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Amendement 53
João Ferreira

Standpunt van de Raad 
Overweging 2

Standpunt van de Raad Amendement

(2) Teneinde de door industriële 
activiteiten veroorzaakte verontreiniging te 
voorkomen, te verminderen en zo veel 
mogelijk uit te bannen, overeenkomstig het 
beginsel dat de vervuiler betaalt en het 
beginsel van preventie van verontreiniging, 
is het noodzakelijk een algemeen kader tot 
stand te brengen voor toezicht op de 
belangrijkste industriële activiteiten, 
waarbij voorrang wordt gegeven aan het 
nemen van maatregelen aan de bron en een 
zorgvuldig beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen wordt verzekerd. 

(2) Teneinde de door industriële 
activiteiten veroorzaakte verontreiniging te 
voorkomen, te verminderen en zo veel 
mogelijk uit te bannen, overeenkomstig het 
beginsel dat de vervuiler betaalt en het 
beginsel van preventie van verontreiniging, 
is het noodzakelijk een algemeen kader tot 
stand te brengen voor toezicht op de 
belangrijkste industriële activiteiten, 
waardoor wordt gewaarborgd dat de 
verantwoordelijkheid ligt bij de 
exploitanten gezien de specifieke 
kenmerken van bedrijfstakken en 
exploitanten, waarbij voorrang wordt 
gegeven aan het nemen van maatregelen 
aan de bron en een zorgvuldig beheer van 
de natuurlijke hulpbronnen wordt 
verzekerd.

Or. pt

Amendement 54
Andres Perello Rodriguez

Standpunt van de Raad 
Overweging 2

Standpunt van de Raad Amendement

(2) Teneinde de door industriële 
activiteiten veroorzaakte verontreiniging te 
voorkomen, te verminderen en zo veel 
mogelijk uit te bannen, overeenkomstig het 
beginsel dat de vervuiler betaalt en het 
beginsel van preventie van verontreiniging, 
is het noodzakelijk een algemeen kader tot 
stand te brengen voor toezicht op de 
belangrijkste industriële activiteiten, 
waarbij voorrang wordt gegeven aan het 
nemen van maatregelen aan de bron en een 
zorgvuldig beheer van de natuurlijke 

(2) Teneinde de door industriële 
activiteiten veroorzaakte verontreiniging te 
voorkomen, te verminderen en zo veel 
mogelijk uit te bannen, overeenkomstig het 
beginsel dat de vervuiler betaalt en het 
beginsel van preventie van verontreiniging, 
is het noodzakelijk een algemeen kader tot 
stand te brengen voor toezicht op de 
belangrijkste industriële activiteiten, 
waarbij voorrang wordt gegeven aan het 
nemen van maatregelen aan de bron en een 
zorgvuldig beheer van de natuurlijke 
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hulpbronnen wordt verzekerd. hulpbronnen wordt verzekerd en, zo nodig, 
rekening wordt gehouden met de 
sociaaleconomische toestand en specifieke 
plaatselijke kenmerken van de locatie 
waar de werkzaamheden plaats hebben .

Or. es

Motivering

Dit amendement beoogt de steun voor terechte uitzonderingen die reeds in het standpunt van de 
Raad zijn opgenomen te versterken.

Amendement 55
Kriton Arsenis

Standpunt van de Raad 
Overweging 2 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(2 bis) Om de voorkoming en beheersing 
van vervuiling te waarborgen mag iedere 
installatie uitsluitend werken als zij 
beschikt over een vergunning of, in het 
geval van bepaalde installaties en 
werkzaamheden in het kader waarvan 
organische oplosmiddelen worden 
gebruikt, uitsluitend indien zij beschikken 
over een vergunning dan wel 
geregistreerd zijn. In het algemeen moet 
het gebruik van organische oplosmiddelen 
tot een minimum worden beperkt.

Or. el

Amendement 56
Åsa Westlund, Jo Leinen

Standpunt van de Raad 
Overweging 3

Standpunt van de Raad Amendement

(3) Afzonderlijke initiatieven ter 
bestrijding van emissies in de lucht, het 
water of de bodem kunnen ertoe leiden dat 
verontreiniging van het ene 
milieucompartiment naar het andere wordt 
overgeheveld, in plaats van dat het milieu 

(3) Afzonderlijke initiatieven ter 
bestrijding van emissies in de lucht, het 
water of de bodem kunnen ertoe leiden dat 
verontreiniging van het ene 
milieucompartiment naar het andere wordt 
overgeheveld, in plaats van dat het milieu 
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in zijn geheel wordt beschermd. Daarom is 
het passend te voorzien in een 
geïntegreerde benadering inzake preventie 
en beheersing van de emissies in lucht, 
water en bodem, afvalbeheer, energie-
efficiëntie en preventie van ongevallen.

in zijn geheel wordt beschermd. Daarom is 
het passend te voorzien in een 
geïntegreerde benadering inzake preventie 
en beheersing van de emissies in lucht, 
water en bodem, afvalbeheer, energie-
efficiëntie en preventie van ongevallen en 
door in de Europese Unie te zorgen voor 
gelijke mededingingsvoorwaarden via 
harmonisatie van de eisen op het gebied 
van milieuprestaties. 

Or. de

Motivering

Uitsluitend wanneer alle industriële installaties in de EU voldoen aan de milieunormen op de 
grondslag van BBT kan een hoger niveau van milieubescherming worden verwezenlijkt, zonder 
dat in dit kader mededingingsvervalsingen in de EU worden veroorzaakt.  

Amendement 57
Kriton Arsenis

Standpunt van de Raad 
Overweging 5

Standpunt van de Raad Amendement

5. Om de preventie en beheersing van 
verontreiniging te verzekeren, mogen 
installaties alleen worden geëxploiteerd als 
daarvoor een vergunning is verleend of, in 
het geval van bepaalde installaties en 
activiteiten waarbij organische 
oplosmiddelen worden gebruikt, alleen als 
daarvoor een vergunning is verleend of 
indien zij zijn geregistreerd. 

5. Om de preventie en beheersing van 
verontreiniging te verzekeren, mogen 
installaties alleen worden geëxploiteerd als 
daarvoor een vergunning is verleend of, in 
het geval van bepaalde installaties en 
activiteiten waarbij organische 
oplosmiddelen worden gebruikt, alleen als 
daarvoor een vergunning is verleend of 
indien zij zijn geregistreerd. In het 
algemeen moet het gebruik van 
organische oplosmiddelen tot een 
minimum worden beperkt.

Or. en
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Amendement 58
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad 
Overweging 9

Standpunt van de Raad Amendement

(9) Teneinde overlappingen in de 
regelgeving te vermijden, dienen
vergunningen voor installaties die vallen 
onder Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap, geen emissiegrenswaarde te 
bevatten voor directe emissies van de in 
bijlage I van die richtlijn gespecificeerde 
broeikasgassen, tenzij dit noodzakelijk is 
om te garanderen dat er geen significante 
plaatselijke verontreiniging wordt 
veroorzaakt of indien de betrokken 
installatie van die regeling is uitgesloten.

(9) Teneinde overlappingen in de 
regelgeving te vermijden, hoeven
vergunningen voor installaties die vallen 
onder Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap, geen emissiegrenswaarde te 
bevatten voor directe emissies van de in 
bijlage I van die richtlijn gespecificeerde 
broeikasgassen, tenzij dit noodzakelijk is 
om te garanderen dat er geen significante 
plaatselijke verontreiniging wordt 
veroorzaakt of indien de betrokken 
installatie van die regeling is uitgesloten.

Or. en

Motivering

Amendement op de grondslag van artikel 66, lid 2, letter d, ten eerste met het oog op de 
juridische helderheid daar de Uniewetgeving de lidstaten overeenkomstig artikel 193 VWEU niet 
verbiedt striktere nationale eisen toe te passen inzake broeikasgassen, en ten tweede om de 
lidstaten die ervoor kiezen dergelijke eisen toe te passen in staat stellen zulks te doen in het 
kader van de geïntegreerde vergunning overeenkomstig onderhavige richtlijn. Sinds de eerste 
lezing door het EP hebben het VK, NL en de Commissie laten weten een andere juridische uitleg 
te geven aan artikel 9, lid 1.

Amendement 59
João Ferreira

Standpunt van de Raad
Overweging 9

Standpunt van de Raad Amendement

(9) Teneinde overlappingen in de 
regelgeving te vermijden, dienen
vergunningen voor installaties die vallen 
onder Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 

(9) Teneinde overlappingen in de 
regelgeving te vermijden, mogen
vergunningen voor installaties die vallen 
onder Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
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13 oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap (1), geen 
emissiegrenswaarde te bevatten voor 
directe emissies van de in bijlage I van die 
richtlijn gespecificeerde broeikasgassen, 
tenzij dit noodzakelijk is om te garanderen 
dat er geen significante plaatselijke 
verontreiniging wordt veroorzaakt of 
indien de betrokken installatie van die 
regeling is uitgesloten. 

13 oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap, indien de lidstaten dit 
besluiten, een emissiegrenswaarde 
bevatten voor directe emissies van de in 
bijlage I van die richtlijn gespecificeerde 
broeikasgassen, tenzij dit noodzakelijk is 
om te garanderen dat er geen significante 
plaatselijke verontreiniging wordt 
veroorzaakt of indien de betrokken 
installatie van die regeling is uitgesloten. 

Or. pt

Amendement 60
Sirpa Pietikäinen, Åsa Westlund, Chris Davies

Standpunt van de Raad
Overweging 9 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(9 bis) Overeenkomstig artikel 193 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is het lidstaten door geen 
enkele bepaling in onderhavige richtlijn 
verboden striktere nationale 
beschermingseisen te handhaven of in te 
voeren, bij voorbeeld eisen ten aanzien 
van de uitstoot van broeikasgassen voor 
installaties die vallen onder Bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG, mits deze 
maatregelen verenigbaar zijn  met de 
Verdragen en op voorwaarde dat de 
Commissie op de hoogte is gesteld.

Or. en

Motivering

Sinds de eerste lezing zijn er in een aantal lidstaten openbare debatten ontstaan over de 
vaststelling van voorschriften voor de CO2-uitstoot door nieuwe thermische energiecentrales. De 
meningen over de verenigbaarheid van deze maatregelen met de EU-wetgeving lopen uiteen. 
Een amendement ter verduidelijking hiervan is dus verdedigbaar overeenkomstig artikel 66, 
lid 2, letter d), van het Reglement van het Parlement: “rekening te houden met een nieuw feit 
dat, respectievelijk een nieuwe juridische situatie die zich sinds de eerste lezing heeft 
voorgedaan”.
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Amendement 61
Kriton Arsenis

Standpunt van de Raad 
Overweging 11

Standpunt van de Raad Amendement

(11) De vergunning dient alle 
noodzakelijke maatregelen te bevatten om 
een hoog beschermingsniveau van het 
milieu als geheel tot stand te brengen en 
om ervoor te zorgen dat de installatie 
wordt geëxploiteerd volgens de algemene 
beginselen die van toepassing zijn op de 
fundamentele verplichtingen van de 
exploitant. De vergunning dient voorts 
emissiegrenswaarden voor 
verontreinigende stoffen of gelijkwaardige 
parameters of technische maatregelen, 
passende voorschriften ter bescherming 
van de bodem en het grondwater alsook 
monitoringvoorschriften te bevatten. De 
vergunningsvoorwaarden dienen te worden 
vastgesteld op basis van de beste 
beschikbare technieken.

(11) De vergunning dient alle 
noodzakelijke maatregelen te bevatten om 
een hoog beschermingsniveau van het 
milieu als geheel tot stand te brengen, en
dient voorts emissiegrenswaarden voor 
verontreinigende stoffen, passende 
voorschriften ter bescherming van de 
bodem en het grondwater,
monitoringvoorschriften te bevatten en een 
lijst van de gebruikte gevaarlijke stoffen 
of preparaten, zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 
juni 1967 betreffende de aanpassing van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke stoffen1. De 
vergunningsvoorwaarden dienen te worden 
vastgesteld op basis van de beste 
beschikbare technieken.
______________
1 PB L 196,van 16.8 1967, blz. 1.

Or. en

Amendement 62
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Overweging 15

Standpunt van de Raad Amendement

(15) Teneinde rekening te houden met 
bepaalde specifieke omstandigheden 
waarin de toepassing van emissieniveaus 
die eigen zijn aan de best beschikbare 
technieken tot onevenredig hoge kosten in 
vergelijking met de milieuvoordelen zou 
leiden, dient de bevoegde autoriteiten de 
mogelijkheid te worden geboden 
emissiegrenswaarden vast te stellen die van 

(15) Teneinde rekening te houden met 
bepaalde specifieke omstandigheden 
waarin de toepassing van emissieniveaus 
die eigen zijn aan de best beschikbare 
technieken tot aanzienlijke ongunstige 
mediaoverschrijdende gevolgen zou 
leiden, dient de bevoegde autoriteiten de 
mogelijkheid te worden geboden 
emissiegrenswaarden vast te stellen die van 
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deze niveaus afwijken. Deze afwijkingen 
moeten worden gebaseerd op een 
beoordeling aan de hand van 
welomschreven criteria. De in deze 
richtlijn vastgestelde emissiegrenswaarden 
mogen niet worden overschreden. Er mag 
in geen geval aanzienlijke verontreiniging 
worden veroorzaakt en er moet een hoog 
niveau van bescherming van het milieu in 
zijn geheel worden bereikt.

deze niveaus afwijken. Deze afwijkingen 
moeten aansluiten op de geïntegreerde 
benadering, worden gebaseerd op een 
nauwkeurige technische beoordeling aan 
de hand van welomschreven criteria en van 
beperkte duur. De in deze richtlijn 
vastgestelde emissiegrenswaarden mogen 
niet worden overschreden. Er mag in geen 
geval aanzienlijke verontreiniging worden 
veroorzaakt en er moet een hoog niveau 
van bescherming van het milieu in zijn 
geheel worden bereikt.

Or. en

Motivering

Aanpassing van een door de Raad toegevoegde nieuwe overweging.

Amendement 63
Andres Perello Rodriguez

Standpunt van de Raad 
Overweging 15

Standpunt van de Raad Amendement

(15) Teneinde rekening te houden met 
bepaalde specifieke omstandigheden 
waarin de toepassing van emissieniveaus 
die eigen zijn aan de best beschikbare 
technieken tot onevenredig hoge kosten in 
vergelijking met de milieuvoordelen zou 
leiden, dient de bevoegde autoriteiten de 
mogelijkheid te worden geboden 
emissiegrenswaarden vast te stellen die van 
deze niveaus afwijken. Deze afwijkingen 
moeten worden gebaseerd op een 
beoordeling aan de hand van 
welomschreven criteria. De in deze 
richtlijn vastgestelde emissiegrenswaarden 
mogen niet worden overschreden. Er mag 
in geen geval aanzienlijke verontreiniging 
worden veroorzaakt en er moet een hoog 
niveau van bescherming van het milieu in 
zijn geheel worden bereikt.

(15) Teneinde rekening te houden met 
bepaalde specifieke omstandigheden 
waarin de toepassing van emissieniveaus 
die eigen zijn aan de best beschikbare 
technieken tot onevenredig hoge kosten
zou leiden en bijzonder ongunstige 
sociaaleconomische gevolgen zou hebben 
in vergelijking met de milieuvoordelen, 
dient de bevoegde autoriteiten de 
mogelijkheid te worden geboden 
emissiegrenswaarden vast te stellen die van 
deze niveaus afwijken. Deze afwijkingen 
moeten worden gebaseerd op een 
beoordeling aan de hand van 
welomschreven criteria. De in deze 
richtlijn vastgestelde emissiegrenswaarden 
mogen niet worden overschreden. Er mag 
in geen geval aanzienlijke verontreiniging 
worden veroorzaakt en er moet een hoog 
niveau van bescherming van het milieu in 
zijn geheel worden bereikt.

Or. es
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Motivering

Dit amendement beoogt de steun voor terechte uitzonderingen die reeds in het standpunt van de 
Raad zijn opgenomen te versterken.

Amendement 64
Marianne Thyssen

Standpunt van de Raad 
Overweging 18

Standpunt van de Raad Amendement

(18) Het uitrijden van mest draagt 
aanzienlijk bij tot emissies van 
verontreinigende stoffen in de lucht en 
het water. Met het oog op het bereiken 
van de doelstellingen van de thematische 
strategie inzake luchtverontreiniging en 
de wet- en regelgeving van de Unie inzake 
waterbescherming, dient de Commissie te 
toetsen of de meest geschikte maatregelen 
voor de beheersing van deze emissies 
moeten worden ingesteld via de toepassing 
van de beste beschikbare technieken.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze aanvullende zinsnede is overbodig. Mochten dergelijke voorschriften in de toekomst nodig 
zijn, dan kan de Commissie de richtlijn op ieder moment herzien. Doordat de Nitratenrichtlijn op 
het niveau van de lidstaten ten uitvoer is gelegd, is het mestbeleid beperkt en verfijnd.

Amendement 65
Marianne Thyssen

Standpunt van de Raad 
Overweging 19

Standpunt van de Raad Amendement

(19) Intensieve pluimvee- en 
rundveehouderij dragen in belangrijke 
mate bij tot emissies van verontreinigende 
stoffen in de lucht en het water. Met het 
oog op het bereiken van de doelstellingen 
van de thematische strategie inzake 
luchtverontreiniging en de wet- en 
regelgeving van de Unie inzake 

Schrappen
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waterbescherming, dient de Commissie na 
te gaan of er gedifferentieerde 
capaciteitsdrempelwaarden voor 
verschillende pluimveesoorten moeten 
worden vastgesteld om de werkingssfeer 
van deze richtlijn te omschrijven, en of de 
meest geschikte controles op emissies van 
bedrijven met stalruimte voor runderen 
moeten worden ingesteld.

Or. en

Motivering

Deze aanvullende zinsnede is overbodig. Mochten dergelijke voorschriften in de toekomst nodig 
zijn, dan kan de Commissie de richtlijn op ieder moment herzien. Uitbreiding van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn staat voorts niet in verhouding tot de milieugevolgen die 
deze activiteiten met zich mee kunnen brengen. 

Amendement 66
Esther de Lange

Standpunt van de Raad 
Overweging 21

Standpunt van de Raad Amendement

(21) In specifieke gevallen waarin bij de 
toetsing en bijstelling van de vergunning 
blijkt dat een langere periode dan vijf jaar 
na de bekendmaking van een besluit over 
de BBT-conclusies nodig kan zijn voor de 
invoering van nieuwe beste beschikbare 
technieken, kunnen de bevoegde 
autoriteiten in de vergunningsvoorwaarden 
een langere termijn vaststellen wanneer dat 
gerechtvaardigd is op basis van de criteria 
die in deze richtlijn worden vastgelegd.

(21) In specifieke gevallen zoals met 
betrekking tot bestaande installaties met 
langdurige investeringscycli, waarin bij de 
toetsing en bijstelling van de vergunning 
blijkt dat een langere periode dan vijf jaar 
na de bekendmaking van een besluit over 
de BBT-conclusies nodig kan zijn voor de 
invoering van nieuwe beste beschikbare 
technieken, kunnen de bevoegde 
autoriteiten in de vergunningsvoorwaarden 
een langere termijn vaststellen wanneer dat 
gerechtvaardigd is op basis van de criteria 
die in deze richtlijn worden vastgelegd.

Or. en

Motivering

Er is een redelijke periode nodig voor de aanpassing van bestaande installaties aan BREF’s, 
rekening houdend met investeringscycli. 
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Amendement 67
Richard Seeber

Standpunt van de Raad
Overweging 21

Standpunt van de Raad Amendement

(21) In specifieke gevallen waarin bij de 
toetsing en bijstelling van de vergunning 
blijkt dat een langere periode dan vijf jaar 
na de bekendmaking van een besluit over 
de BBT-conclusies nodig kan zijn voor de 
invoering van nieuwe beste beschikbare 
technieken, kunnen de bevoegde 
autoriteiten in de vergunningsvoorwaarden 
een langere termijn vaststellen wanneer 
dat gerechtvaardigd is op basis van de 
criteria die in deze richtlijn worden 
vastgelegd.

(21) In specifieke gevallen waarin bij de 
toetsing en bijstelling van de vergunning 
blijkt dat een langere periode dan vijf jaar 
na de bekendmaking van een besluit over 
de BBT-conclusies nodig kan zijn voor de 
invoering van nieuwe beste beschikbare 
technieken, kunnen de bevoegde 
autoriteiten in de vergunningsvoorwaarden 
wanneer dat gerechtvaardigd is
bijvoorbeeld om rekening te houden met 
investeringscycli, een langere termijn 
vaststellen op basis van de criteria die in 
deze richtlijn worden vastgelegd. Evenals 
ingeval van afwijkingen van het 
uitstootniveau in verband met de beste 
beschikbare technieken, moet de bevoegde 
autoriteit de redenen voor verlenging van 
de periode echter algemeen bekend 
maken.

Or. en

Motivering

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. 

Amendement 68
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Standpunt van de Raad 
Overweging 23

Standpunt van de Raad Amendement

(23) Om ervoor te zorgen dat door de 
exploitatie van een installatie de kwaliteit 

(23) Om ervoor te zorgen dat door de 
exploitatie van een installatie de kwaliteit 
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van de bodem en het grondwater niet 
verslechtert, moet door middel van een 
situatierapport de toestand van de bodem-
en grondwaterverontreiniging worden 
vastgesteld. Het situatierapport moet een 
praktisch instrument zijn dat waar mogelijk 
een gekwantificeerde vergelijking toelaat 
tussen de in dat rapport beschreven 
toestand van het terrein en de toestand van 
het terrein nadat de activiteiten definitief 
zijn stopgezet, teneinde te kunnen nagaan 
of de verontreiniging van de bodem of het 
grondwater aanzienlijk is toegenomen. Het 
situatierapport moet derhalve informatie 
bevatten waarin bestaande gegevens over 
bodem- en grondwatermetingen, alsmede 
historische gegevens in verband met het 
gebruik van het terrein in het verleden, zijn 
opgenomen.

van de bodem en het grondwater niet 
verslechtert, moet door middel van een 
situatierapport de toestand van de bodem-
en grondwaterverontreiniging worden 
vastgesteld. Het situatierapport moet een 
praktisch instrument zijn dat waar mogelijk 
een  vergelijking toelaat tussen de in dat 
rapport beschreven toestand van het terrein 
en de toestand van het terrein nadat de 
activiteiten definitief zijn stopgezet, 
teneinde te kunnen nagaan of de 
verontreiniging van de bodem of het 
grondwater aanzienlijk is toegenomen.   
Het situatierapport moet derhalve 
informatie bevatten waarin bestaande 
gegevens over bodem- en 
grondwatermetingen, alsmede historische 
gegevens in verband met het gebruik van 
het terrein in het verleden, zijn opgenomen.

Or. fr

Motivering

Sluit aan op amendement 2 betreffende artikel 22, lid 2.

Amendement 69
João Ferreira

Standpunt van de Raad 
Overweging 24

Standpunt van de Raad Amendement

(24) In overeenstemming met het beginsel 
dat de vervuiler betaalt, moeten de 
lidstaten bij de beoordeling of de door de 
exploitant veroorzaakte verontreiniging 
van de bodem en het grondwater dermate 
significant is dat het terrein verplicht moet 
worden hersteld in de toestand als 
beschreven in het situatierapport, rekening 
houden met de vergunningsvoorwaarden 
die tijdens de duur van de betrokken 
activiteit van toepassing waren, de voor de 
installatie toegepaste preventiemaatregelen 
en de relatieve toename van de 
verontreiniging ten opzichte van de in het 
situatierapport vastgestelde 
verontreiniging. Aansprakelijkheid inzake 

(24) Gezien de noodzaak erop toe te zien 
dat de werking van een installatie geen 
verslechtering van betekenis van de 
kwaliteit van bodem of grondwater met 
zich meebrengt, moet er een beoordeling 
worden uitgevoerd van de mate van door 
de exploitant veroorzaakte bodem- of 
grondwaterverontreiniging, met het oog 
op handhaving van de verplichting dat het 
terrein verplicht moet worden hersteld in 
de toestand als beschreven in het 
situatierapport In het kader van deze 
procedure moeten de lidstaten rekening 
houden met de vergunningsvoorwaarden 
die tijdens de duur van de betrokken 
activiteit van toepassing waren, de voor de 
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niet door de exploitant veroorzaakte 
verontreiniging valt onder de betrokken 
nationale wetgeving en, in voorkomend 
geval, andere relevante wetgeving van de 
Unie. 

installatie toegepaste preventiemaatregelen 
en de relatieve toename van de 
verontreiniging ten opzichte van de in het 
situatierapport vastgestelde 
verontreiniging. Aansprakelijkheid inzake 
niet door de exploitant veroorzaakte 
verontreiniging valt onder de betrokken 
nationale wetgeving en, in voorkomend 
geval, andere relevante wetgeving van de 
Unie. 

Or. pt

Amendement 70
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Standpunt van de Raad 
Overweging 24

Standpunt van de Raad Amendement

(24) In overeenstemming met het beginsel 
dat de vervuiler betaalt, moeten de lidstaten 
bij de beoordeling of de door de exploitant 
veroorzaakte verontreiniging van de bodem 
en het grondwater dermate significant is 
dat het terrein verplicht moet worden 
hersteld in de toestand als beschreven in 
het situatierapport, rekening houden met de 
vergunningsvoorwaarden die tijdens de 
duur van de betrokken activiteit van 
toepassing waren, de voor de installatie 
toegepaste preventiemaatregelen en de 
relatieve toename van de verontreiniging 
ten opzichte van de in het situatierapport 
vastgestelde verontreiniging. 
Aansprakelijkheid inzake niet door de 
exploitant veroorzaakte verontreiniging 
valt onder de betrokken nationale 
wetgeving en, in voorkomend geval, 
andere relevante wetgeving van de Unie.

(24) In overeenstemming met het beginsel 
dat de vervuiler betaalt, moeten de lidstaten 
bij de beoordeling of de door de exploitant 
veroorzaakte verontreiniging van de bodem 
en het grondwater dermate significant is 
dat het terrein verplicht moet worden 
hersteld in de toestand als beschreven in 
het situatierapport, rekening houden met de 
vergunningsvoorwaarden die tijdens de 
duur van de betrokken activiteit van 
toepassing waren, de voor de installatie 
toegepaste preventiemaatregelen en de 
relatieve toename van de verontreiniging 
ten opzichte van de in het situatierapport 
vastgestelde verontreiniging. 
Aansprakelijkheid inzake niet door de 
exploitant veroorzaakte verontreiniging 
valt onder de betrokken nationale 
wetgeving en, in voorkomend geval, 
andere relevante wetgeving van de Unie. 
De toekomstige wetgeving of de 
herzieningen van de wetgeving  van de 
Unie inzake bescherming van bodem en 
grondwater moeten worden opgesteld 
zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de 
bepalingen van onderhavige richtlijn.

Or. fr
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Motivering

Het is zaak erop toe te zien dat alle bepalingen inzake bodem en grondwater die in de toekomst 
worden genomen op Unieniveau op elkaar aansluiten.

Amendement 71
Elisabetta Gardini

Standpunt van de Raad 
Overweging 27

Standpunt van de Raad Amendement

(27) Het stoken van brandstof in 
installaties met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van minder dan 
50 MW draagt aanzienlijk bij tot emissies 
van verontreinigende stoffen in de lucht. 
Met het oog op het bereiken van de 
doelstellingen van de thematische 
strategie inzake luchtverontreiniging dient 
de Commissie te beoordelen of de meest 
geschikte maatregelen voor de beheersing 
van emissies van dit soort installaties 
moeten worden ingesteld.

Schrappen

Or. it

Motivering

Een installatie met een opgenomen thermisch vermogen van minder dan 50MW draagt niet in 
aanzienlijke mate bij tot de uitstoot. Voorts zijn er geen BBT-referentiedocumenten beschikbaar.

Amendement 72
Jutta Haug

Standpunt van de Raad
Overweging 29 

Standpunt van de Raad Amendement

(29) De Commissie moet beoordelen of er 
op het niveau van de Unie 
emissiegrenswaarden nodig zijn en of de 
emissiegrenswaarden van bijlage V voor 
bepaalde grote stookinstallaties moeten 
worden gewijzigd, rekening houdend met 
de evaluatie en het bijstellen van de 
betrokken BBT-referentiedocumenten. De 
Commissie moet in dat verband rekening 

(29) De Commissie moet beoordelen of er 
op het niveau van de Unie 
emissiegrenswaarden nodig zijn en of de 
emissiegrenswaarden van bijlage V voor 
bepaalde grote stookinstallaties moeten 
worden gewijzigd, rekening houdend met 
de evaluatie en het bijstellen van de 
betrokken BBT-referentiedocumenten. De 
Commissie moet in dat verband rekening 
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houden met de specificiteit van de 
energiesystemen van raffinaderijen.

houden met de specificiteit van de 
energiesystemen van raffinaderijen. Voor 
deze installaties blijven de huidige 
limietwaarden voor uitstoot 
overeenkomstig Richtlijn 2001/80/EG van 
kracht in afwachting van de eventuele 
vaststelling van nieuwe normen via de 
gebruikelijke wetgevingsprocedure.

Or. en

Motivering

Voor de juridische duidelijkheid moet nogmaals worden gesteld dat de huidige bepalingen 
overeenkomstig Richtlijn 2001/80/EG zijn verankerd in diverse delen van deze 
ontwerpwetgeving.

Amendement 73
Elisabetta Gardini

Standpunt van de Raad 
Overweging 29 

Standpunt van de Raad Amendement

(29) De Commissie moet beoordelen of er 
op het niveau van de Unie 
emissiegrenswaarden nodig zijn en of de 
emissiegrenswaarden van bijlage V voor 
bepaalde grote stookinstallaties moeten 
worden gewijzigd, rekening houdend met 
de evaluatie en het bijstellen van de 
betrokken BBT-referentiedocumenten. De 
Commissie moet in dat verband rekening 
houden met de specificiteit van de 
energiesystemen van raffinaderijen.

(29) De Commissie moet beoordelen of er 
op het niveau van de Unie 
emissiegrenswaarden nodig zijn en of de 
emissiegrenswaarden van bijlage V voor 
bepaalde grote stookinstallaties moeten 
worden gewijzigd, rekening houdend met 
de evaluatie en het bijstellen van de 
betrokken BBT-referentiedocumenten. De 
Commissie moet in dat verband rekening 
houden met de specificiteit van de 
energiesystemen van raffinaderijen. Voor 
deze installaties blijven de huidige 
limietwaarden voor uitstoot 
overeenkomstig Richtlijn 2001/80/EG van 
kracht totdat de desbetreffende BBT-
referentiedocumenten worden herzien 
overeenkomstig onderhavige richtlijn.

Or. it

Motivering

De emissiegrenswaarden die zijn bepaald overeenkomstig Richtlijn 2001/80/EG worden 
herhaaldelijk genoemd in de voorgestelde herziene versie. In het belang van de rechtszekerheid 
verdient het de voorkeur de bedoeling achter het gemeenschappelijk standpunt duidelijk uit te 
spreken. 
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Amendement 74
Inés Ayala Sender

Standpunt van de Raad 
Overweging 30 

Standpunt van de Raad Amendement

(30) Wegens de kenmerken van bepaalde 
inheemse vaste brandstoffen is het passend 
dat voor stookinstallaties die deze 
brandstoffen stoken geen 
emissiegrenswaarden voor zwaveldioxide, 
maar minimumpercentages voor 
ontzwaveling gelden. Aangezien de 
specifieke kenmerken van olieschalie 
bovendien een belemmering zouden 
kunnen vormen voor de toepassing van 
dezelfde 
zwavelemissiebeperkingstechnieken of 
voor het behalen van dezelfde 
ontzwavelingsefficiëntie als voor andere 
brandstoffen, is het passend dat voor 
installaties die deze brandstof stoken een 
iets lager minimumpercentage voor 
ontzwaveling wordt vastgesteld.

(30) Wegens de kenmerken van bepaalde 
inheemse vaste brandstoffen is het passend 
dat voor stookinstallaties die deze 
brandstoffen stoken geen 
emissiegrenswaarden voor zwaveldioxide, 
maar minimumpercentages voor 
ontzwaveling gelden. Aangezien de 
specifieke kenmerken van olieschalie 
bovendien een belemmering zouden 
kunnen vormen voor de toepassing van 
dezelfde 
zwavelemissiebeperkingstechnieken of 
voor het behalen van dezelfde 
ontzwavelingsefficiëntie als voor andere 
brandstoffen, is het passend dat voor 
installaties die deze brandstof stoken een 
iets lager minimumpercentage voor 
ontzwaveling wordt vastgesteld. 
Aangezien de specifieke kenmerken van 
inheemse vaste brandstoffen met minder 
dan 10% vluchtige inhoud het onmogelijk 
kunnen maken dat de vastgestelde 
limietwaarden voor de uitstoot van NOX
worden nageleefd, is een hogere 
limietwaarde voor de uitstoot van NOX
noodzakelijk.

Or. en

Amendement 75
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Standpunt van de Raad 
Overweging 37 

Standpunt van de Raad Amendement

(37) Om verontreiniging door industriële 
activiteiten op de meest kostenefficiënte 
wijze te voorkomen, te beperken en, voor 

Schrappen
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zover mogelijk, te elimineren, en tegelijk 
een hoog niveau van bescherming van het 
milieu in zijn geheel te waarborgen, met 
name door de toepassing van de beste 
beschikbare technieken, kunnen de 
mogelijkheden van marktgebaseerde 
instrumenten zoals de handel in 
stikstofoxiden- en zwaveldioxide-emissies 
worden onderzocht. 

Or. fr

Motivering

Deze overweging hoort in de richtlijn niet thuis daar zij vooruit loopt op de uitkomst van een 
door de Europese Commissie aan een gespecialiseerd bureau opgedragen onderzoek ter zake.  
Er moet verzet worden geboden tegen een marktsysteem voor verontreinigende stoffen zoals 
stikstofoxiden en zwaveldioxide, daar een dergelijk systeem indruist tegen de Europese structuur 
van nationale uitstootplafonds.  

Amendement 76
João Ferreira

Standpunt van de Raad 
Overweging 37 

Standpunt van de Raad Amendement

(37) Om verontreiniging door industriële 
activiteiten op de meest kostenefficiënte 
wijze te voorkomen, te beperken en, voor 
zover mogelijk, te elimineren, en tegelijk 
een hoog niveau van bescherming van het 
milieu in zijn geheel te waarborgen, met 
name door de toepassing van de beste 
beschikbare technieken, kunnen de 
mogelijkheden van marktgebaseerde 
instrumenten zoals de handel in 
stikstofoxiden- en zwaveldioxide-emissies
worden onderzocht. 

(37) Om verontreiniging door industriële 
activiteiten op de meest kostenefficiënte
eerlijke en doelmatige wijze te 
voorkomen, te beperken en, voor zover 
mogelijk, te elimineren, en tegelijk een 
hoog niveau van bescherming van het 
milieu in zijn geheel te waarborgen, met 
name door de toepassing van de beste 
beschikbare technieken, kunnen de 
mogelijkheden van waarborging van 
volledige toegang en financiering voor 
kleinschalige bedrijven en MKB met 
betrekking tot vestiging en actualisering 
worden onderzocht.

Or. pt
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Amendement 77
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad 
Overweging 39 

Standpunt van de Raad Amendement

(39) Teneinde de bepalingen van deze 
richtlijn te kunnen aanpassen aan de 
wetenschappelijke en technologische 
voortuitgang met behulp van de best 
beschikbare technieken dient de 
Commissie bevoegd te zijn 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen ten aanzien van de aanpassing van 
bepaalde delen van de bijlagen V, VI 
en VII aan een dergelijke 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang. In het geval van 
afvalverbrandingsinstallaties en 
afvalmeeverbrandingsinstallaties kan dit 
de vaststelling behelzen van criteria voor 
het toestaan van afwijkingen van de 
continue monitoring van de totale uitstoot 
van stofdeeltjes. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens de 
voorbereiding deskundigen raadpleegt, 
overeenkomstig de toezeggingen die zijn 
gedaan in de Mededeling van de 
Commissie van 9 december 2009 
betreffende de tenuitvoerlegging van 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

(39) Teneinde de bepalingen van deze 
richtlijn te kunnen aanpassen aan de 
wetenschappelijke en technologische 
voortuitgang met behulp van de best 
beschikbare technieken (BBT) dient de 
Commissie bevoegd te zijn om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen ten aanzien van de goedkeuring van 
BBT-conclusies en over te gaan tot 
aanvulling of amendering van de 
emissielimieten en de in onderhavige 
richtlijn vastgestelde regels voor toezicht 
en naleving met de BBT-conclusies. 

Or. en

Motivering

Aanpassing van een door de Raad toegevoegde nieuwe overweging.
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Amendement 78
Richard Seeber

Standpunt van de Raad 
Overweging 39 

Standpunt van de Raad Amendement

(39) Teneinde de bepalingen van deze 
richtlijn te kunnen aanpassen aan de 
wetenschappelijke en technologische 
voortuitgang met behulp van de best 
beschikbare technieken dient de 
Commissie bevoegd te zijn 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen ten aanzien van de aanpassing van 
bepaalde delen van de bijlagen V, VI 
en VII aan een dergelijke 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang. In het geval van 
afvalverbrandingsinstallaties en 
afvalmeeverbrandingsinstallaties kan dit de 
vaststelling behelzen van criteria voor het 
toestaan van afwijkingen van de continue 
monitoring van de totale uitstoot van 
stofdeeltjes. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens de voorbereiding 
deskundigen raadpleegt, overeenkomstig 
de toezeggingen die zijn gedaan in de 
Mededeling van de Commissie van 
9 december 2009 betreffende de 
tenuitvoerlegging van artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

(39) Ten einde de bepalingen van deze 
richtlijn te kunnen aanpassen aan de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang met behulp van de best 
beschikbare technieken dient de 
Commissie bevoegd te zijn 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen ten aanzien van de aanpassing van
bepaalde delen van de bijlagen V, VI en 
VII aan een dergelijke wetenschappelijke 
en technologische vooruitgang. In het 
geval van afvalverbrandingsinstallaties en 
afvalmeeverbrandingsinstallaties kan dit 
onder meer de vaststelling behelzen van 
criteria voor het toestaan van afwijkingen 
van de continue monitoring van de totale 
uitstoot van stofdeeltjes. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
de voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen.

Or. en

Motivering

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. 
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Amendement 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad 
Overweging 39 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(39 bis) om het mogelijk te maken dat de 
bepalingen van onderhavige richtlijn 
worden aangevuld of gewijzigd ten einde 
ervoor te zorgen dat in de hele Unie 
consequent de beste beschikbare 
technieken worden toegepast zoals die zijn 
beschreven in de BBT-
referentiedocumenten, moet de 
Commissie bevoegd zijn gedelegeerde 
handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 VWEU met 
betrekking tot de vaststelling van 
specifieke normen om in uitzonderlijke 
gevallen af te wijken van de 
uitstootniveaus die in verband worden 
gebracht met de beste beschikbare 
technieken.

Or. en

Amendement 80
Richard Seeber

Standpunt van de Raad 
Overweging 39 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(39 bis) Om concurrentievervalsing op de 
interne markt of belangrijke milieuvragen 
aan te pakken, dient de Commissie op 
basis van een beoordeling van de 
tenuitvoerlegging van de best beschikbare 
technieken door middel van bepaalde 
activiteiten of van de gevolgen van deze 
activiteiten voor het milieu als geheel, 
voorstellen in voor Uniedekkende 
minimumeisen voor limietwaarden voor 
uitstoot en voorschriften voor controle en 
naleving. 

Or. en
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Amendement 81
Edite Estrela

Standpunt van de Raad 
Overweging 39 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(39 bis) Om de bepalingen van 
onderhavige richtlijn te kunnen 
aanpassen aan de uitkomst van de 
beoordeling door de Commissie van de 
noodzaak op Unieniveau minimumeisen 
in te voeren inzake emissiegrenswaarden 
en voorschriften inzake controle en 
naleving van bepaalde activiteiten die 
vallen in het toepassingsgebied van de 
desbetreffende BBT-conclusies, moet de 
Commissie overeenkomstig artikel 294 
VWEU een voorstel indienen bij het 
Europees Parlement en de Raad. 

Or. pt

Motivering

Voor opneming van het denkbeeld veiligheidsnet in het voorstel voor een richtlijn moet worden 
gezorgd via de medebeslissingsprocedure opdat de participatie van alle belanghebbende 
partijen zo groot mogelijk is. 

Amendement 82
Åsa Westlund, Jo Leinen

Standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 2

Standpunt van de Raad Amendement

(2) "verontreiniging": de directe of 
indirecte inbreng door menselijke 
activiteiten van stoffen, trillingen, warmte 
of geluid in lucht, water of bodem die de 
gezondheid van de mens of de 
milieukwaliteit kan aantasten, schade kan 
toebrengen aan materiële goederen, dan 
wel de belevingswaarde van het milieu of 
ander rechtmatig milieugebruik kan 
aantasten of in de weg kan staan;

(2) "verontreiniging": de directe of 
indirecte inbreng door menselijke 
activiteiten van stoffen, trillingen, warmte 
of geluid in lucht, water of bodem die de 
gezondheid van de mens of de 
milieukwaliteit kan aantasten, schade kan 
toebrengen aan ecosystemen of materiële 
goederen, dan wel de belevingswaarde van 
het milieu of ander rechtmatig 
milieugebruik kan aantasten of in de weg 
kan staan
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Or. de

Motivering

Uit het TEEB-onderzoek (The economics of ecosystems and biodiversity) waartoe de Verenigde 
Naties opdracht hebben gegeven, blijkt dat ecosystemen een natuurlijk kapitaal vormen en een 
onmisbare bijdrage leveren tot de werking van ons milieu.

Amendement 83
Mairead McGuinness

Standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 17

Standpunt van de Raad Amendement

(17) "gevaarlijke stoffen": stoffen of 
mengsels als omschreven in de punten 7 
en 8 van artikel 2 van Verordening (EG) 
nr. 1272/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 december 2008 
betreffende de indeling, etikettering en 
verpakking van stoffen en mengsels;

(17) "gevaarlijke stoffen": stoffen of 
groepen stoffen als omschreven in punt 29
van artikel 2 van Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid;

Or. en

Motivering

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”.

Amendement 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 17

Standpunt van de Raad Amendement

(17) "gevaarlijke stoffen": stoffen of 
mengsels als omschreven in de punten 7 en 
8 van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 december 2008 betreffende 
de indeling, etikettering en verpakking van 

(17) "gevaarlijke stoffen": stoffen of 
mengsels als omschreven in de punten 7 en 
8 van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 december 2008 betreffende 
de indeling, etikettering en verpakking van 
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stoffen en mengsels; stoffen en mengsels of groepen stoffen als 
omschreven in punt 29 van artikel 2 van 
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 
2000 tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid;

Or. en

Amendement 85
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 22

Standpunt van de Raad Amendement

(22) "pluimvee": pluimvee als 
omschreven in van punt 1, artikel 2, 
punt 1, van Richtlijn 90/539/EEG van de 
Raad van 15 oktober 1990 tot vaststelling 
van veterinairrechtelijke voorschriften 
voor het intracommunautaire 
handelsverkeer en de invoer uit derde 
landen van pluimvee en broedeieren;

Schrappen

Or. en

Amendement 86
Mairead McGuinness

Standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 22

Standpunt van de Raad Amendement

(22) "pluimvee": pluimvee als 
omschreven in van punt 1, artikel 2, 
punt 1, van Richtlijn 90/539/EEG van de 
Raad van 15 oktober 1990 tot vaststelling 
van veterinairrechtelijke voorschriften 
voor het intracommunautaire 
handelsverkeer en de invoer uit derde 
landen van pluimvee en broedeieren;

Schrappen

Or. en
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Motivering

Door deze omschrijving van pluimvee geldt de richtlijn niet alleen voor leghennen, 
slachtkuikens, kalkoenen en eenden, maar wordt zij uitgebreid tot vogels zoals patrijzen, 
fazanten en ander vederwild. Deze andere vogels worden slechts gedurende een uiterst geringe 
periode binnen gehouden en het zou niet renderen gebouwen te laten voldoen aan de normen 
voor beste beschikbare technieken.

Amendement 87
Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 22

Standpunt van de Raad Amendement

(22) "pluimvee": pluimvee als omschreven 
in van punt 1, artikel 2, punt 1, van 
Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van 
15 oktober 1990 tot vaststelling van 
veterinairrechtelijke voorschriften voor het 
intracommunautaire handelsverkeer en de 
invoer uit derde landen van pluimvee en 
broedeieren;

(22) pluimvee":  pluimvee als omschreven 
in van punt 1, artikel 2, punt 1, van 
Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van 15 
oktober 1990 tot vaststelling van 
veterinairrechtelijke voorschriften voor het 
intracommunautaire handelsverkeer en de 
invoer uit derde landen van pluimvee en 
broedeieren, met uitzondering van 
pluimvee van de soort kwartel;

Or. fr

Motivering

Volgens de richtlijn valt de kwartel (0,25 kg) in de categorie pluimvee, waardoor het fokken van 
kwartels op een lijn wordt gesteld met dat van kippen (2 kg) of kalkoenen (10 kg), terwijl de 
gevolgen voor het milieu in feite veel geringer zijn. Het is dan ook van wezenlijke betekenis dat 
rekening wordt gehouden met de bijzondere aard van de kwartelhouderij in vergelijking tot 
andere soorten pluimveehouderij. Toepassing van de richtlijn op de kwartelhouderij is 
onevenredig en niet verdedigbaar met milieuargumenten. Als dit onderscheid uit het oog wordt 
verloren bestaat de kans dat de kwartelhouderij uit Europa verdwijnt en dat er honderden banen 
verloren gaan.

Amendement 88
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 26

Standpunt van de Raad Amendement

(26) "bedrijfsuren": de tijd, uitgedrukt in 
uren, gedurende welke een stookinstallatie 
geheel of gedeeltelijk in werking is en 

(26) "bedrijfsuren": de tijd, uitgedrukt in 
uren, gedurende welke een stookinstallatie 
geheel of gedeeltelijk in werking is en 
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emissies in de lucht uitstoot, met 
uitzondering van de voor de 
inwerkingstelling en stillegging benodigde 
tijd;

emissies in de lucht uitstoot, met inbegrip
van de voor de inwerkingstelling en 
stillegging benodigde tijd;

Or. en

Motivering

Aanpassing van een door de Raad toegevoegde nieuwe omschrijving. Tijdens inwerkingstelling 
en stillegging doet zich uitworp van betekenis voor.

Amendement 89
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 26

Standpunt van de Raad Amendement

(26) "bedrijfsuren": de tijd, uitgedrukt in 
uren, gedurende welke een stookinstallatie 
geheel of gedeeltelijk in werking is en 
emissies in de lucht uitstoot, met 
uitzondering van de voor de 
inwerkingstelling en stillegging benodigde 
tijd;

(26) "bedrijfsuren": de tijd, uitgedrukt in 
uren, gedurende welke een stookinstallatie 
geheel of gedeeltelijk in werking is en 
emissies in de lucht uitstoot, met inbegrip
van de voor de inwerkingstelling en 
stillegging benodigde tijd;

Or. en

Motivering

Wijziging van de tekst van de Raad.

Amendement 90
Elisabetta Gardini

Standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 26 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(26 bis) “opstarten en stilleggen”: 
activiteiten met uitzondering van 
regelmatig oscillerende activiteitenfasen 
die worden uitgevoerd wanneer een 
activiteit, een deel van de installatie of een 
reservoir in of buiten bedrijf wordt gesteld 
of in of uit de onbelaste toestand wordt 
gebracht; 
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Or. it

Motivering

Het is een goed idee de omschrijving van opstarten en stilleggen in artikel 57, lid 13 op te nemen 
bij de algemene definities.

Amendement 91
Inés Ayala Sender

Standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 46 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(46 bis) “ultraperifere gebieden”: voor 
Frankrijk, de overzeese departementen, 
voor Portugal de Azoren en Madeira en 
voor Spanje de Canarische eilanden.

Or. en

Amendement 92
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Artikel 9 – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Wanneer broeikasgasemissies uit een 
installatie in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG in verband met een in die 
installatie verrichte activiteit worden 
vermeld, omvat de vergunning geen 
emissiegrenswaarde voor directe emissies 
van dat gas, tenzij zulks noodzakelijk is om 
te verzekeren dat er geen significante 
plaatselijke verontreiniging wordt 
veroorzaakt. 

1. Wanneer broeikasgasemissies uit een 
installatie in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG in verband met een in die 
installatie verrichte activiteit worden 
vermeld, kunnen de lidstaten ervoor 
kiezen geen emissiegrenswaarde verplicht 
te stellen voor directe emissies van dat gas, 
tenzij zulks noodzakelijk is om te 
verzekeren dat er geen significante 
plaatselijke verontreiniging wordt 
veroorzaakt. 

Or. en

Motivering

Amendement op de grondslag van artikel 66, lid 2, letter d, ten eerste met het oog op de 
juridische helderheid daar de Uniewetgeving de lidstaten overeenkomstig artikel 193 VWEU niet 
verbieden striktere nationale eisen toe te passen inzake broeikasgassen, en ten tweede om de 
lidstaten die ervoor kiezen dergelijke eisen toe te passen zulks te doen in het kader van de 
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geïntegreerde vergunning  overeenkomstig onderhavige richtlijn. Sinds de eerste lezing door het 
EP hebben het VK, NL en de Commissie laten weten aan andere juridische uitleg te geven aan 
artikel 9, lid 1.

Amendement 93
Chris Davies

Standpunt van de Raad
Artikel 9 – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Wanneer broeikasgasemissies uit een 
installatie in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG in verband met een in die 
installatie verrichte activiteit worden 
vermeld, omvat de vergunning geen 
emissiegrenswaarde voor directe emissies 
van dat gas, tenzij zulks noodzakelijk is om 
te verzekeren dat er geen significante 
plaatselijke verontreiniging wordt 
veroorzaakt. 

1. Wanneer broeikasgasemissies uit een 
installatie in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG in verband met een in die 
installatie verrichte activiteit worden 
vermeld, kunnen de lidstaten ervoor 
kiezen geen emissiegrenswaarde verplicht 
te stellen voor directe emissies van dat gas, 
tenzij zulks noodzakelijk is om te 
verzekeren dat er geen significante 
plaatselijke verontreiniging wordt 
veroorzaakt. 

Or. en

Motivering

Om duidelijk te stellen dat deze wetgeving het de lidstaten niet onmogelijk mag maken op 
nationaal niveau normen voor uitstootresultaten vast te leggen die ertoe bijdragen dat zij hun 
binnenlandse beleidsdoelen kunnen halen.

Amendement 94
João Ferreira

Standpunt van de Raad
Artikel 9 – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Wanneer broeikasgasemissies uit een 
installatie in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG in verband met een in die 
installatie verrichte activiteit worden 
vermeld, omvat de vergunning geen
emissiegrenswaarde voor directe emissies 
van dat gas, tenzij zulks noodzakelijk is om 
te verzekeren dat er geen significante 
plaatselijke verontreiniging wordt 

1. Wanneer broeikasgasemissies uit een 
installatie in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG in verband met een in die 
installatie verrichte activiteit worden 
vermeld, kan de vergunning indien de 
lidstaten zulks wensen een 
emissiegrenswaarde voor directe emissies 
van dat gas omvatten, tenzij zulks 
noodzakelijk is om te verzekeren dat er 
geen significante plaatselijke 
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veroorzaakt. verontreiniging wordt veroorzaakt.

Or. pt

Amendement 95
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Artikel 10 – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

Dit hoofdstuk is van toepassing op de in 
bijlage I gespecificeerde activiteiten voor 
zover zij, indien van toepassing, de in die 
bijlage gespecificeerde 
capaciteitsdrempelwaarden bereiken.

Dit hoofdstuk is van toepassing op de in 
bijlage I gespecificeerde activiteiten voor 
zover zij, indien van toepassing, de in die 
bijlage gespecificeerde 
capaciteitsdrempelwaarden bereiken.

Bij het berekenen van het totale nominaal 
thermisch vermogen van de in punt 1.1 
van Bijlage I bedoelde installaties, worden 
stookinstallaties met een nominaal 
thermisch vermogen van minder dan 50 
MW die niet meer dan 500 uur per jaar in 
bedrijf zijn, buiten beschouwing gelaten.

Or. en

Motivering

Als beoordeeld wordt of de vermogensdrempels voor stookinstallaties bereikt worden, moeten 
noodmaatregelen, piekbelasting en andere eenheden die niet meer dan 500 uur per jaar in 
bedrijf zijn, buiten beschouwing worden gelaten. 

Amendement 96
Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Artikel 11 – letter h

Standpunt van de Raad Amendement

h) bij de definitieve stopzetting van de 
activiteiten worden de nodige maatregelen 
getroffen om elk risico van 
verontreiniging te voorkomen en het 
bedrijfsterrein weer in de overeenkomstig 
artikel 22 omschreven bevredigende 
toestand te brengen.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Bodembescherming is uiterst plaatselijk en locatiegebonden en moet door bevoegde instanties 
overeenkomstig communautaire en nationale milieuwetgeving worden gestuurd. Door zeer 
nauwkeurige omschrijving van maatregelen (zoals een  gekwantificeerd situatierapport 
overeenkomstig artikel 22) komen het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel in 
gevaar.

Amendement 97
Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Artikel 11 – letter h

Standpunt van de Raad Amendement

(h) bij de definitieve stopzetting van de 
activiteiten worden de nodige maatregelen
getroffen om elk risico van verontreiniging 
te voorkomen en het bedrijfsterrein weer in 
de overeenkomstig artikel 22 omschreven 
bevredigende toestand te brengen.

h) bij de definitieve stopzetting van de 
activiteiten worden de nodige maatregelen 
getroffen om elk risico van verontreiniging 
te voorkomen en het bedrijfsterrein weer in 
reglementaire toestand te brengen.

Or. de

Motivering

Bodembescherming is plaatselijk en locatiegebonden taak waarop door bevoegde nationale 
instanties wordt toegezien. Door zeer nauwkeurige omschrijving van maatregelen (zoals een  
gekwantificeerd situatierapport overeenkomstig artikel 22) komen het subsidiariteitsbeginsel en 
het evenredigheidsbeginsel in gevaar. Als het bedrijfsterrein wordt terug gebracht in 
reglementaire toestand worden gevaren voor de gezondheid en milieuverontreiniging 
voorkomen.

Amendement 98
Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Artikel 12 – lid 1 – letter e

Standpunt van de Raad Amendement

e) in voorkomend geval, een 
situatierapport overeenkomstig artikel 22, 
lid 2; 

Schrappen

Or. en
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Motivering

Bodembescherming is uiterst plaatselijk en locatiegebonden en moet door bevoegde instanties 
overeenkomstig communautaire en nationale milieuwetgeving worden gestuurd. Door zeer 
nauwkeurige omschrijving van maatregelen (zoals een  gekwantificeerd situatierapport 
overeenkomstig artikel 22) komen het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel in 
gevaar.

Amendement 99
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad
Artikel 12 – lid 1 – letter e

Standpunt van de Raad Amendement

e) in voorkomend geval, een 
situatierapport overeenkomstig artikel 22, 
lid 2;

Schrappen

Or. it

Amendement 100
Edite Estrela

Standpunt van de Raad
Artikel 12 – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

k bis) indien van toepassing een 
beoordeling waarin de noodzaak wordt 
aangetoond van vaststelling van 
emissiegrenswaarden die afwijken van de 
drempels in verband met BBT.

Or. pt

Motivering

Wanneer hij een vergunning aanvraagt, moet de exploitant een beoordeling indienen ter 
motivering van verzoeken om vrijstelling.
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Amendement 101
Frédérique Ries

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 3 – alinea 3

Standpunt van de Raad Amendement

Rekening houdend met het advies van het 
forum worden de in de punten c) en d) van 
de tweede alinea bedoelde richtsnoeren 
aangenomen overeenkomstig de in 
artikel 75, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure.

Rekening houdend met het advies van het 
forum worden de in de punten c) en d) van 
de tweede alinea bedoelde richtsnoeren 
consequent aangenomen overeenkomstig 
de in artikel 75, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure en zij dienen aan te 
sluiten op het advies van het Forum..

Or. en

Motivering

Er moet duidelijker worden gesteld dat de besluitvorming in het regelgevend comité dient aan te 
sluiten op het advies van het Forum.

Amendement 102
Vladko Todorov Panayotov

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 5

Standpunt van de Raad Amendement

5. Besluiten met betrekking tot de BBT-
conclusies worden vastgesteld volgens de 
in artikel 75, lid 2, bedoelde
regelgevingsprocedure.

5. Besluiten met betrekking tot de BBT-
conclusies worden vastgesteld volgens de 
gebruikelijke wetgevingsprocedure.

Or. en

Motivering

Aangezien besluiten inzake BBT verband houden met de keuze van techniek, grondstoffen, 
waterbehandelingsinstallaties, normen inzake geproduceerd afval en aanbevelingen voor de 
verwerking van afval, is het van wezenlijke betekenis dat de lidstaten met hun nationale 
deskundigheid deelnemen aan de procedure voor de nauwkeurige omschrijving van BBT. Door 
de gebruikelijke wetgevingsprocedure worden de lidstaten in staat gesteld deel te nemen aan de 
formulering en goedkeuring van besluiten inzake BBT. Voorts blijft het Europees Parlement 
bevoegd de documenten inzake BBT-besluiten te behandelen.
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Amendement 103
Marianne Thyssen

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 5

Standpunt van de Raad Amendement

5. Besluiten met betrekking tot de BBT-
conclusies worden vastgesteld volgens de 
in artikel 75, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure.

5. Besluiten met betrekking tot de BBT-
conclusies op basis van BBT-
referentiedocumenten die voortkomen uit 
de uitwisseling van gegevens die 
overeenkomstig dit artikel heeft 
plaatsgevonden na de in artikel 83 
bedoelde datum, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 75, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure.

Or. en

Motivering

Over de bijgewerkte BBT-referentiedocumenten (BREF) die wachten op goedkeuring of die 
momenteel worden herzien, wordt onderhandeld in het kader van onderhavige richtlijn  en 
overeenkomstig de vigerende voorschriften van het proces van Sevilla. Ter voorkoming van 
verstoring van de herzieningsprocedure en om rechtszekerheid te bieden aan sectoren die reeds 
BREF in de pijplijn hebben, moet in de richtlijn uitdrukkelijk worden vermeld dat de nieuwe 
voorschriften voor het aannemen van BBT-conclusies uitsluitend van toepassing zijn op BREF in 
verband waarmee de herzieningsprocedure is begonnen na inwerkingtreding van de herziene 
richtlijn.

Amendement 104
Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 5

Standpunt van de Raad Amendement

5. Besluiten met betrekking tot de BBT-
conclusies worden vastgesteld volgens de 
in artikel 75, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure.

5. Ter vaststelling van BBT-conclusies
neemt de Commissie besluiten in de vorm 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 76. Dit is 
uitsluitend van toepassing op BBT-
referentiedocumenten wier herziening 
begint na het in artikel 83 bedoelde 
tijdstip. 

Or. de
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Motivering

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.

Amendement 105
Frédérique Ries

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 5

Standpunt van de Raad Amendement

5. Besluiten met betrekking tot de BBT-
conclusies worden vastgesteld volgens de 
in artikel 75, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure.

5. De Commissie stelt via gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 76 
besluiten met betrekking tot de BBT-
conclusies vast op basis van BBT-
referentiedocumenten die voortkomen uit 
de uitwisseling van gegevens die 
overeenkomstig dit artikel heeft 
plaatsgevonden na de in artikel 83 
bedoelde datum.

Or. en

Motivering

Er moet duidelijker worden gesteld dat de besluitvorming in het regelgevend comité dient aan te 
sluiten op de resultaten van het proces van Sevilla.

Amendement 106
Elisabetta Gardini

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 5

Standpunt van de Raad Amendement

5. Besluiten met betrekking tot de BBT-
conclusies worden vastgesteld volgens de 
in artikel 75, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure.

5. Besluiten met betrekking tot de BBT-
conclusies worden, na raadpleging van het 
forum, vastgesteld volgens de in artikel 75, 
lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure. 

Dit lid heeft betrekking op aanneming en 
herziening van BBT-



AM\810288NL.doc 35/73 PE439.994v01-00

NL

referentiedocumenten na 
inwerkingtreding van onderhavige 
richtlijn.

Or. it

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat belanghebbenden worden geraadpleegd over aanneming van 
besluiten inzake BBT-conclusies. 
In het belang van de rechtszekerheid is het belangrijk dat bestaande regelingen van toepassing 
blijven op de procedure voor BBT-herziening die momenteel wordt uitgevoerd.

Amendement 107
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 5

Standpunt van de Raad Amendement

5. Besluiten met betrekking tot de BBT-
conclusies worden vastgesteld volgens de 
in artikel 75, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure.

5. Besluiten met betrekking tot de BBT-
conclusies worden, na raadpleging van het 
forum, vastgesteld volgens de in artikel 75, 
lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure.

Dit lid heeft betrekking op aanneming en 
herziening van BBT-
referentiedocumenten na 
inwerkingtreding van onderhavige 
richtlijn. 

Or. it

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat belanghebbenden worden geraadpleegd over aanneming van 
besluiten inzake BBT-conclusies. In het belang van de rechtszekerheid is het belangrijk dat 
bestaande regelingen van toepassing blijven op de procedure voor BBT-herziening die 
momenteel wordt uitgevoerd.

Amendement 108
Rovana Plumb

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 5

Standpunt van de Raad Amendement

5. Besluiten met betrekking tot de BBT- 5. Besluiten met betrekking tot de BBT-
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conclusies worden vastgesteld volgens de 
in artikel 75, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure.

conclusies worden vastgesteld volgens de 
in artikel 75, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure. Dit geldt 
uitsluitend voor de herziening van BBT-
referentiedocumenten waarmee een begin 
is gemaakt na de in artikel 83 bedoelde 
datum.

Or. en

Motivering

Over de bijgewerkte BBT-referentiedocumenten (BREF) die wachten op goedkeuring of die 
momenteel worden herzien, wordt onderhandeld in het kader van onderhavige richtlijn  en 
overeenkomstig de vigerende voorschriften van het proces van Sevilla. Ter voorkoming van 
verstoring van de herzieningsprocedure en om rechtszekerheid te bieden aan sectoren die reeds 
BREF in de pijplijn hebben, moet in de richtlijn uitdrukkelijk worden vermeld dat de nieuwe 
voorschriften voor het aannemen van BBT-conclusies uitsluitend van toepassing zijn op BREF in 
verband waarmee de herzieningsprocedure is begonnen na inwerkingtreding van de herziene 
richtlijn.

Amendement 109
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 5 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

5 bis. In aansluiting op de vaststelling van 
een besluit inzake BBT-conclusies 
overeenkomstig lid 5, stelt de Commissie 
voor de hele Unie geldende 
minimumeisen voor voor de uitstoot van 
dioxine, per 31 december 2011 voor de 
uitstoot van furaan en per 31 december 
2013 voor de uitstoot van kwik.
Na het nemen van een besluit over de 
BBT-conclusies op grond van lid 5 
evalueert de Commissie voorts de 
noodzaak van Unitair optreden in de vorm 
van vaststelling van voor de gehele Unie 
geldende minimumeisen voor 
emissiegrenswaarden en regels voor 
toezicht en conformiteit ten aanzien van 
activiteiten binnen het toepassingsgebied 
van de betrokken BBT-conclusies, en wel 
op grond van de volgende criteria, ter:
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a) beoordeling en voorkoming van de 
gevolgen van de betrokken activiteiten op 
het milieu in zijn geheel; alsmede
b) beoordeling van de stand van de 
uitvoering van de beste beschikbare 
technieken voor wat betreft de betrokken 
activiteiten.
Na inwinning van het advies van het in lid 
3 genoemde forum, en uiterlijk binnen 12 
maanden na de goedkeuring van een 
besluit over de BBT-conclusies, brengt de 
Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad verslag uit over de resultaten 
van de evaluatie.

Or. en

Motivering

Amendement om met de Raad tot een vergelijk te komen over minimumeisen. Het Europees 
veiligheidsnet voorziet in een minimale bescherming tegen aanhoudende gebrekkige 
tenuitvoerlegging van BBT. Het is van wezenlijke betekenis dat het Europees Veiligheidsnet 
gebaseerd is op technische overwegingen die zijn afgeleid van hetgeen door middel van BBT tot 
stand kan worden gebracht. Kwik, dioxinen en furanen zijn in hoge mate giftige, persistente en  
bioaccumulerende vervuilende stoffen en aan beperking van deze vervuilende stoffen moet 
daarom voorrang worden gegeven.

Amendement 110
Martin Callanan

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 5 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

5 bis. Na het nemen van een besluit over 
de BBT-conclusies op grond van lid 5 
evalueert de Commissie de noodzaak van 
Unitair optreden in de vorm van 
vaststelling van voor de gehele Unie 
geldende minimumeisen voor 
emissiegrenswaarden en regels voor 
toezicht en conformiteit ten aanzien van 
activiteiten binnen het bereik van de 
betrokken BBT-conclusies, en wel op 
grond van de volgende criteria:
a) het effect van de betrokken activiteiten 
op het milieu in zijn geheel; alsmede
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b) de stand van de uitvoering van de beste 
beschikbare technieken voor wat betreft 
de betrokken activiteiten.
Na inwinning van het advies van het in lid 
3 genoemde forum, en uiterlijk binnen 18 
maanden na de goedkeuring van een 
besluit over de BBT-conclusies, brengt de 
Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad verslag uit over de resultaten 
van de evaluatie.

Or. en

Motivering

Door deze formulering wordt duidelijk dat de Commissie uitsluitend regels moet opstellen voor 
de beoordeling van naleving van de wetgeving, en dat zij het aan de lidstaten moet overlaten te 
bepalen hoe wordt gezorgd voor naleving van de wetgeving. Bovendien is het niet realistisch te 
veronderstellen dat de Commissie BBT-conclusies in 12 maanden naar behoren kan bestuderen 
en zou 18 maanden de voorkeur verdienen.

Amendement 111
Martin Callanan

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 5 ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

5 ter. Wanneer in het in lid 5 bis bedoelde 
verslag de noodzaak wordt vastgesteld van 
in de gehele Unie geldende minimumeisen 
voor emissiegrenswaarden of regels voor 
toezicht en beoordeling van naleving, kan 
het verslag zo nodig vergezeld gaan van 
een wetgevingsvoorstel.

Or. en

Motivering

De vaststelling van toekomstige emissiegrenswaarden dient te verlopen via medebeslissing 
waarbij Parlement en Raad betrokken worden, en niet uitsluitend via gedelegeerde handelingen.
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Amendement 112
Jutta Haug

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 5 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

5 bis. Wanneer in het in lid 5 bis bedoelde 
verslag de noodzaak wordt vastgesteld van 
in de gehele Unie geldende minimumeisen 
voor emissiegrenswaarden en regels voor 
toezicht en conformiteit, kan de 
Commissie door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 76 
minimumeisen voor emissiegrenswaarden 
en regels voor toezicht en conformiteit 
vaststellen voor de betrokken activiteiten.
Deze minimumeisen worden zo nodig 
boven de BBT/AELs gesteld om 
overeenkomstig de eerste alinea van 
artikel 15, lid 4 vrijstellingen te verlenen.
Alvorens de minimumeisen voor 
emissiegrenswaarden en voorschriften 
inzake controle en naleving voor de 
activiteiten in kwestie worden 
aangenomen, stelt de Commissie de 
conclusies van de in dit artikel bedoelde 
uitwisseling van gegevens beschikbaar.

Or. en

Motivering

Ook voor Europa dekkende minimumeisen moet de Commissie zich dienovereenkomstig aan deze 
benadering houden. Voorts moeten de minimumeisen boven BBT-niveau (BNT/AELs) liggen om 
te zorgen voor de minimumkloof die noodzakelijk is om de artikel 15, lid 4 bedoelde vrijstelling 
te kunnen verlenen ten einde de minimumeisen niet te overtreden. 

Amendement 113
Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 5 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

5 bis. Wanneer in het in lid 5 bis bedoelde 
verslag de noodzaak wordt vastgesteld van 
in de gehele Unie geldende minimumeisen 
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voor emissiegrenswaarden en regels voor 
toezicht en conformiteit, kan de 
Commissie door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 76 
minimumeisen voor emissiegrenswaarden 
en regels voor toezicht en conformiteit 
vaststellen voor de betrokken activiteiten.
Minimumeisen worden zodanig 
vastgesteld dat het mogelijk is artikel 15, 
lid 4 toe te passen.
Alvorens de minimumeisen voor 
emissiegrenswaarden en voorschriften 
inzake controle en naleving voor de 
activiteiten in kwestie worden 
aangenomen, raadpleegt de Commissie 
het in lid 3 bedoelde forum. De 
Commissie stelt een verslag op over de 
gegevens die zij ontvangt.

Or. en

Motivering

Uniedekkende minimumeisen voor emissiegrenswaarden zijn noodzakelijk ter verbetering van de 
toepassing van BBT en met het oog op gelijke mededingingsvoorwaarden. Indien Unie dekkende 
minimumeisen moeten worden bepaald, stelt de Commissie deze vast.

Amendement 114
Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 5 ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

5 ter. De Commissie stelt voor de in lid 5 
bis bedoelde activiteiten minimumeisen 
voor emissiegrenswaarden, equivalente 
parameters of technische maatregelen en 
regels voor toezicht en conformiteit vast 
door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 76.
Deze minimumeisen hebben tot doel een 
aanmerkelijk milieueffect te bereiken wat 
betreft de betrokken activiteiten of 
installaties, en zijn gebaseerd op 
BBT/AEL.
Minimumeisen worden indien nodig 



AM\810288NL.doc 41/73 PE439.994v01-00

NL

boven de BBT/AELs vastgesteld zodat 
minder strenge emissiegrenswaarden 
kunnen worden vastgesteld 
overeenkomstig de eerste alinea van 
artikel 15, lid 4.
Alvorens de minimumeisen voor 
emissiegrenswaarden en voorschriften 
inzake controle en naleving voor de 
activiteiten in kwestie worden 
aangenomen, raadpleegt de Commissie 
het in artikel 13, lid 3 bedoelde forum, en 
brengt ze verslag uit over de resultaten 
van deze raadpleging en over de wijze 
waarop daar rekening mee is gehouden.

Or. de

Motivering

Met de amendementen op artikel 13, lid 5 bis (nieuw), en artikel 13, lid 5 ter (nieuw), wordt het 
door het Europees Parlement in eerste lezing aangenomen amendement 62 opnieuw opgenomen. 
Ook moet worden verduidelijkt dat de minimumeisen hoger moeten zijn dan de 'best beschikbare 
technieken geassocieerde emissieniveaus' (BBT/AELs), d.w.z. dat er een minimumafstand tussen 
de twee in acht moet worden genomen. Dit zorgt ervoor dat de minimumeisen niet worden 
overschreden, ook niet in het geval gebruik wordt gemaakt van de afwijking zoals bedoeld in 
artikel 15, lid 4. 

Amendement 115
Edite Estrela

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 5 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

5 bis. Na de goedkeuring van een besluit 
over de BBT-conclusies overeenkomstig 
lid 5, beoordeelt de Raad of de EU moet 
optreden door middel van de invoering, op 
het niveau van de Unie, van 
minimumeisen voor emissiegrenswaarden 
en regels voor toezicht en conformiteit 
voor bepaalde activiteiten die binnen de 
werkingssfeer van de desbetreffende BBT-
conclusies vallen, en wel op basis van de 
volgende criteria:
a) het effect van de betrokken activiteiten 
op het milieu in zijn geheel; alsmede 
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b) de stand van de implementatie van de 
met die activiteiten geassocieerde BBTs.
Na het advies van het in lid 3 bedoelde 
forum te hebben ontvangen, doet de 
Commissie het Europees Parlement en de 
Raad binnen zes maanden na de 
goedkeuring van een besluit over de BBT-
conclusies een verslag met de conclusies 
van de beoordeling toekomen.

Or. pt

Motivering

De beoordeling van de noodzaak van een veiligheidsnet moet pas plaatsvinden zes jaar na de 
goedkeuring van de BBT-conclusies, aangezien de betrokkenen over een termijn van vijf jaar 
beschikken (zie artikel 21, lid 3) om de BBTs in het kader van het herziene BREF toe te passen 
en zich aan de AELs an te passen.

Amendement 116
Edite Estrela

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 5 ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

5 ter. Indien in het in lid 5 bis bedoelde 
verslag de noodzaak wordt erkend van 
minimumeisen op het niveau van de Unie 
voor emissiegrenswaarden en voor regels 
voor toezicht en conformiteit, presenteert 
de Commissie het Europees Parlement en 
de Raad overeenkomstig artikel 294 
VWEU een voorstel voor minimumeisen 
voor emissiegrenswaarden en regels voor 
toezicht en conformiteit voor de 
desbetreffende activiteiten.

Or. pt

Motivering

De eventuele opname in het voorstel voor een richtlijn van een veiligheidsnet moet geschieden 
middels de medebeslissingsprocedure, teneinde een zo groot mogelijke participatie van alle 
betrokken partijen te garanderen.  
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Amendement 117
Christa Klaß

Standpunt van de Raad
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – letter c – punt i

Standpunt van de Raad Amendement

(i) van de meetmethode, de frequentie en 
de procedure voor de evaluatie van de 
metingen, alsmede

(i) van de meetmethode, de frequentie en 
de procedure voor de evaluatie van de 
metingen of soortgelijke methoden, 
alsmede

Or. xm

Motivering

In artikel 14, lid 1, wordt gesteld dat de vergunning alle noodzakelijke metingen dient te 
omvatten. Dit wordt verduidelijkt in lid 1, letter c, sub i). Voor de duidelijkheid moet worden 
toegevoegd dat andere methoden die hun waarde hebben bewezen en die aan de hoge 
milieunormen voldoen, ook gebruikt mogen blijven worden. Door deze wijziging zouden ook 
alternatieve methoden toegestaan worden, zodat het Duitse systeem (geen metingen bij 
veehouderijen, in plaats daarvan toepassing van vaste methode voor het tellen van dieren) 
gehandhaafd kan worden.

Amendement 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Standpunt van de Raad
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – letter c – punt i

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(i) van de meetmethode, de frequentie en 
de procedure voor de evaluatie van de 
metingen, alsmede

(i) van de meetmethode, de frequentie en 
de procedure voor de evaluatie van de 
metingen of soortgelijke methoden, 
alsmede

Or. en

Amendement 119
Mairead McGuinness

Standpunt van de Raad
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – letter c – punt i

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(i) van de meetmethode, de frequentie en 
de procedure voor de evaluatie van de 

(i) van de meetmethode, de frequentie en 
de procedure voor de evaluatie van de 
metingen of soortgelijke methoden, 
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metingen, alsmede alsmede

Or. en

Motivering

In artikel 14, lid ,1 wordt gesteld dat de vergunning alle noodzakelijke metingen dient te 
omvatten. Dit wordt verduidelijkt in lid 1, letter c, sub i).  Andere gevestigde methoden, die 
eveneens voldoen aan de vereiste strenge milieunormen, moeten ook toegestaan zijn. Door deze 
wijziging zouden ook alternatieve methoden toegestaan worden, zodat het nationale systeem 
(geen metingen bij veehouderijen, in plaats daarvan toepassing van vaste methode voor het 
tellen van dieren) gehandhaafd kan worden.

Amendement 120
Richard Seeber

Standpunt van de Raad
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – letter d

Standpunt van de Raad Amendement

d) de verplichting de bevoegde autoriteit 
regelmatig en ten minste jaarlijks in kennis 
te stellen van:

d) de verplichting de bevoegde autoriteit 
regelmatig en ten minste jaarlijks in kennis 
te stellen van:

(i) informatie op basis van de resultaten 
van de onder c) bedoelde monitoring van 
de emissies en van andere gegevens aan de 
hand waarvan de bevoegde autoriteit de 
naleving van de vergunningsvoorwaarden 
kan toetsen, alsmede

(i) informatie op basis van de resultaten 
van de onder c) bedoelde monitoring van 
de emissies en van andere vereiste 
gegevens aan de hand waarvan de 
bevoegde autoriteit de naleving van de 
vergunningsvoorwaarden kan toetsen, 
alsmede

(ii) wanneer artikel 15, lid 3, onder b), 
wordt toegepast, een overzicht van de 
resultaten van de monitoring van emissies 
dat een vergelijking mogelijk maakt met de 
met de beste beschikbare technieken 
geassocieerde emissieniveaus;

(ii) wanneer artikel 15, lid 3, onder b), 
wordt toegepast, een overzicht van de 
resultaten van de monitoring van emissies 
dat een vergelijking mogelijk maakt met de 
met de beste beschikbare technieken 
geassocieerde emissieniveaus;

De bevoegde autoriteit mag de in punt (i) 
bedoelde gegevens slechts om de 24 
maanden opvragen, mits tijdens een 
inspectie geen ernstige overtreding van de 
vergunningsvoorwaarden wordt 
vastgesteld. 

Or. en

Motivering

Via dit amendement wordt gestreefd naar een vergelijk voor wat betreft de verplichting van 
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exploitanten tot periodieke verslaglegging aan de bevoegde autoriteit. Er wordt rekening 
gehouden met amendement 20 uit de eerste lezing door het Parlement (verslaglegging ten minste 
om de twee jaar, de resultaten van de inspectie in overweging genomen) en er wordt duidelijk 
gesteld dat de vergunningsvoorwaarden uitsluitend dienen voor te schrijven dat er gegevens 
worden ingediend die de bevoegde instanties werkelijk nodig hebben om de naleving te 
controleren.

Amendement 121
Elisabetta Gardini

Standpunt van de Raad
Artikel 14 – lid 4

Standpunt van de Raad Amendement

4. Onverminderd artikel 18 kan het de 
bevoegde autoriteit worden toegestaan 
strengere vergunningsvoorwaarden vast te 
stellen dan die welke haalbaar zijn door 
gebruik te maken van de beste 
beschikbare technieken als beschreven in 
de BBT-conclusies.

Schrappen

Or. it

Motivering

Het vaststellen van strengere voorwaarden dan die middels het gebruik van BBT's kunnen 
worden gerealiseerd, sluit niet aan op enige milieueisen. Deze bepalingen is verder ook 
overbodig omdat artikel 193 de lidstaten toestaat strengere maatregelen te nemen dan die in 
EU-wetgeving. 

Amendement 122
Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Artikel 14 – lid 4

Standpunt van de Raad Amendement

4. Onverminderd artikel 18 kan het de 
bevoegde autoriteit worden toegestaan 
strengere vergunningsvoorwaarden vast te 
stellen dan die welke haalbaar zijn door 
gebruik te maken van de beste 
beschikbare technieken als beschreven in 
de BBT-conclusies.

Schrappen

Or. de
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Motivering

De mogelijkheid om strengere vergunningvoorwaarden dan de BBT's te kunnen vaststellen 
zonder enige voorwaarden vooraf staat haaks op het beginsel van evenredigheid en ondermijnt 
de inspanningen gericht op het ontwikkelen van emissiewaarden.

Amendement 123
Rovana Plumb

Standpunt van de Raad
Artikel 14 – lid 4

Standpunt van de Raad Amendement

Onverminderd artikel 18 kan het de 
bevoegde autoriteit worden toegestaan 
strengere vergunningsvoorwaarden vast te 
stellen dan die welke haalbaar zijn door 
gebruik te maken van de beste 
beschikbare technieken als beschreven in 
de BBT-conclusies.

Schrappen

Or. en

Motivering

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. 

Amendement 124
Antonio Masip Hidalgo

Standpunt van de Raad
Artikel 14 – lid 4

Standpunt van de Raad Amendement

4. Onverminderd artikel 18 kan het de 
bevoegde autoriteit worden toegestaan 
strengere vergunningsvoorwaarden vast te 
stellen dan die welke haalbaar zijn door 
gebruik te maken van de beste 
beschikbare technieken als beschreven in 
de BBT-conclusies.

Schrappen
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Or. en

Amendement 125
Adam Gierek

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. Onverminderd artikel 18 zijn de 
emissiegrenswaarden en de gelijkwaardige 
parameters en de technische maatregelen, 
bedoeld in artikel 14, leden 1 en 2, 
gebaseerd op de beste beschikbare 
technieken, zonder dat daarmee het gebruik 
van een bepaalde techniek of technologie
wordt voorgeschreven.

2. Onverminderd artikel 18 zijn de 
emissiegrenswaarden en de gelijkwaardige 
parameters en de technische maatregelen, 
bedoeld in artikel 14, leden 1 en 2, 
gebaseerd op de beste plaatselijk 
beschikbare technieken en technologieën, 
zonder dat daarmee het gebruik ervan
wordt voorgeschreven. In het geval van 
best beschikbare technieken moeten alle 
vóór de inwerkingtreding van deze 
richtlijn goedgekeurde 
referentiedocumenten, met het oog op het 
vaststellen van emissiegrenswaarden, 
mede rekening houden met de specifieke 
technische kenmerken van de betrokken 
installatie, zijn ligging, de geologische 
kenmerken van plaatselijke grondstoffen 
en plaatselijke milieuomstandigheden.

Or. pl

Motivering

In artikel 15 moet staan dat, met het oog op het vaststellen van emissiegrenswaarden op basis 
van referentiedocumenten met daarin de best beschikbare technieken die vóór de 
inwerkingtreding van de richtlijn betreffende industriële emissies zijn goedgekeurd, rekening 
moet worden gehouden met de technische kenmerken van de industriële installatie, zijn ligging, 
de geologische kenmerken van de plaatselijke grondstoffen en de plaatselijke 
milieuomstandigheden. 
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Amendement 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

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Voor BBT-referentiedocumenten die zijn 
aangenomen vóór inwerkingtreding van 
de richtlijn, wordt in het kader van de 
emissiegrenswaarden eveneens rekening 
gehouden met de technische kenmerken 
van de installatie in kwestie, de ligging en 
de milieuvoorwaarden ter plaatse.  

Or. en

Motivering

Voor de bepaling van emissiegrenswaarden (EGW) op de grondslag van BBT-
referentiedocumenten (BREF) die zijn aangenomen vóór inwerkingtreding van de VMR, wordt 
rekening gehouden met de technische kenmerken van de installatie, de ligging en de 
milieuvoorwaarden ter plaatse. Deze overweging vormt momenteel deel van artikel 15, lid 4, dat 
niet moet gelden voor bestaande BBT-referentiedocumenten.

Amendement 127
Adam Gierek

Standpunt van de Raad
Artikel 15 - lid 3 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

a) emissiegrenswaarden vast te stellen die 
niet hoger zijn dan de met de beste 
beschikbare technieken geassocieerde 
emissieniveaus. Die emissiegrenswaarden 
worden uitgedrukt voor dezelfde of kortere 
periodes en voor dezelfde 
referentieomstandigheden als die met de 
beste beschikbare technieken 
geassocieerde emissieniveaus; of

a) emissiegrenswaarden vast te stellen die 
niet hoger zijn dan de met de beste 
beschikbare technieken geassocieerde 
emissieniveaus. Die emissiegrenswaarden 
worden uitgedrukt als de gemiddelde 
waargenomen waarde gedefinieerd als de 
centrale (middelste) waarde van alle 
waarden in de numerieke set die is 
verkregen middels toepassing van de best 
beschikbare meettechnieken tijdens de 
gekozen toezichtperiode; of

Or. pl
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Motivering

Dit omvat het meten van de mediane waarde van een numerieke set die het mogelijk maakt 
gegevens digitaal te verwerken zonder lawaai dat de grafische mogelijkheden van de computer 
verstoort.

Amendement 128
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

4. In afwijking van lid 3 mag de bevoegde 
autoriteit in specifieke gevallen, op basis 
van een beoordeling van de economische 
en milieukosten en –baten, rekening 
houdend met de technische kenmerken en 
de geografische ligging van de betrokken 
installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden,
emissiegrenswaarden vaststellen die 
afwijken van de overeenkomstig lid 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

4. In afwijking van lid 3 en onverlet artikel 
18 mag de bevoegde autoriteit voor 
installaties die bestaan als de BBT-
conclusies worden aangenomen in 
uitzonderlijke gevallen gedurende ten 
hoogste vijf jaar emissiegrenswaarden 
vaststellen die afwijken van de 
overeenkomstig lid 3 vastgestelde 
emissiegrenswaarden. Deze afwijking mag 
alleen gelden als uit een technische 
beoordeling blijkt dat de toepassing van 
een in de BREF beschreven best 
beschikbare techniek ten gevolge van de 
ligging of de milieuvoorwaarden ter 
plaatse, aanzienlijke ongunstige 
mediaoverschrijdende gevolgen zou 
hebben en daarom onverenigbaar zou zijn 
met de in artikel 11 beschreven 
geïntegreerde benadering.

Or. en

Amendement 129
Sirpa Pietikäinen

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

4. In afwijking van lid 3 mag de bevoegde 
autoriteit in specifieke gevallen, op basis 
van een beoordeling van de economische 
en milieukosten en –baten, rekening 
houdend met de technische kenmerken en 

4. In afwijking van lid 3 mag de bevoegde 
autoriteit bij wijze van uitzondering en in 
specifieke gevallen voor bestaande 
installaties minder strikte
emissiegrenswaarden vaststellen.
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de geografische ligging van de betrokken 
installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden,
emissiegrenswaarden vaststellen die 
afwijken van de overeenkomstig lid 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

De afwijking wordt uitsluitend toegestaan 
als uit een technische beoordeling blijkt 
dat de toepassing van een in de BREF 
beschreven best beschikbare techniek ten 
gevolge van de ligging of de 
milieuvoorwaarden ter plaatse, 
aanzienlijke ongunstige 
mediaoverschrijdende gevolgen zou 
hebben en daarom duidelijk 
onverenigbaar zou zijn met de in artikel 
11, letters c), d) en f) en artikel 4 van 
Richtlijn 2000/60/EG1 beschreven doelen.
_____________
1Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid

Or. en

Motivering

De huidige soepelheid waarmee afwijkingen worden toegekend moet worden beperkt en 
gebaseerd op heldere normen om de mededingingsvoorwaarden voor de bedrijfstak gelijk te 
schakelen en om milieutechnische innovatie aan te moedigen.

Amendement 130
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

4. In afwijking van lid 3 mag de bevoegde 
autoriteit in specifieke gevallen, op basis 
van een beoordeling van de economische 
en milieukosten en –baten, rekening 
houdend met de technische kenmerken en 
de geografische ligging van de betrokken 
installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden,
emissiegrenswaarden vaststellen die 
afwijken van de overeenkomstig lid 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

4. In afwijking van lid 3, en onverlet 
artikel 18, mag de bevoegde autoriteit bij 
wijze van uitzondering en in specifieke 
gevallen minder strenge
emissiegrenswaarden vaststellen. Een 
dergelijke afwijking kan alleen worden 
toegestaan wanneer uit een evaluatie 
blijkt dat:
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a) de specifieke ligging of de plaatselijke 
milieuomstandigheden van de betrokken 
installatie het niet mogelijk maken in die 
installatie, of een deel ervan, de in het 
BBT-referentiedocument beschreven best 
beschikbare technieken toe te passen; of
b) de specifieke technische kenmerken 
van de betrokken installatie het niet 
mogelijk maken in die installatie, of een 
deel ervan, de in het BBT-
referentiedocument beschreven best 
beschikbare technieken toe te passen; of
c) de specifieke technische kenmerken 
van de bestaande installatie in kwestie, de 
ligging of de specifieke 
milieuomstandigheden ter plaatse 
buitensporig hoge kosten zouden 
veroorzaken in vergelijking met de 
milieuvoordelen, indien de in het BBT-
referentiedocument beschreven beste 
beschikbare technieken in die specifieke 
installatie zouden worden toegepast. Deze 
buitensporig hoge kosten moeten kosten 
zijn waarmee bij de uitwisseling van 
gegevens over de beste beschikbare 
technieken geen rekening is gehouden.

Or. en

(Partial reinstatement of first reading amendment 32)

Motivering

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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Amendement 131
Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

In afwijking van lid 3 mag de bevoegde 
autoriteit in specifieke gevallen, op basis 
van een beoordeling van de economische 
en milieukosten en –baten, rekening 
houdend met de technische kenmerken en 
de geografische ligging van de betrokken 
installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden,
emissiegrenswaarden vaststellen die 
afwijken van de overeenkomstig lid 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

In afwijking van lid 3, en onverlet artikel 
18, mag de bevoegde autoriteit in
uitzonderlijke gevallen minder strenge
emissiegrenswaarden vaststellen. Een 
dergelijke afwijking kan alleen worden 
toegestaan wanneer uit een evaluatie 
blijkt dat:

a) de ligging of de plaatselijke 
milieuomstandigheden van de betrokken 
installatie het niet mogelijk maken in die 
installatie, of een deel ervan, de in het 
BBT-referentiedocument beschreven best 
beschikbare technieken toe te passen;  of 
b) de technische kenmerken van de 
betrokken installatie het niet mogelijk 
maken in die installatie, of een deel ervan, 
de in het BBT-referentiedocument 
beschreven best beschikbare technieken 
toe te passen; of
c) de kosten van de toepassing van best 
beschikbare technieken zoals beschreven 
in het BBT-referentiedocument 
onevenredig hoog zijn in vergelijking met 
de milieuvoordelen.

Or. de

Motivering

Bij het vaststellen van afwijkende emissiegrenswaarden overeenkomstig artikel 15, lid 4, moet 
voor de grootst mogelijke transparantie worden gezorgd.
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Amendement 132
Richard Seeber

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

4. In afwijking van lid 3 mag de bevoegde 
autoriteit in specifieke gevallen, op basis 
van een beoordeling van de economische 
en milieukosten en –baten, rekening 
houdend met de technische kenmerken en 
de geografische ligging van de betrokken 
installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden, 
emissiegrenswaarden vaststellen die 
afwijken van de overeenkomstig lid 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

4. In afwijking van lid 3 mag de bevoegde 
autoriteit in uitzonderlijke gevallen, op 
basis van een beoordeling van de 
economische en milieukosten en –baten, 
emissiegrenswaarden vaststellen die 
afwijken van de overeenkomstig lid 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden indien:

a) de ligging of de plaatselijke 
milieuomstandigheden van de betrokken 
installatie het niet mogelijk maken in die 
installatie, of een deel ervan, de in het 
BBT-referentiedocument beschreven best 
beschikbare technieken toe te passen; of
b) de technische kenmerken van de 
betrokken installatie het niet mogelijk 
maken in deze installatie, of een deel 
ervan, de in het BBT-referentiedocument 
beschreven beste beschikbare technieken 
toe te passen; of
c) de toepassing van de beste beschikbare 
technieken zoals beschreven in het BBT-
referentiedocument tot een duidelijke 
wanverhouding tussen economische 
kosten en milieuvoordelen zou leiden, die 
een reden zou vormen de proportionaliteit 
van deze tenuitvoerlegging te 
heroverwegen.

Or. en

Motivering

Via dit amendement wordt getracht een vergelijk te vinden tussen artikel 15, lid 4 van het 
standpunt van de Raad en de amendementen 32 en 62 van het standpunt dat het Europees 
Parlement in eerste lezing heeft ingenomen. Met het oog hierop wordt de toepassing van lid 4 
beperkt tot buitengewone gevallen die bij de vaststelling of herziening van een BREF tijdens de 
in artikel 13 bedoelde procedure niet naar behoren zijn of konden worden behandeld. 
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Amendement 133
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

4. In afwijking van lid 3 mag de bevoegde 
autoriteit in specifieke gevallen, op basis 
van een beoordeling van de economische 
en milieukosten en –baten, rekening 
houdend met de technische kenmerken en 
de geografische ligging van de betrokken 
installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden,
emissiegrenswaarden vaststellen die 
afwijken van de overeenkomstig lid 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

4. In afwijking van lid 3, en onverlet 
artikel 18, mag de bevoegde autoriteit in
uitzonderlijke gevallen minder strenge 
emissiegrenswaarden vaststellen. Een 
dergelijke afwijking kan alleen worden 
toegestaan wanneer uit een evaluatie 
blijkt dat:

a) de specifieke ligging of de plaatselijke 
milieuomstandigheden van de betrokken 
installatie het niet mogelijk maken in die 
installatie, of een deel ervan, de in het 
BBT-referentiedocument beschreven best 
beschikbare technieken toe te passen; of
b) de specifieke technische kenmerken 
van de betrokken installatie het niet 
mogelijk maken in die installatie, of een 
deel ervan, de in het BBT-
referentiedocument beschreven best 
beschikbare technieken toe te passen;
c) de toepassing van een best beschikbare 
techniek, indien letter a) geldt, duidelijke 
en aanzienlijke ongunstige 
mediaoverschrijdende gevolgen zou 
hebben en daarom onverenigbaar zou zijn 
met de in artikel 11, letters c), d) en f) van 
onderhavige richtlijn en artikel 4 van 
Richtlijn 2000/60/EG* beschreven doelen.

Or. en

(Gedeeltelijke wederopneming van amendement 32 uit eerste lezing.)

Motivering

De normen voor het toestaan van afwijkingen van BBT moeten helder en nauwkeurig zijn ter 
correctie van het tekort aan tenuitvoerlegging en de wijdverbreide verschillen in 
vergunningsvoorwaarden in de EU. Door deze grote verschillen zijn de 
mededingingsvoorwaarden voor de bedrijfstak op de interne markt ongelijk ten koste van de 
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gezondheid van EU-burgers en met ongunstige gevolgen voor het milieu. 

Amendement 134
Edite Estrela

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

4. In afwijking van lid 3 mag de bevoegde 
autoriteit in specifieke gevallen, op basis 
van een beoordeling van de economische 
en milieukosten en –baten, rekening 
houdend met de technische kenmerken en 
de geografische ligging van de betrokken 
installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden,
emissiegrenswaarden vaststellen die 
afwijken van de overeenkomstig lid 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

In afwijking van lid 3, en onverlet artikel 
18, mag de bevoegde autoriteit in 
uitzonderlijke gevallen minder strenge
emissiegrenswaarden vaststellen. 
Dergelijke afwijking kunnen alleen 
worden toegestaan wanneer uit een 
evaluatie blijkt dat:

a) de ligging of de plaatselijke 
milieuomstandigheden van de betrokken 
installatie het niet mogelijk maken in die 
installatie, of een deel ervan, de in het 
BBT-referentiedocument beschreven best 
beschikbare technieken toe te passen; of 
b) de technische kenmerken van de 
betrokken installatie het niet mogelijk 
maken in die installatie, of een deel ervan, 
de in het BBT-referentiedocument 
beschreven best beschikbare technieken 
toe te passen; of 
c) de toepassing van de beste beschikbare 
technieken zoals beschreven in het BBT-
referentiedocument tot een duidelijke 
wanverhouding tussen economische 
kosten en milieuvoordelen zou leiden, die 
een reden zou vormen de proportionaliteit 
van deze tenuitvoerlegging te 
heroverwegen.

Or. pt

Motivering

De participatie van het publiek in de toepassing van uitzonderingen vindt plaats indien er 
overeenkomstig artikel 24, lid 1, een publieke raadpleging plaatsvindt over de aanvraag van een 
vergunning. Verder wordt de verwijzing naar artikel 13, lid 5 ter, geschrapt omdat indien er 
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emissiegrenswaarden voor andere sectoren worden vastgesteld de Commissie de nodige 
wijzigingen aan dat artikel zal voorstellen. Deze situatie wordt op identieke wijze behandeld als 
de omstandigheden zoals bedoeld in de bestaande bijlagen V t/m VIII bij de richtlijn. 

Amendement 135
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

4. In afwijking van lid 3 mag de bevoegde 
autoriteit in specifieke gevallen, op basis 
van een beoordeling van de economische 
en milieukosten en –baten, rekening 
houdend met de technische kenmerken en 
de geografische ligging van de betrokken 
installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden, 
emissiegrenswaarden vaststellen die 
afwijken van de overeenkomstig lid 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

4. In afwijking van lid 3, en onverlet 
artikel 18, mag de bevoegde autoriteit bij 
wijze van uitzondering en in specifieke 
gevallen minder strenge
emissiegrenswaarden vaststellen.
Een dergelijke afwijking kan alleen 
worden toegestaan wanneer uit een 
evaluatie blijkt dat:

a) de ligging of de plaatselijke 
milieuomstandigheden van de betrokken 
installatie het niet mogelijk maken in die 
installatie, of een deel ervan, de in het 
BBT-referentiedocument beschreven best 
beschikbare technieken toe te passen, of;
b) de technische kenmerken van de 
betrokken installatie het niet mogelijk 
maken in die installatie, of een deel ervan, 
de in het BBT-referentiedocument 
beschreven best beschikbare technieken 
toe te passen.

Or. en

(Partial reinstatement of first reading amendment 32)

Motivering

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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Amendement 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

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

4. In afwijking van lid 3 mag de bevoegde 
autoriteit in specifieke gevallen, op basis 
van een beoordeling van de economische 
en milieukosten en –baten, rekening 
houdend met de technische kenmerken en 
de geografische ligging van de betrokken 
installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden, 
emissiegrenswaarden vaststellen die 
afwijken van de overeenkomstig lid 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

4. De bevoegde autoriteit mag in specifieke 
gevallen, op basis van een beoordeling van 
de economische en milieukosten en –baten, 
rekening houdend met de technische 
kenmerken en de geografische ligging van 
de betrokken installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden, 
emissiegrenswaarden vaststellen die 
afwijken van de overeenkomstig lid 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

Or. en

Motivering

Het is uiterst belangrijk bij de bepaling van emissiegrenswaarden te zorgen voor soepelheid.

Amendement 137
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

4. In afwijking van lid 3 mag de bevoegde 
autoriteit in specifieke gevallen, op basis 
van een beoordeling van de economische 
en milieukosten en –baten, rekening 
houdend met de technische kenmerken en 
de geografische ligging van de betrokken 
installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden, 
emissiegrenswaarden vaststellen die 
afwijken van de overeenkomstig lid 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

4. De bevoegde autoriteit mag in specifieke 
gevallen, op basis van een beoordeling van 
de economische en milieukosten en –baten, 
rekening houdend met de technische 
kenmerken en de geografische ligging van 
de betrokken installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden, 
emissiegrenswaarden vaststellen die 
afwijken van de overeenkomstig lid 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

Or. fr
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Motivering

Het gebruik van het woord 'afwijking' moet worden vermeden omdat het doet vermoeden dat er 
een autoriteit is die zo'n afwijking kan toestaan. In deze bepaling moet de bevoegdheid om 
emissiegrenswaarden vast te stellen die afwijken van de emissiegrenswaarden die geassocieerd 
zijn aan de BBT/AELs bij de lidstaten liggen, op voorwaarde dat zij deze afwijkingen gedegen 
onderbouwen. 

Amendement 138
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

4. In afwijking van lid 3 mag de bevoegde 
autoriteit in specifieke gevallen, op basis 
van een beoordeling van de economische 
en milieukosten en –baten, rekening 
houdend met de technische kenmerken en 
de geografische ligging van de betrokken 
installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden, 
emissiegrenswaarden vaststellen die
afwijken van de overeenkomstig lid 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

4. In afwijking van lid 3 wordt in verband 
met emissiegrenswaarden die voor 
installaties zijn vastgelegd overeenkomstig 
punt 6.6 van Bijlage I rekening gehouden 
met praktische overwegingen die zijn 
afgestemd op deze categorieën installatie, 
alsook met de kosten en voordelen van 
deze maatregelen. De bevoegde autoriteit 
mag in specifieke gevallen, op basis van 
een beoordeling van de economische en 
milieukosten en –baten, rekening houdend 
met de technische kenmerken en de 
geografische ligging van de betrokken 
installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden, 
emissiegrenswaarden vaststellen die 
afwijken van de overeenkomstig lid 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

Or. en

Amendement 139
Mairead McGuinness

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

4. In afwijking van lid 3 mag de bevoegde 
autoriteit in specifieke gevallen, op basis 
van een beoordeling van de economische 
en milieukosten en –baten, rekening 

4. In afwijking van lid 3 wordt in verband 
met emissiegrenswaarden die voor 
installaties zijn vastgelegd overeenkomstig 
punt 6.6 van Bijlage I rekening gehouden 
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houdend met de technische kenmerken en 
de geografische ligging van de betrokken 
installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden, 
emissiegrenswaarden vaststellen die 
afwijken van de overeenkomstig lid 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

met praktische overwegingen die zijn 
afgestemd op deze categorieën installatie, 
alsook met de kosten en voordelen van 
deze maatregelen. De bevoegde autoriteit
mag in specifieke gevallen, op basis van 
een beoordeling van de economische en 
milieukosten en –baten, rekening houdend 
met de technische kenmerken en de 
geografische ligging van de betrokken 
installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden, 
emissiegrenswaarden vaststellen die 
afwijken van de overeenkomstig lid 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

Or. en

Motivering

De bestaande afwijking in artikel 9 van richtlijn 96/61/EG moet worden gehandhaafd. Het meten 
van emissies van veehouderijen is zeer duur, met name in het geval van open stalen constructies. 
Daarnaast zijn er serieuze problemen in de zin van de technische haalbaarheid van het 
kwantificeren of meten van de stoffen die de lucht vervuilen. Het is niet haalbaar en/of praktisch 
doenbaar om emissiegrenswaarden vast te stellen voor een inherent variabel biologisch proces.  
Deze grenswaarden moeten in plaats daarvan worden vervangen door andere technische 
maatregelen die het mogelijk maken de richtlijn op indirecte wijze toe te passen en toezicht uit te 
oefenen op de implementatie ervan.

Amendement 140
Esther de Lange

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

In afwijking van lid 3 mag de bevoegde 
autoriteit in specifieke gevallen, op basis 
van een beoordeling van de economische 
en milieukosten en –baten, rekening 
houdend met de technische kenmerken en 
de geografische ligging van de betrokken 
installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden, 
emissiegrenswaarden vaststellen die 
afwijken van de overeenkomstig lid 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

In afwijking van lid 3 en onverminderd 
artikel 18 mag de bevoegde autoriteit in 
specifieke gevallen, op basis van een 
beoordeling van de economische en 
milieukosten en –baten, rekening houdend 
met de technische kenmerken en de 
geografische ligging van de betrokken 
installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden, 
emissiegrenswaarden vaststellen die 
afwijken van de overeenkomstig lid 3 
vastgestelde emissiegrenswaarden.

Or. en



PE439.994v01-00 60/73 AM\810288NL.doc

NL

Motivering

Uitsluitend goed gedocumenteerde afwijkingen van BREF mogen worden toegestaan. Voor 
nieuwe installaties en voor de uitbreiding van installaties kunnen afwijkingen niet worden 
goedgepraat.

Amendement 141
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

De bevoegde autoriteit geeft de redenen 
voor de toepassing van de eerste alinea, 
inclusief het resultaat van de beoordeling 
en de motivering van de opgelegde 
voorwaarden.

De bevoegde autoriteit zet in een bijlage 
bij de vergunningsvoorwaarden de 
redenen uiteen voor de toepassing van de 
eerste alinea, inclusief het resultaat van de 
beoordeling en de motivering van de 
opgelegde voorwaarden en zij geeft deze 
gegevens door aan de Commissie..

Or. en

Amendement 142
Sirpa Pietikäinen

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

De bevoegde autoriteit geeft de redenen 
voor de toepassing van de eerste alinea, 
inclusief het resultaat van de beoordeling 
en de motivering van de opgelegde 
voorwaarden.

De bevoegde autoriteit zet in een bijlage 
bij de vergunningsvoorwaarden de 
redenen uiteen voor de toepassing van de 
eerste alinea, inclusief het resultaat van de 
beoordeling en de motivering van de 
opgelegde voorwaarden en zij geeft deze 
gegevens door aan de Commissie..

Or. en

Motivering

De huidige soepelheid waarmee afwijkingen worden toegekend moet worden beperkt en 
gebaseerd op heldere normen om de mededingingsvoorwaarden voor de bedrijfstak gelijk te 
schakelen en om milieutechnische innovatie aan te moedigen.
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Amendement 143
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

De bevoegde autoriteit geeft de redenen 
voor de toepassing van de eerste alinea, 
inclusief het resultaat van de beoordeling 
en de motivering van de opgelegde 
voorwaarden.

De bevoegde autoriteit zet in een bijlage 
bij de vergunningsvoorwaarden de 
redenen uiteen voor de toepassing van de 
eerste alinea, inclusief het resultaat van de 
beoordeling en de motivering van de 
opgelegde voorwaarden en zij geeft deze 
gegevens door aan de Commissie..

Or. en

Motivering

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.

Amendement 144
Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

De bevoegde autoriteit geeft de redenen 
voor de toepassing van de eerste alinea, 
inclusief het resultaat van de beoordeling 
en de motivering van de opgelegde 
voorwaarden.

De bevoegde autoriteit zet in een bijlage 
bij de vergunningsvoorwaarden de 
redenen uiteen voor de toepassing van de 
eerste alinea, inclusief het resultaat van de 
beoordeling en de motivering van de 
opgelegde voorwaarden en zij geeft deze 
gegevens door aan de Commissie.

Or. de

Motivering

Bij het vaststellen van afwijkende emissiegrenswaarden overeenkomstig artikel 15, lid 4, moet 
voor de grootst mogelijke transparantie worden gezorgd.
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Amendement 145
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

De bevoegde autoriteit geeft de redenen 
voor de toepassing van de eerste alinea, 
inclusief het resultaat van de beoordeling 
en de motivering van de opgelegde 
voorwaarden.

De bevoegde autoriteit zet in een bijlage 
bij de vergunningsvoorwaarden de 
redenen uiteen voor de toepassing van de 
eerste alinea, inclusief het resultaat van de 
beoordeling en de motivering van de 
opgelegde voorwaarden en zij geeft deze 
gegevens door aan de Commissie.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke wederopneming van amendement 32 uit eerste lezing. De normen voor het toestaan 
van afwijkingen van BBT moeten helder en nauwkeurig zijn ter correctie van het tekort aan 
tenuitvoerlegging en de wijdverbreide verschillen in vergunningsvoorwaarden in de EU. Door 
deze grote verschillen zijn de mededingingsvoorwaarden voor de bedrijfstak op de interne markt 
ongelijk ten koste van de gezondheid van EU-burgers en met ongunstige gevolgen voor het 
milieu.

Amendement 146
Edite Estrela

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

De bevoegde autoriteit geeft de redenen 
voor de toepassing van de eerste alinea, 
inclusief het resultaat van de beoordeling 
en de motivering van de opgelegde 
voorwaarden.

De bevoegde autoriteit zet in een bijlage 
bij de vergunningsvoorwaarden de 
redenen uiteen voor de toepassing van de 
eerste alinea, inclusief het resultaat van de 
beoordeling en de motivering van de 
opgelegde voorwaarden. 

Or. pt

Motivering

De participatie van het publiek in de toepassing van uitzonderingen vindt plaats indien er 
overeenkomstig artikel 24, lid 1, een publieke raadpleging plaatsvindt over de aanvraag van een 
vergunning. Verder wordt de verwijzing naar artikel 13, lid 5 ter, geschrapt omdat indien er 
emissiegrenswaarden voor andere sectoren worden vastgesteld de Commissie de nodige 
wijzigingen aan dat artikel zal voorstellen. Deze situatie wordt op identieke wijze behandeld als 
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de omstandigheden zoals bedoeld in de bestaande bijlagen V t/m VIII bij de richtlijn. 

Amendement 147
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

De bevoegde autoriteit geeft de redenen 
voor de toepassing van de eerste alinea, 
inclusief het resultaat van de beoordeling 
en de motivering van de opgelegde 
voorwaarden.

De bevoegde autoriteit geeft de redenen 
voor de toepassing van de eerste alinea, 
inclusief het resultaat van de beoordeling 
en de motivering van de opgelegde 
voorwaarden. Deze redenen worden ter 
beschikking gehouden van de Commissie 
en de lidstaten, met inachtneming van de 
commerciële vertrouwelijkheid.

Or. fr

Motivering

Het gebruik van het woord 'afwijking' moet worden vermeden omdat het doet vermoeden dat er 
een autoriteit is die zo'n afwijking kan toestaan. In deze bepaling moet de bevoegdheid om 
emissiegrenswaarden vast te stellen die afwijken van de emissiegrenswaarden die geassocieerd 
zijn aan de BBT/AELs bij de lidstaten liggen, op voorwaarde dat zij deze afwijkingen gedegen 
onderbouwen. 

Amendement 148
Edite Estrela

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 3

Standpunt van de Raad Amendement

De emissiegrenswaarden mogen echter 
niet hoger zijn dan de eventueel 
toepasselijke, in de bijlagen V tot en met 
VIII vastgestelde grenswaarden.

Schrappen

Or. pt

Motivering

De participatie van het publiek in de toepassing van uitzonderingen vindt plaats indien er 
overeenkomstig artikel 24, lid 1, een publieke raadpleging plaatsvindt over de aanvraag van een 
vergunning. Verder wordt de verwijzing naar artikel 13, lid 5 ter, geschrapt omdat indien er 
emissiegrenswaarden voor andere sectoren worden vastgesteld de Commissie de nodige 
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wijzigingen aan dat artikel zal voorstellen. Deze situatie wordt op identieke wijze behandeld als 
de omstandigheden zoals bedoeld in de bestaande bijlagen V t/m VIII bij de richtlijn. 

Amendement 149
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 3

Standpunt van de Raad Amendement

De emissiegrenswaarden mogen echter 
niet hoger zijn dan de eventueel 
toepasselijke, in de bijlagen V tot en met 
VIII vastgestelde grenswaarden.

Schrappen

Or. it

Motivering

Alinea 3 staat haaks op alinea 1.

Amendement 150
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 3

Standpunt van de Raad Amendement

De emissiegrenswaarden mogen echter niet 
hoger zijn dan de eventueel toepasselijke, 
in de bijlagen V tot en met VIII
vastgestelde grenswaarden.

Emissiegrenswaarden mogen echter niet 
hoger zijn dan de minimumeisen, o.m. de 
grenswaarden die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 13, lid 5 ter, of
indien van toepassing, in de bijlagen bij 
onderhavige richtlijn.

De lidstaten passen de afwijking niet toe 
indien noodzakelijk voor naleving van 
Richtlijn 2001/81/EG inzake nationale 
emissieplafonds.
Er mag in geen geval aanzienlijke 
verontreiniging worden veroorzaakt en er 
moet een hoog niveau van bescherming 
van het milieu in zijn geheel worden 
bereikt.
De lidstaten zorgen ervoor dat 
betrokkenen tijdig en daadwerkelijk de 
gelegenheid krijgen deel te nemen aan de 
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besluitvorming in verband met het 
toestaan van de in dit lid bedoelde 
afwijking.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 151
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 3

Standpunt van de Raad Amendement

De emissiegrenswaarden mogen echter niet 
hoger zijn dan de eventueel toepasselijke, 
in de bijlagen V tot en met VIII 
vastgestelde grenswaarden.

Emissiegrenswaarden mogen echter niet 
hoger zijn dan de minimumeisen voor de 
grenswaarden die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 13, lid 5 ter of
indien van toepassing, in de bijlagen bij 
onderhavige richtlijn.

Indien zij overwegen afwijkingen toe te 
staan zien de lidstaten erop toe dat de 
nationale emissieplafonds overeenkomstig 
Richtlijn 2001/81/EG niet worden 
overschreden. 
Er mag in geen geval aanzienlijke 
verontreiniging worden veroorzaakt en er 
moet een hoog niveau van bescherming 
van het milieu in zijn geheel worden 
bereikt.
De lidstaten zorgen ervoor dat 
betrokkenen tijdig en daadwerkelijk de 
gelegenheid krijgen deel te nemen aan de 
besluitvorming in verband met het 
toestaan van de in dit lid bedoelde 
afwijking.

Or. en
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Motivering

Gedeeltelijke wederopneming van amendement 32 uit eerste lezing. De normen voor het toestaan 
van afwijkingen van BBT moeten helder en nauwkeurig zijn ter correctie van het tekort aan 
tenuitvoerlegging en de wijdverbreide verschillen in vergunningsvoorwaarden in de EU. Door 
deze grote verschillen zijn de mededingingsvoorwaarden voor de bedrijfstak op de interne markt 
ongelijk ten koste van de gezondheid van EU-burgers en met ongunstige gevolgen voor het 
milieu. 

Amendement 152
Sirpa Pietikäinen

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 3

Standpunt van de Raad Amendement

De emissiegrenswaarden mogen echter niet 
hoger zijn dan de eventueel toepasselijke, 
in de bijlagen V tot en met VIII 
vastgestelde grenswaarden.

Emissiegrenswaarden mogen echter niet 
hoger zijn dan de minimumeisen, o.m. de 
grenswaarden die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 13, lid 5 ter of
indien van toepassing, in de bijlagen bij 
onderhavige richtlijn.

Or. en

Motivering

De huidige soepelheid waarmee afwijkingen worden toegekend moet worden beperkt en 
gebaseerd op heldere normen om de mededingingsvoorwaarden voor de bedrijfstak gelijk te 
schakelen en om milieutechnische innovatie aan te moedigen.

Amendement 153
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 3

Standpunt van de Raad Amendement

De emissiegrenswaarden mogen echter niet 
hoger zijn dan de eventueel toepasselijke,
in de bijlagen V tot en met VIII
vastgestelde grenswaarden.

De emissiegrenswaarden mogen echter niet 
hoger zijn dan de in de bijlagen 
vastgestelde grenswaarden.

Bevoegde instanties passen dit lid niet toe 
indien het gevaar bestaat dat niet wordt 
voldaan aan normen voor milieukwaliteit 
en zij zien er hoe dan ook op toe dat 
afwijkingen niet ingrijpende gevolgen 
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voor het milieu ter plaatse met zich 
meebrengen.
De lidstaten zorgen ervoor dat 
betrokkenen tijdig en daadwerkelijk de 
gelegenheid krijgen deel te nemen aan de 
besluitvorming in verband met het 
toestaan van de in dit lid bedoelde 
afwijking.

Or. en

Amendement 154
Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 3

Standpunt van de Raad Amendement

De emissiegrenswaarden mogen echter niet 
hoger zijn dan de eventueel toepasselijke, 
in de bijlagen V tot en met VIII 
vastgestelde grenswaarden.

Die emissiegrenswaarden mogen echter 
niet hoger zijn dan de overeenkomstig 
artikel 13, lid 5 ter, of de eventueel 
toepasselijke, in de bijlagen V tot en met 
VIII vastgestelde minimumeisen voor de 
grenswaarden.

Or. de

Motivering

Bij het vaststellen van afwijkende emissiegrenswaarden overeenkomstig artikel 15, lid 4, moet 
voor de grootst mogelijke transparantie worden gezorgd.

Amendement 155
Richard Seeber

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 3

Standpunt van de Raad Amendement

De emissiegrenswaarden mogen echter niet 
hoger zijn dan de eventueel toepasselijke,
in de bijlagen V tot en met VIII 
vastgestelde grenswaarden.

Die emissiegrenswaarden mogen indien 
van toepassing, echter niet hoger zijn dan 
de in de bijlagen V tot en met VIII 
vastgestelde of overeenkomstig artikel 74 
bis aangenomen grenswaarden.

Or. en
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Motivering

Via dit amendement wordt getracht een vergelijk te vinden tussen artikel 15, lid 4 van het 
standpunt van de Raad en de amendementen 32 en 62 van het standpunt dat het Europees 
Parlement in eerste lezing heeft ingenomen. Met het oog hierop wordt de toepassing van lid 4 
beperkt tot buitengewone gevallen die bij de vaststelling of herziening van een BREF tijdens de 
in artikel 13 bedoelde procedure niet naar behoren zijn of konden worden behandeld. 

Amendement 156
Esther de Lange

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 3 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

De afwijkingen zijn niet van toepassing op 
installaties of uitbreidingen van 
installaties waarvoor na de in artikel 77, 
lid 1 bedoelde datum vergunning is 
verleend.

Or. en

Motivering

Uitsluitend goed gedocumenteerde afwijkingen van BREF mogen worden toegestaan. Voor 
nieuwe installaties en voor de uitbreiding van installaties kunnen afwijkingen niet worden 
goedgepraat.

Amendement 157
Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 3 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
betrokkenen tijdig en daadwerkelijk de 
gelegenheid krijgen deel te nemen aan de 
besluitvorming in verband met het 
toestaan van de in dit lid bedoelde 
afwijking. De lidstaten geven de 
Commissie elk jaar een overzicht van de 
toegestane afwijkingen. De Commissie 
publiceert deze overzichten op het 
internet.

Or. de
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Motivering

Bij het vaststellen van afwijkende emissiegrenswaarden overeenkomstig artikel 15, lid 4, moet 
voor de grootst mogelijke transparantie worden gezorgd.

Amendement 158
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 4

Standpunt van de Raad Amendement

De Commissie kan richtsnoeren 
verstrekken over de criteria die in acht 
genomen moeten worden voor de 
toepassing van dit lid.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het gebruik van het woord 'afwijking' moet worden vermeden omdat het doet vermoeden dat er 
een autoriteit is die zo'n afwijking kan toestaan. In deze bepaling moet de bevoegdheid om 
emissiegrenswaarden vast te stellen die afwijken van de emissiegrenswaarden die geassocieerd 
zijn aan de BBT/AELs bij de lidstaten liggen, op voorwaarde dat zij deze afwijkingen gedegen 
onderbouwen. 

Amendement 159
Edite Estrela

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 4

Standpunt van de Raad Amendement

De Commissie kan richtsnoeren 
verstrekken over de criteria die in acht 
genomen moeten worden voor de 
toepassing van dit lid.

Schrappen

Or. pt

Motivering

De participatie van het publiek in de toepassing van uitzonderingen vindt plaats indien er 
overeenkomstig artikel 24, lid 1, een publieke raadpleging plaatsvindt over de aanvraag van een 
vergunning. Verder wordt de verwijzing naar artikel 13, lid 5 ter, geschrapt omdat indien er 
emissiegrenswaarden voor andere sectoren worden vastgesteld de Commissie de nodige 
wijzigingen aan dat artikel zal voorstellen. Deze situatie wordt op identieke wijze behandeld als 
de omstandigheden zoals bedoeld in de bestaande bijlagen V t/m VIII bij de richtlijn. 
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Amendement 160
Sirpa Pietikäinen

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 4

Standpunt van de Raad Amendement

De Commissie kan richtsnoeren 
verstrekken over de criteria die in acht 
genomen moeten worden voor de 
toepassing van dit lid.

De lidstaten passen de afwijking niet toe 
indien noodzakelijk voor naleving van 
Richtlijn 2001/81/EG inzake nationale 
emissieplafonds.
Er mag in geen geval aanzienlijke 
verontreiniging worden veroorzaakt en er 
moet een hoog niveau van bescherming 
van het milieu in zijn geheel worden 
bereikt.
De lidstaten zorgen ervoor dat 
betrokkenen tijdig en daadwerkelijk de 
gelegenheid krijgen deel te nemen aan de 
besluitvorming in verband met het 
toestaan van de in dit lid bedoelde 
afwijkingen. 
De Commissie kan uiterlijk op*, door 
middel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 76 specifieke 
criteria vaststellen voor het verlenen van 
de afwijking waarvan in deze paragraaf 
melding wordt gemaakt.
* PB: één jaar na de inwerkingtreding van de 
richtlijn.

Or. en

Motivering

De huidige soepelheid waarmee afwijkingen worden toegekend moet worden beperkt en 
gebaseerd op heldere normen om de mededingingsvoorwaarden voor de bedrijfstak gelijk te 
schakelen en om milieutechnische innovatie aan te moedigen.
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Amendement 161
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 4

Standpunt van de Raad Amendement

De Commissie kan richtsnoeren 
verstrekken over de criteria die in acht 
genomen moeten worden voor de 
toepassing van dit lid.

De Commissie kan, uiterlijk 18 maanden 
na inwerkingtreding van onderhavige 
richtlijn door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 76 
specifieke criteria vaststellen voor het 
verlenen van de afwijking waarvan in 
deze paragraaf melding wordt gemaakt.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 162
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 4

Standpunt van de Raad Amendement

De Commissie kan richtsnoeren 
verstrekken over de criteria die in acht 
genomen moeten worden voor de 
toepassing van dit lid.

De Commissie kan tot * , door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 76 specifieke criteria vaststellen 
voor het toestaan van de in dit lid 
bedoelde afwijking.
_____________
* PB: één jaar na de inwerkingtreding van de 
richtlijn.

Or. en
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Amendement 163
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 4

Standpunt van de Raad Amendement

De Commissie kan richtsnoeren 
verstrekken over de criteria die in acht 
genomen moeten worden voor de 
toepassing van dit lid.

De Commissie stelt, uiterlijk 12 maanden 
na inwerkingtreding van onderhavige 
richtlijn door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 76 
specifieke criteria vast voor het verlenen 
van de afwijking waarvan in dit lid 
melding wordt gemaakt.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke wederopneming van amendement 32 uit eerste lezing. De normen voor het toestaan 
van afwijkingen van BBT moeten helder en nauwkeurig zijn ter correctie van het tekort aan 
tenuitvoerlegging en de wijdverbreide verschillen in vergunningsvoorwaarden in de EU. Door 
deze grote verschillen zijn de mededingingsvoorwaarden voor de bedrijfstak op de interne markt
ongelijk ten koste van de gezondheid van EU-burgers en met ongunstige gevolgen voor het 
milieu.

Amendement 164
Sirpa Pietikäinen

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 4 – alinea 5

Standpunt van de Raad Amendement

Bij iedere toetsing van de 
vergunningsvoorwaarden overeenkomstig 
artikel 21 toetsen de bevoegde autoriteiten 
opnieuw de toepassing van de eerste alinea.

De duur van de afwijking blijft beperkt tot 
ten hoogste vijf jaar, en bij iedere toetsing 
van de vergunningsvoorwaarden 
overeenkomstig artikel 21 toetsen de 
bevoegde autoriteiten opnieuw de 
toepassing van de eerste alinea.

Or. en

Motivering

De huidige soepelheid waarmee afwijkingen worden toegekend moet worden beperkt en 
gebaseerd op heldere normen om de mededingingsvoorwaarden voor de bedrijfstak gelijk te 
schakelen en om milieutechnische innovatie aan te moedigen.
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Amendement 165
Marianne Thyssen

Standpunt van de Raad
Artikel 16 – lid 2 – alinea -2 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Indien bepalingen inzake bescherming 
van water en bodem op nationaal niveau 
reeds ten uitvoer worden gelegd, 
verplichten de lidstaten de exploitant niet 
tot periodieke controles.

Or. en

Motivering

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.


