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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.

Adlib Express Watermark



PR\725932DA.doc 3/42 PE407.661v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
...............................................................................................Error! Bookmark not defined.

BEGRUNDELSE ...................................................................Error! Bookmark not defined.

Adlib Express Watermark



PE407.661v01-00 4/42 PR\725932DA.doc

DA

Adlib Express Watermark



PR\725932DA.doc 5/42 PE407.661v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

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))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0844),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0002/2008),

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 80a og 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Retsudvalget (A6–0000/2008),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 
det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de eksisterende tekster, udelukkende består i 
en kodifikation uden indholdsmæssige ændringer,

1. godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende 
gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

                                               
1 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at tage hensyn til udviklingen i 
den bedste tilgængelige teknik eller andre 
forandringer i forbindelse med ændringer 
af et anlæg bør godkendelsesvilkårene 
jævnligt tages op til nyvurdering og om 
nødvendigt ajourføres, særlig når 
Kommissionen vedtager nye eller 
ajourførte BAT-referencedokumenter.

(15) For at tage hensyn til udviklingen i 
den bedste tilgængelige teknik eller andre 
forandringer i forbindelse med ændringer 
af et anlæg bør godkendelsesvilkårene 
jævnligt tages op til nyvurdering og om 
nødvendigt ajourføres.

Or. de

Begrundelse

Et for kort tidsrum mellem ajourføring af godkendelsesvilkårene og den dermed forbundne 
ændring af et anlæg står i modsætning til driftslederens investeringscyklusser.  

Ændringsforslag 2

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 væsentligt. 
Godkendelsesvilkårene bør derfor, i det 
omfang det er nødvendigt og 
hensigtsmæssigt, omfatte bestemmelser 
om overvågning af jordbund og grundvand 
samt en forpligtelse til i henhold til 
fællesskabsretlige og nationale 
ansvarsbestemmelser at sanere 
anlægsområdet, når aktiviteten ophører 
definitivt.

Or. de
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Begrundelse

I modsætning til spredning i vand og luft er spredningen i jord lille. Procentsatsen for 
afvigelser ved jordanalyser ligger i gennemsnittet ved over 100 %, hvilket gør 
jordundersøgelser mindre egnede som kilde til information. For at få reproducerbare og 
pålidelige resultater er det derfor nødvendigt med et meget tætmasket net af undersøgelser. 
Disse kan også forårsage skader i de uigennemtrængelige lag nede i jorden med deraf 
følgende mulig forurening af ellers beskyttede grundvandslag.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at fastsætte kriterier for 
udstedelse af dispensationer fra de 
emissionsniveauer, der er forbundet med 
anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne, for fastsættelse 
af, hvor hyppigt periodisk overvågning 
skal foregå, og af indholdet af 
udgangstilstandsrapporten samt kriterier 
for vurdering af den miljømæssige risiko. 
Desuden bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage foranstaltninger 
vedrørende udvikling og anvendelse af ny 
teknik, til i visse tilfælde at fastsætte en 
gennemsnitlig emissionsgrænseværdi for 
svovldioxid, til at fastsætte en dato for, 
hvornår kontinuerlige målinger af 
emissioner til luft af tungmetaller, 
dioxiner og furaner skal påbegyndes, til at 
fastsætte, hvilke typer af oplysninger 
medlemsstaterne skal stille til rådighed for 
Kommissionen om gennemførelsen af 
dette direktiv, og i hvilken form det skal 
ske, samt til at tilpasse bilag V til VIII til 
den videnskabelige og tekniske udvikling. 
For så vidt angår 
affaldsforbrændingsanlæg og 
affaldsmedforbrændingsanlæg kan dette 
omfatte opstilling af kriterier for 
dispensation fra kravet om løbende 

udgår
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overvågning af emissionen af total støv. 
Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv eller supplerer dette direktiv 
med nye ikke-væsentlige bestemmelser, 
skal foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

Or. de

Begrundelse

Nærhedsprincippet bør respekteres. Derudover er det væsentligt, at interessegrupper, f.eks. 
eksperter fra industrien, deltager i procedurerne. Teknisk ekspertise er nødvendig for at 
udvikle metoder, der teknisk set er upåklagelige og kan anvendes i praksis.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. "ændring af driften": En ændring af 
et anlægs art eller funktionsmåde eller en 
udvidelse af et anlæg, herunder et fyrings-
, affaldsforbrændings- eller 
affaldsmedforbrændingsanlæg, som kan 
få indvirkning på miljøet.

Or. de

Begrundelse

Sondringen mellem en "ændring" og en "væsentlig ændring" har vist sig nyttig i praksis og 
bør derfor bibeholdes.
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 3 –  nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. "væsentlig ændring": En ændring af et 
anlægs art eller funktionsmåde eller en 
udvidelse af et anlæg, herunder et fyrings-, 
affaldsforbrændings- eller -
medforbrændingsanlæg , som kan få 
negativ og betydelig indvirkning på 
mennesker eller miljø.

8. "væsentlig ændring": En ændring af et 
anlægs drift, art eller funktionsmåde eller 
en udvidelse af et anlæg, herunder et 
fyrings-, affaldsforbrændings- eller 
affaldsmedforbrændingsanlæg , som efter 
myndighedens opfattelse kan få negativ og 
betydelig indvirkning på mennesker eller 
miljø.

Or. de

Begrundelse

Sondringen mellem en "ændring" og en "væsentlig ændring" har vist sig nyttig i praksis og 
bør derfor bibeholdes. Endvidere bør det gøres klart, at myndigheden afgør, hvorvidt der er 
tale om en væsentlig ændring eller ikke.

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Begrundelse

Ud over BAT-referencedokumenterne findes der yderligere informationer, der kan inddrages 
som kriterium til at finde frem til de bedste tilgængelige informationer, f.eks. de 
informationer, der offentliggøres af offentlige internationale organisationer. Kommissionens 
fjernelse af den passage bør annulleres.
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 3 –  nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. "den berørte offentlighed": Den del af 
offentligheden, som er berørt af, kan blive 
berørt af eller har en interesse i 
beslutningsprocesser om udstedelse eller 
ajourføring af en godkendelse eller af 
vilkårene for en godkendelse. 

12. "den berørte offentlighed": Den del af 
offentligheden, som er berørt af, kan blive 
berørt af eller har en interesse i 
beslutningsprocesser om udstedelse eller 
ajourføring af en godkendelse eller af 
vilkårene for en godkendelse. I henhold til 
denne definition skal ikke-statslige 
organisationer, der arbejder for at 
fremme miljøbeskyttelse, og som opfylder 
alle krav efter national lovgivning, anses 
for at have en interesse.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens fjernelse af det sidste punktum er i strid med Århuskonventionen, og det bør 
derfor sættes ind igen.

Ændringsforslag 8

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, i industrien 
anerkendt teknik, der kan medføre et 
generelt tilsvarende eller hævet niveau for 
miljøbeskyttelse eller tilsvarende eller 
større omkostningsbesparelser i forhold til 
de eksisterende bedste tilgængelige 
teknikker, hvis den udvikles 
forretningsmæssigt.

Or. de
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Begrundelse

Teknologier skal have vist sig anvendelige i praksis, dvs. ved industriel eller kommerciel 
anvendelse, da vellykket anvendelse under laboratorieforhold eller i pilotprojekter ikke 
nødvendigvis altid er ensbetydende med tilfredsstillende resultater ved daglig anvendelse.  
Derudover bør man også tage anvendelse af nye teknologier i betragtning, hvis ydelse, for så 
vidt angår miljømæssige forhold eller besparelser, er sammenlignelig med eksisterende 
teknologiers. 

Ændringsforslag 9

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.

udgår

Or. de

Begrundelse

IPPC-direktivet har til formål at forebygge negative indvirkninger på miljøet. Efter 
endegyldig lukning af et anlæg bør medlemsstatens retsregler finde anvendelse, for at man 
kan være sikker på, at den pågældende grund er i en tilstand, der svarer til det fremtidige 
anvendelsesformål.  Er det nødvendigt at sanere grunden, bør saneringsforanstaltningerne 
tilpasses det fremtidige anvendelsesformål og gennemføres på grundlag af en vurdering af 
risikoen for menneskers helbred og miljøet.

Ændringsforslag 10

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  den 
forbrændingsvarmen, der opstår ved

26. "affaldsforbrændingsanlæg": 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
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forbrænding af affaldet ved oxidering såvel 
som ved andre varmebehandlingsprocesser, 
hvis produkterne af denne behandling 
derefter forbrændes.

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.

Ændringsforslag 11

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
og drevet af samme driftsleder.

(2) En godkendelse kan omfatte et eller 
flere anlæg eller dele af anlæg beliggende 
på samme anlægsområde og drevet af 
samme driftsleder.

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

Or. de

Begrundelse

En godkendelse bør ikke omfatte forskellige anlægsområder under samme driftsleder, da der 
ellers kan opstå problemer med, hvilken godkendende myndighed der er kompetent og har 
ansvaret for et anlægsområde.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

To eller flere fysiske eller juridiske Et anlæg, herunder et fyrings-, 
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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.

affaldsforbrændings- eller 
affaldsmedforbrændingsanlæg, kan kun 
drives af en ansvarlig fysisk eller juridisk 
person, der er registreret som sådan hos 
den kompetente myndighed. 

Or. de

Begrundelse

Ansvaret, navnlig for at overholde driftslederens forpligtelser i henhold til dette direktiv, skal 
være klart placeret. Endvidere har den kompetente myndighed brug for en ansvarlig 
kontaktperson i forbindelse med gennemførelse af direktivets krav.

Ændringsforslag 13

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 afgiver indberetning til 
den kompetente myndighed om 
overholdelsen af godkendelsesvilkårene, 
og at indberetningsintervallerne i 
godkendelsesmeddelelsen eller i de 
almindelige bindende bestemmelser 
fastlægges til at være på højst 36 måneder

Or. de

Begrundelse

Årlig indberetning medfører bureaukrati for driftslederne og myndighederne, uden at der 
derved opnås konkrete fordele for miljøet.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis manglende opfyldelse af kravene 
medfører fare for menneskers sundhed eller 

Hvis manglende opfyldelse af kravene 
medfører umiddelbar fare for menneskers 
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for miljøet, indstilles driften af anlægget,
indtil kravene atter er opfyldt som følge af 
foranstaltninger efter første afsnit, litra b) .

sundhed eller for miljøet, indstilles driften 
af anlægget, herunder fyringsanlægget, 
affaldsforbrændings- eller  
affaldsmedforbrændingsanlægget, indtil 
kravene atter er opfyldt som følge af 
foranstaltninger efter første afsnit, litra b), 
eller som følge af foranstaltninger, der 
fjerner årsagen til den manglende 
opfyldelse af kravene.

Or. de

Begrundelse

Skaber sammenhæng med andre arbejdsbeskyttelsesregler, ifølge hvilke driften indstilles 
afhængigt af, om faren for menneskers sundhed er umiddelbar. Indstilling af et anlægs drift 
kan have værre indvirkninger på miljøet, end reparation af et anlæg under den løbende drift.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 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 
udgangstilstand, jf. artikel 23, stk. 2 og 3.

8. Ved endeligt ophør af aktiviteterne 
træffes de nødvendige foranstaltninger for 
at undgå al risiko for forurening og bringe 
anlægsområdet tilbage til en 
tilfredsstillende tilstand, jf. artikel 23, stk. 
2 og 3.

Or. de

Begrundelse

IPPC-direktivet har til formål at forebygge negative indvirkninger på miljøet. Efter endeligt 
ophør bør medlemsstaternes retsregler finde anvendelse, for at man kan være sikker på, at 
anlægsområdet er i overensstemmelse med dets fremtidige anvendelsesformål. Er det 
nødvendigt at sanere grunden, bør saneringsforanstaltningerne tilpasses det fremtidige 
anvendelsesformål og gennemføres på grundlag af en vurdering af risikoen for menneskers 
helbred og miljøet.
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Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) de væsentligste alternativer, som 
ansøgeren har undersøgt, til teknologi, 
teknikker og foranstaltninger som forslået i 
ansøgningen,  i form af et resumé.

k) de væsentligste alternativer, som 
ansøgeren i givet fald har undersøgt, til 
teknologi, teknikker og foranstaltninger 
som forslået i ansøgningen, i form af et 
resumé.

Or. de

Begrundelse

Undersøgelse af alternativer og beskrivelse af dem i ansøgningen om godkendelse forårsager 
unødvendigt burokrati og forsinker ansøgningsproceduren.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 14

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. 

(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. 
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Kommissionen gennemgår og ajourfører 
BAT-referencedokumenterne efter behov.

1a) Uagtet bestemmelserne i stk. 4 og 
artikel 68 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 
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.
Kommissionen gennemgår og ajourfører 
disse emissionsbegrænsende
foranstaltninger efter behov.
1b) Efter at have forelagt udvalget jf. 
artikel 69, stk. 2, et udkast til 
foranstaltninger, der skal træffes, jf. stk. 
2, 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. 
1c) 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.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
69, stk. 2.

Or. de
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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.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) krav om periodisk overvågning af 
forureningen af jordbund og grundvand 
på anlægsområdet med farlige stoffer, der 
kan tænkes at forekomme på området

udgår

Or. de

Begrundelse

Beskyttelse af grundvandet er reguleret lovmæssigt på fællesskabsniveau. Beskyttelse af 
jordbunden vil blive genstand for fællesskabsretten og er allerede reguleret i en række 
medlemsstater. Videregående regler for grundvand og jordbund fører til uønsket 
dobbeltregulering.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Emissionsgrænseværdierne for 
forurenende stoffer gælder på det punkt, 
hvor emissionerne udledes fra anlægget, og 
når værdierne bestemmes, ses der bort fra 
en eventuel fortynding før dette punkt.

(1) Emissionsgrænseværdierne for 
forurenende stoffer gælder normalt på det 
punkt, hvor emissionerne udledes fra 
anlægget, og når værdierne bestemmes, ses 
der bort fra en eventuel fortynding før dette 
punkt.

Or. de
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Begrundelse

Ordet "normalt" i den gældende version bør bevares. Den gældende version har stået sin 
prøve og tager hensyn til behovet for undtagelser i enkelttilfælde.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed fastsætter 
emissionsgrænseværdier, som ikke ligger 
over de emissionsniveauer, der er 
forbundet med den bedste tilgængelige 
teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

Den kompetente myndighed fastsætter 
under hensyntagen til det pågældende 
anlægs tekniske egenskaber, geografiske 
placering og de lokale miljøforhold 
emissionsbegrænsende foranstaltninger 
(emissionsgrænseværdier, tilsvarende 
parametre eller tilsvarende tekniske 
foranstaltninger) samt krav om 
overvågning og overholdelse på en sådan 
måde, at anlæggets deraf følgende 
emissionsniveauer ikke ligger over de 
emissionsniveauer, der er forbundet med 
den bedste tilgængelige teknik som 
beskrevet i BAT-referencedokumenterne.

Or. de

Begrundelse

Emissionsgrænseværdier skal fastsættes af den kompetente myndighed på grundlag af BAT-
referencedokumenter, således at anlæggets emissioner ved normal drift lever op til BAT-
referencedokumentets krav. Det europæiske sikkerhedsnets værdier må ikke overskrides. For 
at skabe teknisk harmonisering og klarhed i forbindelse med emisssionsgrænseværdierne er 
der blevet tilføjet krav om overvågning og overholdelse.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 

(3) På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
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økonomisk henseende, hvorunder der tages 
hensyn til det pågældende anlægs tekniske 
egenskaber, geografiske placering og de 
lokale miljøforhold, kan den kompetente 
myndighed i særlige tilfælde dispensere fra 
stk. 2, andet afsnit, ved at fastsætte 
emissionsgrænseværdier, der er højere end 
de emissionsniveauer, der er forbundet 
med de bedste tilgængelige teknikker som 
beskrevet i BAT-referencedokumenterne.

økonomisk henseende, hvorunder der tages 
hensyn til det pågældende anlægs tekniske 
egenskaber, geografiske placering og de 
lokale miljøforhold, kan den kompetente 
myndighed i særlige tilfælde dispensere fra 
stk. 2, andet afsnit, ved at fastsætte 
emissionsbegrænsende foranstaltninger (
emissionsgrænseværdier, tilsvarende 
parametre eller tilsvarende tekniske 
foranstaltninger) samt krav om 
overvågning og overholdelse på en sådan 
måde, at anlæggets deraf følgende
emissionsværdier er højere end de 
emissionsniveauer, der er forbundet med 
de bedste tilgængelige teknikker som 
beskrevet i BAT-referencedokumenterne.

Or. de

Begrundelse

I undtagelsestilfælde kan den kompetente myndighed fastsætte emissionsgrænseværdier 
således, at anlæggets emissioner overskrider de emissionsniveauer, der er forbundet med 
BAT-referencedokumenterne. Det europæiske sikkerhedsnets bestemmelser skal overholdes.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne emissionsgrænseværdier må dog 
ikke være højere end dem, der er fastsat i 
bilag V til VIII, hvor disse gælder.

Sådanne emissionsgrænseværdier må dog 
ikke være højere end dem, der er fastsat i 
henhold til artikel 14, stk. 2, eller i bilag V 
til VIII, hvor disse gælder.

Or. de

Begrundelse

I undtagelsestilfælde kan den kompetente myndighed fastsætte emissionsgrænseværdier 
således, at anlæggets emissioner overskrider de emissionsniveauer, der er forbundet med 
BAT-referencedokumenterne. Det europæiske sikkerhedsnets bestemmelser skal overholdes.
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Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Stk. 2 og 3 finder anvendelse på 
spredning af husdyrgødning uden for 
anlægsområdet som anført i bilag I, punkt 
6.6. Medlemsstaterne kan fastsætte 
sådanne krav i andre foranstaltninger end 
en godkendelse.

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse har ikke noget med anlæg at gøre.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at almindelige 
bindende forskrifter indeholder
emissionsgrænseværdier eller tilsvarende 
parametre eller tekniske foranstaltninger, 
der ikke giver højere udledningsniveauer
end dem, der er forbundet med den bedste 
tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

Medlemsstaterne fastsætter de i de 
almindelige bindende forskrifter indeholdte 
emissionsbegrænsende foranstaltninger 
(emissionsgrænseværdier, tilsvarende 
parametre eller tekniske foranstaltninger) 
samt krav om overvågning og 
overholdelse på en sådan måde, at 
anlæggets deraf følgende 
emissionsniveauer ikke ligger højere den 
dem, der er forbundet med den bedste 
tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne.

Or. de
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Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag til artikel 16. Henvisning til artikel 22: Ajourførte BAT-
referencedokumenter bør have samme retsvirkning i stater, der arbejder med 
godkendelsesvilkår, som i stater, der fastsætter almindelige bindende forskrifter.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Kommissionen vedtager et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, skal 
medlemsstaterne senest fire år efter 
offentliggørelsen om nødvendigt 
revurdere og ajourføre de almindelige 
bindende forskrifter for de pågældende 
anlæg.

Når Kommissionen offentliggør et nyt eller 
ajourført BAT-referencedokument, gælder 
artikel 22, stk. 3, analogt.

Or. de

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag til artikel 16. Henvisning til artikel 22: Ajourførte BAT-
referencedokumenter bør have samme retsvirkning i stater, der arbejder med 
godkendelsesvilkår, som i stater, der fastsætter almindelige bindende forskrifter.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at 
myndighederne følger med i eller 
underrettes om udviklingen inden for den 
bedste tilgængelige teknik og om 
offentliggørelse af nye eller reviderede 
BAT-referencedokumenter.

Medlemsstaterne sørger for, at 
myndighederne følger med i eller 
underrettes om udviklingen inden for den 
bedste tilgængelige teknik og om 
offentliggørelse af nye eller reviderede 
BAT-referencedokumenter. Kommissionen 
sikrer, at BAT-referencedokumenterne 
oversættes til alle EU's officielle sprog. 
Dokumentet er til rådighed for alle 
myndigheder samtidigt på det relevante 
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officielle sprog.

Or. de

Begrundelse

Oversættelse af BAT-referencedokumenterne til EU's officielle sprog er en forudsætning for, 
at de kan anvendes effektivt.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Når Kommissionen vedtager et nyt 
eller ajourført BAT-referencedokument, 
skal medlemsstaterne senest fire år efter 
offentliggørelsen sikre, at den kompetente 
myndighed om nødvendigt revurderer og 
ajourfører godkendelsesvilkårene for de 
pågældende anlæg.

(3) Når Kommissionen offentliggør et nyt 
eller ajourført BAT-referencedokument, 
skal medlemsstaterne sikre, at den 
kompetente myndighed om nødvendigt 
revurderer og ajourfører 
godkendelsesvilkårene for de pågældende 
anlæg, idet de i hvert enkelt tilfælde tager 
hensyn til investeringscyklusserne.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne gennemføres på en sådan måde, at de berørte virksomheder er sikret retlig 
og planlægningsmæssig vished.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis  den bedste tilgængelige teknik 
udvikler sig på en sådan måde, at det 
bliver muligt at nedbringe  emissionerne 

b) hvis den bedste tilgængelige teknik 
ændrer sig væsentligt, således at det bliver
det muligt at nedbringe emissionerne 
betydeligt, uden at det medfører 
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betydeligt , uforholdsmæssigt store omkostninger

Or. de

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at tvinge driftsledere af industrianlæg til at gennemføre tekniske 
ændringer i små etapper, hvis den forventede nytteværdi for miljøet ikke begrunder indsatsen 
eller kun kan nås med uforholdsmæssigt store omkostninger.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Hvor aktiviteten indebærer, at der 
bruges, fremstilles eller frigives farlige 
stoffer, skal driftslederen med henblik på 
en mulig forurening af jordbund eller 
grundvand på anlægsområdet, udarbejde 
en udgangstilstandsrapport, før han 
påbegynder driften af en anlæg, eller før 
godkendelsen af et anlæg ajourføres. 
Rapporten skal indeholde kvantificerede 
oplysninger, der gør det muligt at 
bestemme jordbundens og grundvandets 
udgangstilstand.

udgår

Kommissionen fastsætter kriterier for 
udgangstilstandsrapportens indhold.
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. de

Begrundelse

Beskyttelse af grundvandet er reguleret lovmæssigt på fællesskabsniveau. Beskyttelse af 
jordbunden vil blive genstand for fællesskabsretten og er allerede reguleret i en række 
medlemsstater. Videregående regler for grundvand og jordbund fører til uønsket 
dobbeltregulering. Den krævede tilstandsrapport for jordbunden pålægger driftslederen 
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omkostninger, uden at det er til gavn for miljøet. Anlæg, hvor der håndteres farlige stoffer, 
skal under alle omstændigheder overvåges i henhold til gældende bestemmelser.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
farlige stoffer. Hvis anlægget har medført 
forurening af jordbund eller grundvand 
med farlige stoffer sammenholdt med den 
tilstand, der er konstateret i 
udgangstilstandsrapporten, jf. stk. 2, skal 
driftslederen sanere anlægsområdet og 
føre det tilbage til udgangstilstanden.

(3) Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
farlige stoffer. Hvis anlægget har medført 
forurening af jordbund eller grundvand 
med farlige stoffer, sikrer den kompetente 
myndighed i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i national ret og i 
fællesskabsretten, at området ikke udgør 
nogen alvorlig trussel mod menneskers 
sundhed og miljøet. Fastlæggelsen af 
målet for saneringen sker ud fra en 
risikobaseret strategi med sigte på, hvad 
grunden fremover skal anvendes til.

Or. de

Begrundelse

Sanering af jordbund bør ske ud fra en risikobaseret strategi og tage hensyn ti, hvad grunden 
fremover skal anvendes til.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I de tilfælde, hvor driftslederen ikke 
har pligt til at udarbejde en 
udgangstilstandsrapport som anført i stk. 
2, skal han ved definitivt aktivitetsophør 
træffe foranstaltninger, der sikrer, at 
anlægsområdet ikke frembyder nogen 
væsentlig risiko for menneskers sundhed 

udgår

Adlib Express Watermark



PR\725932DA.doc 25/42 PE407.661v01-00

DA

eller miljøet.

Or. de

Begrundelse

Artikel 23, stk. 4, kombineres med artikel 23, stk. 3.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 udgår
Indberetning om overholdelse af 

godkendelsesvilkårene
Den i artikel 8, nr. 1, omhandlede 
indberetning om overholdelse af 
godkendelsesvilkårene, skal indeholde en 
sammenligning mellem driften af 
anlægget, herunder emissionsniveauerne, 
og den bedste tilgængelige teknik som 
beskrevet i BAT-referencedokumenterne.

Or. de

Begrundelse

Artikel 8, stk. 3, og artikel 24 er modstridende. I artikel 8 kræves en indberetning om 
overholdelse af godkendelsesvilkårene, og i artikel 24 kræves af samme indberetning en 
sammenligning mellem anlæggets drift og BAT-referencedokumenterne. Imidlertid er kun 
godkendelsesvilkårene direkte relevante for driftslederen, og kun disse vilkår kan danne 
grundlag for eventuelle sanktioner. En sammenligning, der går videre end dette, er juridisk 
set ubetydelig. 
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Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmer skal omfatte mindst en 
inspektion hver tolvte måned på 
anlægsområdet for hvert anlæg, medmindre 
programmerne bygger på en systematisk 
bedømmelse af den miljømæssige risiko 
ved det enkelte berørte anlæg.

Programmer skal omfatte mindst en 
inspektion hver seksogtredivte måned på 
anlægsområdet for hvert anlæg, medmindre 
programmerne bygger på en systematisk 
bedømmelse af den miljømæssige risiko 
ved det enkelte berørte anlæg.

Or. de

Begrundelse

Kravet om årlige inspektioner er overdrevet, da der her sker en ligestilling med pligterne i 
Seveso II-direktivet. Miljømæssige risici er afhængige af det enkelte anlæg, dets placering og 
de geografiske forhold. Vurdering og håndtering af disse risici bør forblive medlemsstaternes 
opgave.  I direktivet bør der tages hensyn til eksisterende europæiske 
miljøledelsesprogrammer.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastsætter kriterier for 
bedømmelsen af den miljømæssige risiko.

Disse programmer honorerer i form af en 
nedsættelse af hyppigheden for 
inspektioner, at driftslederen deltager i 
fællesskabsordningen for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS) i henhold til 
forordning (EF) nr. 761/2001 eller i 
gennemførelsen af tilsvarende 
miljøledelsessystemer.

Or. de

Begrundelse

Kravet om årlige inspektioner er overdrevet, da der her sker en ligestilling med pligterne i 
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Seveso II-direktivet. Miljømæssige risici er afhængige af det enkelte anlæg, dets placering og 
de geografiske forhold. Vurdering og håndtering af disse risici bør forblive medlemsstaternes 
opgave.  I direktivet bør der tages hensyn til eksisterende europæiske 
miljøledelsesprogrammer.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Resultaterne af miljørevisionen i henhold 
til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
76/2001 eller af kontrollen af overholdelse 
af kravene i miljøledelsessystemerne 
betragtes som kontrol i henhold til denne 
artikels stk. 5.

Or. de

Begrundelse

Kravet om årlige inspektioner er overdrevet, da der her sker en ligestilling med pligterne i 
Seveso II-direktivet. Miljømæssige risici er afhængige af det enkelte anlæg, dets placering og 
de geografiske forhold. Vurdering og håndtering af disse risici bør forblive medlemsstaternes 
opgave.  I direktivet bør der tages hensyn til eksisterende europæiske 
miljøledelsesprogrammer.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporten forelægges for den berørte 
driftsleder og stilles til rådighed for 
offentligheden, senest to måneder efter at 
inspektionen har fundet sted.

Rapporten forelægges for den berørte 
driftsleder inden to måneder. Den 
bekræftede rapport stilles til rådighed for 
offentligheden af den kompetente 
myndighed senest tolv måneder efter, at 
inspektionen har fundet sted.

Or. de
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Begrundelse

Oplysninger, der er relevante for miljøet, skal stilles til rådighed for offentligheden i henhold 
til Århuskonventionen. Men der bør dog indrømmes en høringsfrist, inden rapporten 
offentliggøres.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) vedtagelse af almindelige bindende 
forskrifter i medfør af artikel 7 og 18.

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse er hverken påkrævet i henhold til Århuskonventionen eller i henhold til 
fællesskabsbestemmelser om dens gennemførelse.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Stk. 1, litra a) og b), finder ikke 
anvendelse, når alle følgende betingelser 
er opfyldt:

udgår

a) Det nye anlæg eller den væsentlige 
ændring er omfattet af direktiv 
85/337/EØF.
b) Der findes almindelige bindende 
forskrifter for alle nødvendige 
godkendelsesvilkår.
c) Der er ikke grund til at stille strengere 
krav af hensyn til opfyldelsen af artikel 
19.

Or. de
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Begrundelse

De foreskrevne undtagelser fra adgang til oplysninger og fra offentlighedens deltagelse i 
godkendelsesproceduren er hverken påkrævede i henhold til Århuskonventionen eller i 
henhold til fællesskabsbestemmelser for dens gennemførelse.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Når der er truffet en afgørelse om 
udstedelse, revurdering eller ajourføring 
af en tilladelse eller om ajourføring af 
almindelige bindende forskrifter , stiller
den kompetente myndighed følgende 
oplysninger til rådighed for offentligheden:

(3) Når der er truffet en afgørelse om 
udstedelse eller revurdering, stiller den 
kompetente myndighed følgende 
oplysninger til rådighed for offentligheden:

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse er hverken påkrævet i henhold til Århuskonventionen eller i henhold til 
fællesskabsbestemmelser om dens gennemførelse.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvordan de emissionsgrænseværdier, der 
er indeholdt i godkendelsen eller de 
almindelige bindende forskrifter, er fastsat 
i forhold til den bedste tilgængelige teknik 
og de dertil svarende emissionsniveauer 
som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne

e) hvordan de emissionsgrænseværdier, der 
er indeholdt i godkendelsen, er fastsat i 
forhold til den bedste tilgængelige teknik 
og de dertil svarende emissionsniveauer 
som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne

Or. de
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Begrundelse

Denne bestemmelse er hverken påkrævet i henhold til Århuskonventionen eller i henhold til 
fællesskabsbestemmelser om dens gennemførelse.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) resultaterne af revurderingen af 
almindelige bindende forskrifter, jf. 
artikel 18, stk. 3, og af godkendelser, jf. 
artikel 22, stk. 1, 3 og 4

g) resultaterne af revurderingen af 
godkendelsesvilkårene, jf. artikel 22, stk. 1, 
3 og 4

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse er hverken påkrævet i henhold til Århuskonventionen eller 
fællesskabsbestemmelser om dens gennemførelse.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 29 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) anlæggenes præstationer med hensyn til 
emissioner, forurening, forbrug af 
råmaterialer, råmaterialernes art, brug af 
energi og produktion af affald

a) anlæggenes præstationer med hensyn til 
emissioner forbundet med BAT, 
forurening, forbrug af råmaterialer, 
råmaterialernes art, brug af energi og 
produktion af affald

Or. de

Begrundelse

Til resultatet af udvekslingen af oplysninger hører en beskrivelse af den bedste tilgængelige 
teknik; den oprindelige formulering fra direktiv 96/61/EF (IPPC-direktivet) og dermed den 
etablerede udveksling af oplysninger (Sevilla-processen) skal bibeholdes.
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Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 29 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den benyttede teknik, de dertil knyttede 
overvågningsforanstaltninger og 
udviklingen i denne teknik.

b) den bedste tilgængelige benyttede 
teknik, de dertil knyttede 
overvågningsforanstaltninger og 
udviklingen i denne teknik.

Or. de

Begrundelse

Til resultatet af udvekslingen af oplysninger hører en beskrivelse af den bedste tilgængelige 
teknik; den oprindelige formulering fra direktiv 96/61/EF (IPPC-direktivet) og dermed den 
etablerede udveksling af oplysninger (Sevilla-processen) skal bibeholdes.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tilrettelægger udveksling af 
oplysninger med  medlemsstaterne, de 
berørte industrier og ikke-statslige 
organisationer, der arbejder for 
miljøbeskyttelse, om:

Kommissionen tilrettelægger udveksling af 
oplysninger med  medlemsstaterne, de 
berørte industrier og ikke-statslige 
organisationer, der arbejder for 
miljøbeskyttelse, om:

a) anlæggenes præstationer med hensyn til 
emissioner, forurening, forbrug af 
råmaterialer, råmaterialernes art, brug af 
energi og produktion af affald

a) anlæggenes præstationer med hensyn til 
emissioner forbundet med BAT, 
forurening, forbrug af råmaterialer, 
råmaterialernes art, brug af energi og 
produktion af affald

b) den benyttede  teknik, de dertil knyttede 
overvågningsforanstaltninger og 
udviklingen i denne teknik  .

b) den bedste tilgængelige benyttede 
teknik, de dertil knyttede 
overvågningsforanstaltninger og 
udviklingen i denne teknik.

Or. de
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Begrundelse

Til resultatet af udvekslingen af oplysninger hører en beskrivelse af den bedste tilgængelige 
teknik; den oprindelige formulering fra direktiv 96/61/EF (IPPC-direktivet) og dermed den 
etablerede udveksling af oplysninger (Sevilla-processen) skal bibeholdes.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilrettelægger 
incitamenter for driftslederne til at udvikle 
og anvende ny teknik.

Medlemsstaterne tilrettelægger 
incitamenter for driftslederne til at udvikle 
og anvende ny teknik.

Med henblik på stk. 1 træffer 
Kommissionen foranstaltninger for at 
fastsætte:
a) hvilke typer industriaktiviteter, der skal 
lægges særlig vægt på med henblik på 
udvikling og ibrugtagning af ny teknik;
b) vejledende mål for medlemsstaterne
med henblik på udvikling og ibrugtagning 
af ny teknik
c) værktøj til bedømmelse af, hvilke 
fremskridt der gøres med udvikling og 
ibrugtagning af ny teknik.
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. de

Begrundelse

Fremme af udvikling og anvendelse af fremtidsteknologier bør ikke være genstand for 
lovgivning om godkendelse af anlæg. Bestemmelser om, hvordan medlemsstaterne skal 
forholde sig til forskning og udvikling, er i strid med nærhedsprincippet.
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Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 31 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) procesvarmeanlæg.

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at undtage procesvarmeanlæg, da disse i overvejende grad ikke kan 
overholde grænseværdierne i bilag V (navnlig for kvælstofoxider). En teknisk tilpasning ville 
være uforholdsmæssig, da omkostningerne overstiger den forventede miljøfordel.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Når røggas fra to eller flere særskilte 
fyringsanlæg udledes gennem en fælles 
skorsten, anses en sådan kombination af 
anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, 
og deres samlede kapacitet betragtes under 
et.

(1) Når røggas fra to eller flere særskilte 
fyringsanlæg under hensyntagen til 
tekniske og økonomiske faktorer kan
udledes gennem en fælles skorsten, anses 
en sådan kombination af anlæg for at være 
et enkelt fyringsanlæg, og deres samlede 
kapacitet betragtes under et.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget skal tydeliggøre, hvad man ønsker at opnå. Med formuleringen i 
Kommissionens forslag ville bestemmelsen kunne omgås ved, at der opføres en skorsten pr. 
anlæg.
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Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Så snart brugbar måleteknik forefindes
i Fællesskabet, fastsætter Kommissionen 
fra hvilket tidspunkt der skal foretages 
kontinuerlige målinger af emissionerne  af 
tungmetaller, dioxiner og furaner til luft .

(5) Så snart brugbar måleteknik er 
standardiseret i Fællesskabet, fastsætter 
den kompetente myndighed i en 
godkendelsesmeddelelse, hvorvidt der skal 
foretages kontinuerlige målinger af 
emissionerne af tungmetaller, dioxiner og 
furaner til luft .

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
69, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Standardiserede målemetoder sikrer, at måleresultaterne kan sammenlignes, og at 
emissionsgrænseværdierne kan anvendes i praksis.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af den bedste tilgængelige 
teknik tilpasser Kommissionen bilag V, 
del 3 og 4, bilag VI, del 1, 2, 6, 7 og 8, 
bilag VII, del 1, 5, 6, 7 og 8, og bilag VIII, 
del 2 og 4, til den videnskabelige og 
tekniske udvikling.

På grundlag af udvekslingen af 
oplysninger i medfør af artikel 29 kan
Kommissionen fremsende egnede forslag 
til Europa-Parlamentet og Rådet med 
henblik på at tilpasse bilag V, del 3 og 4, 
bilag VI, del 1, 2, 6, 7 og 8, bilag VII, del 
1, 5, 6, 7 og 8, og bilag VIII, del 2 og 4, til 
den videnskabelige og tekniske udvikling.

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 

Adlib Express Watermark



PR\725932DA.doc 35/42 PE407.661v01-00

DA

69, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning af bilagene bør være underlagt den demokratisk legitimerede kontrol, der udøves 
af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 69 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 69a
I forbindelse med forberedelse af 
gennemførelsesbestemmelser og ændring 
af dele af direktivet inddrager 
Kommissionen bl.a. de interessegrupper, 
der deltager i udvekslingen af oplysninger 
i medfør af artikel 29. Udtalelser 
fremsendes til det i artikel 69, stk. 1, 
nævnte udvalg. Kommissionen 
rapporterer om de udtalelser, den 
modtager.

Or. de

Begrundelse

Udvekslingen af oplysninger med interessegrupperne er af afgørende betydning for direktivet 
og skal bibeholdes, når afgørelser træffes under anvendelse af komitologi.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 69 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 69b
Forslag til afgørelse i det i artikel 69, stk. 
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1, nævnte udvalg underkastes en 
konsekvensanalyse.

Or. de

Begrundelse

Konsekvensanalysen er nødvendig, for at man i rette tid kan opdage uforholdsmæssig store 
omkostninger i forbindelse med komitologiafgørelser.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) For så vidt angår de anlæg, der er 
omhandlet i bilag I, i punkt 1.2, 1.3, 1.4 og 
2.1 til 2.4, punkt 2.5, litra a) og b), punkt 
2.6, 3, 4.1 til 4.6, 5.1, 5.2, punkt 5.3, litra 
a) og b), punkt 5.4, punkt 6.1, litra a) og b), 
punkt 6.2 til 6.5, punkt 6.6, litra a) og b), 
punkt 6.7 og 6.8, samt de anlæg, der er 
omhandlet i punkt 1.1 med en nominel 
termisk indfyret effekt på 50 MW eller 
derover, og de anlæg, der er omhandlet i 
punkt 6.6, litra a), med over 40.000 pladser 
til fjerkræ, og som er i drift og i besiddelse 
af en godkendelse eller har indgivet en 
fuldstændig ansøgning om godkendelse 
inden den dato, der er omhandlet i artikel 
71, stk. 1,forudsat at disse anlæg er sat i 
drift senest et år efter denne dato, anvender 
medlemsstaterne de nødvendige love og 
administrative bestemmelser, der er 
vedtaget i medfør af artikel 71, stk. 1, fra 
[dag/måned/år (f.eks. 1. januar 2014, dvs. 
tre år efter ikrafttrædelsen)].

(1) For så vidt angår de anlæg, der er 
omhandlet i bilag I, i punkt 1.2, 1.3, 1.4 og 
2.1 til 2.4, punkt 2.5, litra a) og b), punkt 
2.6, 3, 4.1 til 4.6, 5.1, 5.2, punkt 5.3, litra 
a) og b), punkt 5.4, punkt 6.1, litra a) og b), 
punkt 6.2 til 6.5, punkt 6.6, litra a) og b), 
punkt 6.7 og 6.8, samt de anlæg, der er 
omhandlet i punkt 1.1 med en nominel 
termisk indfyret effekt på 50 MW eller 
derover, og de anlæg, der er omhandlet i 
punkt 6.6, litra a), med over 40.000 pladser 
til fjerkræ, og som er i drift og i besiddelse 
af en godkendelse eller har indgivet en 
fuldstændig ansøgning om godkendelse 
inden den dato, der er omhandlet i artikel 
71, stk. 1,forudsat at disse anlæg er sat i 
drift senest et år efter denne dato, anvender 
medlemsstaterne de nødvendige love og 
administrative bestemmelser, der er 
vedtaget i medfør af artikel 71, stk. 1, 
senest fra [dag/måned/år (f.eks. 1. januar 
2016, dvs. fem år efter ikrafttrædelsen)].

For anlæg, der ikke overholder kravene i 
de i artikel 72 nævnte direktiver på 
tidspunktet for kravenes ikrafttræden, 
gælder den i stk. 2 nævnte frist.

Or. de
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Begrundelse

Fristerne for at gennemføre dette i national ret bør fastsættes forskelligt for at tage hensyn til 
den effekt, der er opnået med gennemførelsen, og til de nødvendige omkostninger.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For så vidt angår de anlæg, der er 
omhandlet i bilag I, punkt 2.5, litra c), 
punkt 5.3, litra c) og d), punkt 6.1, litra c), 
punkt 6.9 og 6.10, samt de anlæg, der er 
omhandlet i punkt 1.1, med en nominel 
termisk indgangseffekt på under 50 MW 
og de anlæg, der er omhandlet i punkt 6.6, 
litra a), med mindre end 40.000 pladser til 
fjerkræ, og som er i drift inden den dato, 
der er omhandlet i artikel 71, stk. 1, 
anvender medlemsstaterne de love og 
administrative bestemmelser, der er 
vedtaget i medfør af artikel 71, stk. 1, fra 
[dato/måned/år (f.eks. 1. juli 2015, dvs. 4½
år efter ikrafttrædelsen)].

(2) For så vidt angår de anlæg, der er 
omhandlet i bilag I, punkt 2.5, litra c), 
punkt 5.3, litra c) og d), punkt 6.1, litra c), 
punkt 6.9 og 6.10, samt de anlæg, der er 
omhandlet i punkt 1.1, med en nominel 
termisk indgangseffekt på under 50 MW 
og de anlæg, der er omhandlet i punkt 6.6, 
litra a), med mindre end 40.000 pladser til 
fjerkræ, og som er i drift inden den dato, 
der er omhandlet i artikel 71, stk. 1, 
anvender medlemsstaterne de love og 
administrative bestemmelser, der er 
vedtaget i medfør af artikel 71, stk. 1, 
senest fra [dato/måned/år (f.eks. 1. juli 
2017, dvs. 6½ år efter ikrafttrædelsen)].

Or. de

Begrundelse

Fristerne for at gennemføre dette i national ret bør fastsættes forskelligt for at tage hensyn til 
den effekt, der er opnået med gennemførelsen, og til de nødvendige omkostninger. Anlæg, der 
allerede drives i overensstemmelse med bestemmelserne ved deres ikrafttrædelse, bidrager 
mindre til miljøbelastningen og har bidraget med en bedre ydelse forinden.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrænding af brændsel i anlæg  med en 
samlet nominel indfyret  effekt på 20 MW

Forbrænding af brændsel i anlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på 50 MW
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eller derover . eller derover.

Or. de

Begrundelse

IPPS-direktivet gør krav på at omfatte særlig miljørelevante industriaktiviteter. En 
nedsættelse af effekten er ikke i overensstemmelse hermed og medfører belastninger, der ikke 
opvejes af den forventede miljøfordel.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 6.6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 40 000 pladser til slagtekylling eller 
30 000 pladser til læggehøns eller 24 000 
pladser til ænder eller 11 500 pladser til 
kalkuner

a) 40 000 pladser til fjerkræ

Or. de

Begrundelse

IPPS-direktivet gør krav på at omfatte særlig miljørelevante industriaktiviteter. En 
nedsættelse af antal pladser til dyr er ikke i overensstemmelse hermed og medfører 
uforholdsmæssigt store krav til denne del af landbruget.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Bilag III – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. de oplysninger, som offentliggøres af 
Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 
2, eller af internationale organisationer.

Or. de
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Begrundelse

I forbindelse med fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik bør der tages hensyn til de 
oplysninger, der offentliggøres af offentlige internationale organisationer. Formuleringen fra 
den eksisterende bestemmelsestekst bør bibeholdes.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Bilag V – Del I – nr. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kan ovennævnte grænseværdier for 
emission ikke nås på grund af brændslets 
beskaffenhed, skal anlæg med en nominel 
termisk effekt på højst 100 MWth 
præstere en afsvovlingssats på mindst 
60 %; for anlæg med en nominel termisk 
effekt på mere end 100 MWth og højst 
300 MWth skal afsvovlingssatsen være på 
mindst 95 %, og emissionsgrænseværdien 
skal være på 400 mg/Nm3.

Or. de

Begrundelse

Ved et højt naturligt indhold af svovl i hjemlige kul skal det lige som i den daværende 
bestemmelse være muligt med en ambitiøs mindsteafsvovlingssats, da grænseværdier ikke kan 
overholdes. Bestemmelsen har ringe betydning for SO2-emissionerne i EU, men har stor 
økonomisk betydning for de berørte regioner.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Bilag V – nr. 2 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kan ovennævnte grænseværdier for 
emission ikke nås på grund af brændslets 
beskaffenhed, skal anlæg med en nominel 
termisk effekt på højst 300 MWth 
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overholde en emissionsgrænseværdi på 
300 mg SO2/Nm3 eller præstere en 
afsvovlingssats på mindst 92 %. For 
anlæg med en nominel termisk effekt på 
mere end 300 MWth, skal 
afsvovlingssatsen være på mindst 95 %, 
og den højeste tilladte 
emissionsgrænseværdi skal være på 400 
mg/Nm3.

Or. de

Begrundelse

Ved et højt naturligt indhold af svovl i hjemlige kul skal det ligesom i den daværende 
bestemmelse være muligt med en ambitiøs mindsteafsvovlingssats, da grænseværdier ikke kan 
overholdes. Bestemmelsen har ringe betydning for SO2-emissionerne i EU, men har stor 
økonomisk betydning for de berørte regioner.
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BEGRUNDELSE

Miljøbeskyttelse med integreret tilgang i forbindelse med godkendelse af anlæg

Formålet med dette direktivforslag er at revidere og sammenfatte syv forskellige direktiver 
om industriemissioner i en enkelt tekst.

Dette lovgivningsarbejde berører 52 000 industrianlæg i Europa, som står for en stor del af 
udledningen af forurenende stoffer i Europa og er medansvarlige for, at målene i 
temastrategien om luftforurening ikke nås.

Kommissionens forslag bygger på en integreret tilgang med det sigte, at miljømæssige 
aspekter tilgodeses ved godkendelsen af anlæg i så vid udstrækning og på en så afbalanceret 
måde som mulig.  Det tilstræbes, at emissionerne begrænses effektivt ved hjælp af bedste 
tilgængelige teknikker, som derfor skal anvendes mere konsekvent end hidtil.  
Konkurrenceforvridning inden for EU, der skyldes en uensartet gennemførelse af den 
eksisterende lovgivning, skal ligeledes afskaffes i denne forbindelse.

Ordføreren støtter Kommissionens strategi. Den integrerede tilgang hilses velkommen, og det 
samme gælder skærpelsen i forbindelse med implementering af de bedste tilgængelige 
teknikker. Ændringsforslagene har til formål at sikre direktivets instrumenter mod 
misfortolkning og at styrke dem, at forenkle gennemførelsen og at mindske unødigt 
bureaukrati. 

Europæisk sikkerhedsnet

Den første grundlæggende ændring har til formål at bevare den frugtbare udveksling af 
oplysninger mellem interessegrupper, som f.eks. industrien og ikke-statslige organisationer, 
(Sevilla-processen) i sin nuværende form med henblik på beskrivelsen af de bedste 
tilgængelige teknikker. Resultatet heraf skal fortsat være udarbejdelse af BAT-
referencedokumenter.

Ordføreren støtter indførelsen af juridisk bindende emissionsgrænseværdier. Ifølge 
Kommissionens forslag skal grænseværdier udledes direkte af BAT-referencedokumenterne. 
Det er ikke anvendeligt i praksis og ville efterfølgende resultere i uønsket politisk indflydelse 
på Sevilla-processen. Med den anden grundlæggende ændring foreslået af ordføreren får et 
komitologiudvalg, der er underlagt parlamentarisk kontrol, derfor til opgave at fastlægge 
emissionsbegrænsende foranstaltninger i form af mindstekrav. Mindstekravene udgør et 
europæisk sikkerhedsnet, som intet anlæg må bryde.

På de lokale kompetente myndigheders niveau foreskrives emissionsbegrænsende 
foranstaltninger for individuelle anlæg, der resulterer i emissioner, der gennemsnitligt 
opfylder kravene i BAT-referencedokumenterne, og hvor der er plads til fleksibilitet, således 
at der kan ske en hensigtsmæssig tilpasning til de lokale forhold. På den måde løses problemet 
med, at der under ethvert anlægs normale drift, f.eks. når det startes, optræder særlig høje 
emissionsværdier, som kan overstige de emissioner, der er forbundet med beskrivelserne af 
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den bedste tilgængelige teknologi.  De grænseværdier, der afstikkes af det europæiske 
sikkerhedsnet, må dog under ingen omstændigheder overskrides. 

Dette forslag skaber en balance. På den ene side opstilles europæiske standarder for 
godkendelse af industrianlæg. På den anden side giver det medlemsstaterne nogle hårdt 
tiltrængte beslutningsspillerum, inden for hvilke der kan tages hensyn til det individuelle 
anlægs tekniske egenskaber, dets geografiske placering og de lokale miljøforhold.  

Begrænsning af administration

Et af Kommissionens mål i forbindelse med revisionen af direktiverne er mindskning af 
bureaukrati, hvilket ordføreren støtter til fulde. En række ændringsforslag sigter mod at 
forbedre revisionen endnu mere, hvad dette angår, og dertil hører, at stive regler for 
inspektion af anlæg og for driftslederens pligt til at indberette om overholdelse af pålagte 
regler gøres mere fleksible. Aflastning på dette område kommer ikke mindst også de 
kompetente myndigheder til gode, som kan sætte deres ressourcer ind der, hvor der er brug for 
dem, f.eks. på anlæg, der ud fra spørgsmålet om miljøsikkerhed skal betragtes som mere 
presserende sager. 

Endvidere fremsætter ordføreren ændringsforslag med henblik på at styrke Parlamentets 
betydning i forbindelse med fremtidige ændringer af ikke-væsentlige dele af direktivet, f.eks. 
med henblik på i forbindelse med Kommissionens afgørelser at sikre, at der i passende 
omfang trækkes på ekstern ekspertise, og at de økonomiske følger af afgørelserne gøres mere 
gennemsigtige.

Udvidelser af direktivets anvendelsesområde derimod skal annulleres, hvor omkostningerne 
ikke opvejes af den forventede miljøfordel.   Det samme gælder videregående bestemmelser 
for beskyttelse af jordbund og grundvand, der allerede er reguleret på fællesskabsniveau eller 
på nationalt niveau.

Adlib Express Watermark


	725932da.doc

