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Ændringsforslag 53
João Ferreira

Rådets holdning 
Betragtning 2

Rådets holdning Ændringsforslag

(2) For at forebygge, mindske og så vidt 
muligt eliminere forurening fra 
industrivirksomhed i overensstemmelse 
med principperne om, at forureneren 
betaler, og om forebyggelse af forurening
må der fastlægges en samlet ramme for 
kontrol med de vigtigste industriaktiviteter, 
hvor der fortrinsvis gribes ind ved kilden, 
og hvor det sikres, at naturressourcerne 
forvaltes forsigtigt. 

(2) For at forebygge, mindske og så vidt 
muligt eliminere forurening fra 
industrivirksomhed må der fastlægges en 
samlet ramme for kontrol med de vigtigste 
industriaktiviteter, der sikrer, at ansvaret 
påhviler driftslederne, og tager hensyn til  
industriens og driftsledernes specifikke 
forhold, og hvor der fortrinsvis gribes ind 
ved kilden, og det sikres, at 
naturressourcerne forvaltes forsigtigt. 

Or. pt

Ændringsforslag 54
Andres Perello Rodriguez

Rådets holdning 
Betragtning 2

Rådets holdning Ændringsforslag

(2) For at forebygge, mindske og så vidt 
muligt eliminere forurening fra 
industrivirksomhed i overensstemmelse 
med principperne om, at forureneren 
betaler, og om forebyggelse af forurening 
må der fastlægges en samlet ramme for 
kontrol med de vigtigste industriaktiviteter, 
hvor der fortrinsvis gribes ind ved kilden, 
og hvor det sikres, at naturressourcerne 
forvaltes forsigtigt.

(2) For at forebygge, mindske og så vidt 
muligt eliminere forurening fra 
industrivirksomhed i overensstemmelse 
med principperne om, at forureneren 
betaler, og om forebyggelse af forurening 
må der fastlægges en samlet ramme for 
kontrol med de vigtigste industriaktiviteter, 
hvor der fortrinsvis gribes ind ved kilden, 
og hvor det sikres, at naturressourcerne 
forvaltes forsigtigt, og idet der om 
fornødent tages hensyn til den 
samfundsøkonomiske situation og de 
specifikke lokale forhold på det sted, hvor 
aktiviteterne finder sted.

Or. es
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Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at styrke den støtte til indførelse af begrundede 
undtagelser, som allerede indgår i Rådets holdning.

Ændringsforslag 55
Kriton Arsenis

Rådets holdning 
Betragtning 2 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(2a) For at sikre, at forurening 
forebygges og bekæmpes, bør hvert enkelt 
anlæg kun kunne drives, hvis det er i 
besiddelse af en godkendelse eller, for 
visse anlæg og aktiviteter, der benytter 
organiske opløsningsmidler, kun hvis det 
er i besiddelse af en godkendelse eller er 
registreret. Almindelig anvendelse af 
organiske opløsningsmidler bør 
begrænses til et minimum.

Or. el

Ændringsforslag 56
Åsa Westlund, Jo Leinen

Rådets holdning 
Betragtning 3

Rådets holdning Ændringsforslag

(3) Særskilte strategier til bekæmpelse af 
emissioner til luft, vand eller jord hver for 
sig vil kunne fremme overførsel af 
forurening fra et miljømedium til et andet 
frem for at beskytte miljøet som helhed. 
Derfor bør der fastlægges en 
helhedsstrategi for integreret forebyggelse 
og bekæmpelse af emissioner til luft, vand 
og jord og for affaldshåndtering, 
energieffektivitet og uheldsforebyggelse.

(3) Særskilte strategier til bekæmpelse af 
emissioner til luft, vand eller jord hver for 
sig vil kunne fremme overførsel af 
forurening fra et miljømedium til et andet 
frem for at beskytte miljøet som helhed. 
Derfor bør der fastlægges en 
helhedsstrategi for integreret forebyggelse 
og bekæmpelse af emissioner til luft, vand 
og jord og for affaldshåndtering, 
energieffektivitet og uheldsforebyggelse og 
skabes lige konkurrencevilkår i EU ved at 
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tilpasse kravene til miljøeffektivitet  for 
industrianlæg.

Or. de

Begrundelse

Først når alle industrianlæg overalt i EU opfylder miljønormer, der er baseret på BAT, kan 
der opnås et højere miljøbeskyttelsesniveau, uden at der derved opstår 
konkurrenceforvridning inden for EU. 

Ændringsforslag 57
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Betragtning 5

Rådets holdning Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 58
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Betragtning 9

Rådets holdning Ændringsforslag

(9)  For at undgå dobbeltregulering bør 
godkendelser for anlæg, der er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 

(9)  For at undgå dobbeltregulering kræves 
det ikke, at godkendelser for anlæg, der er 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 
om en ordning for handel med kvoter for 
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drivhusgasemissioner i Fællesskabet, ikke
fastsætte emissionsgrænseværdier for 
direkte emissioner af de drivhusgasser, 
som er anført i bilag I til nævnte direktiv, 
medmindre det er nødvendigt for at sikre 
mod betydelig lokal forurening, eller 
anlægget er udelukket fra denne ordning.

drivhusgasemissioner i Fællesskabet, 
fastsætter emissionsgrænseværdier for 
direkte emissioner af de drivhusgasser, 
som er anført i bilag I til nævnte direktiv, 
medmindre det er nødvendigt for at sikre 
mod betydelig lokal forurening, eller 
anlægget er udelukket fra denne ordning.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag baseret på forretningsordenens artikel 66, stk. 2, litra d, med henblik på i) 
juridisk klarhed, idet EU's love i overensstemmelse med artikel 193 i TEUF ikke ikke er til 
hinder for, at medlemsstaterne anvender strengere nationale krav om drivhusgasser og ii) for 
at give de medlemsstater, som vælger at anvende sådanne krav, mulighed for at gøre det 
inden for rammerne af den integrerede tilladelse, der gives i henhold til dette direktiv.  Siden 
EP’s førstebehandling har Det Forenede Kongerige, Nederlandene og Kommissionen givet 
udtryk for forskellige juridiske fortolkninger af bestemmelsen i artikel 9, stk. 1.

Ændringsforslag 59
João Ferreira

Rådets holdning
Betragtning 9

Rådets holdning Ændringsforslag

(9) For at undgå dobbeltregulering bør 
godkendelser for anlæg, der er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet, ikke
fastsætte emissionsgrænseværdier for 
direkte emissioner af de drivhusgasser, 
som er anført i bilag I til nævnte direktiv, 
medmindre det er nødvendigt for at sikre 
mod betydelig lokal forurening, eller 
anlægget er udelukket fra denne ordning. 

(9) For at undgå dobbeltregulering kan
godkendelser for anlæg, der er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet, hvis 
medlemsstaternes ønsker det, fastsætte 
emissionsgrænseværdier for direkte 
emissioner af de drivhusgasser, som er 
anført i bilag I til nævnte direktiv, hvis det 
er nødvendigt for at sikre mod betydelig 
lokal forurening, eller anlægget er 
udelukket fra denne ordning.   

Or. pt
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Ændringsforslag 60
Sirpa Pietikäinen, Åsa Westlund, Chris Davies

Rådets holdning
Betragtning 9 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(9a) I henhold til artikel 193 i Traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde er der intet i dette direktiv, 
der hindrer medlemsstaterne i at 
opretholde eller indføre strengere 
beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. krav til 
drivhusgasemissioner for anlæg, som er 
omfattet af bilag I til direktiv 2003/87/EF, 
forudsat at sådanne foranstaltninger er 
forenelige med traktaterne, og 
Kommissionen er blevet underrettet.

Or. en

Begrundelse

Siden førstebehandlingen er der i adskillige medlemsstater opstået offentlige debatter om at 
vedtage regler om CO2-emissioner fra nye termiske kraftværker. Der er blevet givet udtryk 
for forskellige synspunkter om, hvorvidt sådanne foranstaltninger er forenelige med EU-
lovgivningen. Med henblik på at få en afklaring af dette spørgsmål er det derfor berettiget 
med et ændringsforslag i henhold til artikel 66, stk. 6, litra d), i Parlamentets 
forretningsorden for ”at tage hensyn til et forhold eller en ny juridisk situation, der er opstået 
siden førstebehandlingen”.

Ændringsforslag 61
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Betragtning 11

Rådets holdning Ændringsforslag

(11) En godkendelse bør omfatte alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
opnå et højt niveau for beskyttelse af 
miljøet som helhed og for at sikre, at 
anlægget drives efter de generelle 
principper for driftslederens 
grundlæggende forpligtelser. 

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

og en liste over anvendte farlige stoffer 
eller præparater som defineret i Rådets 
direktiv 67/458/EØF af 27. juni 1967 om 
tilnærmelse af lovgivning om 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige stoffer(1). Godkendelsesvilkårene 
bør fastsættes ud fra den bedste 
tilgængelige teknik.
______________
(1)  EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 62
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Betragtning 15

Rådets holdning Ændringsforslag

(15)  Den kompetente myndighed bør 
kunne tage hensyn til særlige forhold, hvis 
anvendelse af de emissionsniveauer, der er 
forbundet med den bedste tilgængelige 
teknik, vil medføre uforholdsmæssigt store 
omkostninger sammenlignet med 
miljøfordelene, ved at fastsætte 
emissionsgrænseværdier, der afviger fra de 
pågældende niveauer. Sådanne afvigelser 
bør baseres på en vurdering, hvor der tages 
hensyn til veldefinerede kriterier. De 
emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
dette direktiv, bør ikke overskrides. Under 
alle omstændigheder bør der ikke 
forårsages betydelig forurening, og der bør 
som helhed opnås et højt 
miljøbeskyttelsesniveau.

(15)  Den kompetente myndighed bør 
kunne tage hensyn til særlige forhold, hvis 
anvendelse af de emissionsniveauer, der er 
forbundet med den bedste tilgængelige 
teknik, vil medføre betydelige negative 
virkninger for alle miljømedier, ved at 
fastsætte emissionsgrænseværdier, der 
afviger fra de pågældende niveauer. 
Sådanne afvigelser bør være i 
overensstemmelse med den integrerede 
tilgang, baseres på en detaljeret teknisk
vurdering, hvor der tages hensyn til 
veldefinerede kriterier, og være 
tidsbegrænsede. De 
emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
dette direktiv, bør ikke overskrides. Under 
alle omstændigheder bør der ikke 
forårsages betydelig forurening, og der bør 
som helhed opnås et højt 
miljøbeskyttelsesniveau.

Or. en
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Begrundelse

Ændring af en af Rådet indsat ny betragtning.

Ændringsforslag 63
Andres Perello Rodriguez

Rådets holdning 
Betragtning 15

Rådets holdning Ændringsforslag

(15) Den kompetente myndighed bør 
kunne tage hensyn til særlige forhold, hvis 
anvendelse af de emissionsniveauer, der er 
forbundet med den bedste tilgængelige 
teknik, vil medføre uforholdsmæssigt store 
omkostninger sammenlignet med 
miljøfordelene, ved at fastsætte 
emissionsgrænseværdier, der afviger fra de 
pågældende niveauer. Sådanne afvigelser 
bør baseres på en vurdering, hvor der tages 
hensyn til veldefinerede kriterier. De 
emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
dette direktiv, bør ikke overskrides. Under 
alle omstændigheder bør der ikke 
forårsages betydelig forurening, og der bør 
som helhed opnås et højt 
miljøbeskyttelsesniveau.

(15) Den kompetente myndighed bør 
kunne tage hensyn til særlige forhold, hvis 
anvendelse af de emissionsniveauer, der er 
forbundet med den bedste tilgængelige 
teknik, vil medføre uforholdsmæssigt store 
omkostninger og stærkt negative 
samfundsøkonomiske virkninger 
sammenlignet med miljøfordelene, ved at 
fastsætte emissionsgrænseværdier, der 
afviger fra de pågældende niveauer. 
Sådanne afvigelser bør baseres på en 
vurdering, hvor der tages hensyn til 
veldefinerede kriterier. De 
emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
dette direktiv, bør ikke overskrides. Under 
alle omstændigheder bør der ikke 
forårsages betydelig forurening, og der bør 
som helhed opnås et højt 
miljøbeskyttelsesniveau.

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at styrke den støtte til indførelse af berettigede 
undtagelser, som allerede indgår i Rådets holdning.
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Ændringsforslag 64
Marianne Thyssen

Rådets holdning
Betragtning 18

Rådets holdning Ændringsforslag

(18) Spredning af gødning bidrager i 
betydelig grad til forurenende emissioner i 
luften og i vandet. For at opfylde målene i 
temastrategien for luftforurening og EU-
lovgivningen om vandbeskyttelse er det 
nødvendigt, at Kommissionen på ny 
overvejer behovet for at indføre den bedst 
egnede kontrol af disse emissioner 
gennem anvendelse af den bedste 
tilgængelige teknik.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne yderligere revisionsbestemmelse er unødvendig. Hvis der skulle opstå et behov for 
sådanne reguleringer i fremtiden, kan Kommissionen til enhver tid revidere direktivet. 
Gennemførelsen af nitratdirektivet på medlemsstatsniveau har allerede ført til en restriktiv og 
detaljeret gødningspolitik.

Ændringsforslag 65
Marianne Thyssen

Rådets holdning
Betragtning 19

Rådets holdning Ændringsforslag

(19) Intensivt fjerkræ- og kvægopdræt 
bidrager markant til emissioner af 
forurenende stoffer til luft og vand. For at 
opfylde målene i temastrategien for 
luftforurening og i EU-lovgivningen om 
vandbeskyttelse er det nødvendigt, at 
Kommissionen på ny vurderer, om der er 
behov for at fastsætte differentierede 
kapacitetstærskler for forskellige arter af 
fjerkræ for at definere 
anvendelsesområdet for dette direktiv, og 

udgår
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om der er behov for at indføre den bedst 
egnede kontrol af emissionerne fra 
bedrifter med kvægopdræt.

Or. en

Begrundelse

Denne yderligere revisionsbestemmelse er unødvendig. Hvis der skulle opstå et behov for 
sådanne reguleringer i fremtiden, kan Kommissionen til enhver tid revidere direktivet. 
Desuden står en udvidelse af anvendelsesområdet for dette direktiv ikke i forhold til de mulige 
miljømæssige virkninger, som disse former for virksomhed kan forårsage.  

Ændringsforslag 66
Esther de Lange

Rådets holdning
Betragtning 21

Rådets holdning Ændringsforslag

(21) I særlige tilfælde, hvor revurdering og 
ajourføring af godkendelsen viser, at en 
længere periode end fem år efter 
offentliggørelsen af en afgørelse om BAT-
konklusionerne kan være nødvendig for at 
indføre ny bedst tilgængelig teknik, kan de 
kompetente myndigheder fastsætte en 
længere periode i godkendelsesvilkårene, 
hvis dette er begrundet ud fra kriterierne i 
dette direktiv.

(21) I særlige tilfælde som f.eks. i 
forbindelse med bestående anlæg med 
langsigtede investeringscyklusser, hvor 
revurdering og ajourføring af godkendelsen 
viser, at en længere periode end fem år 
efter offentliggørelsen af en afgørelse om 
BAT-konklusionerne kan være nødvendig 
for at indføre ny bedst tilgængelig teknik, 
kan de kompetente myndigheder fastsætte
en længere periode i 
godkendelsesvilkårene, hvis dette er 
begrundet ud fra kriterierne i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Bestående anlæg har brug for en rimelig tid til at tilpasse sig BREF’er i betragtning af 
investeringscyklusserne. 
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Ændringsforslag 67
Richard Seeber

Rådets holdning
Betragtning 21

Rådets holdning Ændringsforslag

(21) I særlige tilfælde, hvor revurdering og 
ajourføring af godkendelsen viser, at en 
længere periode end fem år efter 
offentliggørelsen af en afgørelse om BAT-
konklusionerne kan være nødvendig for at 
indføre ny bedst tilgængelig teknik, kan de 
kompetente myndigheder fastsætte en 
længere periode i godkendelsesvilkårene, 
hvis dette er begrundet ud fra kriterierne i 
dette direktiv.

(21) I særlige tilfælde, hvor revurdering og 
ajourføring af godkendelsen viser, at en 
længere periode end fem år efter 
offentliggørelsen af en afgørelse om BAT-
konklusionerne kan være nødvendig for at 
indføre ny bedst tilgængelig teknik, kan de 
kompetente myndigheder fastsætte en 
længere periode i godkendelsesvilkårene, 
hvis dette er begrundet, f.eks. for at tage 
hensyn til investeringscyklusser, ud fra 
kriterierne i dette direktiv. Ligesom i 
forbindelse med afvigelse fra de 
emissionsniveauer, der opnås med den 
bedst tilgængelige teknik, bør den 
kompetente myndighed imidlertid 
offentliggøre de årsager, der ligger til 
grund for forlængelse af perioden.  

Or. en

Begrundelse

Investment cycles should, if necessary, be addressed as part of the question of the economic 
viability for a sector (“speed of implementation”) when identifying the best available 
techniques in course of the preparation of a new or revised BREF document (cf. the BREF 
“Economics and cross-media effects” Chapter 5.5). In that context the general time period of 
five years as provided for by Article 21 of the Position will have to be regarded. However the 
characteristics of certain individual installations may justify a distinguished time period. This 
Amendment is admissible because the Commission’s proposal did not contain such a 
provision.
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Ændringsforslag 68
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rådets holdning 
Betragtning 23

Rådets holdning Ændringsforslag

(23) For at sikre, at driften af et anlæg ikke 
forringer kvaliteten af jordbunden og 
grundvandet, er det nødvendigt ved hjælp 
af en udgangstilstandsrapport at fastlægge 
jordbundens og grundvandets tilstand med 
hensyn til forurening. 
Udgangstilstandsrapporten bør være et 
praktisk redskab, der gør det muligt, så vidt 
det lader sig gøre, at foretage en 
kvantificeret sammenligning mellem 
tilstanden af det anlægsområde, der er 
beskrevet i den pågældende rapport, og 
anlægsområdets tilstand ved aktivitetens 
definitive ophør, således at det fastslås, om 
der har været en markant forøgelse af 
forureningen af jordbunden og 
grundvandet. Udgangstilstandsrapporten 
bør derfor indeholde oplysninger, der 
bygger på eksisterende oplysninger om 
jordbunds- og grundvandsmålinger og 
historiske oplysninger om tidligere 
anvendelser af anlægsområdet.

(23) For at sikre, at driften af et anlæg ikke 
forringer kvaliteten af jordbunden og 
grundvandet, er det nødvendigt ved hjælp 
af en udgangstilstandsrapport at fastlægge 
jordbundens og grundvandets tilstand med 
hensyn til forurening. 
Udgangstilstandsrapporten bør være et 
praktisk redskab, der gør det muligt, så vidt 
det lader sig gøre, at foretage en 
sammenligning mellem tilstanden af det 
anlægsområde, der er beskrevet i den 
pågældende rapport, og anlægsområdets 
tilstand ved aktivitetens definitive ophør, 
således at det fastslås, om der har været en 
markant forøgelse af forureningen af 
jordbunden og grundvandet. 
Udgangstilstandsrapporten bør derfor 
indeholde oplysninger, der bygger på 
eksisterende oplysninger om jordbunds- og 
grundvandsmålinger og historiske 
oplysninger om tidligere anvendelser af 
anlægsområdet.

Or. fr

Begrundelse

I tråd med ændringsforslag 2 til artikel 22, stk. 2.

Ændringsforslag 69
João Ferreira

Rådets holdning 
Betragtning 24

Rådets holdning Ændringsforslag

(24) Når det vurderes, om der forekommer 
væsentlig jordbunds- eller 

(24) Eftersom det er nødvendigt at sikre, 
at driften af et anlæg ikke medfører en 
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grundvandsforurening forårsaget af 
driftslederen, hvilket vil udløse kravet om 
at føre anlægsområdet tilbage til den 
tilstand, der er beskrevet i 
udgangstilstandsrapporten, bør 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
princippet om, at forureneren betaler, tage 
hensyn til de godkendelsesvilkår, der har 
fundet anvendelse i den pågældende 
aktivitets levetid, de 
forureningsforebyggende foranstaltninger, 
der er vedtaget for anlægget, og den 
relative forøgelse af forurening i forhold til 
den forureningsbelastning, der er fastslået i 
udgangstilstandsrapporten. Ansvar i 
forbindelse med forurening, der ikke er 
forårsaget af driftslederen, henhører under 
den relevante nationale lovgivning og i 
givet fald anden relevant EU-lovgivning. 

betydelig forringelse af jordbunds- og 
grundvandskvaliteten, er det vigtigt at 
foretage en vurdering af omfanget af den 
forurening af jordbund og grundvand, der 
er forårsaget af driftslederen, med henblik 
på at pålægget et krav om at føre 
anlægsområdet tilbage til den tilstand, der 
er beskrevet i udgangstilstandsrapporten. I 
denne procedure bør medlemsstaterne i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler, tage hensyn til de 
godkendelsesvilkår, der har fundet 
anvendelse i den pågældende aktivitets 
levetid, de forureningsforebyggende 
foranstaltninger, der er vedtaget for 
anlægget, og den relative forøgelse af 
forurening i forhold til den 
forureningsbelastning, der er fastslået i 
udgangstilstandsrapporten.  Ansvar i 
forbindelse med forurening, der ikke er 
forårsaget af driftslederen, henhører under 
den relevante nationale lovgivning og i 
givet fald anden relevant EU-lovgivning. 

Or. pt

Ændringsforslag 70
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rådets holdning 
Betragtning 24

Rådets holdning Ændringsforslag

(24) Når det vurderes, om der forekommer 
væsentlig jordbunds- eller 
grundvandsforurening forårsaget af 
driftslederen, hvilket vil udløse kravet om 
at føre anlægsområdet tilbage til den 
tilstand, der er beskrevet i 
udgangstilstandsrapporten, bør 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
princippet om, at forureneren betaler, tage 
hensyn til de godkendelsesvilkår, der har 
fundet anvendelse i den pågældende 

(24) Når det vurderes, om der forekommer 
væsentlig jordbunds- eller 
grundvandsforurening forårsaget af 
driftslederen, hvilket vil udløse kravet om 
at føre anlægsområdet tilbage til den 
tilstand, der er beskrevet i 
udgangstilstandsrapporten, bør 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
princippet om, at forureneren betaler, tage 
hensyn til de godkendelsesvilkår, der har 
fundet anvendelse i den pågældende 
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aktivitets levetid, de 
forureningsforebyggende foranstaltninger, 
der er vedtaget for anlægget, og den 
relative forøgelse af forurening i forhold til 
den forureningsbelastning, der er fastslået i 
udgangstilstandsrapporten. Ansvar i 
forbindelse med forurening, der ikke er 
forårsaget af driftslederen, henhører under 
den relevante nationale lovgivning og i 
givet fald anden relevant EU-lovgivning.

aktivitets levetid, de 
forureningsforebyggende foranstaltninger, 
der er vedtaget for anlægget, og den 
relative forøgelse af forurening i forhold til 
den forureningsbelastning, der er fastslået i 
udgangstilstandsrapporten. Ansvar i 
forbindelse med forurening, der ikke er 
forårsaget af driftslederen, henhører under 
den relevante nationale lovgivning og i 
givet fald anden relevant EU-lovgivning. 
Fremtidig ny eller revideret EU-
lovgivning om jordbunds- og 
grundvandsbeskyttelse bør udarbejdes 
med forbehold af bestemmelserne i dette 
direktiv.  

Or. fr

Begrundelse

Der bør ligge en samlet logik bag eventuelle fremtidige EU-bestemmelser om jordbund og 
grundvand. 

Ændringsforslag 71
Elisabetta Gardini

Rådets holdning 
Betragtning 27

Rådets holdning Ændringsforslag

(27) Forbrænding af brændsel i 
fyringsanlæg med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på under 50 MW 
bidrager i betydelig grad til forurenende 
emissioner i luften. For at opfylde målene 
i temastrategien for luftforurening er det 
nødvendigt, at Kommissionen på ny 
overvejer behovet for at indføre den bedst 
egnede kontrol af emissionerne fra 
sådanne anlæg.

udgår

Or. it

Begrundelse

Anlæg med en indfyret termisk effekt på under 50 MW bidrager ikke væsentligt til emissioner. 
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Desuden findes der ingen BAT-referencedokumenter.

Ændringsforslag 72
Jutta Haug

Rådets holdning
Betragtning 29 

Rådets holdning Ændringsforslag

(29) Kommissionen bør overveje behovet 
for at fastlægge emissionsgrænseværdier 
med gyldighed i hele Unionen og for at 
ændre emissionsgrænseværdierne i bilag V 
for visse store fyringsanlæg under hensyn 
til revisionen og ajourføringen af de 
relevante BAT-referencedokumenter. I den 
forbindelse bør Kommissionen overveje 
raffinaderiernes særlige energisystemer.

(29) Kommissionen bør overveje behovet 
for at fastlægge emissionsgrænseværdier 
med gyldighed i hele Unionen og for at 
ændre emissionsgrænseværdierne i bilag V 
for visse store fyringsanlæg under hensyn 
til revisionen og ajourføringen af de
relevante BAT-referencedokumenter. I den 
forbindelse bør Kommissionen overveje 
raffinaderiernes særlige energisystemer.
For disse anlæg vil de eksisterende 
emissionsgrænseværdier i henhold til 
direktiv 2001/80/EF fortsat gælde, indtil 
der eventuelt er vedtaget nye normer efter 
den almindelige lovgivningsprocedure.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til den juridiske klarhed er det nødvendigt at gentage, at for disse anlæg er de 
eksisterende bestemmelser under direktiv 2001/80/EF indsat i forskellige dele af dette 
lovgivningsudkast.

Ændringsforslag 73
Elisabetta Gardini

Rådets holdning 
Betragtning 29 

Rådets holdning Ændringsforslag

(29) Kommissionen bør overveje behovet 
for at fastlægge emissionsgrænseværdier 
med gyldighed i hele Unionen og for at 
ændre emissionsgrænseværdierne i bilag V 

(29) Kommissionen bør overveje behovet 
for at fastlægge emissionsgrænseværdier 
med gyldighed i hele Unionen og for at 
ændre emissionsgrænseværdierne i bilag V 
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for visse store fyringsanlæg under hensyn 
til revisionen og ajourføringen af de 
relevante BAT-referencedokumenter. I den 
forbindelse bør Kommissionen overveje 
raffinaderiernes særlige energisystemer.

for visse store fyringsanlæg under hensyn 
til revisionen og ajourføringen af de 
relevante BAT-referencedokumenter. I den 
forbindelse bør Kommissionen overveje 
raffinaderiernes særlige energisystemer. 
For sådanne anlæg vil de i direktiv 
2001/80/EF fastsatte 
emissionsgrænseværdier fortsat finde 
anvendelse, indtil BAT-
referencedokumenterne er blevet revideret 
i overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

Or. it

Begrundelse

I forslaget til omarbejdelse henvises der adskillige gange til de i direktiv 2001/80/EF fastsatte 
emissionsgrænseværdier. Af hensyn til retssikkerheden bør hensigten bag Rådets holdning 
specificeres nærmere. 

Ændringsforslag 74
Inés Ayala Sender

Rådets holdning
Betragtning 30 

Rådets holdning Ændringsforslag

(30) På grund af visse former for 
indenlandsk fast brændsels karakteristika 
er det hensigtsmæssigt at anvende 
minimumssatser for afsvovling i stedet for 
emissionsgrænseværdier for svovldioxid i 
forbindelse med fyringsanlæg, der fyres 
med disse former for brændsel. Da 
olieskifers særlige karakteristika eventuelt 
ikke gør det muligt at anvende de samme 
svovlreduktionsteknikker eller opnå den 
samme afsvovlingseffektivitet som ved 
andre former for brændsel, er det desuden 
hensigtsmæssigt med en lidt lavere 
minimumssats for afsvovling i forbindelse 
med anlæg, der anvender dette brændsel.

(30) På grund af visse former for 
indenlandsk fast brændsels karakteristika 
er det hensigtsmæssigt at anvende 
minimumssatser for afsvovling i stedet for 
emissionsgrænseværdier for svovldioxid i 
forbindelse med fyringsanlæg, der fyres 
med disse former for brændsel. Da 
olieskifers særlige karakteristika eventuelt 
ikke gør det muligt at anvende de samme 
svovlreduktionsteknikker eller opnå den 
samme afsvovlingseffektivitet som ved 
andre former for brændsel, er det desuden 
hensigtsmæssigt med en lidt lavere 
minimumssats for afsvovling i forbindelse 
med anlæg, der anvender dette brændsel. 
Da de specifikke egenskaber ved 
indenlandsk fast brændsel med et indhold 
af flygtige forbindelser på mindre end 10 
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% måske ikke gør det muligt at opfylde de 
fastsatte grænseværdier for emission af 
NOx, vil det være hensigtsmæssigt med en 
højere grænseværdi for emission af NOx. 

Or. en

Ændringsforslag 75
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rådets holdning 
Betragtning 37 

Rådets holdning Ændringsforslag

(37) For at forebygge, mindske og så vidt 
muligt eliminere forurening fra 
industrivirksomhed på den mest 
omkostningseffektive måde, idet der 
sørges for et højt miljøbeskyttelsesniveau 
som helhed, navnlig gennem 
gennemførelsen af den bedste 
tilgængelige teknik, kan mulighederne for 
markedsbaserede instrumenter som 
handel med nitrogenoxid- og 
svovloxidemissioner undersøges. 

udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne betragtning bør ikke medtages i direktivet, da den foregriber resultaterne af en 
undersøgelse, som Kommissionen har bestilt, og som en specialiseret konsulentvirksomhed i 
øjeblikket er i færd med at foretage. Der bør ikke etableres noget markedsbaseret system for 
forurenende stoffer som nitrogenoxider og svovldioxid, da dette ville stride mod den 
europæiske tilgang med fastsættelse af nationale emissionslofter. 
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Ændringsforslag 76
João Ferreira

Rådets holdning 
Betragtning 37 

Rådets holdning Ændringsforslag

(37) For at forebygge, mindske og så vidt 
muligt eliminere forurening fra 
industrivirksomhed på den mest 
omkostningseffektive måde, idet der sørges 
for et højt miljøbeskyttelsesniveau som 
helhed, navnlig gennem gennemførelsen af 
den bedste tilgængelige teknik, kan 
mulighederne for markedsbaserede 
instrumenter som handel med 
nitrogenoxid- og svovloxidemissioner
undersøges. 

(37) For at forebygge, mindske og så vidt 
muligt eliminere forurening fra 
industrivirksomhed på den mest 
omkostningseffektive, retfærdige og 
effektive måde, idet der sørges for et højt 
miljøbeskyttelsesniveau som helhed, 
navnlig gennem gennemførelsen af den 
bedste tilgængelige teknik, kan 
mulighederne for at sikre 
mikrovirksomheder og SMV’er fuld 
adgang og finansiering til indførelse og 
ajourføring heraf undersøges.  

Or. pt

Ændringsforslag 77
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Betragtning 39 

Rådets holdning Ændringsforslag

(39) Med henblik på at muliggøre at dette 
direktivs bestemmelser tilpasses til den 
videnskabelige og tekniske udvikling på 
baggrund af de bedste tilgængelige 
teknikker, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 for så vidt angår 
tilpasningen af visse dele af bilag V, VI og 
VII til sådan videnskabelig og teknisk 
udvikling. For så vidt angår 
affaldsforbrændingsanlæg og 
affaldsmedforbrændingsanlæg kan dette 

(39) Med henblik på at muliggøre at dette
direktivs bestemmelser tilpasses til den 
videnskabelige og tekniske udvikling på 
baggrund af de bedste tilgængelige 
teknikker, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 for så vidt angår 
vedtagelse af BAT-konklusionerne og 
supplering eller tilpasning af 
emissionsgrænseværdierne og reglerne 
om overvågning og overholdelse i dette 
direktiv til BAT-konklusionerne. 



PE439.994v01-00 20/78 AM\810288DA.doc

DA

omfatte opstilling af kriterier for 
dispensation fra kravet om løbende 
overvågning af de samlede 
støvemissioner. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen i overensstemmelse med de 
tilsagn, der er givet i Kommissionens 
meddelelse af 9. december 2009 om 
anvendelsen af artikel 290 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
hører eksperter under sit forberedende 
arbejde.

Or. en

Begrundelse

Ændring af en af Rådet indsat ny betragtning.

Ændringsforslag 78
Richard Seeber

Rådets holdning
Betragtning 39 

Rådets holdning Ændringsforslag

(39) Med henblik på at muliggøre at dette 
direktivs bestemmelser tilpasses til den 
videnskabelige og tekniske udvikling på 
baggrund af de bedste tilgængelige 
teknikker, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 for så vidt angår 
tilpasningen af visse dele af bilag V, VI og 
VII til sådan videnskabelig og teknisk 
udvikling. For så vidt angår 
affaldsforbrændingsanlæg og 
affaldsmedforbrændingsanlæg kan dette 
omfatte opstilling af kriterier for 
dispensation fra kravet om løbende 
overvågning af de samlede støvemissioner. 
Det er særlig vigtigt, at Kommissionen i 
overensstemmelse med de tilsagn, der er 
givet i Kommissionens meddelelse af 9. 
december 2009 om anvendelsen af artikel 

(39) Med henblik på at muliggøre at dette 
direktivs bestemmelser tilpasses til den 
videnskabelige og tekniske udvikling på 
baggrund af de bedste tilgængelige 
teknikker, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 for så vidt angår 
tilpasningen af visse dele af bilag V, VI og 
VII til sådan videnskabelig og teknisk 
udvikling. For så vidt angår 
affaldsforbrændingsanlæg og 
affaldsmedforbrændingsanlæg kan dette 
bl.a. omfatte opstilling af kriterier for 
dispensation fra kravet om løbende 
overvågning af de samlede støvemissioner. 
Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører passende høringer under sit 
forberedende arbejde, bl.a. på 
ekspertniveau. 
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290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, hører eksperter 
under sit forberedende arbejde.

Or. en

Begrundelse

Apart from derogations from monitoring requirements of dust for waste incineration plants 
other derogations should be considered as long as adequate in terms of environmental 
protection. This may lead to a further reduction of unnecessary administrative burden notably 
for SMEs, which are strongly affected by the provisions of Chapter IV as that chapter is not 
subject to a de-minimis-threshold. During the preparatory phase of the adoption of delegated 
acts it is essential that the Commission ensures the broad involvement of experts from the 
Member States, industry, NGOs as outlined inter alia in chapter 3.1 of COM (2007) 844 final.

Ændringsforslag 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Betragtning 39 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

For at gøre det muligt at supplere eller 
ændre dette direktivs bestemmelser med 
henblik på at sikre en konsekvent 
gennemførelse i hele Unionen af de 
bedste tilgængelige teknikker som 
beskrevet i BAT-referencedokumenterne 
bør Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med EUF-traktatens 
artikel 290, for så vidt angår fastsættelse 
af specifikke kriterier for i 
undtagelsestilfælde at afvige fra de 
emissionsniveauer, der er forbundet med 
den bedste tilgængelige teknik.  

Or. en
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Ændringsforslag 80
Richard Seeber

Rådets holdning
Betragtning 39 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(39a) For at afhjælpe 
markedsforvridninger på det indre 
marked eller for at behandle væsentlige 
miljøspørgsmål fremsætter Kommissionen 
på grundlag af en vurdering af 
anvendelsen af den bedste tilgængelige 
teknik til bestemte aktiviteter eller af 
virkningen af disse aktiviteter på miljøet 
som helhed forslag om unionsdækkende 
mindstekrav for emissionsværdier og om 
regler om overvågning og overholdelse. 

Or. en

Ændringsforslag 81
Edite Estrela

Rådets holdning 
Betragtning 39 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(39a) Med henblik på at kunne tilpasse 
bestemmelserne i dette direktiv til 
resultatet af Kommissionens vurderinger 
af behovet for på EU-plan at indføre 
mindstekrav med hensyn til 
emissionsgrænseværdier og regler om 
overvågning og overensstemmelse for 
bestemte aktiviteter, der falder inden for 
de relevante BAT-konklusioners 
anvendelsesområde, bør Kommissionen 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet 
et forslag i henhold til artikel 294 i EUF-
traktaten.

Or. pt
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Begrundelse

En eventuel indføjelse af begrebet ”sikkerhedsnet” i dette forslag til direktiv bør ske under 
anvendelse af den fælles beslutningsprocedure med henblik på at sikre så stor deltagelse som 
mulig af alle interesserede parter. 

Ændringsforslag 82
Åsa Westlund, Jo Leinen

Rådets holdning
Artikel 3 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Det fremgår af den undersøgelse af de økonomiske aspekter ved økosystemer og biodiversitet 
(The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB), der blev bestilt af FN, understreger, 
at økosystemer udgør en naturkapital og yder et uundværligt bidrag til, at vort miljø fungerer.

Ændringsforslag 83
Mairead McGuinness

Rådets holdning
Artikel 3 – nr. 17

Rådets holdning Ændringsforslag

(17) farlige stoffer": stoffer eller
blandinger som defineret i artikel 2, nr. 7 
og 8, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. 
december 2008 om klassificering, 

(17) farlige stoffer": stoffer eller grupper 
af stoffer som defineret i artikel 29, nr. 2, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for 



PE439.994v01-00 24/78 AM\810288DA.doc

DA

mærkning og emballering af stoffer og 
blandinger

Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger

Or. en

Begrundelse

Numbers 7 and 8 of art. 2 of Directive 1272/2008 only define the terms "substances" and 
"mixture", not the term "hazardous substances". To define the term "hazardous substances", a 
reference to the definition included in the Water Framework Directive would be appropriate.
The WFD focuses on the protection of the same natural resources as the IPPC Directive.
According to Art. 2 paragraph 29 of WFD «hazardous substances" are: “substances or 
groups of substances that are toxic, persistent and liable to bio-accumulate, and other 
substances or groups of substances which give rise to an equivalent level of concern”.

Ændringsforslag 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rådets holdning
Artikel 3 – nr. 17

Rådets holdning Ændringsforslag

(17) farlige stoffer": stoffer eller 
blandinger som defineret i artikel 2, nr. 7 
og 8, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. 
december 2008 om klassificering, 
mærkning og emballering af stoffer og 
blandinger

(17) farlige stoffer": stoffer eller 
blandinger som defineret i artikel 2, nr. 7 
og 8, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. 
december 2008 om klassificering, 
mærkning og emballering af stoffer og 
blandinger eller grupper af stoffer som 
defineret i artikel 29, nr. 2, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger

Or. en
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Ændringsforslag 85
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rådets holdning
Artikel 3 – nr. 22

Rådets holdning Ændringsforslag

(22) "fjerkræ": fjerkræ som defineret i 
artikel 2, nr. 1, i Rådets direktiv 
90/539/EØF af 15. oktober 1990 om 
dyresundhedsmæssige betingelser for 
samhandelen inden for Fællesskabet med 
fjerkræ og rugeæg samt for indførsel 
heraf fra tredjelande

udgår

Or. en

Ændringsforslag 86
Mairead McGuinness

Rådets holdning
Artikel 3 – nr. 22

Rådets holdning Ændringsforslag

(22) "fjerkræ": fjerkræ som defineret i 
artikel 2, nr. 1, i Rådets direktiv 
90/539/EØF af 15. oktober 1990 om 
dyresundhedsmæssige betingelser for 
samhandelen inden for Fællesskabet med 
fjerkræ og rugeæg samt for indførsel 
heraf fra tredjelande

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne definition af fjerkræ udvider direktivets anvendelsesområde til andet end æglæggende 
høns, slagtekyllinger, kalkuner og ænder og vil også omfatte f.eks. agerhøns, fasaner og 
andre vilde fugle. Disse andre fugle opdrættes kun indendørs i en meget kort periode, og det 
vil ikke være omkostningseffektivt, hvis nogen bygning skulle opfylde normerne for bedste 
tilgængelige teknik.
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Ændringsforslag 87
Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets holdning
Artikel 3 – nr. 22

Rådets holdning Ændringsforslag

(22) "fjerkræ": fjerkræ som defineret i 
artikel 2, nr. 1, i Rådets direktiv 
90/539/EØF af 15. oktober 1990 om 
dyresundhedsmæssige betingelser for 
samhandelen inden for Fællesskabet med 
fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf 
fra tredjelande

(22) "fjerkræ": fjerkræ som defineret i 
artikel 2, nr. 1, i Rådets direktiv 
90/539/EØF af 15. oktober 1990 om 
dyresundhedsmæssige betingelser for 
samhandelen inden for Fællesskabet med 
fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf 
fra tredjelande, undtagen fjerkræ af 
vagtelarten

Or. fr

Begrundelse

Direktivet medtager vagtler (0,25 kg) i fjerkrækategorien, hvorved det sidestiller 
vagtelopdræt med opdræt af kyllinger (2 kg) og kalkuner (10 kg), selv om vagtelopdræt i langt 
mindre grad indvirker på miljøet. Det er derfor meget vigtigt at tage hensyn til den særlige 
karakter af vagtelopdræt set i forhold til andre former for fjerkræopdræt. At lade direktivet 
finde anvendelse på vagtelopdræt strider mod princippet om forholdsmæssighed og kan ikke 
begrundes ud fra miljømæssige hensyn. Hvis denne forskel ignoreres, er der risiko for, at 
vagtelopdræt i Europa vil forsvinde med tab af i hundredvis af job til følge.

Ændringsforslag 88
Åsa Westlund

Rådets holdning
Artikel 3 – nr. 26

Rådets holdning Ændringsforslag

(26) "driftstimer": det tidsrum udtrykt i 
timer, hvor fyringsanlægget er helt eller 
delvis i drift og udleder emissioner i luften, 
bortset fra opstarts- og 
nedlukningsperioder

(26) "driftstimer": det tidsrum udtrykt i 
timer, hvor fyringsanlægget er helt eller 
delvis i drift og udleder emissioner i luften, 
inklusive opstarts- og nedlukningsperioder

Or. en
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Begrundelse

Ændring af en af Rådet indsat ny definition.
Der opstår betydelige emissioner under opstart og nedlukning.

Ændringsforslag 89
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Artikel 3 – nr. 26

Rådets holdning Ændringsforslag

(26) "driftstimer": det tidsrum udtrykt i 
timer, hvor fyringsanlægget er helt eller 
delvis i drift og udleder emissioner i luften, 
bortset fra opstarts- og 
nedlukningsperioder

(26) "driftstimer": det tidsrum udtrykt i 
timer, hvor fyringsanlægget er helt eller 
delvis i drift og udleder emissioner i luften, 
inklusive opstarts- og nedlukningsperioder

Or. en

Begrundelse

Ændring af tekst indsat af Rådet.

Ændringsforslag 90
Elisabetta Gardini

Rådets holdning
Artikel 3 – nr. 26 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

26a. "opstart og nedlukning": 
operationer, hvorunder en aktivitet, 
udstyrsdel eller beholder sættes i eller ud 
af drift eller tomgang, dog ikke 
regelmæssigt svingende procesfaser

Or. it

Begrundelse

Det er en god idé at medtage den i artikel 57, nr. 13, indeholdte definition af "opstart og 
nedlukning" under de generelle definitioner. 
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Ændringsforslag 91
Inés Ayala Sender

Rådets holdning
Artikel 3 – nr. 46 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

(46a) "regioner i den yderste periferi”: de 
franske oversøiske departementer for så 
vidt angår Frankrig, Azorerne og 
Madeira for så vidt angår Portugal og De 
Kanariske Øer for så vidt angår Spanien.

Or. en

Ændringsforslag 92
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1.  Er drivhusgasemissioner fra et anlæg 
anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF i 
tilknytning til en aktivitet i det pågældende 
anlæg, skal godkendelsen ikke omfatte en 
emissionsgrænseværdi for direkte 
emissioner af denne gas, medmindre det er 
nødvendigt for at forhindre betydelig lokal 
forurening. 

1.  Er drivhusgasemissioner fra et anlæg 
anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF i 
tilknytning til en aktivitet i det pågældende 
anlæg, kan medlemsstaterne vælge at 
undlade at fastsætte en 
emissionsgrænseværdi for direkte 
emissioner af denne gas, medmindre det er 
nødvendigt for at forhindre betydelig lokal 
forurening. 

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag baseret på forretningsordenens artikel 66, stk. 2, litra d, med henblik på i) 
juridisk klarhed, idet EU's love i overensstemmelse med artikel 193 i TEUF ikke ikke er til 
hinder for, at medlemsstaterne anvender strengere nationale krav om drivhusgasser og ii) for 
at give de medlemsstater, som vælger at anvende sådanne krav, mulighed for at gøre det 
inden for rammerne af den integrerede tilladelse, der gives i henhold til dette direktiv.  Siden 
EP’s førstebehandling har Det Forenede Kongerige, Nederlandene og Kommissionen givet 
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udtryk for forskellige juridiske fortolkninger af bestemmelsen i artikel 9, stk. 1.

Ændringsforslag 93
Chris Davies

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Er drivhusgasemissioner fra et anlæg 
anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF i 
tilknytning til en aktivitet i det pågældende 
anlæg, skal godkendelsen ikke omfatte en 
emissionsgrænseværdi for direkte 
emissioner af denne gas, medmindre det er 
nødvendigt for at forhindre betydelig lokal 
forurening. 

1. Er drivhusgasemissioner fra et anlæg 
anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF i 
tilknytning til en aktivitet i det pågældende 
anlæg, kan medlemsstaterne vælge at 
undlade at fastsætte en 
emissionsgrænseværdi for direkte 
emissioner af denne gas, medmindre det er 
nødvendigt for at forhindre betydelig lokal 
forurening. 

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at gøre det klart, at denne lovgivning ikke er til hinder for, 
at medlemsstater kan indføre præstationsnormer for emissioner på nationalt plan til at 
hjælpe dem med at opfylde indenrigspolitiske målsætninger.

Ændringsforslag 94
João Ferreira

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Er drivhusgasemissioner fra et anlæg 
anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF i 
tilknytning til en aktivitet i det pågældende 
anlæg, skal godkendelsen ikke omfatte en 
emissionsgrænseværdi for direkte 
emissioner af denne gas, medmindre det er 
nødvendigt for at forhindre betydelig lokal 
forurening.

1. Er drivhusgasemissioner fra et anlæg 
anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF i 
tilknytning til en aktivitet i det pågældende 
anlæg, kan medlemsstaterne i 
godkendelsen indføje en 
emissionsgrænseværdi for direkte 
emissioner af denne gas, hvis det er 
nødvendigt for at forhindre betydelig lokal 
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forurening.

Or. pt

Ændringsforslag 95
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Artikel 10 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

Dette kapitel finder anvendelse på de 
aktiviteter, der er anført i bilag I, og som i 
givet fald udføres i et omfang som angivet 
ved de kapacitetstærskler, der er anført i 
dette bilag.

Dette kapitel finder anvendelse på de 
aktiviteter, der er anført i bilag I, og som i 
givet fald udføres i et omfang som angivet 
ved de kapacitetstærskler, der er anført i 
dette bilag.

Når den samlede nominelle indfyrede 
termiske effekt for anlæg henhørende 
under punkt 1.1 i bilag I skal beregnes, 
medregnes der ikke noget fyringsanlæg, 
som har en nominel indfyret termisk 
effekt på under 50 MW og drives i højst 
500 timer om året.

Or. en

Begrundelse

Når det vurderes, om kapacitetstærslen for fyringsanlæg er nået, bør der ikke tages hensyn til 
nødanlæg, spidsbealstningsanlæg og andre enheder, som drives i højst 500 timer om året. 

Ændringsforslag 96
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 11 – litra h

Rådets holdning Ændringsforslag

(h) ved endeligt ophør af aktiviteterne 
træffes de nødvendige foranstaltninger 
for at undgå al risiko for forurening og 

udgår
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bringe anlægsområdet tilbage til den 
konstaterede tilfredsstillende 
udgangstilstand, jf. artikel 22.

Or. en

Begrundelse

Jordbundsbeskyttelse er meget lokal og stedspecifik og bør forvaltes af de kompetente 
myndigheder i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og de nationale 
miljølovgivninger. Meget detaljerede beskrivelser af foranstaltninger (såsom en 
udgangstilstandsrapport  i henhold til artikel 22) skader nærheds- og 
proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 97
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 11 – litra h

Rådets holdning Ændringsforslag

(h) ved endeligt ophør af aktiviteterne 
træffes de nødvendige foranstaltninger for 
at undgå al risiko for forurening og bringe 
anlægsområdet tilbage til den konstaterede 
tilfredsstillende udgangstilstand, jf. artikel 
22.

(h) ved endeligt ophør af aktiviteterne 
træffes de nødvendige foranstaltninger for 
at undgå al risiko for forurening og bringe 
anlægsområdet tilbage til en 
forskriftsmæssig tilstand.

Or. de

Begrundelse

Jordbundsbeskyttelse er en meget lokal og stedspecifik opgave, der bør kontrolleres af de 
kompetente nationale myndigheder.  Bureaukratiske og meget detaljerede EU-bestemmelser 
såsom en udgangstilstandsrapport i henhold til artikel 22 strider mod nærhedsprincippet og 
er ude af proportioner.   Med tilbageførsel af anlægsområdet til en forskriftsmæssig tilstand 
undgås sundhedsfarer og forurening af miljøet.
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Ændringsforslag 98
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 12 – stk. 1 – litra e

Rådets holdning Ændringsforslag

(e) en udgangstilstandsrapport, når en 
sådan skal foreligge, i 
overensstemmelse med artikel 22, 
stk. 2 

udgår

Or. en

Begrundelse

Jordbundsbeskyttelse er meget lokal og stedspecifik og bør forvaltes af de kompetente 
myndigheder i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og de nationale 
miljølovgivninger. Meget detaljerede beskrivelser af foranstaltninger (såsom en 
udgangstilstandsrapport i henhold til artikel 22) skader nærheds- og 
proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 99
Oreste Rossi

Rådets holdning
Artikel 12 – stk. 1 – litra e

Rådets holdning Ændringsforslag

(e) en udgangstilstandsrapport, når en 
sådan skal foreligge, i overensstemmelse 
med artikel 22, stk. 2

udgår

Or. it
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Ændringsforslag 100
Edite Estrela

Rådets holdning
Artikel 12 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

(ka) i givet fald en vurdering, der viser 
behovet for fastsættelse af andre 
emissionsgrænseværdier end de 
emissionsniveauer, der er forbundet med 
BAT.

Or. pt

Begrundelse

Når driftslederen søger om godkendelse, bør han forelægge en vurdering, der begrunder en 
eventuel anmodning om dispensation.

Ændringsforslag 115
Edite Estrela

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

5a. Efter vedtagelse af en afgørelse om 
BAT-konklusionerne i henhold til stk. 5 
vurderer Kommissionen på grundlag af 
nedenstående kriterier, om det er 
nødvendigt for EU at gribe ind ved at 
indføre unionsdækkende mindstekrav for 
emissionsgrænseværdier og regler om 
overvågning og overholdelse i forbindelse 
med aktiviteter inden for de relevante 
BAT-konklusioners anvendelsesområde:
a) de pågældende aktiviteters indvirkning 
på miljøet som helhed, og 
b) gennemførelse af den bedste 
tilgængelige teknik i forbindelse med den 
pågældende aktivitet.
Efter at have indhentet udtalelse fra det i 
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stk. 3 omhandlede forum sender 
Kommissionen senest seks år efter 
vedtagelsen af en afgørelse om BAT-
konklusionerne Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om konklusionerne af 
den pågældende vurdering.

Or. pt

Begrundelse
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Vurderingen af behovet for et sikkerhedsnet bør først foretages seks år efter vedtagelsen af 
BAT-konklusionerne, fordi driftslederne har en frist på fem år (artikel 21, stk. 3) til at 
anvende den bedste tilgængelige teknik i henhold til de reviderede BAT-referencedokumenter 
og tilpasse sig de dermed forbundne emissionsniveauer.

Ændringsforslag 101
Frédérique Ries

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 3

Rådets holdning Ændringsforslag

Under hensyntagen til forummets udtalelse 
vedtages den vejledning, der er omhandlet i 
litra c) og d) i andet afsnit, efter 
forskriftsproceduren i artikel 75, stk. 2.

Under hensyntagen til forummets udtalelse 
vedtages den vejledning, der er omhandlet i 
litra c) og d) i andet afsnit, konsekvent 
efter forskriftsproceduren i artikel 75, stk. 
2, og den skal være i overensstemmelse 
med forummets udtalelse.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at understrege, at beslutningstagningen i forskriftsudvalget skal være i 
overensstemmelse med forummets udtalelse.

Ændringsforslag 102
Vladko Todorov Panayotov

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 5

Rådets holdning Ændringsforslag

5. Afgørelser om konklusionerne om BAT 
vedtages efter forskriftsproceduren i 
artikel 75, stk. 2.

5. Afgørelser om konklusionerne om BAT 
vedtages efter den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Or. en

Begrundelse

Eftersom afgørelser om BAT er forbundet med valget af teknologi, råvarer, 
vandrensningsanlæg, normer for det producerede affald og henstillinger om 
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affaldsbehandling, er det vigtigt for medlemsstaterne at deltage i proceduren til fastsættelse 
af BAT med deres nationale ekspertise.  Den almindelige lovgivningsprocedure gør det muligt 
for medlemsstaterne at deltage i udviklingen og vedtagelsen af afgørelserne om BAT. 
Desuden beholder Europa-Parlamentet sin kapacitet til at undersøge dokumenterne 
vedrørende afgørelserne om BAT.

Ændringsforslag 103
Marianne Thyssen

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 5

Rådets holdning Ændringsforslag

5. Afgørelser om konklusionerne om BAT 
vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 
75, stk. 2.

5. Afgørelser om konklusionerne om BAT 
fra BAT-referencedokumenter, som er 
resultatet af den udveksling af 
oplysninger, der er tilrettelagt i henhold til 
denne artikel efter den i artikel 83 nævnte 
dato, vedtages efter forskriftsproceduren i 
artikel 75, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

De ajourførte BAT-referencedokumenter, som venter på at blive vedtaget, eller som i 
øjeblikket er under revision, forhandles inden for rammerne af det gældende direktiv og i 
overensstemmelse med de gældende regler i Sevilla-processen. For at undgå afbrydelse af 
revisionsprocessen og give retssikkerhed til de sektorer, som har et BAT-referencedokument 
under forberedelse, bør det udtrykkeligt fremgå af direktivet, at de nye regler for vedtagelse 
af BAT-konklusionerne kun gælder for de BAT-referencedokumenter, hvor revisionsprocessen 
blev påbegyndt efter det reviderede direktivs ikrafttrædelse.

Ændringsforslag 104
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 5

Rådets holdning Ændringsforslag

5. Afgørelser om konklusionerne om BAT 
vedtages efter forskriftsproceduren i 

5. Afgørelser om konklusionerne om BAT 
vedtages af Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
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artikel 75, stk. 2. med artikel 76. Dette gælder kun for 
revision af BAT-referencedokumenter, 
der er påbegyndt efter det i artikel 83 
nævnte tidspunkt.  

Or. de

Begrundelse

Es sollte in der Richtlinie explizit klar gestellt werden, dass die BVT-Schlussfolgerungen, die 
unter der bestehenden IVU-Richtlinie erstellt wurden nicht mit den BVT-Schlussfolgerungen 
gleichgestellt werden können, die von der Kommission nach der neuen Richtlinie 
verabschiedet werden. Artikel 13 Absatz 5 und Absatz 7 zusammen sind diesbezüglich nicht 
eindeutig genug. Art. 13 Absatz 5 sollte dahingehend ergänzt werden, dass die neuen 
Regelungen zur Annahme der BVT-Schlussfolgerungen nur für die BVT-Merkblätter gelten, 
bei denen der Revisionsprozess nach Inkrafttreten der Richtlinie beginnt.

Ændringsforslag 105
Frédérique Ries

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 5

Rådets holdning Ændringsforslag

5. Afgørelser om konklusionerne om BAT 
vedtages efter forskriftsproceduren i 
artikel 75, stk. 2.

5. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 76, 
afgørelser om konklusionerne om BAT fra 
BAT-referencedokumenter, som er 
resultatet af den udveksling af 
oplysninger, der er tilrettelagt i henhold til 
denne artikel efter den i artikel 83 nævnte 
dato.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at understrege, at beslutningstagningen i forskriftsproceduren skal være i 
overensstemmelse med resultatet af Sevilla-processen.
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Ændringsforslag 106
Elisabetta Gardini

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 5

Rådets holdning Ændringsforslag

5. Afgørelser om konklusionerne om BAT 
vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 
75, stk. 2.

5. Efter høring af forummet vedtages 
afgørelser om konklusionerne om BAT 
efter forskriftsproceduren i artikel 75, stk. 
2. 

Dette stykke finder anvendelse på 
vedtagelsen og revisionen af BAT-
referencedokumenter efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv.

Or. it

Begrundelse

Det må sikres, at de berørte parter høres om vedtagelsen af afgørelser om BAT-
konklusionerne. 

Af hensyn til retssikkerheden er det vigtigt, at den allerede gældende procedure også kommer 
til at gælde for igangværende revisioner af BAT-referencedokumenter. 

Ændringsforslag 107
Oreste Rossi

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 5

Rådets holdning Ændringsforslag

5. Afgørelser om konklusionerne om BAT 
vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 
75, stk. 2.

5. Efter høring af forummet vedtages 
afgørelser om konklusionerne om BAT 
efter forskriftsproceduren i artikel 75, stk. 
2.

Dette stykke finder anvendelse på 
vedtagelsen og revisionen af BAT-
referencedokumenter efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv. 

Or. it
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Begrundelse

Det må sikres, at de berørte parter høres om vedtagelsen af afgørelser om BAT-
konklusionerne. Af hensyn til retssikkerheden er det vigtigt, at den allerede gældende 
procedure også kommer til at gælde for igangværende revisioner af BAT-
referencedokumenter. 

Ændringsforslag 108
Rovana Plumb

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 5

Rådets holdning Ændringsforslag

5. Afgørelser om konklusionerne om BAT 
vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 
75, stk. 2.

5. Afgørelser om konklusionerne om BAT 
vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 
75, stk. 2. Dette gælder kun for revision af 
BAT-referencedokumenter, der er 
påbegyndt efter den i artikel 83 nævnte 
dato. 

Or. en

Begrundelse

De ajourførte BAT-referencedokumenter, som venter på at blive vedtaget, eller som i 
øjeblikket er under revision, forhandles inden for rammerne af det gældende direktiv og i 
overensstemmelse med de gældende regler i Sevilla-processen. For at undgå afbrydelse af 
revisionsprocessen og give retssikkerhed til de sektorer, som har et BAT-referencedokument 
under forberedelse, bør det udtrykkeligt fremgå af direktivet, at de nye regler for vedtagelse 
af BAT-konklusionerne kun gælder for de BAT-referencedokumenter, hvor revisionsprocessen 
blev påbegyndt efter det reviderede direktivs ikrafttrædelse.

Ændringsforslag 109
Åsa Westlund

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

5a. Efter vedtagelsen af en afgørelse om 



PE439.994v01-00 40/78 AM\810288DA.doc

DA

BAT-konklusionerne i henhold til stk. 5 
foreslår Kommissionen unionsdækkende 
mindstekrav i det mindste for 
dioxinemissioner og furanemissioner 
senest den 31. december 2011 og for 
kviksølvemissioner senest den 31. 
december 2013. 
Efter vedtagelsen af en afgørelse om 
BAT-konklusionerne i henhold til stk. 5 
vurderer Kommissionen desuden behovet 
for unionsforanstaltninger i form af 
fastsættelse af unionsdækkende 
mindstekrav for emissionsgrænseværdier 
og regler om overvågning og overholdelse 
for så vidt angår aktiviteter inden for de 
pågældende BAT-konklusioners 
anvendelsesområde. Kommissionen 
foretager sin vurdering på grundlag af 
følgende kriterier og med henblik på: 
a) at evaluere og forebygge de 
pågældende aktiviteters indvirkning på 
miljøet som helhed og
b)  at evaluere den aktuelle situation med 
hensyn til gennemførelsen af de bedste 
tilgængelige teknikker for de pågældende 
aktiviteters vedkommende.
Efter at have indhentet udtalelse fra det i 
stk. 3 omhandlede forum og senest 12 
måneder efter vedtagelsen af en afgørelse 
om BAT-konklusionerne forelægger 
Kommissionen en rapport om resultaterne 
af vurderingen for Europa-Parlamentet 
og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at nå frem til et kompromis med Rådet om 
mindstekrav.
Det europæiske sikkerhedsnet yder kun minimal beskyttelse mod fortsat dårlig gennemførelse 
af de bedste tilgængelige teknikker. Det er særdeles vigtigt, at det europæiske sikkerhedsnet 
baseres på tekniske hensyn med udgangspunkt i de resultater, der kan nås med de bedste 
tilgængelige teknikker. Kviksølv, dioxiner og furaner er yderst giftige, persistente og 
bioakkumulerende forurenende stoffer, og forhindring og begrænsning af deres forekomst bør 
derfor prioriteres.
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Ændringsforslag 110
Martin Callanan

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

5a. Efter vedtagelsen af en afgørelse om 
BAT-konklusionerne i henhold til stk. 5 
vurderer Kommissionen behovet for 
unionsforanstaltninger i form af 
fastsættelse af unionsdækkende 
mindstekrav for emissionsgrænseværdier 
og regler om overvågning og vurdering af 
overholdelse for så vidt angår aktiviteter 
inden for de pågældende BAT-
konklusioners anvendelsesområde. 
Kommissionen foretager sin vurdering på 
grundlag af følgende kriterier: 
a) de pågældende aktiviteters indvirkning 
på miljøet som helhed og

b)  den aktuelle situation med hensyn til 
gennemførelsen af de bedste tilgængelige 
teknikker for de pågældende aktiviteters 
vedkommende.
Efter at have indhentet udtalelse fra det i 
stk. 3 omhandlede forum og senest 18 
måneder efter vedtagelsen af en afgørelse 
om BAT-konklusionerne forelægger 
Kommissionen en rapport om resultaterne 
af vurderingen for Europa-Parlamentet 
og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Det præciseres med denne ordlyd, at Kommissionen kun bør fastsætte regler for vurderingen 
af overholdelse af lovgivningen, således at det overlades til medlemsstaterne selv at afgøre, 
hvorledes der kan sikres overholdelse af lovgivningen. Desuden er det urealistisk at forestille 
sig, at Kommissionen vil kunne foretage en behørig undersøgelse af BAT-konklusionerne 
inden for en frist på 12 måneder, hvorfor en tidsramme på 18 måneder ville være at 
foretrække.
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Ændringsforslag 111
Martin Callanan

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 5 b (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

5b. Hvis den i stk. 5a omhandlede rapport 
finder, at der er behov for 
unionsdækkende mindstekrav for 
emissionsgrænseværdier eller regler om 
overvågning og vurdering af overholdelse, 
kan rapporten om nødvendigt ledsages af 
et lovgivningsmæssigt forslag. 

Or. en

Begrundelse

Fastsættelsen af fremtidige emissionsgrænseværdier bør ske efter den fælles 
beslutningsprocedure for Parlamentet og Rådet og ikke blot ved hjælp af delegerede 
retsakter. 

Ændringsforslag 112
Jutta Haug

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

5a. Hvis den i stk. 5a omhandlede rapport 
finder, at der er behov for 
unionsdækkende mindstekrav for 
emissionsgrænseværdier og regler om 
overvågning og overholdelse, vedtager 
Kommissionen, ved hjælp af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
76, mindstekrav for 
emissionsgrænseværdier og regler om 
overvågning og overholdelse for så vidt 
angår de pågældende aktiviteter.
Disse mindstekrav fastsættes tilstrækkelig 
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højt over de med den bedste tilgængelige 
teknik forbundne emissionsniveauer til, at 
der kan gives dispensation i 
overensstemmelse med artikel 15, stk. 4, 
første afsnit.
Inden mindstekravene for 
emissionsgrænseværdier og regler om 
overvågning og overholdelse for så vidt 
angår de pågældende aktiviteter vedtages, 
gør Kommissionen konklusionerne fra 
den i denne artikel omhandlede 
udveksling af oplysninger tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på unionsdækkende mindstekrav må Kommissionen følge denne tilgang. Desuden 
skal mindstekravene ligge over de med den bedste tilgængelige teknik forbundne 
emissionsniveauer for ar sikre den nødvendige minimumsforskel til, at der kan gives 
dispensation som omhandlet i artikel 15, stk. 4, uden at mindstekravene overskrides. 

Ændringsforslag 113
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

5a. Hvis den i stk. 5a omhandlede rapport 
finder, at der er behov for 
unionsdækkende mindstekrav for 
emissionsgrænseværdier og regler om 
overvågning og overholdelse, vedtager 
Kommissionen, ved hjælp af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
76, mindstekrav for 
emissionsgrænseværdier og regler om 
overvågning og overholdelse for så vidt 
angår de pågældende aktiviteter.
Mindstekravene fastsættes således, at der 
åbnes mulighed for anvendelsen af artikel 
15, stk. 4.
Inden mindstekravene for 



PE439.994v01-00 44/78 AM\810288DA.doc

DA

emissionsgrænseværdier og regler om 
overvågning og overholdelse for så vidt 
angår de pågældende aktiviteter vedtages, 
hører Kommissionen det i stk. 3 
omhandlede forum. Kommissionen 
aflægger rapport om de oplysninger, den 
modtager.

Or. en

Begrundelse

Unionsdækkende mindstekrav for emissionsgrænseværdier er nødvendige for at fremme 
anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik og for at sikre lige konkurrencevilkår. Når det 
konstateres, at der er et behov for unionsdækkende mindstekrav, skal Kommissionen vedtage 
sådanne mindstekrav.

Ændringsforslag 114
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 5 b (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

5b. Kommissionen fastsætter mindstekrav 
for emissionsgrænseværdier, tilsvarende 
parametre eller tekniske foranstaltninger 
og regler om overvågning og overholdelse 
for de pågældende aktiviteter, der er 
omtalt i stk. 5a, ved hjælp af delegerede 
retsakter, jf. artikel 76.
Disse mindstekrav fastsættes med tanke 
på betydelige miljøbelastninger forårsaget 
af de pågældende aktiviteter eller anlæg 
og baseres på de med BAT forbundne 
emissionsniveauer.
Der fastsættes mindstekrav på et passende 
niveau over de med BAT forbundne 
emissionsværdier, således at der kan 
fastsættes mindre strenge 
emissionsgrænseværdier, jf. artikel 15, 
stk.4, afsnit 1.
Før der vedtages mindstekrav for 
emissionsgrænseværdier og regler om
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overvågning og overholdelse for de 
pågældende aktiviteter, hører 
Kommissionen det i artikel 13, stk. 3, 
omtalte forum og aflægger rapport om 
resultatet af høringen, og om, hvordan 
der er blevet taget hensyn til denne. 

Or. de

Begrundelse

Med ændringsforslagene til artikel 13, stk. 5a (nyt) og artikel 13, stk. 5b (nyt) genindsættes 
ændringsforslag 62, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet under førstebehandlingen. Det 
bør også gøres klart, at mindstekravene skal være højere end de ”emissionsniveauer, der er 
forbundet med den bedste tilgængelige teknik” (BAT-AEL), dvs. der skal være en 
mindsteafstand mellem disse. Det vil sikre, at mindstekravene ikke overskrides, selv om der 
gøres brug af den i artikel 15, stk. 4, omtalte dispensation. 

Ændringsforslag 116
Edite Estrela

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 5 b (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

5b. Såfremt det fremgår af den i artikel 5a 
nævnte rapport, at det er nødvendigt at 
indføre unionsdækkende mindstekrav for 
emissionsgrænseværdier og regler om 
overvågning og overholdelse, forelægger 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 294 i EUF-traktaten Europa-
Parlamentet og Rådet et forslag om 
unionsdækkende mindstekrav for 
emissionsgrænseværdier og regler om 
overvågning og overholdelse, der finder 
anvendelse på de pågældende aktiviteter.

Or. pt

Begrundelse

En eventuel indføjelse af begrebet ”sikkerhedsnet” i dette forslag til direktiv bør ske under 
anvendelse af den fælles beslutningsprocedure med henblik på at sikre så stor deltagelse som 
mulig af alle interesserede parter. 
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Ændringsforslag 117
Christa Klaß

Rådets holdning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c – nr. i

Rådets holdning Ændringsforslag

i) målemetode, målingernes hyppighed og 
evalueringsprocedure, og

i) målemetode, målingernes hyppighed og 
evalueringsprocedure eller tilsvarende 
metoder, og

Or. xm

Begrundelse

Det hedder i artikel 14, stk. 1, at godkendelsen omfatter alle fornødne foranstaltninger. Disse 
gøres klarere i stk. 1, afsnit 2, litra c), nr. i). Af hensyn til klarheden bør det tilføjes, at andre 
veletablerede metoder, som opfylder de krævede høje miljøstandarder, også fortsat kan 
anvendes. Dette ændringsforslag kunne også gøre det muligt at anvende alternative metoder, 
således at det tyske system (ingen målinger på husdyrbrug, men i stedet anvendelse af en fast 
metode til optælling af dyr) kan bibeholdes.

Ændringsforslag 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rådets holdning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c – nr. i

Rådets holdning Ændringsforslag

i) målemetode, målingernes hyppighed og 
evalueringsprocedure, og

i) målemetode, målingernes hyppighed og 
evalueringsprocedure eller tilsvarende 
metoder, og

Or. en

Ændringsforslag 119
Mairead McGuinness

Rådets holdning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c – nr. i

Rådets holdning Ændringsforslag

i) målemetode, målingernes hyppighed og i) målemetode, målingernes hyppighed og 
evalueringsprocedure eller tilsvarende 
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evalueringsprocedure, og metoder, og

Or. en

Begrundelse

Det hedder i artikel 14, stk. 1, at godkendelse omfatter alle fornødne foranstaltninger. Dette 
gøres klarere i stk. 1, afsnit 2, litra c), nr. i). Andre veletablerede metoder, som også opfylder 
de krævede høje miljøstandarder, bør ligeledes tillades. Dette kunne gøre det muligt at 
anvende alternative metoder, således at det nationale system (ingen målinger på husdyrbrug, 
men i stedet anvendelse af en fast metode til optælling af dyr) kan bibeholdes.

Ændringsforslag 120
Richard Seeber

Rådets holdning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d

Rådets holdning Ændringsforslag

d) pligt til regelmæssigt og mindst hvert år 
at forelægge den kompetente myndighed:

d) pligt til regelmæssigt og mindst hvert år 
at forelægge den kompetente myndighed:

i) oplysninger på grundlag af resultaterne 
af emissionsovervågningen som anført i 
litra c) og andre oplysninger, der sætter den 
kompetente myndighed i stand til at 
kontrollere, at godkendelsesvilkårene 
overholdes, og

i) oplysninger på grundlag af resultaterne 
af emissionsovervågningen som anført i 
litra c) og andre påkrævede oplysninger, 
der sætter den kompetente myndighed i 
stand til at kontrollere, at 
godkendelsesvilkårene overholdes, og

ii) når artikel 15, stk. 3, litra b), er anvendt, 
et resumé af resultaterne af 
emissionsovervågningen, der gør det 
muligt at sammenligne med de 
emissionsniveauer, der er forbundet med 
den bedste tilgængelige teknik

ii) når artikel 15, stk. 3, litra b), er anvendt, 
et resumé af resultaterne af 
emissionsovervågningen, der gør det 
muligt at sammenligne med de 
emissionsniveauer, der er forbundet med 
den bedste tilgængelige teknik

Forudsat at der ved en inspektion ikke 
konstateres nogen alvorlig misligholdelse 
af godkendelsesvilkårene, kan den 
kompetente myndighed kun anmode om 
de i nr. i) omhandlede oplysninger hvert 
andet år.  

Or. en
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Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at nå frem til et kompromis for så vidt angår den 
hyppighed, hvormed driftsledere skal indberette oplysninger til den kompetente myndighed.  
Ændringsforslaget tager hensyn til ændringsforslag 20 fra Parlamentets 
førstebehandlingsholdning (indberetning mindst hvert andet år - under hensyn til 
inspektionsresultater) og præciserer, at godkendelsesvilkårene kun bør kræve indberetning af 
oplysninger, som den kompetente myndighed reelt har brug for til at kontrollere, om disse 
vilkår er overholdt.

Ændringsforslag 121
Elisabetta Gardini

Rådets holdning
Artikel 14 – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. Med forbehold af artikel 18 kan den 
kompetente myndighed fastsætte strengere 
godkendelsesvilkår end dem, der kan 
opfyldes ved brug af den bedste 
tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-
konklusionerne.

udgår

Or. it

Begrundelse

Fastsættelse af strengere godkendelsesvilkår end dem, der kan opfyldes ved brug af den 
bedste tilgængelige teknik, svarer ikke til miljømæssige krav af nogen art. Desuden er 
bestemmelsen overflødig, eftersom traktatens artikel 193 giver medlemsstaterne mulighed for 
at indføre strengere bestemmelser end de i EU-lovgivningen fastsatte bestemmelser. 

Ændringsforslag 122
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 14 – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. Med forbehold af artikel 18 kan den 
kompetente myndighed fastsætte strengere 
godkendelsesvilkår end dem, der kan 

udgår
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opfyldes ved brug af den bedste 
tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-
konklusionerne.

Or. de

Begrundelse

Muligheden for at kræve strengere godkendelsesvilkår end BAT uden form for forudsætninger 
er ikke foreneligt med proportionalitetsprincippet og svækker bestræbelserne på at udvikle 
emissionsværdier. 

Ændringsforslag 123
Rovana Plumb

Rådets holdning
Artikel 14 – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

Med forbehold af artikel 18 kan den 
kompetente myndighed fastsætte strengere 
godkendelsesvilkår end dem, der kan 
opfyldes ved brug af den bedste 
tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-
konklusionerne.

udgår

Or. en

Begrundelse

This article proposes the setting of stricter permit conditions than those achievable by the use 
of BAT (as described in the BREFs) and this without any environmental need (e.g. 
environmental quality standard) to do so. This is against the principle of sustainability and is 
as such not acceptable. Furthermore, Article 14(4) seems to be superfluous in the light of 
Article 193 (ex-Article 176) of the Treaty which already allows Member States to set stricter 
requirements. As such, Article 14(4) may lead to unintentional conclusions as one may argue 
that stricter requirements are not possible where such an explicit provision is missing in any 
other European legislation.
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Ændringsforslag 124
Antonio Masip Hidalgo

Rådets holdning
Artikel 14 – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. Med forbehold af artikel 18 kan den 
kompetente myndighed fastsætte strengere 
godkendelsesvilkår end dem, der kan 
opfyldes ved brug af den bedste 
tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-
konklusionerne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 125
Adam Gierek

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Uden at artikel 18 berøres heraf, 
fastsættes emissionsgrænseværdierne og de 
tilsvarende parametre og tekniske 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
14, stk. 1 og 2, på grundlag af den bedste 
tilgængelige teknik, uden at der foreskrives 
anvendelse af en bestemt teknik eller 
teknologi.

2. Uden at artikel 18 berøres heraf, 
fastsættes emissionsgrænseværdierne og de 
tilsvarende parametre og tekniske 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
14, stk. 1 og 2, på grundlag af de bedste 
lokalt tilgængelige teknikker og 
teknologier, uden at der foreskrives 
anvendelse af nogen bestemt af dem. For 
så vidt angår den bedste tilgængelige 
teknik, bør alle referencedokumenter, der 
er vedtaget før dette direktivs 
ikrafttrædelse, også, med henblik på 
fastsættelse af emissionsgrænseværdier, 
tage hensyn til det pågældende anlægs 
specifikke tekniske egenskaber, dets 
geografiske placering, de lokale 
råmaterialers geologiske egenskaber og 
lokale miljøforhold.

Or. pl
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Begrundelse

Det bør fremgå af artikel 15, at der med henblik på fastsættelse af emissionsgrænseværdier 
på grundlag af referencedokumenter om den bedste tilgængelige teknik, som er vedtaget, før 
direktivet om industrielle emissioner træder i kraft, bør tages hensyn til industrianlæggets 
specifikke tekniske egenskaber, dets geografiske placering, de lokale råmaterialers geologiske 
egenskaber og de lokale miljøforhold.

Ændringsforslag 126
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Theodoros Skylakakis, Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel 
Fernandes, Bogusław Sonik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

For så vidt angår BAT-
referencedokumenter vedtaget inden 
direktivets ikrafttræden tager 
emissionsgrænseværdier også hensyn til 
det pågældende anlægs tekniske 
egenskaber og geografiske placering samt 
til de lokale miljøforhold. 

Or. en

Begrundelse

Ved fastsættelsen af emissionsgrænseværdier for BAT-referencedokumenter vedtaget inden 
ikrafttrædelsen af direktivet om industrielle emissioner bør der tages hensyn til det 
pågældende anlægs tekniske egenskaber og geografiske placering samt til de lokale 
miljøforhold. Dette hensyn er i øjeblikket omhandlet i artikel 15, stk. 4, som ikke bør finde 
anvendelse på allerede eksisterende BAT-referencedokumenter. 

Ændringsforslag 127
Adam Gierek

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 3 – litra a

Rådets holdning Ændringsforslag

a) fastsættelse af emissionsgrænseværdier, (a) fastsættelse af emissionsgrænseværdier, 
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der ikke ligger over de emissionsniveauer, 
der er forbundet med den bedste 
tilgængelige teknik. Disse 
emissionsgrænseværdier fastsættes for 
samme eller kortere tidsrum og med 
samme referencevilkår som de 
emissionsniveauer, der er forbundet med 
den bedste tilgængelige teknik, eller

der ikke ligger over de emissionsniveauer, 
der er forbundet med den bedste 
tilgængelige teknik. Disse 
emissionsgrænseværdier fastsættes som 
den observerede gennemsnitsværdi 
defineret som den midterste værdi 
(medianen) af alle værdier i den 
talmængde, der er opnået ved anvendelse 
af den bedste tilgængelige teknik i den 
valgte observationsperiode, eller

Or. pl

Begrundelse

Det drejer sig om at måle gennemsnitsværdien af en talmængde, som gør det muligt at 
behandle data digitalt uden støj, som interfererer med computergrafikken.

Ændringsforslag 128
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

4. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der 
tages hensyn til det pågældende anlægs 
tekniske egenskaber, geografiske 
placering og de lokale miljøforhold, kan 
den kompetente myndighed i specifikke
tilfælde dispensere fra stk. 3 ved at 
fastsætte emissionsgrænseværdier, der 
afviger fra dem, der er fastsat i henhold til 
stk. 3.

4. Den kompetente myndighed kan i 
usædvanlige tilfælde og med forbehold af 
artikel 18 dispensere fra stk. 3 ved at 
fastsætte emissionsgrænseværdier, der 
afviger fra dem, der er fastsat i henhold til 
stk. 3, for anlæg, der allerede eksisterer 
på tidspunktet for vedtagelsen af BAT-
konklusionerne, og for en periode på op 
til fem år. Der kan kun gives en sådan 
dispensation, hvis det ved en teknisk 
vurdering påvises, at anvendelsen af en 
bedste tilgængelig teknik beskrevet i BAT-
referencedokumentet som følge af den 
geografiske placering eller de lokale 
miljøforhold vil få betydelige negative 
virkninger på alle miljømedier og derfor 
være uforenelig med den i artikel 11 
beskrevne integrerede tilgang. 

Or. en
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Ændringsforslag 129
Sirpa Pietikäinen

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

4. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der 
tages hensyn til det pågældende anlægs 
tekniske egenskaber, geografiske 
placering og de lokale miljøforhold, kan 
den kompetente myndighed i specifikke 
tilfælde dispensere fra stk. 3 ved at 
fastsætte emissionsgrænseværdier, der 
afviger fra dem, der er fastsat i henhold til 
stk. 3.

4. Den kompetente myndighed kan 
undtagelsesvis og i specifikke tilfælde 
dispensere fra stk. 3 ved at fastsætte 
mindre strenge emissionsgrænseværdier 
for eksisterende anlæg. 

Der kan kun gives dispensation, hvis det 
ved en teknisk vurdering påvises, at 
anvendelsen af en bedste tilgængelig 
teknik beskrevet i BAT-
referencedokumentet som følge af den 
geografiske placering eller de lokale 
miljøforhold vil få en betydelig negativ 
virkning på alle miljømedier og derfor 
være klart uforenelig med 
målsætningerne i artikel 11, litra c), d) og 
f), og med artikel 4 i direktiv 2000/60/EF1.
_____________
1Direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af 
en ramme for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende fleksibilitetsgrad for dispensationer må begrænses og baseres på klare 
kriterier for at udligne vilkårene inden for erhvervslivet og fremme innovation på 
miljøområdet. 
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Ændringsforslag 130
Åsa Westlund

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

4. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der 
tages hensyn til det pågældende anlægs 
tekniske egenskaber, geografiske 
placering og de lokale miljøforhold, kan 
den kompetente myndighed i specifikke 
tilfælde dispensere fra stk. 3 ved at 
fastsætte emissionsgrænseværdier, der 
afviger fra dem, der er fastsat i henhold til 
stk. 3.

4. Den kompetente myndighed kan som en 
undtagelse og i specifikke tilfælde samt 
med forbehold af artikel 18 dispensere fra 
stk. 3 ved at fastsætte mindre strenge 
emissionsgrænseværdier. Der kan kun 
gives en sådan dispensation, hvis det ved 
en vurdering påvises, at:

a) det pågældende anlægs specifikke 
geografiske placering eller de lokale
miljøforhold forhindrer anvendelse i hele 
eller en del af dette anlæg af den bedste 
tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumentet,  eller at
b) det pågældende eksisterende anlægs 
specifikke tekniske egenskaber forhindrer 
anvendelse i hele eller en del af dette 
anlæg af den bedste tilgængelige teknik 
som beskrevet i BAT-
referencedokumentet,  eller at
c) det pågældende eksisterende anlægs 
specifikke tekniske egenskaber, dets 
specifikke geografiske placering eller de 
specifikke lokale miljøforhold vil medføre 
udforholdsmæssigt store omkostninger 
sammenlignet med miljøfordelene, hvis 
den bedste tilgængelige teknik som 
beskrevet i BAT-referencedokumentet 
anvendes i dette specifikke anlæg. Disse 
uforholdsmæssigt store omkostninger skal 
være omkostninger, der ikke blev taget i 
betragtning ved udvekslingen af 
oplysninger om den bedste tilgængelige 
teknik.

Or. en
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(Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 32 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Ændringsforslag 131
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der 
tages hensyn til det pågældende anlægs 
tekniske egenskaber, geografiske 
placering og de lokale miljøforhold, kan 
den kompetente myndighed i specifikke 
tilfælde dispensere fra stk. 3 ved at 
fastsætte emissionsgrænseværdier, der 
afviger fra dem, der er fastsat i henhold til 
stk. 3.

Den kompetente myndighed kan i 
undtagelsestilfælde og med forbehold af 
artikel 18 dispensere fra stk. 3 ved at 
fastsætte mindre strenge
emissionsgrænseværdier. Der kan kun 
gives en sådan dispensation, hvis det ved 
en vurdering påvises, at:

a) det pågældende anlægs geografiske 
placering eller de lokale miljøforhold 
forhindrer anvendelse i hele eller en del 
af dette anlæg af den bedste tilgængelige 
teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne,  eller 
b) det pågældende anlægs tekniske 
egenskaber forhindrer anvendelse i hele 
eller en del af dette anlæg af den bedste 
tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne, eller
c) de økonomiske omkostninger ved 
anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik som beskrevet i BAT-
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referencedokumenterne vil være 
uforholdsmæssigt store sammenlignet 
med miljøfordelene.

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre størst mulig gennemsigtighed, når der fastsættes afvigende 
emissionsgrænseværdier, jf. artikel 15, stk. 4.

Ændringsforslag 132
Richard Seeber

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

4. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der 
tages hensyn til det pågældende anlægs 
tekniske egenskaber, geografiske 
placering og de lokale miljøforhold, kan 
den kompetente myndighed i specifikke 
tilfælde dispensere fra stk. 3 ved at 
fastsætte emissionsgrænseværdier, der 
afviger fra dem, der er fastsat i henhold til 
stk. 3.

4. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende kan den kompetente 
myndighed i usædvanlige tilfælde 
dispensere fra stk. 3 ved at fastsætte 
emissionsgrænseværdier, der afviger fra 
dem, der er fastsat i henhold til stk. 3, hvis:

a) det pågældende anlægs geografiske 
placering eller de lokale miljøforhold 
forhindrer anvendelse i dette anlæg eller 
en del af dette anlæg af den bedste 
tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumentet,  eller hvis
b) det pågældende anlægs tekniske 
egenskaber forhindrer anvendelse i dette 
anlæg eller en del af dette anlæg af den 
bedste tilgængelige teknik som beskrevet i 
BAT-referencedokumentet,  eller hvis
c) anvendelsen af den bedste tilgængelige 
teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumentet medfører en klar 
skævhed mellem økonomiske 
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omkostninger og miljøfordele, som giver 
anledning til at tage 
forholdsmæssigheden af en sådan 
anvendelse op til fornyet overvejelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilstræber et kompromis mellem artikel 15, stk. 4, i Rådets holdning og 
ændringsforslag 32 og 62 fra Parlamentets førstebehandlingsholdning.  Med henblik herpå 
bør anvendelsesområdet for stk. 4 begrænses til usædvanlige tilfælde, som ikke blev taget 
eller ikke kunne tages i behørig betragtning ved udarbejdelsen eller revisionen af et BAT-
referencedokument efter den i artikel 13 omhandlede procedure. 

Ændringsforslag 133
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

4. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der 
tages hensyn til det pågældende anlægs 
tekniske egenskaber, geografiske 
placering og de lokale miljøforhold, kan 
den kompetente myndighed i specifikke
tilfælde dispensere fra stk. 3 ved at 
fastsætte emissionsgrænseværdier, der 
afviger fra dem, der er fastsat i henhold til 
stk. 3.

4. Den kompetente myndighed kan i 
usædvanlige tilfælde og med forbehold af 
artikel 18 dispensere fra stk. 3 ved at 
fastsætte mindre strenge
emissionsgrænseværdier. Der kan kun 
gives en sådan dispensation, hvis det ved 
en vurdering påvises, at:

a) det pågældende anlægs geografiske 
placering eller de lokale miljøforhold 
forhindrer anvendelse i hele eller en del 
af dette anlæg af den bedste tilgængelige 
teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumentet,  eller at
b) det pågældende eksisterende anlægs 
tekniske egenskaber forhindrer 
anvendelse i hele eller en del af dette 
anlæg af den bedste tilgængelige teknik 
som beskrevet i BAT-
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referencedokumentet, eller at
c) anvendelsen af den bedste tilgængelige 
teknik i tilfælde, hvor litra a) finder 
anvendelse, vil få en klar og betydelig 
negativ virkning på alle miljømedier og 
derfor være uforenelig med 
målsætningerne i dette direktivs artikel 
11, litra c), d) og f), eller med artikel 4 i 
direktiv 2000/60/EF*.

Or. en

(Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 32 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Kriterierne for at give dispensation fra anvendelse af den bedste tilgængelige teknik bør være 
klare og præcise for at afhjælpe anvendelsesefterslæbet og de store forskelle mellem 
godkendelsesvilkårene i EU. Disse store forskelle skaber ulige vilkår inden for erhvervslivet i 
det indre marked til skade for EU-borgernes sundhed og med negative konsekvenser for 
miljøet til følge. 

Ændringsforslag 134
Edite Estrelamail.com

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

4. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der 
tages hensyn til det pågældende anlægs 
tekniske egenskaber, geografiske 
placering og de lokale miljøforhold, kan 
den kompetente myndighed i specifikke
tilfælde dispensere fra stk. 3 ved at 
fastsætte emissionsgrænseværdier, der 
afviger fra dem, der er fastsat i henhold til 
stk. 3.

Den kompetente myndighed kan i 
undtagelsestilfælde og med forbehold af 
artikel 18 dispensere fra stk. 3 ved at 
fastsætte mindre strenge
emissionsgrænseværdier. Sådanne 
undtagelser gælder kun, hvis det som 
resultat af en vurdering påvises, at:

a) det pågældende anlægs geografiske 
placering eller de lokale miljøforhold 
forhindrer anvendelse i hele eller en del 
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af dette anlæg af den bedste tilgængelige 
teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumentet, eller 
b) det pågældende anlægs tekniske 
egenskaber forhindrer anvendelse i hele 
eller en del af dette anlæg af den bedste 
tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumentet, eller 
c) anvendelsen af den bedste tilgængelige 
teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumentet medfører en klar 
skævhed mellem økonomiske 
omkostninger og miljøfordele, som giver 
anledning til at tage 
forholdsmæssigheden af en sådan 
anvendelse op til fornyet overvejelse.

Or. pt

Begrundelse

Offentlighedens deltagelse i forbindelse med anvendelse af undtagelser bør finde sted, når der 
foretages en offentlig høring vedrørende en ansøgning om godkendelse, jf. artikel 24, stk. 1. 
På den anden side fjernes henvisningen til artikel 13, stk. 5b, når Kommissionen efter 
vedtagelse af emissionsgrænseværdier for andre sektorer fremsætter det nødvendige forslag 
om ændring af denne artikel. Denne situation vil blive behandlet på samme måde som 
beskrevet i de nuværende bilag V-VIII i dette direktiv. 

Ændringsforslag 135
Åsa Westlund

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

4. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der 
tages hensyn til det pågældende anlægs 
tekniske egenskaber, geografiske 
placering og de lokale miljøforhold, kan 
den kompetente myndighed i specifikke 
tilfælde dispensere fra stk. 3 ved at 
fastsætte emissionsgrænseværdier, der 

4. Den kompetente myndighed kan som en 
undtagelse og i specifikke tilfælde samt 
med forbehold af artikel 18 dispensere fra 
stk. 3 ved at fastsætte mindre strenge 
emissionsgrænseværdier. Der kan kun 
gives en sådan dispensation, hvis det ved 
en vurdering påvises, at:
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afviger fra dem, der er fastsat i henhold til 
stk. 3.

a) det pågældende anlægs geografiske 
placering eller de lokale miljøforhold 
forhindrer anvendelse i hele eller en del 
af dette anlæg af den bedste tilgængelige 
teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumentet, eller at
b) det pågældende eksisterende anlægs 
tekniske egenskaber forhindrer 
anvendelse i hele eller en del af dette 
anlæg af den bedste tilgængelige teknik 
som beskrevet i BAT-
referencedokumentet.

Or. en

(Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 32 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Ændringsforslag 136
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Marc Tarabella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel Fernandes, Bogusław Sonik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta Korhola

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

4. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der tages 
hensyn til det pågældende anlægs tekniske 
egenskaber, geografiske placering og de 
lokale miljøforhold, kan den kompetente 
myndighed i specifikke tilfælde dispensere 

4. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der tages 
hensyn til det pågældende anlægs tekniske 
egenskaber, geografiske placering og de 
lokale miljøforhold, kan den kompetente 
myndighed i specifikke tilfælde fastsætte 
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fra stk. 3 ved at fastsætte 
emissionsgrænseværdier, der afviger fra 
dem, der er fastsat i henhold til stk. 3.

emissionsgrænseværdier, der afviger fra 
dem, der er fastsat i henhold til stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Det er særdeles vigtigt at sikre fleksibilitet ved fastsættelsen af emissionsgrænseværdier.

Ændringsforslag 137
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

4. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der tages 
hensyn til det pågældende anlægs tekniske 
egenskaber, geografiske placering og de 
lokale miljøforhold, kan den kompetente 
myndighed i specifikke tilfælde dispensere 
fra stk. 3 ved at fastsætte 
emissionsgrænseværdier, der afviger fra 
dem, der er fastsat i henhold til stk. 3.

4. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der tages 
hensyn til det pågældende anlægs tekniske 
egenskaber, geografiske placering og de 
lokale miljøforhold, kan den kompetente 
myndighed i specifikke tilfælde fastsætte 
emissionsgrænseværdier, der afviger fra 
dem, der er fastsat i henhold til stk. 3.

Or. fr

Begrundelse

Det bør undgås at anvende ordet "dispensere", da det lader formode, at der findes en 
myndighed, som er bemyndiget til at indrømme en sådan dispensation. I den bestemmelse, der 
her er tale om, skal det være op til medlemsstaterne at afgøre, om der skal fastsættes 
emissionsgrænseværdier, der adskiller sig fra de emissionsgrænseværdier, der er forbundet 
med den bedste tilgængelige teknik (BAT-AEL), forudsat at de forelægger detaljerede 
begrundelser for sådanne forskelle.   
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Ændringsforslag 138
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

4. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der tages 
hensyn til det pågældende anlægs tekniske 
egenskaber, geografiske placering og de 
lokale miljøforhold, kan den kompetente 
myndighed i specifikke tilfælde dispensere 
fra stk. 3 ved at fastsætte 
emissionsgrænseværdier, der afviger fra 
dem, der er fastsat i henhold til stk. 3.

4. Som en undtagelse fra stk. 3 tages der 
ved fastsættelsen af 
emissionsgrænseværdier for anlæg 
henhørende under punkt 6.6. i bilag I 
hensyn til de praktiske forhold, der gør sig 
gældende for disse kategorier af anlæg, 
samt til omkostninger og fordele ved disse 
foranstaltninger.  På grundlag af en 
vurdering af omkostninger og udbytte i 
miljømæssig og økonomisk henseende, 
hvorunder der tages hensyn til det 
pågældende anlægs tekniske egenskaber, 
geografiske placering og de lokale 
miljøforhold, kan den kompetente 
myndighed i specifikke tilfælde fastsætte 
emissionsgrænseværdier, der afviger fra 
dem, der er fastsat i henhold til stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 139
Mairead McGuinness

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

4. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der tages 
hensyn til det pågældende anlægs tekniske 
egenskaber, geografiske placering og de 
lokale miljøforhold, kan den kompetente 
myndighed i specifikke tilfælde dispensere 
fra stk. 3 ved at fastsætte 
emissionsgrænseværdier, der afviger fra 
dem, der er fastsat i henhold til stk. 3.

4. Som en undtagelse fra stk. 3 tages der 
ved fastsættelsen af 
emissionsgrænseværdier for anlæg 
henhørende under punkt 6.6. i bilag I 
hensyn til de praktiske forhold, der gør sig 
gældende for disse kategorier af anlæg, 
samt til omkostninger og fordele ved disse 
foranstaltninger. På grundlag af en 
vurdering af omkostninger og udbytte i 
miljømæssig og økonomisk henseende, 
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hvorunder der tages hensyn til det 
pågældende anlægs tekniske egenskaber, 
geografiske placering og de lokale 
miljøforhold, kan den kompetente 
myndighed i specifikke tilfælde fastsætte 
emissionsgrænseværdier, der afviger fra 
dem, der er fastsat i henhold til stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Den i artikel 9 i direktiv 96/61/EF omhandlede undtagelse bør bibeholdes. Det er meget dyrt 
at måle emissioner fra husdyrbrug, navnlig hvor der er tale om åbne stålkonstruktioner til 
frilandsbrug. Desuden er der et reelt problem i henseende til de tekniske muligheder for at 
kvantificere eller overvåge luftforurenende stoffer. Det er hverken muligt eller praktisk at 
fastsætte emissionsgrænseværdier for hvad der ifølge sagens natur er en variabel biologisk 
proces. I stedet bør disse grænseværdier erstattes med andre tekniske foranstaltninger, der 
muliggør en indirekte anvendelse af direktivet og overvågning af anvendelsen.

Ændringsforslag 140
Esther de Lange

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der tages 
hensyn til det pågældende anlægs tekniske 
egenskaber, geografiske placering og de 
lokale miljøforhold, kan den kompetente 
myndighed i specifikke tilfælde dispensere 
fra stk. 3 ved at fastsætte 
emissionsgrænseværdier, der afviger fra 
dem, der er fastsat i henhold til stk. 3.

På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der tages 
hensyn til det pågældende anlægs tekniske 
egenskaber, geografiske placering og de 
lokale miljøforhold, kan den kompetente 
myndighed i specifikke tilfælde og med 
forbehold af artikel 18 dispensere fra stk. 
3 ved at fastsætte emissionsgrænseværdier, 
der afviger fra dem, der er fastsat i henhold 
til stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Kun velbegrundede dispensationer bør tillades. Det kan ikke forsvares at give dispensation til 
nye anlæg og udvidelser af anlæg. 
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Ændringsforslag 141
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Den kompetente myndighed fremlægger 
årsagerne til anvendelsen af første afsnit, 
herunder resultaterne af vurderingen og 
begrundelsen for de fastsatte vilkår.

Den kompetente myndighed fremlægger i 
et bilag til godkendelsesvilkårene
dokumentmateriale vedrørende årsagerne 
til anvendelsen af første afsnit, herunder 
resultaterne af vurderingen og 
begrundelsen for de fastsatte vilkår, og 
meddeler Kommissionen disse 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 142
Sirpa Pietikäinen

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Den kompetente myndighed fremlægger 
årsagerne til anvendelsen af første afsnit,
herunder resultaterne af vurderingen og 
begrundelsen for de fastsatte vilkår.

Den kompetente myndighed fremlægger i 
et bilag til godkendelsesvilkårene
dokumentmateriale vedrørende årsagerne 
til anvendelsen af dispensation, herunder 
resultaterne af vurderingen og 
begrundelsen for de fastsatte vilkår, og 
meddeler Kommissionen disse 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende fleksibilitetsgrad for dispensationer må begrænses og baseres på klare 
kriterier for at udligne vilkårene inden for erhvervslivet og fremme innovation på 
miljøområdet. 
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Ændringsforslag 143
Åsa Westlund

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Den kompetente myndighed fremlægger 
årsagerne til anvendelsen af første afsnit, 
herunder resultaterne af vurderingen og 
begrundelsen for de fastsatte vilkår.

Den kompetente myndighed fremlægger i 
et bilag til godkendelsesvilkårene
dokumentmateriale vedrørende årsagerne 
til anvendelsen af første afsnit, herunder 
resultaterne af vurderingen og 
begrundelsen for de fastsatte vilkår, og 
meddeler Kommissionen disse 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Ændringsforslag 144
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Den kompetente myndighed fremlægger 
årsagerne til anvendelsen af første afsnit, 
herunder resultaterne af vurderingen og 
begrundelsen for de fastsatte vilkår.

Den kompetente myndighed dokumenterer 
årsagerne til anvendelsen af første afsnit, 
herunder resultaterne af vurderingen og 
begrundelsen for de fastsatte vilkår, i et 
bilag til godkendelsesvilkårene og 
offentliggør godkendelsesvilkårene og 
bilaget på internettet.
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Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre størst mulig gennemsigtighed, når der fastsættes afvigende 
emissionsgrænseværdier, jf. artikel 15, stk. 4.

Ændringsforslag 145
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Den kompetente myndighed fremlægger 
årsagerne til anvendelsen af første afsnit, 
herunder resultaterne af vurderingen og 
begrundelsen for de fastsatte vilkår.

Den kompetente myndighed fremlægger i 
et bilag til godkendelsesvilkårene
dokumentmateriale vedrørende årsagerne 
til anvendelsen af første afsnit, herunder 
resultaterne af vurderingen og 
begrundelsen for de fastsatte vilkår, og 
meddeler Kommissionen disse 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 32 fra førstebehandlingen. Kriterierne for at give 
dispensation fra anvendelse af den bedste tilgængelige teknik bør være klare og præcise for at 
afhjælpe anvendelsesefterslæbet og de store forskelle mellem godkendelsesvilkårene i EU. 
Disse store forskelle skaber ulige vilkår inden for erhvervslivet i det indre marked til skade 
for EU-borgernes sundhed og med negative konsekvenser for miljøet til følge.

Ændringsforslag 146
Edite Estrela

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Den kompetente myndighed fremlægger
årsagerne til anvendelsen af første afsnit, 
herunder resultaterne af vurderingen og 

Den kompetente myndighed gør ved hjælp 
af et dokument, der vedlægges 
godkendelsesvilkårene, rede for årsagerne 
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begrundelsen for de fastsatte vilkår. til anvendelsen af første afsnit, herunder 
resultaterne af vurderingen og 
begrundelsen for de fastsatte vilkår 

Or. pt

Begrundelse

Offentlighedens deltagelse i forbindelse med anvendelse af undtagelser bør finde sted, når der 
foretages en offentlig høring vedrørende en ansøgning om godkendelse, jf. artikel 24, stk. 1. 
På den anden side fjernes henvisningen til artikel 13, stk. 5b, når Kommissionen efter 
vedtagelse af emissionsgrænseværdier for andre sektorer fremsætter det nødvendige forslag 
om ændring af denne artikel. Denne situation vil blive behandlet på samme måde som 
beskrevet i de nuværende bilag V-VIII i dette direktiv. 

Ændringsforslag 147
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Den kompetente myndighed fremlægger 
årsagerne til anvendelsen af første afsnit, 
herunder resultaterne af vurderingen og 
begrundelsen for de fastsatte vilkår.

Den kompetente myndighed fremlægger 
årsagerne til anvendelsen af første afsnit, 
herunder resultaterne af vurderingen og 
begrundelsen for de fastsatte vilkår. Disse 
årsager skal til enhver tid være 
tilgængelige for Kommissionen og 
medlemsstaterne, med forbehold af 
fortrolig behandling af kommercielle 
oplysninger.

Or. fr

Begrundelse

Det bør undgås at anvende ordet "dispensere", da det lader formode, at der findes en 
myndighed, som er bemyndiget til at indrømme en sådan dispensation. I den bestemmelse, der 
her er tale om, skal det være op til medlemsstaterne at afgøre, om der skal fastsættes 
emissionsgrænseværdier, der adskiller sig fra de emissionsgrænseværdier, der er forbundet 
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med den bedste tilgængelige teknik (BAT-AEL), forudsat at de forelægger detaljerede 
begrundelser for sådanne forskelle.   

Ændringsforslag 148
Edite Estrela

Rådets holdning
Article 15 – paragraph 4 – subparagraph 3

Rådets holdning Ændringsforslag

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

udgår

Or. pt

Begrundelse

 Offentlighedens deltagelse i forbindelse med anvendelse af undtagelser bør finde sted, når 
der foretages en offentlig høring vedrørende en ansøgning om godkendelse, jf. artikel 24, stk. 
1. På den anden side fjernes henvisningen til artikel 13, stk. 5b, når Kommissionen efter 
vedtagelse af emissionsgrænseværdier for andre sektorer fremsætter det nødvendige forslag 
om ændring af denne artikel. Denne situation vil blive behandlet på samme måde som 
beskrevet i de nuværende bilag V-VIII i dette direktiv. 

Ændringsforslag 149
Oreste Rossi

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 3

Rådets holdning Ændringsforslag

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

udgår

Or. it
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Begrundelse

Afsnit 3 og afsnit 1 er indbyrdes modstridende.

Ændringsforslag 150
Åsa Westlund

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 3

Rådets holdning Ændringsforslag

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

Emissionsgrænseværdierne må dog ikke 
være højere end mindstekravene, herunder 
emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
henhold til artikel 13, stk. 5b, eller i bilag 
til dette direktiv, hvor disse gælder.

Hvis det er nødvendigt for at overholde 
direktiv 2001/81/EF om nationale 
emissionslofter, giver medlemsstaterne 
ikke dispensation.
Under alle omstændigheder bør der ikke 
forårsages nogen betydelig forurening, og 
der bør opnås et højt beskyttelsesniveau 
for miljøet som helhed betragtet.
Medlemsstaterne sikrer, at de berørte 
borgere får tidlig og effektiv mulighed for 
at deltage i beslutningsprocessen 
vedrørende indrømmelse af den i dette 
stykke omhandlede dispensation.

Or. en

Begrundelse

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.
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Ændringsforslag 151
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 3

Rådets holdning Ændringsforslag

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

Emissionsgrænseværdierne må dog ikke 
være højere end mindstekravene for 
emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
henhold til artikel 13, stk. 5b, eller i bilag 
til dette direktiv, hvor disse gælder.

Ved overvejelser om, hvorvidt der skal 
gives dispensation, sikrer 
medlemsstaterne, at de i direktiv 
2001/81/EF fastsatte nationale 
emissionslofter ikke overskrides. 
Under alle omstændigheder bør der ikke 
forårsages nogen betydelig forurening, og 
der bør opnås et højt beskyttelsesniveau 
for miljøet som helhed betragtet.
Medlemsstaterne sikrer, at de berørte 
borgere får tidlig og effektiv mulighed for 
at deltage i beslutningsprocessen 
vedrørende indrømmelse af den i dette 
stykke omhandlede dispensation.

Or. en

Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 32 fra førstebehandlingen. Kriterierne for at give 
dispensation fra anvendelse af den bedste tilgængelige teknik bør være klare og præcise for at 
afhjælpe anvendelsesefterslæbet og de store forskelle mellem godkendelsesvilkårene i EU. 
Disse store forskelle skaber ulige vilkår inden for erhvervslivet i det indre marked til skade 
for EU-borgernes sundhed og med negative konsekvenser for miljøet til følge. 
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Ændringsforslag 152
Sirpa Pietikäinen

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 3

Rådets holdning Ændringsforslag

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

Emissionsgrænseværdierne må dog ikke 
være højere end mindstekravene, herunder 
emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
henhold til artikel 13, stk. 5b, eller i bilag 
til dette direktiv, hvor disse gælder.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende fleksibilitetsgrad for dispensationer må begrænses og baseres på klare 
kriterier for at udligne vilkårene inden for erhvervslivet og fremme innovation på 
miljøområdet. 

Ændringsforslag 153
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 3

Rådets holdning Ændringsforslag

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

Emissionsgrænseværdierne må dog ikke 
være højere end dem, der er fastsat i 
bilagene.

De kompetente myndigheder anvender 
ikke dette stykke, hvis der er risiko for, at 
miljøkvalitetsnormer ikke kan opfyldes, og 
sikrer under alle omstændigheder, at 
eventutelle afvigelser ikke får nogen 
væsentlig indvirkning på det lokale miljø.
Medlemsstaterne sikrer, at de berørte 
borgere får tidlig og effektiv mulighed for 
at deltage i beslutningsprocessen 
vedrørende indrømmelse af den i dette 
stykke omhandlede dispensation.
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Or. en

Ændringsforslag 154
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 3

Rådets holdning Ændringsforslag

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

Disse emissionsgrænseværdier må dog 
ikke være højere end de mindstekrav, der 
er fastsat i henhold til artikel 13, stk. 5b, 
eller i bilag V til VIII, hvor disse gælder.

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre størst mulig gennemsigtighed, når der fastsættes afvigende 
emissionsgrænseværdier, jf. artikel 15, stk. 4.

Ændringsforslag 155
Richard Seeber

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 3

Rådets holdning Ændringsforslag

Emissionsgrænseværdierne 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  
bilag V til VIII eller vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 74a, hvor 
disse gælder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilstræber et kompromis mellem artikel 15, stk. 4, i Rådets holdning og 
ændringsforslag 32 og 62 fra Parlamentets førstebehandlingsholdning.  Med henblik herpå 
bør anvendelsesområdet for stk. 4 begrænses til usædvanlige tilfælde, som ikke blev taget 
eller ikke kunne tages i behørig betragtning ved udarbejdelsen eller revisionen af et BAT-
referencedokument efter den i artikel 13 omhandlede procedure.
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Ændringsforslag 156
Esther de Lange

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 3 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

Der gives ikke dispensation til anlæg eller 
udvidelser af anlæg, som er godkendt 
efter den i artikel 77, stk. 1, nævnte dato.

Or. en

Begrundelse

Kun velbegrundede dispensationer bør tillades. Det kan ikke forsvares at give dispensation til 
nye anlæg og udvidelser af anlæg. 

Ændringsforslag 157
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 3 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de berørte 
borgere får tidlig og effektiv mulighed for 
at deltage i beslutningsprocessen 
vedrørende indrømmelse af den i dette 
stykke omhandlede dispensation. Hvert år 
forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen en rapport over de 
dispensationer, der er givet. 
Kommissionen offentliggør rapporterne 
på internettet.

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre størst mulig gennemsigtighed, når der fastsættes afvigende 
emissionsgrænseværdier, jf. artikel 15, stk. 4.
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Ændringsforslag 158
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 4

Rådets holdning Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte vejledning, 
der specificerer de kriterier, der skal tages 
i betragtning i forbindelse med 
anvendelsen af dette stykke.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Det bør undgås at anvende ordet "dispensere", da det lader formode, at der findes en 
myndighed, som er bemyndiget til at indrømme en sådan dispensation. I den bestemmelse, der 
her er tale om, skal det være op til medlemsstaterne at afgøre, om der skal fastsættes 
emissionsgrænseværdier, der adskiller sig fra de emissionsgrænseværdier, der er forbundet 
med den bedste tilgængelige teknik (BAT-AEL), forudsat at de forelægger detaljerede 
begrundelser for sådanne forskelle.   

Ændringsforslag 159
Edite Estrela

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 4

Rådets holdning Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte vejledning, 
der specificerer de kriterier, der skal tages 
i betragtning i forbindelse med 
anvendelsen af dette stykke.

udgår

Or. pt

Begrundelse

Offentlighedens deltagelse i forbindelse med anvendelse af undtagelser bør finde sted, når der 
foretages en offentlig høring vedrørende en ansøgning om godkendelse, jf. artikel 24, stk. 1. 
På den anden side fjernes henvisningen til artikel 13, stk. 5b, når Kommissionen efter 
vedtagelse af emissionsgrænseværdier for andre sektorer fremsætter det nødvendige forslag 
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om ændring af denne artikel. Denne situation vil blive behandlet på samme måde som 
beskrevet i de nuværende bilag V-VIII i dette direktiv. 

Ændringsforslag 160
Sirpa Pietikäinen

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 4

Rådets holdning Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte vejledning, 
der specificerer de kriterier, der skal tages 
i betragtning i forbindelse med 
anvendelsen af dette stykke.

Hvis det er nødvendigt for at overholde 
direktiv 2001/81/EF om nationale 
emissionslofter, giver medlemsstaterne 
ikke dispensation.
Under alle omstændigheder bør der ikke 
forårsages nogen betydelig forurening, og 
der bør opnås et højt beskyttelsesniveau 
for miljøet som helhed betragtet.
Medlemsstaterne sikrer, at de berørte 
borgere får tidlig og effektiv mulighed for 
at deltage i beslutningsprocessen 
vedrørende indrømmelse af den i dette 
stykke omhandlede dispensation. 
Senest den * vedtager Kommissionen ved 
hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 
76, særlige kriterier for indrømmelse af 
den i dette stykke omhandlede 
dispensation.
* EUT: ét år efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende fleksibilitetsgrad for dispensationer må begrænses og baseres på klare 
kriterier for at udligne vilkårene inden for erhvervslivet og fremme innovation på 
miljøområdet. 
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Ændringsforslag 161
Åsa Westlund

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 4

Rådets holdning Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte vejledning, 
der specificerer de kriterier, der skal tages 
i betragtning i forbindelse med 
anvendelsen af dette stykke.

Senest 18 måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden vedtager Kommissionen ved 
hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 
76, særlige kriterier for indrømmelse af 
den i dette stykke omhandlede 
dispensation.

Or. en

Begrundelse

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Ændringsforslag 162
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 4

Rådets holdning Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte vejledning, 
der specificerer de kriterier, der skal tages 
i betragtning i forbindelse med 
anvendelsen af dette stykke.

Senest den * vedtager Kommissionen ved 
hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 
76, særlige kriterier for indrømmelse af 
den i dette stykke omhandlede 
dispensation.

_____________
* EUT: ét år efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 163
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 4

Rådets holdning Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte vejledning, 
der specificerer de kriterier, der skal tages 
i betragtning i forbindelse med 
anvendelsen af dette stykke.

Senest 12 måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden vedtager Kommissionen ved 
hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 
76, særlige kriterier for indrømmelse af 
den i dette stykke omhandlede 
dispensation.

Or. en

Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 32 fra førstebehandlingen. Kriterierne for at give 
dispensation fra anvendelse af den bedste tilgængelige teknik bør være klare og præcise for at 
afhjælpe anvendelsesefterslæbet og de store forskelle mellem godkendelsesvilkårene i EU. 
Disse store forskelle skaber ulige vilkår inden for erhvervslivet i det indre marked til skade 
for EU-borgernes sundhed og med negative konsekvenser for miljøet til følge.

Ændringsforslag 164
Sirpa Pietikäinen

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 5

Rådets holdning Ændringsforslag

De kompetente myndigheder revurderer 
anvendelsen af første afsnit som led i hver 
enkelt revurdering af 
godkendelsesvilkårene i henhold til artikel 
21.

Dispensationen gælder for en periode på 
højst fem år, og de kompetente 
myndigheder revurderer anvendelsen af 
første afsnit som led i hver enkelt 
revurdering af godkendelsesvilkårene i 
henhold til artikel 21.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende fleksibilitetsgrad for dispensationer må begrænses og baseres på klare 
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kriterier for at udligne vilkårene inden for erhvervslivet og fremme innovation på 
miljøområdet. 

Ændringsforslag 165
Marianne Thyssen

Rådets holdning
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

I tilfælde, hvor bestemmelser om vand- og 
jordbundsbeskyttelse allerede er ved at 
blive gennemført på nationalt plan, 
forpligter medlemsstaterne ikke 
driftslederen til at foretage den periodiske 
overvågning.

Or. en

Begrundelse

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.


