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PR_COD_Recastingam

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp 
(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning)
(KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Medbeslutandeförfarandet – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0844),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0002/2008),

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter1,

– med beaktande av artiklarna 80a och 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-.../2008).

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några 
innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om de 
oförändrade bestämmelserna i de befintliga rättsakterna gäller förslaget endast en 
kodifiering av dessa som inte ändrar deras sakinnehåll.

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till 
rekommendationerna från den rådgivande gruppen, och såsom ändrat av parlamentet 
nedan.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

                                               
1 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att ta hänsyn till utvecklingen av 
bästa tillgängliga teknik och andra 
förändringar som rör driften av en 
anläggning, bör tillståndsvillkoren 
omprövas regelbundet och vid behov 
uppdateras, särskilt om kommissionen 
antar ett nytt eller uppdaterat BAT-
referensdokument.

(15) För att ta hänsyn till utvecklingen av 
bästa tillgängliga teknik och andra
förändringar som rör driften av en 
anläggning, bör tillståndsvillkoren 
omprövas regelbundet och vid behov 
uppdateras.

Or. de

Motivering

För korta mellanrum vid uppdateringarna av tillståndsvillkoren och den därmed 
sammanhängande ombyggnaden och upprustningen av anläggningen står i strid med 
verksamhetsutövarnas investeringscykler.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det är nödvändigt att säkerställa att 
driften av en anläggning inte medför en 
försämrad kvalitet hos mark och 
grundvatten. Tillståndsvillkoren bör därför 
innefatta bestämmelser om kontroll av 
mark och grundvatten, och 
verksamhetsutövaren bör avhjälpa 
föroreningsskada inom området efter det 
att verksamheten slutgiltigt upphört.

(16) Det är nödvändigt att säkerställa att 
driften av en anläggning inte medför en 
väsentligt försämrad kvalitet hos mark och 
grundvatten.  Tillståndsvillkoren bör 
därför, i den mån det behövs och är 
lämpligt, innefatta kontroll av mark och 
grundvatten samt skyldigheten att sanera
området efter det att verksamheten 
slutgiltigt upphört i enlighet med de 
gemenskapsrättsliga och nationella 
bestämmelserna om ansvarighet.

Or. de
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Motivering

I motsats till vatten och luft uppvisar marken en mindre fördelning av skador. Felprocenten 
för markanalyser rör sig i genomsnitt kring över 100 procent, vilket leder till att 
markundersökningar har låg tillförlitlighet. För att resultaten ska bli reproducerbara och 
tillförlitliga krävs därför mycket finmaskiga undersökningar. Dessa kan i sin tur leda till att 
de ogenomträngliga skikten i de undre marklagren skadas och att de annars skyddade 
grundvattenskikten eventuellt förorenas.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Särskilt bör kommissionen ges
befogenhet att fastställa kriterier för 
undantag från de utsläppsnivåer som 
motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten och att 
fastställa frekvensen för periodisk 
kontroll och innehållet i statusrapporten 
samt de kriterier som ska användas för att 
bedöma miljöriskerna. Kommissionen bör 
också ges befogenhet att anta åtgärder 
som rör utveckling och tillämpning av ny 
teknik, att i vissa fall fastställa ett 
genomsnittligt utsläppsgränsvärde för 
svaveldioxid, att fastställa den dag från 
och med vilken utsläppen till luft av 
tungmetaller, dioxiner och furaner ska 
mätas kontinuerligt, att fastställa typ och 
format för den information som 
medlemsstaterna ska tillhandahålla till 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv samt att anpassa bilagorna V–
VIII till den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen. För avfallsförbrännings-
och samförbränningsanläggningar kan 
detta innefatta fastställande av kriterier 
för undantag från kravet på kontinuerlig 
kontroll av totala stoftutsläpp. Eftersom 
de åtgärderna har generell räckvidd och 
utformas för att ändra icke-väsentliga 
delar i detta direktiv, eller att komplettera 
detta direktiv genom tillägg av nya icke-

utgår
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väsentliga delar, måste de antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 5a i beslut 
1999/468/EG.

Or. de

Motivering

Subsidiaritetsprincipen bör respekteras. Därutöver är berörda parters, exempelvis industrins 
experters, delaktighet i förfarandet avgörande. Teknisk sakkunskap behövs för att utveckla 
tekniskt felfria och genomförbara metoder.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. ändring av verksamheten: en ändring 
av en anläggnings art eller funktion, eller 
en utvidgning, av en anläggning eller 
förbränningsanläggning, 
avfallsförbränningsanläggning eller 
samförbränningsanläggning, som kan få 
konsekvenser för miljön.

Or. de

Motivering

Åtskillnaden mellan ”ändring” och ”väsentlig ändring” har visat sig fungera i praktiken och 
bör därför behållas.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. väsentlig ändring: en ändring av art eller 
funktion, eller en utvidgning, av en 
anläggning eller förbränningsanläggning, 

8. väsentlig ändring: en ändring av drift, art 
eller funktion, eller en utvidgning, av en 
anläggning eller förbränningsanläggning, 
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avfallsförbränningsanläggning eller 
samförbränningsanläggning, som kan 
påverka människor eller miljö negativt och 
i betydande mån.

avfallsförbränningsanläggning eller 
samförbränningsanläggning, som enligt 
myndigheten kan påverka människor eller 
miljö negativt och i betydande mån.

Or. de

Motivering

Åtskillnaden mellan ”ändring” och ”väsentlig ändring” har visat sig fungera i praktiken och 
bör därför behållas. Dessutom bör man förtydliga att det är myndigheten som avgör om det 
föreligger en väsentlig ändring eller ej.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) När vad som är bästa tillgängliga 
teknik ska fastställas ska punkterna i 
bilaga III särskilt beaktas.

Or. de

Motivering

Det finns utöver BAT-referensdokumenten ytterligare information, exempelvis sådan 
information som internationella organisationer offentliggjort och som kan anföras som 
kriterium för att fastställa vad som är bästa tillgänlig information. Kommissionens strykning 
av detta stycke bör hävas.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. den berörda allmänheten: den 
allmänhet som berörs eller kan antas bli 
berörd av, eller som har ett intresse av, 
beslutsprocesser om utfärdande eller 
uppdatering av tillstånd eller 

12. den berörda allmänheten: den 
allmänhet som berörs eller kan antas bli 
berörd av, eller som har ett intresse av, 
beslutsprocesser om utfärdande eller 
uppdatering av tillstånd eller 
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tillståndsvillkor. tillståndsvillkor. Icke-statliga 
miljöskyddsorganisationer som uppfyller 
kraven i nationell lagstiftning ska enligt 
denna definition anses ha ett sådant 
intresse.

Or. de

Motivering

Kommissionens strykning av den sista meningen strider mot Århuskonventionen och bör 
därför hävas.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. ny teknik: en ny teknik för en 
industriell verksamhet som, om den 
utvecklas kommersiellt, skulle kunna 
medföra en högre generell miljöskyddsnivå 
eller större kostnadsbesparing än befintlig 
bästa tillgängliga teknik.

13. ny teknik: en ny teknik, som visats 
fungera industriellt, som, om den 
utvecklas kommersiellt, skulle kunna 
medföra en jämförbar eller högre generell 
miljöskyddsnivå eller en jämförbar eller
större kostnadsbesparing än befintlig bästa 
tillgängliga teknik. 

Or. de

Motivering

Tekniker ska visa sig fungera i verkligheten, alltså i den industriella eller yrkesmässiga 
användningen, eftersom en lyckad användning under laboratorieförhållanden eller i 
pilotprojekt inte alltid behöver innebära tillfredsställande resultat vid daglig användning. 
Dessutom ska också användning av nya tekniker komma ifråga som ger resultat med avseende 
på miljö eller besparingar som är jämförbara med de resultat som befintlig teknik ger.
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. statusrapport: kvantifierad 
information om tillståndet i mark och 
grundvatten avseende förorening med 
farliga ämnen.

utgår

Or. de

Motivering

IPPC-direktivet syftar till förebyggande av skador på miljön. Efter den slutgiltiga 
nedläggningen bör medlemsstaternas rättsföreskrifter vara avgörande för att man ska kunna 
vara säker på att platsens tillstånd är förenligt den framtida användningen. Om en sanering 
skulle behövas bör saneringsåtgärderna vara anpassade till den framtida användningen och 
utgå från en bedömning av risken för människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. avfallsförbränningsanläggning: varje 
stationär eller mobil teknisk enhet eller 
utrustning avsedd för värmebehandling av 
avfall, med eller utan återvinning av alstrad 
värme, med hjälp av förbränning av avfall 
genom oxidering såväl som andra termiska 
behandlingsprocesser om ämnena från 
behandlingen sedan förbränns.

26. avfallsförbränningsanläggning: varje 
stationär eller mobil teknisk enhet eller 
utrustning avsedd för värmebehandling av 
avfall, med eller utan återvinning av alstrad 
värme, med hjälp av förbränning av avfall 
genom oxidering såväl som andra termiska 
processer, såsom pyrolys, förgasning eller 
plasmaprocess, om ämnena från 
behandlingen sedan förbränns. 

Or. de

Motivering

Förtydligande av att även pyrolys, förgasning och plasmaprocesser avses.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett tillstånd kan gälla för två eller flera 
anläggningar eller delar därav som drivs på 
samma plats eller på olika platser.

(2) Ett tillstånd kan gälla för en eller flera 
anläggningar eller delar därav som drivs på 
samma plats.

Om ett tillstånd gäller för en eller flera 
anläggningar ska varje anläggning 
uppfylla kraven i detta direktiv.

Or. de

Motivering

En verksamhetsutövares verksamhet på olika platser bör inte sammanförs till ett enda 
tillstånd, eftersom det skulle kunna uppstå problem med klassificeringen och ansvarigheten 
för den lokala tillståndsmyndigheten ifråga.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Två eller flera fysiska eller juridiska 
personer får gemensamt vara 
verksamhetsutövare för en anläggning 
eller förbränningsanläggning, 
avfallsförbränningsanläggning eller 
samförbränningsanläggning, eller vara 
verksamhetsutövare för olika delar av en 
anläggning.

En anläggning, förbränningsanläggning, 
avfallsförbränningsanläggning eller 
samförbränningsanläggning kan endast 
drivas av en fysisk eller juridisk person 
som utsetts som ansvarig inför den 
behöriga myndigheten.

Or. de

Motivering

Ansvarigheten vad gäller verksamhetsutövarens skyldigheter enligt detta direktiv måste ha en 
tydlig adressat. Dessutom behöver den ansvariga myndigheten för att genomföra direktivets 
krav en ansvarig samtalspartner.
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) att verksamhetsutövaren minst var tolfte 
månad rapporterar till den behöriga 
myndigheten om hur tillståndsvillkoren 
uppfylls,

1) att verksamhetsutövaren rapporterar till 
den behöriga myndigheten om hur 
tillståndsvillkoren uppfylls, varvid 
rapporteringsintervallen ska fastställas i 
tillståndsbeslutet eller i de generellt 
bindande reglerna till maximalt 
36 månader,

Or. de

Motivering

Årlig rapportering leder till byråkrati för både verksamhetsutövare och myndigheter utan att 
man uppnår någon konkret nytta för miljön.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en överträdelse av villkoren förorsakar 
fara för människors hälsa eller miljön och 
så länge uppfyllandet av villkoren enligt 
första stycket b inte återupprättats, ska 
driften av anläggningen eller 
förbränningsanläggningen, 
avfallsförbränningsanläggningen eller 
samförbränningsanläggningen avbrytas.

Om en överträdelse av villkoren förorsakar 
direkt fara för människors hälsa eller 
miljön och så länge uppfyllandet av 
villkoren enligt första stycket b inte 
återupprättats eller så länge som inga 
lämpliga åtgärder vidtagits för att rätta till 
orsakerna till överträdelsen, ska driften av 
anläggningen eller 
förbränningsanläggningen, 
avfallsförbränningsanläggningen eller 
samförbränningsanläggningen avbrytas.

Or. de
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Motivering

Detta åstadkommer överensstämmelse med andra arbetarskyddsbestämmelser, där 
avbrytande av driften av anläggningen är kopplad till att det ska föreligga direkt fara för 
människors hälsa. Att avbryta driften vid anläggningen kan vara mer negativt för miljön än 
att utföra reparationer medan verksamheten pågår.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 12 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. nödvändiga åtgärder vidtas när 
verksamheten definitivt har upphört, för att 
undvika alla risker för förorening och för 
att återställa platsen i det skick som 
fastställts i enlighet med artikel 23.2 och 
23.3.

8. nödvändiga åtgärder vidtas när 
verksamheten definitivt har upphört, för att 
undvika alla risker för förorening och för 
att återställa platsen i ett tillfredsställande
skick i enlighet med artikel 23.2 och 23.3.

Or. de

Motivering

IPPC-direktivet syftar till förebyggande av skador på miljön. Efter den slutgiltiga 
nedläggningen bör medlemsstaternas rättsföreskrifter vara avgörande för att man ska kunna 
vara säker på att platsens tillstånd är förenligt den framtida användningen. Om en sanering 
skulle behövas bör saneringsåtgärderna vara anpassade till den framtida användningen och 
utgå från en bedömning av risken för människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) de huvudalternativ till teknik, metoder 
och åtgärder som sökanden övervägt, i 
form av en översikt.

k) de huvudalternativ till teknik, metoder 
och åtgärder som sökanden i 
förekommande fall övervägt, i form av en 
översikt.

Or. de
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Motivering

Granskningen av alternativ och framställningen av dem i ansökan om tillstånd orsakar 
onödig byråkrati och försenar ansökningsförfarandena.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta 
BAT-referensdokument på grundval av 
resultaten av det informationsutbyte som 
avses i artikel 29.

1. På grundval av resultaten av det 
informationsutbyte som avses i artikel 29 
ska BAT-referensdokumenten särskilt 
beskriva bästa tillgängliga teknik och de 
utsläpps- och konsumtionsnivåer och den 
kontroll som hänger samman med denna, 
avhjälpande av föroreningsskada efter 
nedläggning av anläggningen samt ny 
teknik, med särskilt beaktande av de 
kriterier som anges i bilaga III.  

2. BAT-referensdokumenten ska särskilt 
beskriva bästa tillgängliga teknik och de 
utsläppsnivåer och den kontroll som 
hänger samman med denna, kontroll av 
mark och grundvatten, avhjälpande av 
föroreningsskada samt ny teknik, med 
särskilt beaktande av de kriterier som 
anges i bilaga III. Kommissionen ska se 
över och uppdatera 
BAT-referensdokumenten när så är 
lämpligt.

(1a) Utan att det påverkar tillämpningen 
av regleringen i artikel 68.4 ska 
kommissionen efter avslutat 
informationsutbyte enligt punkt 1 och på 
grundval av BAT-referensdokumentet 
fastställa utsläppsminskande åtgärder 
(utsläppsgränsvärden, likvärdiga 
parametrar eller tekniska åtgärder) och 
övervaknings- och efterlevnadskrav såsom 
minimikrav för verksamheten i fråga.
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
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enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 69.2.
Vid behov ska kommissionen kontrollera 
och uppdatera dessa utsläppsbegränsande 
åtgärder.
(1b) Efter det att kommissionen enligt 
artikel 69.2 lagt fram ett förslag till åtgärd 
som bör vidtas enligt punkt 2 och det 
enligt artikel 5a.2 andra meningen i 
beslut 1999/468/EG fastställts en tidsfrist 
för avgivande av yttrande, ska
kommissionen offentliggöra 
BAT-referensdokumentet.
(1c) Kommissionen ska på grundval av 
aktuellt BAT-referensdokument anpassa 
delarna 1 och 2 i bilaga V, delarna 3, 4 
och 5 i bilaga VI, delarna 2, 3, 4 och 5 i 
bilaga VII och delarna 1 och 3 i bilaga 
VIII genom att fastställa 
utsläppsbegränsande åtgärder såsom 
minimikrav.
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 69.2.

Or. de

Motivering

Informationsutbytet för att utarbeta BAT-referensdokument (Sevillaprocessen) ska behållas 
oförändrad. I kommissionens förslag härleds emellertid obligatoriska utsläppsgränsvärden 
från BAT-referensdokumentet, vilket ofrånkomligen skulle inkräkta på industrins beredskap 
att delta i processen. Fastställandet av gränsvärdena, vilka såsom ”europeiskt säkerhetsnät” 
under inga omständigheter får överskridas, läggs därför i kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Krav på periodisk kontroll av farliga 
ämnen som kan tänkas finnas på platsen, 

utgår
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och som kan leda till förorening av mark 
och grundvatten inom anläggningens 
område.

Or. de

Motivering

Skydd av grundvatten finns redan reglerat i gemenskapsrätten. Skydd av mark är ett ämne för 
gemenskapsrätten och är redan reglerat i en rad medlemsstater. Ytterligare krav för 
grundvatten och mark leder till oönskade dubbelregleringar.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Utsläppsgränsvärdena för förorenande
ämnen gäller den punkt där utsläppet 
lämnar anläggningen, och när värdena 
bestäms ska man bortse från  en eventuell 
utspädning som gjorts före den punkten.

(1) Utsläppsgränsvärdena för förorenande
ämnen gäller normalt den punkt där 
utsläppet lämnar anläggningen, och när 
värdena bestäms ska man bortse från  en 
eventuell utspädning som gjorts före den 
punkten  .

Or. de

Motivering

Ordet ”normalt” från den gällande versionen bör behållas.  Den gällande versionen har visat 
sig fungera och tillgodoser behovet av undantag i enskilda fall. 

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska fastställa 
utsläppsgränsvärden som inte är högre än 
de utsläppsgränser som motsvarar bästa
tillgängliga teknik enligt 

Den behöriga myndigheten ska med 
beaktande av den aktuella anläggningens 
tekniska egenskaper och geografiska 
belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena fastställa 
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BAT-referensdokumenten. utsläppsbegränsande åtgärder
(utsläppsgränsvärden, likvärdiga 
parametrar eller tekniska åtgärder) och 
övervaknings- och efterlevnadskrav så att 
anläggningens faktiska utsläppsvärden
inte är högre än de utsläppsgränser som 
motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

Or. de

Motivering

De ansvariga myndigheterna ska fastställa utsläppsgränsvärdena på grundval av 
BAT-referensdokumenten så att anläggningens utsläpp i normal drift uppfyller kraven enligt 
BAT-referensdokumentet. Det europeiska säkerhetsnätets värden får inte överskridas. För att 
skapa teknisk enhetlighet och klarhet för utsläppsgränsvärdena införs övervaknings- och 
efterlevnadskrav.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 andra 
stycket får den behöriga myndigheten i 
specifika fall, på grundval av en 
bedömning av miljömässiga och 
ekonomiska kostnader och fördelar med 
hänsyn till den aktuella anläggningens 
tekniska egenskaper och geografiska 
belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa 
utsläppsgränsvärden som är högre än de 
utsläppsnivåer som motsvarar bästa
tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

(3) Genom undantag från punkt 2 andra 
stycket får den behöriga myndigheten i 
specifika fall, på grundval av en 
bedömning av miljömässiga och 
ekonomiska kostnader och fördelar med 
hänsyn till den aktuella anläggningens 
tekniska egenskaper och geografiska 
belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa 
utsläppsbegränsande åtgärder
(utsläppsgränsvärden, likvärdiga 
parametrar eller tekniska åtgärder) och 
övervaknings- och efterlevnadskrav så att 
anläggningens faktiska utsläppsvärden 
kan vara högre än de utsläppsgränser som 
motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

Or. de
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Motivering

I undantagsfall får den behöriga myndigheten fastställa utsläppsgränsvärden så att 
anläggningens utsläpp kan vara högre än de utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga 
teknik enligt BAT-referensdokumentet. Det europeiska säkerhetsnätet måste respekteras.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Dessa utsläppsgränsvärden får dock inte 
vara högre än de utsläppsgränsvärden som 
anges i artikel 14.2 eller i tillämpliga fall 
bilagorna V–VIII.

Or. de

Motivering

I undantagsfall får den behöriga myndigheten fastställa utsläppsgränsvärden så att 
anläggningens utsläpp kan vara högre än de utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga 
teknik enligt BAT-referensdokumenten. Det europeiska säkerhetsnätet måste respekteras.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkterna 2 och 3 gäller spridning av 
stallgödsel och flytgödsel utanför det 
anläggningsområde som avses i punkt 6.6 
i bilaga I. Medlemsstaterna får innefatta 
dessa krav i andra åtgärder än ett 
tillstånd.

utgår

Or. de
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Motivering

Bestämmelserna gäller inte dessa anläggningar.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de generella 
bindande reglerna anger
utsläppsgränsvärden, eller likvärdiga 
parametrar eller tekniska åtgärder, som inte 
är högre än de utsläppsnivåer som 
motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

Den behöriga myndigheten ska i de 
generella bindande reglerna fastställa 
utsläppsbegränsande åtgärder
(utsläppsgränsvärden, likvärdiga 
parametrar eller tekniska åtgärder) och 
övervaknings- och efterlevnadskrav så att 
anläggningens faktiska utsläppsvärden
inte är högre än de utsläppsgränser som 
motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

Or. de

Motivering

Se motivering till ändringsförslagen till artikel 16. Hänvisningen till artikel 22:  De rättsliga 
effekterna av uppdaterade BAT-referensdokument ska vara lika i länder som har 
tillståndskrav och i länder som har allmänt bindande bestämmelser.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna inom fyra år efter 
offentliggörandet vid behov ompröva och 
uppdatera de generella bindande reglerna 
för anläggningarna i fråga.

När kommissionen offentliggör ett nytt 
eller uppdaterat BAT-referensdokument 
gäller artikel 22.3.

Or. de
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Motivering

Se motivering till ändringsförslagen till artikel 16. Hänvisningen till artikel 22:  De rättsliga 
effekterna av uppdaterade BAT-referensdokument ska vara lika i länder som har 
tillståndskrav och i länder som har allmänt bindande bestämmelser.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsländerna ska övervaka att den 
behöriga myndigheten följer eller hålls 
underrättad om utvecklingen av bästa 
tillgängliga teknik och om offentliggörande 
av nya eller reviderade BAT-
referensdokument.

Medlemsländerna ska övervaka att den 
behöriga myndigheten följer eller hålls 
underrättad om utvecklingen av bästa 
tillgängliga teknik och om offentliggörande 
av nya eller reviderade BAT-
referensdokument. Kommissionen ska se 
till att BAT-referensdokumenten översätts 
till EU:s alla officiella språk. Alla 
myndigheter ska få tillgång till 
dokumentet samtidigt på respektive 
officiella språk.

Or. de

Motivering

Att BAT-referensdokumenten översätts till EU:s officiella språk är en förutsättning för att de 
verkligen ska kunna användas.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen antar ett nytt eller 
uppdaterat BAT-referensdokument ska 
medlemsstaterna inom fyra år efter 
offentliggörandet se till att den behöriga 
myndigheten vid behov gör en förnyad 

(3) När kommissionen offentliggör ett nytt 
eller uppdaterat BAT-referensdokument 
ska medlemsstaterna se till att den behöriga 
myndigheten gör en förnyad bedömning 
och uppdaterar tillståndsvillkoren för 
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bedömning och uppdaterar 
tillståndsvillkoren för anläggningarna i 
fråga.

anläggningarna i fråga, med beaktande av 
investeringscyklerna i de enskilda fallen.

Or. de

Motivering

Detta syftar till göra bestämmelserna genomförbara så att rättssäkerhet och 
planeringsmöjligheter för företagen säkerställs.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utvecklingen av bästa tillgängliga teknik 
möjliggör en betydande minskning av 
utsläppen,

b) väsentliga förändringar av bästa 
tillgängliga teknik möjliggör en betydande 
minskning av utsläppen utan att förorsaka 
oproportionerligt höga kostnader,

Or. de

Motivering

Det vore oklokt att tvinga verksamhetsutövare vid industrianläggningar till många små 
tekniska upprustningar eller ombyggnader när miljönyttan inte rättfärdigar insatserna eller 
bara kan uppnås med oproportionerligt höga kostnader.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Om verksamheten innefattar 
användning, produktion eller utsläpp av 
farliga ämnen, som kan leda till 
förorening av mark och grundvatten inom 
anläggningens område, ska 
verksamhetsutövaren utarbeta en 
statusrapport innan en anläggning tas i 

utgår
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drift eller ett tillstånd för en anläggning 
uppdateras. Rapporten ska innehålla den 
kvantifierade information som är 
nödvändig för att fastställa markens och 
grundvattnets utgångsläge.
Kommissionen ska fastställa kriterier för 
innehållet i statusrapporten.
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 69.2.

Or. de

Motivering

Skydd av grundvatten finns redan reglerat i gemenskapsrätten. Skydd av mark är ett ämne för 
gemenskapsrätten och är redan reglerat i en rad medlemsstater. Mer ingående krav för 
grundvatten och mark skulle leda till oönskade dubbelregleringar. Den statusrapport som här 
krävs innebär kostnader för verksamhetsutövaren utan någon nytta för miljön. Anläggningar 
som hanterar farliga ämnen ska i vilket fall som helst övervakas på grundval av gällande 
bestämmelser.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningssituationen i mark och 
grundvatten med avseende på farliga 
ämnen. Om anläggningen har orsakat 
förorening med farliga ämnen i mark och 
grundvatten jämfört med utgångsläget 
enligt den statusrapport som avses i 
punkt 2, ska verksamhetsutövaren 
avhjälpa föroreningsskada och återställa 
området till dess utgångsläge.

(3) Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningssituationen i mark och 
grundvatten med avseende på farliga 
ämnen. Om anläggningen har orsakat 
förorening med farliga ämnen i mark och 
grundvatten, ska den behöriga 
myndigheten inom ramen för gällande 
bestämmelser i nationell rätt och 
gemenskapsrätten se till att området inte 
utgör någon betydande risk för 
människors hälsa och miljön. 
Saneringsmålet ska bestämmas genom en 
riskbaserad metod där man beaktar den 
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planerade framtida användningen av det 
område som ska saneras.

Or. de

Motivering

Marksanering bör ske enligt en riskbaserad metod och beakta den framtida användningen av 
området.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.) Om verksamhetsutövaren inte behöver 
utarbeta en statusrapport enligt punkt 2, 
ska verksamhetsutövaren efter det att 
verksamheten definitivt har upphört vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
området inte utgör en betydande risk för 
människors hälsa och miljön.

utgår

Or. de

Motivering

Artikel 23.4 förs samman med artikel 23.3.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
Rapportering om efterlevnad

Den rapport om efterlevnad som avses i 
artikel 8.1 ska innehålla en jämförelse 
mellan driften vid anläggningen, 
inklusive utsläppsnivån, och bästa 
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tillgängliga teknik enligt 
BAT-referensdokumenten.

Or. de

Motivering

Artikel 8.3 och artikel 24 motsäger varandra. I artikel 8 krävs en rapport om hur 
tillståndsvillkoren uppfylls, medan artikel 24 för samma rapport föreskriver en jämförelse 
mellan driften vid anläggningen och bästa tillgängliga teknik enligt BAT-referensdokumenten.  
Det är bara tillståndskraven som är direkt relevanta för verksamhetsutövaren, och det är 
endast dessa som kan ligga till grund för eventuella sanktioner.   En mer ingående jämförelse 
är tveksam ur rättslig synvinkel.  

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmen ska omfatta minst ett besök 
på plats var tolfte månad för varje 
anläggning, såvida inte programmen är 
baserade på en systematisk bedömning av 
miljöriskerna vid de särskilda 
anläggningarna i fråga.

Programmen ska omfatta minst ett besök 
på plats vart tredje år för varje anläggning, 
såvida inte programmen är baserade på en 
systematisk bedömning av miljöriskerna 
vid de särskilda anläggningarna i fråga.

Or. de

Motivering

Kravet på årlig tillsyn är överdrivet eftersom detta sammanfaller med kraven från Seveso II-
direktivet.  Miljöriskerna beror på den enskilda anläggningen, platsen för denna och de 
geografiska förhållandena.  Hur man ska bedöma och hantera dessa risker bör förbli 
medlemsstaternas ansvar. Befintliga europeiska miljöledningsprogram bör beaktas i 
direktivet.
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Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fastställa kriterier för 
bedömningen av miljöriskerna.

Om verksamhetsutövaren deltar i 
gemenskapens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (EMAS) enligt 
förordning 761/2001 eller genomför 
likvärdiga miljöledningssystem ska detta 
komma denne tillgodo genom lägre 
tillsynsfrekvens. 

Or. de

Motivering

Kravet på årlig tillsyn är överdrivet eftersom detta sammanfaller med kraven från Seveso II-
direktivet.  Miljöriskerna beror på den enskilda anläggningen, platsen för denna och de 
geografiska förhållandena.  Hur man ska bedöma och hantera dessa risker bör förbli 
medlemsstaternas ansvar. Befintliga europeiska miljöledningsprogram bör beaktas i 
direktivet.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 69.2.

Resultaten från miljörevisionen enligt 
artikel 3.2 i förordning (EG) nr 76/2001 
eller kontroller av efterlevnaden enligt 
kraven i miljörevisionsprogram ska anses 
utgöra tillsyn enligt punkt 5 i denna 
artikel.

Or. de

Motivering

Kravet på årlig tillsyn är överdrivet eftersom detta sammanfaller med kraven från Seveso II-
direktivet.  Miljöriskerna beror på den enskilda anläggningen, platsen för denna och de 
geografiska förhållandena.  Hur man ska bedöma och hantera dessa risker bör förbli 
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medlemsstaternas ansvar. Befintliga europeiska miljöledningsprogram bör beaktas i 
direktivet.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporten ska delges den berörda 
verksamhetsutövaren och offentliggöras 
inom två månader efter det att tillsynen 
genomförs.

Rapporten ska delges den berörda 
verksamhetsutövaren inom två månader.
Den behöriga myndigheten ska 
offentliggöra den slutliga rapporten inom 
tolv månader efter det att tillsynen 
genomförts.

Or. de

Motivering

Enligt Århuskonventionen ska allmänheten få tillgång till miljöinformation. Man bör dock 
medge en frist för konsultationer innan rapporten offentliggörs.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Antagande av generella bindande 
regler enligt artiklarna 7 och 18.

utgår

Or. de

Motivering

Det finns ingen grund för en sådan bestämmelse i Århuskonventionen eller i 
gemenskapsbestämmelserna för denna konventions genomförande. 
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Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 a och b ska inte tillämpas om 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

utgår

a) Den nya anläggningen eller väsentliga 
förändringen omfattas av 
direktiv 85/337/EEG.
b) Generella bindande regler omfattar 
alla nödvändiga tillståndsvillkor.
c) Det är inte nödvändigt att införa 
strängare krav för att följa artikel 19.

Or. de

Motivering

Undantagen för tillgång till information och allmänhetens deltagande i tillståndsförfarandet 
får varken stöd i Århuskonventionen eller i gemenskapsbestämmelserna för denna 
konventions genomförande.  

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter det att ett beslut om meddelande, 
omprövning eller uppdatering av tillstånd, 
eller om antagande eller uppdatering av 
generella bindande regler har fattats ska 
den behöriga myndigheten göra följande 
information tillgänglig för allmänheten:

(3) Efter det att ett beslut om meddelande, 
omprövning eller uppdatering av tillstånd 
ska den behöriga myndigheten göra 
följande information tillgänglig för 
allmänheten:

Or. de

Motivering

Det finns ingen grund för en sådan bestämmelse i Århuskonventionen eller i 
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gemenskapsbestämmelserna för denna konventions genomförande. 

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Hur de utsläppsgränsvärden som anges i 
tillståndet eller de generella bindande 
reglerna har fastställts i förhållande till 
bästa tillgängliga teknik och motsvarande 
utsläppsnivåer enligt 
BAT-referensdokumenten.

e) e) Hur de utsläppsgränsvärden som 
anges i tillståndet har fastställts i 
förhållande till bästa tillgängliga teknik och 
motsvarande utsläppsnivåer enligt 
BAT-referensdokumenten.

Or. de

Motivering

Det finns ingen grund för en sådan bestämmelse i Århuskonventionen eller i 
gemenskapsbestämmelserna för denna konventions genomförande. 

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Resultaten av omprövningen av de 
generella bindande reglerna enligt 
artikel 18.3 och av tillstånd enligt artikel 
22.1, 22.3 och 22.4.

g) Resultaten av omprövningen av tillstånd 
enligt artikel 22.

Or. de

Motivering

Det finns ingen grund för en sådan bestämmelse i Århuskonventionen eller i 
gemenskapsbestämmelserna för denna konventions genomförande. 
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Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 29 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Anläggningars prestanda i fråga om 
utsläpp, förorening, förbrukning och typ av 
råvaror, energianvändning och 
avfallsproduktion.

a) Anläggningars prestanda i fråga om 
utsläpp enligt BAT, förorening, 
förbrukning och typ av råvaror, 
energianvändning och avfallsproduktion.

Or. de

Motivering

Till informationsutbytet hör en beskrivning av bästa tillgängliga teknik, och den ursprungliga 
formuleringen från direktiv 96/61/EG (IPPC-direktivet) och det därmed etablerade 
informationsutbytet (”Sevillaprocessen”) bör behållas. 

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 29 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den teknik som används , därmed 
sammanhängande utsläppskontroll och 
deras  utveckling.

b) Den bästa tillgängliga teknik som 
används, därmed sammanhängande 
utsläppskontroll och deras utveckling

Or. de

Motivering

Till informationsutbytet hör en beskrivning av bästa tillgängliga teknik, och den ursprungliga 
formuleringen från direktiv 96/61/EG (IPPC-direktivet) och det därmed etablerade 
informationsutbytet (”Sevillaprocessen”) bör behållas. 
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Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska organisera 
informationsutbyte med medlemsstaterna, 
de berörda industrierna och icke-statliga 
organisationer som främjar miljöskydd om 
följande:

Kommissionen ska organisera 
informationsutbyte med medlemsstaterna, 
de berörda industrierna och icke-statliga 
organisationer som främjar miljöskydd om 
följande:

a) Anläggningars prestanda i fråga om 
utsläpp, förorening, förbrukning och typ av 
råvaror, energianvändning och 
avfallsproduktion.

a) Anläggningars prestanda i fråga om 
utsläpp enligt BAT, förorening, 
förbrukning och typ av råvaror, 
energianvändning och avfallsproduktion.

b) Den teknik som används, därmed 
sammanhängande utsläppskontroll och 
deras  utveckling.

b) Den bästa tillgängliga teknik som 
används, därmed sammanhängande 
utsläppskontroll och deras utveckling.

Or. de

Motivering

Till informationsutbytet hör en beskrivning av bästa tillgängliga teknik, och den ursprungliga 
formuleringen från direktiv 96/61/EG (IPPC-direktivet) och det därmed etablerade 
informationsutbytet (”Sevillaprocessen”) bör behållas. 

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa incitament för 
verksamhetsutövare att utveckla och 
tillämpa ny teknik.

Medlemsstaterna ska införa incitament för 
verksamhetsutövare att utveckla och 
tillämpa ny teknik.

För tillämpningen av första stycket ska 
kommissionen anta åtgärder för att 
fastställa följande:
a) Typ av industriell verksamhet där 
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utveckling och tillämpning av ny teknik är 
prioriterad.
b) Vägledande mål för medlemsstaterna 
avseende utveckling och tillämpning av ny 
teknik.
c) Verktyg för att bedöma framgången 
med utveckling och tillämpning av ny 
teknik.
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 69.2.

Or. de

Motivering

Främjande av utveckling och införande av ny teknik bör inte bli föremål för lagstiftning om 
tillstånd för anläggningen. Bestämmelser om hur medlemsstaterna ska hantera forskning och 
utveckling strider mot subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 31 – stycke 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Anordningar för förbränning i 
processer

Or. de

Motivering

Det är nödvändigt med ett undantag för anordningar för förbränning i processer eftersom 
dessa för det mesta inte kan hålla sig till gränsvärdena i bilaga V (särskilt kväveoxider).  En 
teknisk anpassning vore oproportionerlig då kostnaderna överstiger den förväntade 
miljönyttan.
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Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om rökgaser från två eller flera separata 
förbränningsanläggningar släpps ut genom 
en gemensam skorsten ska den 
kombination som dessa anläggningar utgör 
betraktas som en enda 
förbränningsanläggning och deras 
kapaciteter räknas samman.

(1) Om rökgaser från två eller flera 
separata förbränningsanläggningar med 
beaktande av tekniska och ekonomiska 
faktorer kan släppas ut genom en 
gemensam skorsten ska den kombination 
som dessa anläggningar utgör betraktas 
som en enda förbränningsanläggning och 
deras kapaciteter räknas samman

Or. de

Motivering

Detta är ett klarläggande av de egentliga avsikterna. I kommissionens förslag skulle 
regleringen kunna kringgås om man bygger en skorsten per anläggning.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska så snart som 
lämpliga mätmetoder finns tillgängliga 
inom gemenskapen, fastställa den dag från 
och med vilken kontinuerliga mätningar av 
utsläpp till luften av tungmetaller, dioxiner 
och furaner ska göras.

(5) Den behöriga myndigheten ska så 
snart som lämpliga mätmetoder 
standardiserats inom gemenskapen, 
fastställa huruvida kontinuerliga mätningar 
av utsläpp till luften av tungmetaller, 
dioxiner och furaner ska göras. 

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 69.2.

Or. de
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Motivering

Standardiserade mätförfaranden innebär att mätresultaten blir jämförbara och att 
utsläppsgränsvärdena blir användbara.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, på grundval av bästa 
tillgängliga teknik, anpassa delarna 3 och 
4 i bilaga V, delarna 1, 2, 6, 7 och 8 i 
bilaga VI, delarna 1, 5, 6, 7 och 8 i bilaga 
VII och delarna 2 och 4 i bilaga VIII till 
den vetenskapliga och tekniska
utvecklingen.

Kommissionen kan, på grundval av 
informationsutbytet enligt artikel 29, 
lägga fram lämpliga förslag till 
Europaparlamentet och rådet om att
anpassa delarna 3 och 4 i bilaga V, delarna 
1, 2, 6, 7 och 8 i bilaga VI, delarna 1, 5, 6, 
7 och 8 i bilaga VII och delarna 2 och 4 i 
bilaga VIII till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen.

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 69.2.

Or. de

Motivering

Anpassning av bilagorna bör ske under en demokratiskt legitim kontroll från 
Europaparlamentet och rådet.  

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 69a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 69a
Kommissionen ska vid utarbetandet av 
genomförandebestämmelser och 
ändringar av delar av direktivet 
delaktiggöra bland annat berörda parter 
enligt det informationsutbyte som 
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föreskrivs i artikel 20. Yttranden ska 
vidareförmedlas till den kommitté som 
anges i artikel 69.1. Kommissionen ska 
rapportera om de yttranden som mottas. 

Or. de

Motivering

Informationsutbytet med berörda parter är avgörande för direktivet och måste behållas när 
beslut inom kommittéförfarandet fattas.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 69b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 69b
En konsekvensutredning ska göras av 
förslag till beslut som fattas av den 
kommitté som anges i artikel 69.1. 

Or. de

Motivering

En konsekvensutredning är nödvändig för att kunna uppmärksamma oproportionerliga 
kostnader för kommittéförfarandebeslut.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För anläggningar som avses i bilaga I, i 
punkterna 1.2, 1.3, 1.4, 2.1–2.4, punkt 2.5 a 
och b, punkterna 2.6, 3, 4.1–4.6, 5.1, 5.2, 
punkt 5.3 a och b, punkt 5.4, punkt 6.1 a 
och b, punkterna 6.2–6.5, punkt 6.6 b och 
c, punkterna 6.7 och 6.8 samt för 

1. För anläggningar som avses i bilaga I, i 
punkterna 1.2, 1.3, 1.4, 2.1–2.4, punkt 2.5 a 
och b, punkterna 2.6, 3, 4.1–4.6, 5.1, 5.2, 
punkt 5.3 a och b, punkt 5.4, punkt 6.1 a
och b, punkterna 6.2–6.5, punkt 6.6 b och 
c, punkterna 6.7 och 6.8 samt för 
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anläggningar som avses i punkt 1.1 med en 
installerad tillförd effekt på minst 50 MW 
och anläggningar som avses i punkt 6.6 a 
med mer än 40 000 platser för fjäderfä och 
som är i drift och har tillstånd eller har 
lämnat in en fullständig tillståndsansökan 
före den dag som avses i artikel 71.1, under 
förutsättning att anläggningarna tas i drift 
senast ett år efter den dagen, ska 
medlemsstaterna tillämpa de bestämmelser 
i lagar och andra författningar som antas i 
enlighet med artikel 71.1 från och med den 
[dag/månad/år (t.ex. 1 januari 2014, dvs. 
3 år efter ikraftträdandet)].

anläggningar som avses i punkt 1.1 med en 
installerad tillförd effekt på minst 50 MW 
och anläggningar som avses i punkt 6.6 a 
med mer än 40 000 platser för fjäderfä och 
som är i drift och har tillstånd eller har 
lämnat in en fullständig tillståndsansökan 
före den dag som avses i artikel 71.1, under 
förutsättning att anläggningarna tas i drift 
senast ett år efter den dagen, ska 
medlemsstaterna tillämpa de bestämmelser 
i lagar och andra författningar som antas i 
enlighet med artikel 71.1 senast från och 
med den [dag/månad/år (t.ex. 
1 januari 2016, dvs. 5 år efter 
ikraftträdandet)].

Den tidsfrist som anges i punkt 2 ska 
gälla för anläggningar som vid tidpunkten 
för ikraftträdandet uppfyller kraven i de 
direktiv som anges i artikel 72.

Or. de

Motivering

Tidsfristerna för genomförande i nationell rätt måste differentieras för att beakta de effekter 
som eftersträvas med genomförandet och de insatser som krävs.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För anläggningar som avses i bilaga I, i 
punkterna 2.5 c, 5.3 c–e, 6.1 c, 6.9 och 6.10 
samt för anläggningar som avses i punkt 
1.1 med en installerad tillförd effekt på 
mindre än 50 MW och anläggningar som 
avses i punkt 6.6 a med mindre än 40 000 
platser för fjäderfä och som är i drift före 
den dag som avses i artikel 71.1, ska 
medlemsstaterna tillämpa de bestämmelser 
i lagar och andra författningar som antas i 
enlighet med artikel 71.1 från och med den 
[dag/månad/år (t.ex. 1 juli 2015, dvs. 

2. För anläggningar som avses i bilaga I, i 
punkterna 2.5 c, 5.3 c–e, 6.1 c, 6.9 och 6.10 
samt för anläggningar som avses i punkt 
1.1 med en installerad tillförd effekt på 
mindre än 50 MW och anläggningar som 
avses i punkt 6.6 a med mindre än 40 000 
platser för fjäderfä och som är i drift före 
den dag som avses i artikel 71.1, ska 
medlemsstaterna tillämpa de bestämmelser 
i lagar och andra författningar som antas i 
enlighet med artikel 71.1 senast från och 
med den [dag/månad/år (t.ex. 1 juli 2017, 
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4,5 år efter ikraftträdandet)]. dvs. 6,5 år efter ikraftträdandet)].

Or. de

Motivering

Tidsfristerna för genomförande i nationell rätt måste differentieras för att beakta de effekter 
som eftersträvas med genomförandet och de insatser som krävs. Anläggningar som vid 
ikraftträdandet bedrivs i enlighet med gällande regler förorsakar mindre miljöskador och har 
redan tidigare presterat mer.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1 Förbränning av bränsle  i anläggningar 
med en sammanlagd  installerad tillförd 
effekt av minst 20 MW.

1.1 Förbränning av bränsle  i anläggningar 
med en sammanlagd  installerad tillförd 
effekt av minst 50 MW.

Or. de

Motivering

IPPC-direktivet syftar till att reglera industriverksamhet med särskilt viktiga miljöeffekter. Att 
sänka effekttröskeln tjänar inte detta syfte och förorsakar bördor som inte motsvarar den 
förväntade miljönyttan.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 6.6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) 40 000 platser för fjäderfä

Or. de
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Motivering

IPPC-direktivet syftar till att reglera industriverksamhet med särskilt viktiga miljöeffekter. Att 
sänka tröskeln för djurplatser tjänar inte detta syfte och leder till oproportionerliga krav i 
denna del av jordbruket.

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Upplysningar som offentliggörs av 
kommissionen i överensstämmelse med 
artikel 16.2 eller av internationella 
organisationer

Or. de

Motivering

Vid fastställande av bästa tillgängliga teknik bör man beakta upplysningar som offentliggörs 
av internationella organisationer.  Formuleringen från den existerande lagtexten bör 
behållas.

Ändringsförslag 57

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de
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Motivering

Med en hög naturlig svavelhalt i inhemsk kol bör det, liksom i den nuvarande regleringen, 
vara möjligt med ambitiösa avsvavlingsgrader, när gränsvärdena inte kan uppnås.  Denna 
reglering har begränsad betydelse för svaveldioxidutsläppen i gemenskapen men har stor 
ekonomisk betydelse för de berörda regionerna.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Anhang V – del 2 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När utsläppsgränsvärdena enligt ovan 
inte kan uppfyllas på grund av 
egenskaperna hos ett bränsle ska 
anläggningar med en installerad tillförd 
effekt på högst 300 MWt uppnå ett 
utsläppsgränsvärde på 300 mg/Nm3

svaveldioxid eller en avsvavlingsgrad på 
minst 92 procent. För anläggningar med 
en installerad tillförd effekt på mer än 
300 MWt ska en avsvavlingsgrad på minst 
95 procent samt ett maximalt tillåtet 
utsläppsgränsvärde på 400 mg/Nm3 gälla.

Or. de

Begründung

Med en hög naturlig svavelhalt i inhemsk kol bör det, liksom i den nuvarande regleringen 
vara möjligt med ambitiösa avsvavlingsgrader, när gränsvärdena inte kan uppnås.  Denna 
reglering har begränsad betydelse för svaveldioxidutsläppen i gemenskapen men har stor 
ekonomisk betydelse för de berörda regionerna.
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MOTIVERING

Miljöskydd med samordnade åtgärder för tillstånd till anläggningar

Syftet med detta förslag till direktiv är att se över och slå samman sju separata direktiv om 
industriutsläpp till ett samlat direktiv.

Detta lagstiftningsförfarande berör 52 000 industrianläggningar i Europa som tillsammans står 
för en stor andel av utsläppen av föroreningar i Europa och som har del i att målen för den 
tematiska strategin för luftföroreningar inte uppnås.

I kommissionens förslag utarbetas samordnade åtgärder så att miljöaspekter kommer med i så 
hög och balanserad grad som möjligt vid godkännande av anläggningar. Utsläppen ska 
begränsas effektivt genom bästa tillgängliga teknik (BAT) och denna bör utnyttjas på ett mer 
konsekvent sätt än tidigare. Snedvridningar av konkurrensen inom gemenskapen på grund av 
att befintlig lagstiftning inte genomförs konsekvent ska också undanröjas genom detta.

Föredraganden stöder kommissionens strategi. Det integrerade tillvägagångssättet välkomnas 
och likaså uppstramningen vid genomförandet av BAT. Ändringsförslagen syftar till att stärka 
direktivets instrument och skydda dem mot misstolkningar, att förenkla genomförandet och 
minska onödig byråkrati. 

Europeiskt säkerhetsnät

Den första substantiella ändringen syftar till att i nuvarande form behålla det fruktbara 
informationsutbytet mellan intressegrupper såsom industri och icke-statliga organisationer 
(”Sevillaprocessen”) när det gäller att beskriva bästa tillgängliga teknik. Detta arbete ska även 
i fortsättningen utmynna i ett BAT-referensdokument.

Rättsligt bindande utsläppsgränsvärden stöds. Enligt kommissionens förslag ska gränsvärdena 
härledas direkt från BAT-referensdokumenten. Detta är inte särskilt lyckat i praktiken och 
skulle medföra en oönskad politisk påverkan av Sevillaprocessen. Med den andra stora 
ändringen som föredraganden föreslår ges därför ett kommittéförfarande med parlamentarisk 
kontroll i uppdrag att fastställa utsläppsminskande åtgärder såsom minimikrav. Minimikraven 
utgör ett europeiskt säkerhetsnät som alla anläggningar måste respektera.

På lokal nivå fastställer de ansvariga myndigheterna utsläppsbegränsande åtgärder för 
enskilda anläggningar som resulterar i utsläpp som i genomsnitt motsvarar 
BAT-referensdokumenten, med ett utrymme för en flexibilitet så att lokala förutsättningar kan 
beaktas på lämpligt sätt. På detta sätt löser man problemet med att det i normalfallet för alla 
anläggningar förekommer vissa toppar i utsläppen som kan överstiga utsläppsvärdena som 
fastställs utifrån BAT, till exempel då en anläggning tas i bruk. Gränserna enligt det 
europeiska säkerhetsnätet måste dock alltid respekteras. 

Med detta förslag skapas å ena sidan en jämvikt mellan europeiska standarder för 
tillståndsgivningen av industrianläggningar. Å andra sidan ges medlemsstaterna ett i allra 
högsta grad nödvändigt beslutsutrymme för att beakta anläggningens tekniska egenskaper, 
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dess geografiska belägenhet och de lokala miljöförutsättningarna. 

Begränsa de administrativa bördorna

Bland kommissionens målsättningar vid översynen av direktiven finns målet om att minska 
byråkratin, något som föredraganden stöder helhjärtat. En rad ändringsförslag syftar till att 
förbättra översynen i denna bemärkelse. Bland annat bör man införa större flexibilitet i de 
stela reglerna för tillsyn av anläggningarna och i förpliktelserna för verksamhetsutövarna att 
rapportera om att kraven verkligen uppfylls. Lättare bördor på detta område gynnar inte minst 
de ansvariga myndigheterna som istället kan sätta in sina resurser där det verkligen behövs, 
till exempel på krav som behöver uppmärksammas mer ur miljösäkerhetssynvinkel.

Dessutom lägger föredraganden fram ändringsförslag för att stärka parlamentets roll vid 
framtida ändringar av icke-väsentliga delar av direktivet, t.ex. att vid kommissionsbeslut 
säkerställa att extern expertis anlitas i tillräcklig utsträckning och att de ekonomiska 
effekterna av besluten blir transparenta. 

Direktivets tillämpningsområde bör dock inte utvidgas när de förväntade miljöfördelarna inte 
står i proportion till kostnaderna.  Detsamma gäller för långtgående bestämmelser om skydd 
av mark och grundvatten som redan finns fastslagna på gemenskapsnivå eller på nationell 
nivå.
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