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Retsudvalget

6.6.2008

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(0037/2008)

Om: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner 
(integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning)
(KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

Ifølge den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en hurtig arbejdsmetode ved 
officiel kodifikation af lovtekster1 skal en rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen behandle kodifikationsforslag, der 
forelægges af Kommissionen.

Vedlagt fremsendes den rådgivende gruppes udtalelse om ovennævnte forslag.

Retsudvalget forventes at tage stilling hertil på sit møde den 25.-26. juni 2008.

Bilag

                                               
1 EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.
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DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 5. maj 2008

UDTALELSE

TIL EUROPA PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner 
(integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)
KOM(2007)0844 af 21.12.2007 – 2007/0286(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de 
juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på møder den 16., 22., 24. 
og 31. januar, den 13. februar og den 3. april 2008 ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen1 af Rådets direktiv 78/176/EØF af 20. februar 1978 om affald fra 
titandioxidindustrien, Rådets direktiv 82/883/EØF af 3. december 1982 om metoder til 
overvågning af og kontrol med miljøer, der berøres af udledninger fra titandioxidindustrien, 
Rådets direktiv 92/112/EØF af 15. december 1992 om fastsættelse af nærmere regler for 
harmonisering af programmer for nedbringelse af forureningen fra affald fra 
titandioxidindustrien med henblik på at bringe den til ophør, Rådets direktiv 96/61/EF af 24. 
september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, Rådets direktiv 
1999/13/EF af 11. marts 1999 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske 
forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af 
affald og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om 
begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg konstaterede den 
rådgivende gruppe følgende:

                                               
1 1 Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede den 
engelske originaludgave af teksten som grundlag for behandlingen.
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1) Det blev fastslået, at Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening var blevet ophævet og erstattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave)1 efter det tidspunkt, hvor det omarbejdede 
forslag var blevet forelagt den lovgivende myndighed. Som følge heraf skal alle henvisninger 
til direktiv 96/61/EF i den omarbejdede tekst forstås som henvisninger til direktiv 2008/1/EF.

2) Følgende dele af teksten i det omarbejdede forslag burde have været markeret med grå 
baggrund, der anvendes til at gøre opmærksom på indholdsmæssige ændringer:
- i artikel 3, nr. 5, ordene "Der kan også fastsættes emissionsgrænseværdier for bestemte 
grupper, familier eller kategorier af stoffer", som allerede er markeret med dobbelt 
gennemstregning
- i artikel 4, stk. 2, andet afsnit, ordene "forskellige anlægsområder"
- i artikel 9, stk. 2, andet afsnit, ordene "eller for miljøet" (er anført mellem tilpasningspile)
- i artikel 35, stk. 1, sidste punktum, "Medlemsstaterne kan kræve, at denne kontrol foretages 
for driftslederens regning" (er allerede markeret med dobbelt gennemstregning)
- i artikel 43, stk. 2, sidste punktum "Kalibrering foretages ved hjælp af parallelmålinger med 
benyttelse af referencemetoderne mindst hvert tredje år" (er allerede markeret med dobbelt 
gennemstregning)
- i bilag I, punkt 1.4, ordene "Kul" (er allerede markeret med dobbelt gennemstregning) og 
"brændsel"
- i bilag I, hele ordlyden af punkt 5.1, litra h), og af punkt 5.1, litra k)
- i bilag I, punkt 6.4, litra b), nr. ii), udtrykket "gennemsnit på kvartalsbasis" (er allerede 
markeret med dobbelt gennemstregning)
- i bilag V, Del 1, punkt 2, ordene "Sten- og brunkul", "Biomasse" og "Tørv"
- i bilag V, Del 1, punkt 5, note 4, ordene "og CO".

3) I artikel 3, nr. 26, burde ordet "hvis" forud for ordet "produkterne" have været anført 
mellem tilpasningspile.

4) Det blev fastslået, at ordene "underretter " og "offentligheden og stiller" i artikel 26, stk. 3's 
indledning, ved en fejltagelse er blevet markeret med dobbelt gennemstregning. De nævnte 
ord bør genindsættes, og indledningen bør herefter have følgende ordlyd: "Når der er truffet 
en afgørelse om udstedelse, revurdering eller ajourføring af en tilladelse eller om ajourføring 
af almindelige bindende forskrifter underretter den kompetente myndighed offentligheden og 
stiller følgende oplysninger til rådighed for offentligheden:"

5) I artikel 38, stk. 2, litra a), nr. i), bør henvisningen til "artikel 3, nr. 21" læses som en 
henvisning til artikel 3, nr. 20.

6) (Vedrører ikke den danske tekst).

7) I bilag V, Del 1, punkt 4, burde angivelsen "(2)", som står foran et tekstafsnit, der er 
markeret med dobbelt gennemstregning, ligeledes have været markeret med dobbelt 

                                               
1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
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gennemstregning.

8) I bilag V, Del 3, punkt 3, burde ordet "hver" have været anført mellem tilpasningspile (efter 
ordene "en gang").

9) I bilag VI, Del 3, punkt 1, bør angivelsen "i del 5, punkt 2.7" ændres til "i del 6, punkt 2.7"

Efter behandlingen konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende, at forslaget ikke 
indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er identificeret som sådanne i 
forslaget eller i nærværende udtalelse. Den rådgivende gruppe konkluderede endvidere, for så 
vidt angår kodifikation af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter, at forslaget rent 
faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden nogen 
indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Juridisk konsulent Juridisk konsulent Fung. generaldirektør
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