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Overeenkomstig het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een 
systematischer gebruik van de herschikking van besluiten behandelt de Adviesgroep van de 
Juridische Diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie elk 
herschikkingsvoorstel van de Commissie.

Hierbij gaat het advies van de Adviesgroep over bovengenoemd voorstel.

De Commissie juridische zaken is voornemens op haar vergadering van 25-26 juni 2008 haar 
standpunt inzake het advies kenbaar te maken .
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ADVIESGROEP
VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 5 mei 2008

ADVIES

TER ATTENTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële 
emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (Herschikking)
COM(2007) 844 def. van 21.12.2007- 2007/0286 (COD)

Gelet op het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten, en in het bijzonder punt 9, is de Adviesgroep 
bestaande uit de Juridische Diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
op 16, 22, 24 en 31 januari, 13 februari en 3 april 2008 bijeengekomen om  bovengenoemd 
voorstel van de Commissie te behandelen.

In deze vergaderingen1 heeft de Raadgevende Werkgroep het voorstel behandeld voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Richtlijn van de Raad
78/176/EEG van 20 februari 1978 betreffende de afvalstoffen afkomstig van de titaandioxide-
industrie, Richtlijn 82/883/EEG van de Raad van 3 december 1982 betreffende de 
voorschriften voor het toezicht op en de controle van de milieus die betrokken zijn bij 
lozingen van de titaandioxide-industrie, Richtlijn 92/112/EEG van de Raad van 15 december 
1992 tot vaststelling van de procedure voor de harmonisatie van de programma's tot 
vermindering en uiteindelijke algehele opheffing van de verontreiniging door afval van de 
titaandioxide-industrie, Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, Richtlijn 1999/13/EG van de Raad 
van 11 maart 1999 inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten 
gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in 
installaties , Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 
2000 betreffende de verbranding van afval Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 oktober 2001 inzake de beperking van de emissies van bepaalde 
verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties, waarna in gezamenlijk 
overleg de volgende conclusies werden bereikt:

                                               
1 De Adviesgroep heeft over het voorstel in de Engelse, Franse en Duitse taalversies kunnen beschikken en is in 
zijn werkzaamheden van de Engelse versie uitgegaan, de taal waarin het voorstel oorspronkelijk gesteld was.
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1) Erkend wordt dat Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging na de datum waarop het 
herschikkingsvoorstel aan de wetgevingsautoriteit werd voorgelegd, is ingetrokken en 
vervangen door Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari
2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gecodificeerde 
versie)1. Dat heeft tot gevolg dat alle verwijzingen in de herschikkingstekst naar Richtlijn 
96/61/EG  moeten worden gelezen als verwijzingen naar Richtlijn 2008/1/EG.

2) De volgende tekstgedeelten van het herschikkingsvoorstel hadden moeten worden 
aangegeven tegen een grijze achtergrond om te attenderen op materiële wijzigingen:
- in punt (5) van artikel 3, de woorden "De emissiegrenswaarden kunnen ook voor bepaalde 
groepen, families of categorieën van stoffen worden vastgesteld", die reeds met dubbele 
doorstreping zijn aangegeven;
- in artikel 4, lid 2, eerste alinea, de woorden "of op verschillende locaties ";
- in artikel 9, lid 2, tweede alinea, de woorden "of het milieu" (reeds tussen 
aanpassingstekens);
- in artikel 35, lid 1, slotzin "De lidstaten kunnen verlangen dat een dergelijke controle voor 
rekening van de exploitant geschiedt" (reeds met dubbele doorstreping aangegeven);
- in artikel 43, lid 2, slotzin "Om de drie jaar moet er worden gekalibreerd door middel van 
parallelmetingen overeenkomstig de referentiemethoden." (reeds met dubbele doorstreping 
aangegeven);
- in Bijlage  I, punt 1.4, de woorden "Steenkool" (reeds met dubbele doorstreping aangegeven) 
en "brandstoffen";
- in Bijlage  I, the entire wordings of punt 5.1.(h) and of punt 5.1.(k);
- in Bijlage  I, punt 6.4(b)(ii), the expression "gemiddelde waarde op driemaandelijkse basis" 
(reeds met dubbele doorstreping aangegeven);
- in Bijlage  V, deel 1, punt 2, de woorden "steenkool en bruinkool", "Biomass" and "Peat";
- in Bijlage  V, deel 1, punt 5, noot 4), de woorden "en CO".

3) In punt (26) van artikel 3 [...] (niet van toepassing op Nederlandse versie). 

4) Erkend werd dat de woorden in de aanhef van artikel 26, lid 3, "het publiek" en " hiervan in 
kennis en stelt zij" per abius met dubbele doorhaling zijn aangegeven. Deze woorden worden 
opnieuw ingevoegd, zodat de aanhef als volgt komt te luiden: "Wanneer een besluit over de 
verlening, toetsing of bijstelling van een vergunning dan wel over de aanneming of bijstelling 
van algemene bindende voorschriften is genomen, stelt de bevoegde autoriteit het publiek 
hiervan in kennis en stelt zij het publiek de volgende informatie ter beschikking".

5) In artikel 38, lid 2, sub a, (i), moet in plaats van "artikel 3, punt 21" gelezen worden 
artikel 3, punt 20.

6) In Artikel 47, lid 4 sub b), moeten de woorden "of meeverbranding" tussen 
aanpassingstekens worden geplaatst. 

7) In Bijlage  V, deel 1, punt 4, moet de aanduiding "(2)" voor een met dubbele doorhaling 

                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
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gemarkeerde passage eveneens met dubbele doorhaling worden gemarkeerd. 

8) In Bijlage V, deel 3, punt 3, [....] niet van toepassing op Nederlandse versie. 

9) In Bijlage  VI, deel 3, punt 1, [....] niet van toepassing op Nederlandse versie.

Op grond van haar onderzoek heeft de Raadgevende Werkgroep unaniem geconcludeerd dat 
het voorstel geen andere materiële wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel 
of in dit advies zijn aangegeven. De Raadgevende Werkgroep heeft voorts wat de codificatie 
van de ongewijzigde bepalingen van het vorige besluit met deze materiële wijzigingen betreft, 
geconcludeerd dat het voorstel niet meer dan een simpele codificatie van de bestaande tekst is, 
zonder inhoudelijke wijzigingen.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Juridisch adviseur Juridisch adviseur waarnemend Directeur-generaal


