de 
oplysninger, der er omhandlet i første 
afsnit

Ansøgningen skal ligeledes indeholde en 
ikke-teknisk sammenfatning af de 
oplysninger, der er omhandlet i første 
afsnit, og om fornødent en 
udgangstilstandsrapport

Or. en

Begrundelse

Udgangstilstandsrapporten bør kun kræves for større anlæg.
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Ændringsforslag 144
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BAT-referencedokumenter BAT-referencedokumenter og mindstekrav

Or. en

Begrundelse

Fastsættelsen af mindstekrav eller et europæisk sikkerhedsnet skulle ske ved hjælp af 
komitologi, men med inddragelse af interesserede parter forud for komitologiproceduren 
(komitologi med teknisk ekspertise). Det europæiske sikkerhedsnet bør være baseret på 
enhver form for nyt eller opdateret BAT-referencedokument og bør fastsættes "i givet fald". 
Det skyldes, at processerne i visse sektorer næsten alle sammen er forskellige, selv for det 
samme stof eller for den samme familie af stoffer; der kan derfor være tilfælde, hvor en 
europæisk emissionsgrænseværdi fastsættes for en forarbejdningsproces/teknik, der kun 
anvendes i et enkelt anlæg.

Ændringsforslag 145
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BAT-referencedokumenter BAT-referencedokumenter og mindstekrav

Or. de
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Ændringsforslag 146
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BAT-referencedokumenter BAT-referencedokumenter og udveksling 
af oplysninger

Or. en

Begrundelse

Det igangværende arbejde med at udvikle og tilpasse BREF-dokumenter forudsætter, at 
artikel 14 og 29 slås sammen og tilpasses. 

Ændringsforslag 147
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BAT-referencedokumenter BAT-referencedokumenter og udveksling 
af oplysninger

Or. en

Begrundelse

Artikel 29 udgår og flyttes hertil for at forbedre den juridiske udformning. 

Følgende spørgsmål tages op, for at BREF-dokumenterne kan udarbejdes på korrekt vis og 
for at sikre en omfattende anvendelse heraf:

- For at sikre en mere afbalanceret repræsentation i processen bør leverandører af udstyr 
repræsenteres bedre.

- Rollen for det eksisterende forum for udveksling af oplysninger bør præciseres.

- Kommissionen bør udarbejde retningslinjer med henblik på at forbedre indsamlingen af 
data fra de berørte parter.
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- BAT-kapitlerne i BREF-dokumenterne bør oversættes for at sikre en mere effektiv 
anvendelse.

Ændringsforslag 148
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen vedtager BAT-
referencedokumenter på grundlag af 
resultaterne af den i artikel 29 omhandlede 
udveksling af oplysninger.

1) På grundlag af resultaterne af den i 
artikel 29 omhandlede udveksling af 
oplysninger beskriver BAT-
referencedokumenterne under særlig 
hensyntagen til kriterierne i bilag III 
navnlig den bedste tilgængelige teknik, de 
dermed forbundne emissions- og 
forbrugsniveauer og den tilhørende 
overvågning, saneringen af anlægsområdet 
efter lukning af anlægget samt nye 
teknikker. Kommissionen sikrer, at BAT-
referencedokumenterne gennemgås og 
ajourføres efter behov som led i 
udvekslingen af oplysninger i henhold til 
artikel 29.

(2) BAT-referencedokumenterne beskriver
under særlig hensyntagen til kriterierne i 
bilag III navnlig den bedste tilgængelige 
teknik, de dertil svarende
emissionsniveauer og den tilhørende 
overvågning, overvågningen af jordbund 
og grundvand og saneringen af 
anlægsområdet samt nye teknikker. 
Kommissionen gennemgår og ajourfører 
BAT-referencedokumenterne efter behov.

1a) Uagtet bestemmelserne i stk. 1b 
fastsætter Kommissionen efter 
tilendebragt informationsudveksling i 
henhold til stk. 1 og på grundlag af BAT-
referencedokumenterne foranstaltninger 
(emissionsgrænseværdier, tilsvarende 
parametre eller tilsvarende tekniske 
foranstaltninger) og overvågnings- og 
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overholdelseskrav i form af mindstekrav 
for den pågældende aktivitet.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 69, stk. 2.
1b) Kommissionen tilpasser bilag V, VI, 
VII og VIII ved at fastsætte 
emissionsbegrænsende foranstaltninger 
som mindstekrav på grundlag af de 
relevante BAT-referencedokumenter.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 69, stk. 2.
1c) Kommissionen gennemfører en 
høring af de berørte industrier og ikke-
statslige organisationer og rapporterer om 
resultatet af høringen og om, hvordan der 
er taget hensyn hertil, inden det i artikel 
69, stk. 2, nævnte udvalg træffer afgørelse 
om foranstaltningerne i henhold til stk. 1a 
og 1b.
1d) Efter at have forelagt udvalget, jf. 
artikel 69, stk. 2, et udkast til de 
foranstaltninger, der skal træffes, jf. stk. 
1a og 1b, og efter at en frist for afgivelse 
af udtalelsen er fastsat, jf. artikel 5a, stk. 
2, andet punktum, i Rådets afgørelse 
1999/468/EF, offentliggør Kommissionen 
BAT-referencedokumentet. 

Or. de

Begrundelse

Udvekslingen af oplysninger med henblik på udarbejdelse af BAT-referencedokumenterne 
(Sevilla-processen) skal bevares uændret. I Kommissionens udkast udledes imidlertid 
bindende emissionsgrænseværdier af BAT-referencedokumentet, hvilket nødvendigvis vil have 
en negativ indflydelse på industriens beredvillighed til at deltage i processen. Fastsættelse af 
de grænseværdier, der i egenskab af et "europæisk sikkerhedsnet" under ingen 
omstændigheder må overskrides af et anlæg, henvises derfor til en udvalgsprocedure.
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Ændringsforslag 149
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager BAT-
referencedokumenter på grundlag af 
resultaterne af den i artikel 29 
omhandlede udveksling af oplysninger.

1. Kommissionen tilrettelægger 
udveksling af oplysninger mellem 
Kommissionen, medlemsstaterne, de 
berørte industrier og ikke-statslige 
organisationer, der arbejder for 
miljøbeskyttelse, med henblik på at 
udarbejde og efter behov ajourføre BAT-
referencedokumenter.

Or. en

Begrundelse

Det igangværende arbejde med at udvikle og tilpasse BREF-dokumenter forudsætter, at 
artikel 14 og 29 slås sammen og tilpasses. 

Ændringsforslag 150
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager BAT-
referencedokumenter på grundlag af 
resultaterne af den i artikel 29 omhandlede 
udveksling af oplysninger.

1. Kommissionen tilrettelægger 
udveksling af oplysninger med 
medlemsstaterne, de berørte industrier, 
der er repræsenteret på en afbalanceret 
måde af leverandører og operatører af 
industrisystemer, og ikke-statslige 
organisationer, der arbejder for 
miljøbeskyttelse, om:
(a) anlæggenes præstationer med hensyn 
til emissioner, forurening, forbrug af 
råmaterialer, råmaterialernes art, brug af 
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energi og produktion af affald
(b) den bedste tilgængelige teknik, der 
anvendes, de dertil knyttede 
overvågningsforanstaltninger og 
udviklingen i denne teknik.
Kommissionen opretter et forum for 
udveksling af oplysninger bestående af 
medlemsstaterne, repræsentanter for de 
berørte industrier og ikke-statslige 
organisationer om tilrettelæggelsen af den 
udveksling af oplysninger, der er nævnt i 
stk. 1.
Kommissionen fastlægger retningslinjer 
for udvekslingen af oplysninger, bl.a. om 
indsamling af data og fastsættelse af 
BAT-referencedokumenternes indhold. 
Kommissionen offentliggør en 
evalueringsrapport. Rapporten skal være 
tilgængelig på internettet.
1a. Under hensyntagen til udtalelsen fra 
forummet for udveksling af oplysninger 
vedtager Kommissionen nye og ajourførte
BAT-referencedokumenter på grundlag af 
resultaterne af den i stk. 1 omhandlede 
udveksling af oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Artikel 29 udgår og flyttes hertil for at forbedre den juridiske udformning. 

Følgende spørgsmål tages op, for at BREF-dokumenterne kan udarbejdes på korrekt vis og 
for at sikre en omfattende anvendelse heraf:

- For at sikre en mere afbalanceret repræsentation i processen bør leverandører af udstyr 
repræsenteres bedre.

- Rollen for det eksisterende forum for udveksling af oplysninger bør præciseres.

- Kommissionen bør udarbejde retningslinjer med henblik på at forbedre indsamlingen af 
data fra de berørte parter.

- BAT-kapitlerne i BREF-dokumenterne bør oversættes for at sikre en mere effektiv 
anvendelse.
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Ændringsforslag 151
Marcello Vernola

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager BAT-
referencedokumenter på grundlag af 
resultaterne af den i artikel 29 omhandlede 
udveksling af oplysninger.

1. Efter regelmæssig høring af 
interessegrupper vedtager Kommissionen 
BAT-referencedokumenter på grundlag af 
resultaterne af den i artikel 29 omhandlede 
udveksling af oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Udvekslingen af oplysninger med henblik på udarbejdelse af BAT-referencedokumenterne 
(Sevilla-processen) skal bevares uændret.

Ændringsforslag 152
Caroline Jackson

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager BAT-
referencedokumenter på grundlag af 
resultaterne af den i artikel 29 omhandlede 
udveksling af oplysninger.

1. På grundlag af resultaterne af den i 
artikel 29 omhandlede udveksling af 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Sevilla-processen bør bevares uændret. Formålet med IPPC er at beskytte miljøet. Et 
europæisk sikkerhedsnet kunne være nyttigt, da man hermed forsøger at skabe 
sammenhængende rammer for alle EU's medlemsstater. Dette kunne omfatte programmer for 
detektion af udslip og reparationsprogrammer, der er udviklet på europæisk plan. Det er ikke 
altid passende, at Kommissionen fastsætter emissionsgrænseværdier, fordi det i visse 
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industrisektorer forholder sig således, at alle produktionsprocesser er forskellige. Derfor bør 
medlemsstaternes kompetente myndigheder have en skønsmæssig beføjelse til at fastsætte 
emissionsgrænseværdier.

Ændringsforslag 153
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager BAT-
referencedokumenter på grundlag af 
resultaterne af den i artikel 29 
omhandlede udveksling af oplysninger.

1. Kommissionen vedtager resultaterne af 
den udveksling af oplysninger, der er 
nævnt i artikel 29, som BAT-
referencedokumenter.

Or. en

Begrundelse

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 

Ændringsforslag 154
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Uagtet bestemmelserne i stk. 4 og 
artikel 68 kan Kommissionen på grundlag 
af nye eller ajourførte BAT-
referencedokumenter i givet fald 
fremsætte forslag til 
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emissionsbegrænsende foranstaltninger 
(emissionsgrænseværdier, tilsvarende 
parametre eller tekniske foranstaltninger) 
og overvågnings- og overholdelseskrav i 
form af mindstekrav for den pågældende 
industriaktivitet. 
Kommissionen kan foreslå at fastsætte 
minimumskrav for særlige stoffer, der på 
EU-plan er identificeret som værende 
problematiske og havende relevans for 
den pågældende industriaktivitet.
Disse minimumskrav tager hensyn til den 
pågældende industris muligheder for at 
opfylde kravene i hele EU og navnlig de 
tekniske karakteristika og virkningerne på 
alle miljømedier, og der fastsættes 
overgangsperioder for særlige aktiviteter, 
hvor det er relevant. 
Forslagene om sådanne minimumskrav 
underkastes en sektorbestemt 
konsekvensvurdering omfattende hele 
EU, hvor der tages højde for de 
forskellige forhold i alle medlemsstaterne.
I forbindelse med udarbejdelsen af forslag 
om minimumskrav hører Kommissionen 
de relevante berørte parter, der deltager i 
den udveksling af oplysninger, der er 
nævnt i artikel 29. 
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 69, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

The setting of minimum requirements, or European Safety Net would be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 



AM\746405DA.doc 67/76 PE412.169v02-00

DA

special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.

Ændringsforslag 155
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Denne udveksling af oplysninger 
omfatter mindst følgende: 
(a) anlæggenes præstationer med hensyn 
til emissioner, forurening, forbrug af 
råmaterialer, råmaterialernes art, brug af 
energi og produktion af affald 
(b) den bedste tilgængelige teknik, der 
anvendes, de dertil knyttede 
overvågningsforanstaltninger og 
udviklingen i denne teknik.
1b. BAT-referencedokumenterne 
udarbejdes på grundlag af den udveksling 
af oplysninger, der er nævnt i stk. 1, og 
beskriver under særlig hensyntagen til 
kriterierne i bilag III navnlig den bedste 
tilgængelige teknik, de dertil svarende 
emissionsniveauer og den tilhørende 
overvågning, overvågningen af jordbund 
og grundvand og saneringen af 
anlægsområdet samt nye teknikker.
1c. Kommissionen vedtager og 
offentliggør nye og ajourførte BAT-
referencedokumenter på grundlag af 
resultaterne af den i stk. 1 omhandlede 
udveksling af oplysninger. 

Or. en

Begrundelse

Det igangværende arbejde med at udvikle og tilpasse BREF-dokumenter forudsætter, at 
artikel 14 og 29 slås sammen og tilpasses. 
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Ændringsforslag 156
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. BAT-referencedokumenterne beskriver 
under særlig hensyntagen til kriterierne i 
bilag III navnlig den bedste tilgængelige 
teknik, de dertil svarende 
emissionsniveauer og den tilhørende 
overvågning, overvågningen af jordbund 
og grundvand og saneringen af 
anlægsområdet samt nye teknikker.
Kommissionen gennemgår og ajourfører 
BAT-referencedokumenterne efter behov.

2. BAT-referencedokumenterne 
udarbejdes på grundlag af den udveksling 
af oplysninger, der er nævnt i stk. 1, og
beskriver under særlig hensyntagen til 
kriterierne i bilag III navnlig den bedste 
tilgængelige teknik, de dertil svarende 
emissionsniveauer og den tilhørende 
overvågning, overvågningen af jordbund 
og grundvand og saneringen af 
anlægsområdet samt nye teknikker.

2a. Kommissionen vedtager og 
offentliggør nye og ajourførte BAT-
referencedokumenter på grundlag af 
resultaterne af den i stk. 1 omhandlede 
udveksling af oplysninger. 

Or. en

Begrundelse

Det igangværende arbejde med at udvikle og tilpasse BREF-dokumenter forudsætter, at 
artikel 14 og 29 slås sammen og tilpasses. 

Ændringsforslag 157
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. BAT-referencedokumenterne beskriver 
under særlig hensyntagen til kriterierne i 
bilag III navnlig den bedste tilgængelige 
teknik, de dertil svarende 

2. BAT-referencedokumenterne beskriver 
under særlig hensyntagen til kriterierne i 
bilag III navnlig den bedste tilgængelige 
teknik, de dertil svarende emissions- og 
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emissionsniveauer og den tilhørende 
overvågning, overvågningen af jordbund 
og grundvand og saneringen af 
anlægsområdet samt nye teknikker. 
Kommissionen gennemgår og ajourfører 
BAT-referencedokumenterne efter behov.

forbrugsniveauer og den tilhørende 
overvågning, overvågningen af jordbund 
og grundvand og saneringen af 
anlægsområdet samt nye teknikker. 
Kommissionen eller medlemsstaterne 
sikrer, at de kapitler i BAT-
referencedokumenterne, hvor den bedste 
tilgængelige teknik defineres, gøres 
tilgængelige på EU's officielle sprog.

Or. en

Begrundelse

Artikel 29 udgår og flyttes hertil for at forbedre den juridiske udformning. 

Følgende spørgsmål tages op, for at BREF-dokumenterne kan udarbejdes på korrekt vis og 
for at sikre en omfattende anvendelse heraf:

- For at sikre en mere afbalanceret repræsentation i processen bør leverandører af udstyr 
repræsenteres bedre.

- Rollen for det eksisterende forum for udveksling af oplysninger bør præciseres.

- Kommissionen bør udarbejde retningslinjer med henblik på at forbedre indsamlingen af 
data fra de berørte parter.

- BAT-kapitlerne i BREF-dokumenterne bør oversættes for at sikre en mere effektiv 
anvendelse.

Ændringsforslag 158
Marcello Vernola

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. BAT-referencedokumenterne beskriver 
under særlig hensyntagen til kriterierne i 
bilag III navnlig den bedste tilgængelige 
teknik, de dertil svarende 
emissionsniveauer og den tilhørende 
overvågning, overvågningen af jordbund 
og grundvand og saneringen af 
anlægsområdet samt nye teknikker. 
Kommissionen gennemgår og ajourfører 

2. BAT-referencedokumenterne beskriver 
under særlig hensyntagen til kriterierne i 
bilag III navnlig den bedste tilgængelige 
teknik, de dertil svarende 
emissionsniveauer og den tilhørende 
overvågning, overvågningen af jordbund 
og grundvand og saneringen af 
anlægsområdet efter definitivt ophør af 
anlæggets aktiviteter samt nye teknikker. 
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BAT-referencedokumenterne efter behov. Kommissionen gennemgår og ajourfører 
BAT-referencedokumenterne mindst hvert 
tiende år.

Or. en

Begrundelse

Udvekslingen af oplysninger med henblik på udarbejdelse af BAT-referencedokumenterne 
(Sevilla-processen) skal bevares uændret.

Ændringsforslag 159
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. BAT-referencedokumenterne beskriver 
under særlig hensyntagen til kriterierne i 
bilag III navnlig den bedste tilgængelige 
teknik, de dertil svarende 
emissionsniveauer og den tilhørende 
overvågning, overvågningen af jordbund 
og grundvand og saneringen af 
anlægsområdet samt nye teknikker. 
Kommissionen gennemgår og ajourfører
BAT-referencedokumenterne efter behov.

Sådanne BAT-referencedokumenter
beskriver under særlig hensyntagen til 
kriterierne i bilag III navnlig den bedste 
tilgængelige teknik, de dertil svarende 
emissionsniveauer og den tilhørende 
overvågning samt nye teknikker. BAT-
referencedokumenterne gennemgås og 
ajourføres efter behov som led i den 
udveksling af oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 29. 

Or. en

Begrundelse

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 
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Ændringsforslag 160
Caroline Jackson

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. BAT-referencedokumenterne beskriver 
under særlig hensyntagen til kriterierne i 
bilag III navnlig den bedste tilgængelige 
teknik, de dertil svarende 
emissionsniveauer og den tilhørende 
overvågning, overvågningen af jordbund 
og grundvand og saneringen af 
anlægsområdet samt nye teknikker. 
Kommissionen gennemgår og ajourfører 
BAT-referencedokumenterne efter behov.

2) BAT-referencedokumenterne beskriver 
under særlig hensyntagen til kriterierne i 
bilag III navnlig den bedste tilgængelige 
teknik, de dertil svarende emissions- og 
forbrugsniveauer og den tilhørende 
overvågning samt nye teknikker.

(a) Uagtet bestemmelserne i stk. 4 og 
artikel 68 kan Kommissionen, efter 
tilendebragt informationsudveksling i 
henhold til stk. 1 og på grundlag af BAT-
referencedokumentet, hvor det er relevant 
og under anvendelse af den fælles 
beslutningsprocedure iværksætte 
foranstaltninger (f.eks. 
emissionsgrænseværdier, ækvivalente 
parametre eller tekniske foranstaltninger) 
og overvågnings- og overholdelseskrav i 
form af mindstekrav for den pågældende 
aktivitet, der ligger over de 
emissionsværdier, der er knyttet til den 
bedste tilgængelige teknik.
(b) Kommissionen tilpasser bilag V, del 1 
og 2, bilag VI, del 3, 4 og 5, bilag VII, del 
2, 3, 4 og 5, og bilag VIII, del 1 og 3, ved 
at fastsætte emissionsbegrænsende 
foranstaltninger som mindstekrav på 
grundlag af de relevante BAT-
referencedokumenter.
(c) Ved udarbejdelsen af forslaget tager 
Kommissionen hensyn til henstillinger fra 
Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, 
Økotoksicitet og Miljø, medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Miljøagentur, Fællesskabets 
forskningsprogrammer, internationale 
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organisationer, herunder organisationer, 
der repræsenterer små og mellemstore 
virksomheder, europæiske 
miljøorganisationer samt andre relevante 
oplysninger, som Kommissionen bliver 
opmærksom på.
(d) Kommissionen gennemgår og foreslår 
disse emissionsbegrænsende 
foranstaltninger efter behov.
(e) I overensstemmelse med sine 
forpligtelser i henhold til direktiv nr. 
85/337/EØF om vurdering af projekters 
indvirkning på miljøet, som ændret ved 
direktiv nr. 97/11/EF og nr. 2003/35/EF, 
vurderer den kompetente myndighed de 
emissionsbegrænsende foranstaltningers 
indvirkning og fastsætter i 
overensstemmelse hermed særlige 
emissionsgrænseværdier for hvert anlæg i 
bilag III.

Or. en

Begrundelse

Sevilla-processen bør bevares uændret. Formålet med IPPC er at beskytte miljøet. Et 
europæisk sikkerhedsnet kunne være nyttigt, da man hermed forsøger at skabe 
sammenhængende rammer for alle EU's medlemsstater. Dette kunne omfatte programmer for 
detektion af udslip og reparationsprogrammer, der er udviklet på europæisk plan. Det er ikke 
altid passende, at Kommissionen fastsætter emissionsgrænseværdier, fordi det i visse 
industrisektorer forholder sig således, at alle produktionsprocesser er forskellige. Derfor bør 
medlemsstaternes kompetente myndigheder have en skønsmæssig beføjelse til at fastsætte 
emissionsgrænseværdier.

Ændringsforslag 161
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. BAT-referencedokumenterne beskriver 
under særlig hensyntagen til kriterierne i 
bilag III navnlig den bedste tilgængelige 

2. BAT-referencedokumenterne beskriver 
under særlig hensyntagen til kriterierne i 
bilag III navnlig den bedste tilgængelige 
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teknik, de dertil svarende 
emissionsniveauer og den tilhørende 
overvågning, overvågningen af jordbund 
og grundvand og saneringen af 
anlægsområdet samt nye teknikker. 
Kommissionen gennemgår og ajourfører 
BAT-referencedokumenterne efter behov.

teknik, de dertil svarende 
emissionsniveauer og den tilhørende 
overvågning, overvågningen af jordbund 
og grundvand og saneringen af 
anlægsområdet samt nye teknikker. 
Kommissionen gennemgår og ajourfører 
BAT-referencedokumenterne efter behov 
og afslutter gennemgangen senest syv år 
efter offentliggørelsen af den seneste 
version. Kommissionen eller 
medlemsstaterne sikrer, at de kapitler i de 
i artikel 20 omhandlede endelige 
dokumenter, hvori den bedste tilgængelige 
teknik defineres, efter anmodning gøres 
tilgængelig på den kompetente 
myndigheds officielle sprog.

Or. en

Begrundelse

BREF-dokumenter spiller en afgørende rolle ved fastlæggelsen af den bedste tilgængelige 
teknik. Oversættelse af de vigtigste kapitler til EU's officielle sprog er en forudsætning for, at 
de kan anvendes effektivt. BREF-dokumenterne afspejler det dynamiske koncept med tekniske 
resultater, som forskellige tekniske sagkyndige når til almindelig enighed om efter en femårig 
proces, og teknologiske ændringer bør anerkendes via en mere systematisk og regelmæssig 
ajourføring af BREF-dokumenterne mindst hvert syvende år.

Ændringsforslag 162
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. BAT-referencedokumenterne beskriver 
under særlig hensyntagen til kriterierne i 
bilag III navnlig den bedste tilgængelige 
teknik, de dertil svarende 
emissionsniveauer og den tilhørende 
overvågning, overvågningen af jordbund 
og grundvand og saneringen af 
anlægsområdet samt nye teknikker. 
Kommissionen gennemgår og ajourfører 

2. BAT-referencedokumenterne beskriver 
under særlig hensyntagen til kriterierne i 
bilag III navnlig den bedste tilgængelige 
teknik, de dertil svarende 
emissionsniveauer og den tilhørende 
overvågning, overvågningen af jordbund 
og grundvand og saneringen af 
anlægsområdet samt nye teknikker. 
Kommissionen gennemgår og ajourfører 
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BAT-referencedokumenterne efter behov. BAT-referencedokumenterne efter behov 
og afslutter gennemgangen senest syv år 
efter offentliggørelsen af den seneste 
version. Kommissionen eller 
medlemsstaterne sikrer, at BAT-
referencedokumenterne gøres 
tilgængelige på Unionens officielle sprog.

Or. en

Begrundelse

Oversættelse af de vigtigste kapitler i BREF-dokumenterne til EU's officielle sprog er en 
forudsætning for, at de kan anvendes effektivt. Teknologiske ændringers dynamiske karakter 
bør anerkendes og afspejles via en mere systematisk og regelmæssig ajourføring af BREF-
dokumenterne mindst hvert syvende år.

Ændringsforslag 163
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. BAT-referencedokumenterne beskriver 
under særlig hensyntagen til kriterierne i 
bilag III navnlig den bedste tilgængelige 
teknik, de dertil svarende 
emissionsniveauer og den tilhørende 
overvågning, overvågningen af jordbund 
og grundvand og saneringen af 
anlægsområdet samt nye teknikker. 
Kommissionen gennemgår og ajourfører
BAT-referencedokumenterne efter behov.

2. BAT-referencedokumenterne beskriver 
under særlig hensyntagen til kriterierne i 
bilag III navnlig den bedste tilgængelige 
teknik, de dertil svarende 
emissionsniveauer og den tilhørende 
overvågning, overvågningen af jordbund 
og grundvand og saneringen af 
anlægsområdet samt nye teknikker. BAT-
referencedokumenterne gennemgås og 
ajourføres efter behov som led i den 
udveksling af oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 29.

Or. fr

Begrundelse

La préparation et l'adoption des documents de référence MTD doivent continuer à être le 
résultat de l'échange d'informations visé à l'article 29. Avec un renforcement du rôle des 
documents de référence MTD, la participation d'autres parties prenantes deviendra encore 
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plus cruciale. La révision du BREF ne peut pas être la prérogative exclusive de la 
Commission.

La protection des eaux souterraines est soumise à la législation communautaire. La 
protection des soles pourrait être soumise à la législation communautaire, mais est 
actuellement soumis à la législation nationale. Dispositions pour les eaux souterraines et des 
sols dans la directive IPPC entraînerait des effets indésirables et potentiellement à de la 
double législation. En outre, il n'est pas possible qu’un document à dimension Européenne tel 
que les documents de référence MTD décrivent les milliers de cas différents.

Ændringsforslag 164
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når det er konstateret, at der er behov 
for en fællesskabsaktion, navnlig for at 
tilgodese et væsentligt behov for 
miljøbeskyttelse eller for at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked, foreslår Kommissionen - uden at 
det berører bestemmelserne i artikel 68 -
på grundlag af BAT-dokumenterne 
emissionsbegrænsende foranstaltninger 
(emissionsgrænseværdier, tilsvarende 
parametre eller tekniske foranstaltninger) 
og overvågnings- og overholdelseskrav i 
form af mindstekrav for en eller flere 
aktiviteter, der er omfattet af dette kapitel. 

Or. en

Begrundelse

The political intention of the existing Article 19 of Directive 2008/1/EG shall be maintained in 
the Industrial Emissions Directive. If the need for Community action has been identified, the 
Commission shall, based on the BAT documents, submit proposals for EU-wide legally 
binding minimum standards accordingly. However contrary to AM 17 such measures shall be 
subject to the codecision procedure. Moreover the Commission shall not be required to table 
such proposals in any event when a new BAT document is due to publication. 

This amendment is admissible in accordance with Rule 80a ROP because of its link to AM 17. 
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