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Ändringsförslag 53
João Ferreira

Rådets ståndpunkt 
Skäl 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2) För att förebygga, minska och i 
möjligaste mån eliminera föroreningar från 
industriella verksamheter, i enlighet med 
principen om att förorenaren ska betala 
och principen om förebyggande åtgärder 
mot föroreningar, är det nödvändigt att 
fastställa en allmän ram för kontroll av 
viktiga industriella verksamheter där 
insatser vid källan prioriteras, liksom ett 
varsamt utnyttjande av naturresurserna.

(2) För att förebygga, minska och i 
möjligaste mån eliminera föroreningar från 
industriella verksamheter är det nödvändigt 
att fastställa en allmän ram för kontroll av 
viktiga industriella verksamheter som gör 
aktörerna ansvariga, där både de 
industriella verksamheternas och 
aktörernas särdrag beaktas och där 
insatser vid källan prioriteras, liksom ett 
varsamt utnyttjande av naturresurserna.

Or. pt

Ändringsförslag 54
Andres Perello Rodriguez

Rådets ståndpunkt 
Skäl 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2) För att förebygga, minska och i 
möjligaste mån eliminera föroreningar från 
industriella verksamheter, i enlighet med 
principen om att förorenaren ska betala och 
principen om förebyggande åtgärder mot 
föroreningar, är det nödvändigt att 
fastställa en allmän ram för kontroll av 
viktiga industriella verksamheter där 
insatser vid källan prioriteras, liksom ett 
varsamt utnyttjande av naturresurserna.

(2) För att förebygga, minska och i 
möjligaste mån eliminera föroreningar från 
industriella verksamheter, i enlighet med 
principen om att förorenaren ska betala och 
principen om förebyggande åtgärder mot 
föroreningar, är det nödvändigt att 
fastställa en allmän ram för kontroll av 
viktiga industriella verksamheter där 
insatser vid källan prioriteras, liksom ett 
varsamt utnyttjande av naturresurserna 
samt att vid behov ta hänsyn till de 
samhällsekonomiska omständigheterna 
och de lokala särdragen på den plats där 
verksamheten bedrivs.

Or. es
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Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att stärka texten i rådets ståndpunkt genom att stödja 
fastställandet av motiverade undantag.

Ändringsförslag 55
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt 
Skäl 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2a) För att se till att föroreningar 
förebyggs och begränsas bör 
anläggningarna få bedriva verksamhet 
endast om de har tillstånd eller, i fråga 
om vissa anläggningar och verksamheter 
som använder organiska lösningsmedel, 
endast om de har tillstånd eller är 
registrerade. Den totala användningen av 
organiska lösningsmedel bör minimeras. 

Or. el

Ändringsförslag 56
Åsa Westlund, Jo Leinen

Rådets ståndpunkt 
Skäl 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(3) Skilda tillvägagångssätt för 
begränsning av utsläpp till luft, vatten eller 
mark kan komma att gynna en överföring 
av föroreningar från en miljö till en annan i 
stället för att skydda miljön som helhet. 
Det är därför lämpligt att föreskriva 
samordnade åtgärder för förebyggande och 
begränsning av utsläpp till luft, vatten och 
mark, för avfallshantering, för 
energieffektivitet och för förebyggande av 
olyckor.

(3) Skilda tillvägagångssätt för 
begränsning av utsläpp till luft, vatten eller 
mark kan komma att gynna en överföring 
av föroreningar från en miljö till en annan i 
stället för att skydda miljön som helhet. 
Det är därför lämpligt att föreskriva 
samordnade åtgärder för förebyggande och 
begränsning av utsläpp till luft, vatten och 
mark, för avfallshantering, för 
energieffektivitet och för förebyggande av 
olyckor och att skapa lika 
konkurrensvillkor i Europeiska unionen 
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genom att tillnärma kraven på 
miljörevision för industrianläggningar.

Or. de

Motivering

Endast om samtliga industrianläggningar i hela EU uppfyller miljöstandarderna på grundval 
av bästa tillgängliga teknik kan man uppnå en högre nivå på miljöskyddet utan att det 
samtidigt uppstår snedvridning av konkurrensen inom EU. 

Ändringsförslag 57
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt 
Skäl 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5. För att säkerställa att föroreningar 
förebyggs och begränsas, bör en 
anläggning få bedriva verksamhet endast 
om den har tillstånd eller, i fråga om vissa 
anläggningar och verksamheter som 
använder organiska lösningsmedel, endast 
om den har tillstånd eller är registrerad. 

5. För att säkerställa att föroreningar 
förebyggs och begränsas, bör en 
anläggning få bedriva verksamhet endast 
om den har tillstånd eller, i fråga om vissa 
anläggningar och verksamheter som 
använder organiska lösningsmedel, endast 
om den har tillstånd eller är registrerad. 
Den totala användningen av organiska 
lösningsmedel bör minimeras.

Or. en

Ändringsförslag 58
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt 
Skäl 9

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(9) För att undvika dubbelreglering, bör
tillståndet för en anläggning som omfattas 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen inte ange

(9) För att undvika dubbelreglering, bör det 
inte i tillståndet för en anläggning som 
omfattas av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av 
den 13 oktober 2003 om ett system för 
handel med utsläppsrätter för växthusgaser 
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något gränsvärde för direktutsläpp av de 
växthusgaser som anges i bilaga I till det 
direktivet, utom när det är nödvändigt för 
att se till att en betydande lokal förorening 
undviks eller när en anläggning är 
undantagen från det systemet.

inom gemenskapen krävas något 
gränsvärde för direktutsläpp av de 
växthusgaser som anges i bilaga I till det 
direktivet, utom när det är nödvändigt för 
att se till att en betydande lokal förorening 
undviks eller när en anläggning är 
undantagen från det systemet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag som grundar sig på artikel 66.2 d, dels i) för ökad rättslig klarhet i enlighet 
med artikel 193 i EUF-fördraget, eftersom unionslagstiftningen inte utesluter att 
medlemsstater tillämpar strängare nationella krav för växthusgasutsläpp och dels ii) för att 
möjliggöra för de medlemsstater som väljer att tillämpa sådana krav att göra detta inom det 
samordnade tillståndet som utfärdats enligt detta direktiv. Sedan första behandlingen i 
parlamentet har Förenade kungariket, Nederländerna och kommissionen angett att de gjort 
olika rättsliga tolkningar av bestämmelsen i artikel 9.1.

Ändringsförslag 59
João Ferreira

Rådets ståndpunkt
Skäl 9

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(9) För att undvika dubbelreglering, bör 
tillståndet för en anläggning som omfattas 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen inte ange 
något gränsvärde för direktutsläpp av de 
växthusgaser som anges i bilaga I till det 
direktivet, utom när det är nödvändigt för 
att se till att en betydande lokal förorening 
undviks eller när en anläggning är 
undantagen från det systemet.

(9) För att undvika dubbelreglering får 
medlemsstaterna besluta att tillståndet för 
en anläggning som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen bör ange 
gränsvärde för direktutsläpp av de 
växthusgaser som anges i bilaga I till det 
direktivet, utom när det är nödvändigt för 
att se till att en betydande lokal förorening 
undviks eller när en anläggning är 
undantagen från det systemet.

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

Rådets ståndpunkt
Skäl 9a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(9a) I enlighet med artikel 193 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
hindrar inget i detta direktiv 
medlemsstaterna från att ha kvar eller 
införa strängare skyddsåtgärder, 
exempelvis utsläppskrav för växthusgaser 
för sådana anläggningar som omfattas av 
bilaga I till direktiv 2003/87/EG, under 
förutsättning att dessa åtgärder är 
förenliga med fördragen och att 
kommissionen underrättats.

Or. en

Motivering

Sedan första behandlingen har det uppkommit en offentlig debatt i flera medlemsstater om 
antagande av bestämmelser för koldioxidutsläpp från nya värmekraftverk. Olika åsikter har 
framkommit om sådana åtgärders förenlighet med EU-rätten. Ett ändringsförslag för att 
klargöra detta är därför motiverat i enlighet med artikel 66.2 d i parlamentets arbetsordning 
”beakta ett faktum eller ett nytt rättsligt läge som uppstått sedan första behandlingen”.

Ändringsförslag 61
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt 
Skäl 11

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(11) Tillståndet bör omfatta alla åtgärder 
som krävs för att uppnå en hög skyddsnivå 
för miljön som helhet och för att 
säkerställa att anläggningen drivs i 
enlighet med de allmänna principerna för 
verksamhetsutövarens grundläggande 
skyldigheter. Tillståndet bör även omfatta 
gränsvärden för utsläpp av förorenande 
ämnen, eller motsvarande parametrar 

(11) Tillståndet bör omfatta alla åtgärder 
som krävs för att uppnå en hög skyddsnivå 
för miljön som helhet och bör även omfatta 
gränsvärden för utsläpp av förorenande 
ämnen, lämpliga krav för att skydda mark 
och grundvatten, krav på kontroll samt en 
förteckning över användningen av farliga 
ämnen eller beredningar enligt 
definitionen i rådets direktiv 67/548/EEG 
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eller tekniska åtgärder, lämpliga krav för 
att skydda mark och grundvatten samt krav 
på kontroll. Tillståndsvillkoren bör
fastställas på grundval av bästa tillgängliga 
teknik.

av den 27 juni 1967 om tillnärmning av 
lagar och andra författningar om 
klassificering, förpackning och märkning 
av farliga ämnen1. Tillståndsvillkoren bör 
fastställas på grundval av bästa tillgängliga 
teknik.

______________
1 EGT L 196, 16.8 1967, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 62
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Skäl 15

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(15) För att ta hänsyn till vissa särskilda 
omständigheter när en tillämpning av 
utsläppsgränser som motsvar bästa 
tillgängliga teknik skulle leda till 
oproportionerligt höga kostnader jämfört 
med miljövinsterna, bör de behöriga 
myndigheterna kunna fastställa 
gränsvärden för utsläpp som avviker från 
dessa gränser. Sådana avvikelser bör 
grundas på en bedömning som tar hänsyn 
till väl definierade kriterier. De 
gränsvärden för utsläpp som anges i detta 
direktiv bör inte överskridas. I alla 
händelser bör inte en betydande förorening 
uppkomma och en hög skyddsnivå för 
miljön i dess helhet bör uppnås.

(15) För att ta hänsyn till vissa särskilda 
omständigheter när en tillämpning av 
utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik skulle leda till 
betydande skadliga tvärmediaeffekter, bör 
de behöriga myndigheterna kunna fastställa 
gränsvärden för utsläpp som avviker från 
dessa gränser. Sådana avvikelser bör vara 
förenliga med det samordnade 
förfaringssättet, grundas på en ingående 
teknisk bedömning som tar hänsyn till väl 
definierade kriterier och vara 
tidsbegränsade. De gränsvärden för 
utsläpp som anges i detta direktiv bör inte 
överskridas. I alla händelser bör inte en 
betydande förorening uppkomma och en 
hög skyddsnivå för miljön i dess helhet bör 
uppnås.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag till ett nytt skäl som införts av rådet.
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Ändringsförslag 63
Andres Perello Rodriguez

Rådets ståndpunkt 
Skäl 15

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(15) För att ta hänsyn till vissa särskilda 
omständigheter när en tillämpning av 
utsläppsgränser som motsvar bästa 
tillgängliga teknik skulle leda till 
oproportionerligt höga kostnader jämfört 
med miljövinsterna, bör de behöriga 
myndigheterna kunna fastställa 
gränsvärden för utsläpp som avviker från 
dessa gränser. Sådana avvikelser bör 
grundas på en bedömning som tar hänsyn 
till väl definierade kriterier. De 
gränsvärden för utsläpp som anges i detta 
direktiv bör inte överskridas. I alla 
händelser bör inte en betydande förorening 
uppkomma och en hög skyddsnivå för 
miljön i dess helhet bör uppnås.

(15) För att ta hänsyn till vissa särskilda 
omständigheter när en tillämpning av 
utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik skulle leda till 
oproportionerligt höga kostnader och en 
mycket negativ samhällsekonomisk 
inverkan jämfört med miljövinsterna, bör 
de behöriga myndigheterna kunna fastställa 
gränsvärden för utsläpp som avviker från 
dessa gränser. Sådana avvikelser bör 
grundas på en bedömning som tar hänsyn 
till väl definierade kriterier. De 
gränsvärden för utsläpp som anges i detta 
direktiv bör inte överskridas. I alla 
händelser bör inte en betydande förorening 
uppkomma och en hög skyddsnivå för 
miljön i dess helhet bör uppnås.

Or. es

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att stärka texten i rådets ståndpunkt genom att stödja 
fastställandet av motiverade undantag.

Ändringsförslag 64
Marianne Thyssen

Rådets ståndpunkt 
Skäl 18

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(18) Spridning av gödsel bidrar i 
betydande grad till utsläpp av 
föroreningar till luft och vatten. För att 
uppfylla de mål som anges i den tematiska 
strategin för luftförorening och 
unionslagstiftningen om vattenskydd är 

utgår
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det nödvändigt att kommissionen ser över 
behovet av att fastställa de lämpligaste 
kontrollerna för dessa utsläpp genom 
tillämpning av bästa tillgängliga teknik.

Or. en

Motivering

Denna tillagda översynsklausul är onödig. Skulle sådana bestämmelser behövas i framtiden 
kan kommissionen se över direktivet när som helst. Genomförandet av nitratdirektivet på 
medlemsstatsnivå har redan lett till en restriktiv och genomarbetad politik för 
gödselhantering.

Ändringsförslag 65
Marianne Thyssen

Rådets ståndpunkt 
Skäl 19

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(19) Intensiv uppfödning av fjäderfä och 
nötkreatur bidrar i betydande grad till 
utsläpp av föroreningar till luft och 
vatten. För att uppfylla de mål som anges 
i den tematiska strategin för 
luftförorening och i unionslagstiftningen 
om vattenskydd är det nödvändigt att 
kommissionen ser över behovet av att 
fastställa differentierade tröskelvärden för 
kapacitet avseende olika fjäderfäarter, i 
syfte att fastställa tillämpningsområdet för 
detta direktiv och ser över behovet av att 
fastställa de lämpligaste åtgärderna för att 
begränsa utsläppen från 
nötkreatursanläggningar.

utgår

Or. en

Motivering

Denna tillagda översynsklausul är onödig. Skulle sådana bestämmelser behövas i framtiden 
kan kommissionen se över direktivet när som helst. Att utvidga tillämpningsområdet för detta 
direktiv står dessutom inte i proportion till de eventuella miljökonsekvenser sådana 
verksamheter skulle kunna orsaka. 
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Ändringsförslag 66
Esther de Lange

Rådets ståndpunkt 
Skäl 21

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(21) I specifika fall, när det vid 
omprövning och uppdatering av tillstånd 
framgår att det kan behövas en längre 
period än fem år efter offentliggörandet av 
ett beslut om BAT-slutsatser för att införa 
ny bästa tillgängliga teknik, får de behöriga 
myndigheterna fastställa en längre 
tidsperiod i tillståndsvillkoren om det är 
motiverat på grundval av de kriterier som 
fastställs i detta direktiv.

(21) I specifika fall, exempelvis befintliga 
anläggningar med långsiktiga 
investeringscykler, när det vid omprövning 
och uppdatering av tillstånd framgår att det 
kan behövas en längre period än fem år 
efter offentliggörandet av ett beslut om 
BAT-slutsatser för att införa ny bästa 
tillgängliga teknik, får de behöriga 
myndigheterna fastställa en längre 
tidsperiod i tillståndsvillkoren om det är 
motiverat på grundval av de kriterier som 
fastställs i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Det behövs en rimlig tidsperiod för att de befintliga anläggningarna ska kunna anpassas efter 
BAT-referensdokumenten, med beaktande av investeringscykler. 

Ändringsförslag 67
Richard Seeber

Rådets ståndpunkt
Skäl 21

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(21) I specifika fall, när det vid 
omprövning och uppdatering av tillstånd 
framgår att det kan behövas en längre 
period än fem år efter offentliggörandet av 
ett beslut om BAT-slutsatser för att införa 
ny bästa tillgängliga teknik, får de behöriga 
myndigheterna fastställa en längre 
tidsperiod i tillståndsvillkoren om det är 
motiverat på grundval av de kriterier som 

(21) I specifika fall, när det vid 
omprövning och uppdatering av tillstånd 
framgår att det kan behövas en längre 
period än fem år efter offentliggörandet av 
ett beslut om BAT-slutsatser för att införa 
ny bästa tillgängliga teknik, får de behöriga 
myndigheterna fastställa en längre 
tidsperiod i tillståndsvillkoren om det är 
motiverat, exempelvis för att beakta 
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fastställs i detta direktiv. investeringscykler, på grundval av de 
kriterier som fastställs i detta direktiv. Den 
behöriga myndigheten bör emellertid 
offentliggöra de skäl som motiverar den 
förlängda perioden, liksom när det gäller 
avvikelser från de utsläppsnivåer som 
motsvarar bästa tillgängliga teknik.

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. 

Ändringsförslag 68
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rådets ståndpunkt 
Skäl 23

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(23) För att säkerställa att driften av en 
anläggning inte försämrar kvaliteten hos 
mark och grundvatten är det nödvändigt att 
genom en statusrapport fastställa 
föroreningsstatusen för mark och 
grundvatten. Statusrapporten bör vara ett 
praktiskt redskap som i möjligaste mån 
möjliggör en kvantifierad jämförelse 
mellan statusen inom området enligt 
beskrivningen i rapporten och statusen 
inom området efter det att verksamheten 
slutgiltigt upphört, för att man ska kunna 
konstatera om en betydande ökning av 
föroreningen av marken eller grundvattnet 
har ägt rum. Statusrapporten bör därför 
innehålla information som utnyttjar 
befintliga uppgifter om mätningar av mark 

(23) För att säkerställa att driften av en 
anläggning inte försämrar kvaliteten hos 
mark och grundvatten är det nödvändigt att 
genom en statusrapport fastställa 
föroreningsstatusen för mark och 
grundvatten. Statusrapporten bör vara ett 
praktiskt redskap som i möjligaste mån
möjliggör en jämförelse mellan statusen 
inom området enligt beskrivningen i 
rapporten och statusen inom området efter 
det att verksamheten slutgiltigt upphört, för 
att man ska kunna konstatera om en 
betydande ökning av föroreningen av 
marken eller grundvattnet har ägt rum. 
Statusrapporten bör därför innehålla 
information som utnyttjar befintliga 
uppgifter om mätningar av mark och 
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och grundvatten samt historiska uppgifter 
om hur området tidigare använts.

grundvatten samt historiska uppgifter om 
hur området tidigare använts.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslag för att skapa enhetlighet (jfr ändringsförslag 2 om artikel 22.2).

Ändringsförslag 69
João Ferreira

Rådets ståndpunkt 
Skäl 24

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(24) I enlighet med principen om att 
förorenaren ska betala bör 
medlemsstaterna, när de bedömer vilken 
signifikansnivå av förorening av mark och 
grundvatten orsakad av 
verksamhetsutövaren som ska utlösa
skyldigheten att återställa området till den 
status som beskrivs i statusrapporten, ta 
hänsyn till de tillståndsvillkor som gällt 
under den berörda verksamhetens livstid, 
de åtgärder för att förebygga föroreningar 
som vidtagits vid anläggningen och den 
relativa ökningen av föroreningar jämfört 
med den föroreningsbelastning som 
fastställts i statusrapporten. Ansvaret när 
det gäller förorening som inte orsakats av 
verksamhetsutövaren är en fråga för 
relevant nationell lagstiftning och i 
tillämpliga fall annan relevant 
unionslagstiftning.

(24) Eftersom det är nödvändigt att 
säkerställa att driften av en anläggning 
inte medför en väsentligt försämrad 
kvalitet hos mark och grundvatten är det 
viktigt att göra en bedömning av i vilken 
grad verksamhetsutövaren förorenat mark 
och grundvatten med tanke på
skyldigheten att återställa området till den 
status som beskrivs i statusrapporten. 
Medlemsstaterna bör i detta sammanhang
ta hänsyn till de tillståndsvillkor som gällt 
under den berörda verksamhetens livstid, 
de åtgärder för att förebygga föroreningar 
som vidtagits vid anläggningen och den 
relativa ökningen av föroreningar jämfört 
med den föroreningsbelastning som 
fastställts i statusrapporten. Ansvaret när 
det gäller förorening som inte orsakats av 
verksamhetsutövaren är en fråga för 
relevant nationell lagstiftning och i 
tillämpliga fall annan relevant 
unionslagstiftning.

Or. pt
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Ändringsförslag 70
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco 

Rådets ståndpunkt 
Skäl 24

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(24) I enlighet med principen om att 
förorenaren ska betala bör 
medlemsstaterna, när de bedömer vilken 
signifikansnivå av förorening av mark och 
grundvatten orsakad av 
verksamhetsutövaren som ska utlösa 
skyldigheten att återställa området till den 
status som beskrivs i statusrapporten, ta 
hänsyn till de tillståndsvillkor som gällt 
under den berörda verksamhetens livstid, 
de åtgärder för att förebygga föroreningar 
som vidtagits vid anläggningen och den 
relativa ökningen av föroreningar jämfört 
med den föroreningsbelastning som 
fastställts i statusrapporten. Ansvaret när 
det gäller förorening som inte orsakats av 
verksamhetsutövaren är en fråga för 
relevant nationell lagstiftning och i 
tillämpliga fall annan relevant 
unionslagstiftning.

(24) I enlighet med principen om att 
förorenaren ska betala bör 
medlemsstaterna, när de bedömer vilken 
signifikansnivå av förorening av mark och 
grundvatten orsakad av 
verksamhetsutövaren som ska utlösa 
skyldigheten att återställa området till den 
status som beskrivs i statusrapporten, ta 
hänsyn till de tillståndsvillkor som gällt 
under den berörda verksamhetens livstid, 
de åtgärder för att förebygga föroreningar 
som vidtagits vid anläggningen och den 
relativa ökningen av föroreningar jämfört 
med den föroreningsbelastning som 
fastställts i statusrapporten. Ansvaret när 
det gäller förorening som inte orsakats av 
verksamhetsutövaren är en fråga för 
relevant nationell lagstiftning och i 
tillämpliga fall annan relevant 
unionslagstiftning. Unionslagstiftningen 
eller framtida översyner av 
unionslagstiftningen om skydd av mark 
och grundvatten bör utformas på ett 
sådant sätt att det inte påverkar 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att säkerställa att framtida bestämmelser om mark och grundvatten som antas 
på EU-nivå är enhetliga.
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Ändringsförslag 71
Elisabetta Gardini

Rådets ståndpunkt 
Skäl 27

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(27) Förbränning av bränsle i 
anläggningar med en sammanlagd 
installerad tillförd effekt på mindre än 
50 MW bidrar i betydande grad till 
utsläpp av föroreningar till luften. För att 
uppfylla de mål som anges i den tematiska 
strategin för luftförorening är det 
nödvändigt att kommissionen ser över 
behovet av att fastställa hur utsläpp från 
sådana anläggningar kan begränsas på 
lämpligast sätt.

utgår

Or. it

Motivering

Anläggningar med en värmeeffekt på mindre än 50 MW bidrar inte i nämnvärd utsträckning 
till utsläppen. Dessutom finns det inte några BREF-dokument. 

Ändringsförslag 72
Jutta Haug

Rådets ståndpunkt
Skäl 29 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(29) Kommissionen bör se över behovet av 
att fastställa utsläppsgränsvärden för hela 
unionen och av att ändra de 
utsläppsgränsvärden som fastställs i bilaga 
V för vissa stora förbränningsanläggningar, 
med beaktande av en översyn och 
uppdatering av de relevanta 
BAT-referensdokumenten. I detta 
sammanhang bör kommissionen ta hänsyn 
till särdragen i raffinaderiernas 
energisystem.

(29) Kommissionen bör se över behovet av 
att fastställa utsläppsgränsvärden för hela 
unionen och av att ändra de 
utsläppsgränsvärden som fastställs i bilaga 
V för vissa stora förbränningsanläggningar, 
med beaktande av en översyn och 
uppdatering av de relevanta 
BAT-referensdokumenten. I detta 
sammanhang bör kommissionen ta hänsyn 
till särdragen i raffinaderiernas 
energisystem. För dessa anläggningar 
kommer de befintliga 
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utsläppsgränsvärdena enligt direktiv 
2001/80/EG att fortsatt tillämpas i 
avvaktan på att nya standarder eventuellt 
kommer att antas genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

Or. en

Motivering

För den rättsliga klarhetens skull måste det upprepas att för dessa anläggningar har de 
gällande bestämmelserna enligt direktiv 2001/80/EG förts in i olika delar i detta 
lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 73
Elisabetta Gardini

Rådets ståndpunkt 
Skäl 29 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(29) Kommissionen bör se över behovet av 
att fastställa utsläppsgränsvärden för hela 
unionen och av att ändra de 
utsläppsgränsvärden som fastställs i bilaga 
V för vissa stora förbränningsanläggningar, 
med beaktande av en översyn och 
uppdatering av de relevanta BAT-
referensdokumenten. I detta sammanhang 
bör kommissionen ta hänsyn till särdragen 
i raffinaderiernas energisystem.

(29) Kommissionen bör se över behovet av 
att fastställa utsläppsgränsvärden för hela 
unionen och av att ändra de 
utsläppsgränsvärden som fastställs i bilaga 
V för vissa stora förbränningsanläggningar, 
med beaktande av en översyn och 
uppdatering av de relevanta BAT-
referensdokumenten. I detta sammanhang 
bör kommissionen ta hänsyn till särdragen 
i raffinaderiernas energisystem. För 
sådana anläggningar kommer de 
befintliga utsläppstaken enligt 
direktiv 2001/80/EG att fortsätta att gälla 
fram till översynen av BAT-
referensdokumenten inom ramen för 
detta direktiv.

Or. it

Motivering

De utsläppstak som fastställts i enlighet med direktiv 2001/80/EG tas upp i flera delar av 
omarbetningsförslaget. I syfte att skapa ett tydligt rättsläge bör man uttryckligen nämna 
denna avsikt, som hänför sig till den gemensamma ståndpunkten.
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Ändringsförslag 74
Inés Ayala Sender

Rådets ståndpunkt 
Skäl 30 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(30) Beroende på egenskaperna hos vissa 
inhemska fasta bränslen är det lämpligt att 
tillämpa minimikrav på avsvavlingsgrad i 
stället för utsläppsgränsvärden för 
svaveldioxid för förbränningsanläggningar 
som använder sådana bränslen. Eftersom 
de särskilda egenskaperna hos oljeskiffer 
dessutom kanske inte möjliggör en 
tillämpning av samma teknik för minskade 
svavelutsläpp eller uppnåendet av samma 
avsvavlingseffektivitet som för andra 
bränslen, är något lägre minimikrav på 
avsvavlingsgrad för anläggningar som 
använder detta bränsle lämpliga.

(30) Beroende på egenskaperna hos vissa 
inhemska fasta bränslen är det lämpligt att 
tillämpa minimikrav på avsvavlingsgrad i 
stället för utsläppsgränsvärden för 
svaveldioxid för förbränningsanläggningar 
som använder sådana bränslen. Eftersom 
de särskilda egenskaperna hos oljeskiffer 
dessutom kanske inte möjliggör en 
tillämpning av samma teknik för minskade 
svavelutsläpp eller uppnåendet av samma 
avsvavlingseffektivitet som för andra 
bränslen, är något lägre minimikrav på 
avsvavlingsgrad för anläggningar som 
använder detta bränsle lämpliga. Eftersom 
de särskilda egenskaperna hos inhemska 
fasta bränslen vars flyktiga innehåll är 
mindre än 10 % kanske inte möjliggör att 
de fastställda gränsvärdena för utsläpp av 
kväveoxider uppnås är det lämpligt med 
ett högre minimigränsvärde för utsläpp av 
kväveoxider.

Or. en

Ändringsförslag 75
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rådets ståndpunkt 
Skäl 37 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(37) För att förebygga, minska och i 
möjligaste mån eliminera föroreningar 
från industriella verksamheter på det mest 
kostnadseffektiva sättet samtidigt som en 

utgår
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hög skyddsnivå för miljön som helhet 
säkerställs, i synnerhet genom tillämpning 
av bästa tillgängliga teknik, kan 
möjligheterna för marknadsbaserade 
instrument som handel med utsläppsrätter 
för kväveoxid och svaveldioxid 
undersökas.

Or. fr

Motivering

Detta skäl bör inte ingå i direktivet eftersom det föregriper resultaten av en pågående studie 
om denna fråga, som kommissionen beställt av ett konsultföretag. Man måste motsätta sig 
inrättandet av ett handelssystem för föroreningarna kväveoxid och svaveldioxid eftersom ett 
sådant system strider mot unionens princip med nationella utsläppstak. 

Ändringsförslag 76
João Ferreira

Rådets ståndpunkt 
Skäl 37 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(37) För att förebygga, minska och i 
möjligaste mån eliminera föroreningar från 
industriella verksamheter på det mest 
kostnadseffektiva sättet samtidigt som en 
hög skyddsnivå för miljön som helhet 
säkerställs, i synnerhet genom tillämpning 
av bästa tillgängliga teknik, kan 
möjligheterna för marknadsbaserade 
instrument som handel med utsläppsrätter 
för kväveoxid och svaveldioxid
undersökas.

(37) För att förebygga, minska och i 
möjligaste mån eliminera föroreningar från 
industriella verksamheter på det mest 
kostnadseffektiva, objektiva och 
ändamålsenliga sättet samtidigt som en 
hög skyddsnivå för miljön som helhet 
säkerställs, i synnerhet genom tillämpning 
av bästa tillgängliga teknik, kan 
möjligheterna för små och medelstora 
företag att oinskränkt etablera sig och 
moderniseras och få hjälp med 
finansiering undersökas.

Or. pt
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Ändringsförslag 77
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt 
Skäl 39 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(39) För att bestämmelserna i detta direktiv 
ska kunna anpassas till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen på grundval av 
bästa tillgänglig teknik, bör kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget vad 
gäller anpassningen av vissa delar av 
bilagorna V, VI och VII till denna 
vetenskapliga och tekniska utveckling. 
För avfallsförbrännings- och 
samförbränningsanläggningar kan detta 
innefatta fastställande av kriterier för 
undantag från kravet på kontinuerlig 
kontroll av totala stoftutsläpp. Det är av 
särskilt betydelse att kommissionen hör 
experter under det förberedande arbetet, i 
enlighet med de åtaganden som gjorts i 
kommissionens meddelande av den 9 
december 2009 om genomförandet av 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

(39) För att bestämmelserna i detta direktiv 
ska kunna anpassas till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen på grundval av 
bästa tillgänglig teknik, bör kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget vad 
gäller antagandet av BAT-slutsatserna 
samt vad gäller komplettering och 
anpassning av utsläppsgränsvärdena och 
reglerna för övervakning och efterlevnad 
av BAT-slutsatserna i enlighet med detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag till ett nytt skäl som införts av rådet.

Ändringsförslag 78
Richard Seeber

Rådets ståndpunkt 
Skäl 39

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(39) För att bestämmelserna i detta direktiv 
ska kunna anpassas till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen på grundval av 

(39) För att bestämmelserna i detta direktiv 
ska kunna anpassas till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen på grundval av 
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bästa tillgänglig teknik, bör kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget vad 
gäller anpassningen av vissa delar av 
bilagorna V, VI och VII till denna 
vetenskapliga och tekniska utveckling. För 
avfallsförbrännings- och 
samförbränningsanläggningar kan detta 
innefatta fastställande av kriterier för 
undantag från kravet på kontinuerlig 
kontroll av totala stoftutsläpp. Det är av 
särskilt betydelse att kommissionen hör 
experter under det förberedande arbetet, i 
enlighet med de åtaganden som gjorts i 
kommissionens meddelande av den 9 
december 2009 om genomförandet av 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

bästa tillgängliga teknik, bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget vad gäller anpassningen av 
vissa delar av bilagorna V, VI och VII till 
denna vetenskapliga och tekniska 
utveckling. För avfallsförbrännings- och 
samförbränningsanläggningar kan detta 
bland annat innefatta fastställande av 
kriterier för undantag från kravet på 
kontinuerlig kontroll av totala stoftutsläpp. 
Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd
under det förberedande arbetet, också på 
sakkunnignivå.

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. 

Ändringsförslag 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt 
Skäl 39a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(39a) För att bestämmelserna i detta 
direktiv ska kunna kompletteras eller 
ändras i syfte att säkerställa ett 
konsekvent genomförande i hela unionen 
av den bästa tillgängliga teknik som 
beskrivits i BAT-referensdokumenten bör 
kommissionen ges befogenhet att, i 
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enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget,
anta delegerade akter för fastställande av 
specifika kriterier för avvikelser i 
undantagsfall från de utsläppsnivåer som 
motsvarar bästa tillgängliga teknik.

Or. en

Ändringsförslag 80
Richard Seeber

Rådets ståndpunkt 
Skäl 39a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(39a) Kommissionen bör, för att kunna ta 
itu med konkurrenssnedvridning på den 
inre marknaden eller med betydande 
miljöfrågor, med utgångspunkt från en 
bedömning av genomförandet av bästa 
tillgängliga teknik för vissa verksamheter 
eller effekterna av dessa verksamheter på 
miljön som helhet, lägga fram förslag om 
unionsomfattande minimikrav på 
gränsvärden för utsläpp och regler för 
övervakning och efterlevnad. 

Or. en

Ändringsförslag 81
Edite Estrela

Rådets ståndpunkt 
Skäl 39a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(39a) För att bestämmelserna i detta 
direktiv ska kunna anpassas till resultaten 
av kommissionens bedömningar när det 
gäller behovet av att på EU-nivå införa 
minimikrav för utsläppsgränsvärden och 
regler för övervakning och efterlevnad för 
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verksamhet som omfattas av BAT-
slutsatserna, bör kommissionen lägga 
fram ett förslag för Europaparlamentet 
och rådet i enlighet med artikel 294 i 
EUF-fördraget.

Or. pt

Motivering

Ett eventuellt medtagande av begreppet skyddsnät i förslaget till direktiv bör göras genom 
medbeslutandeförfarande för att alla berörda parter ska kunna delta i större utsträckning.

Ändringsförslag 82
Åsa Westlund, Jo Leinen

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – led 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. förorening: direkt eller indirekt 
överföring genom mänsklig verksamhet av 
ämnen, vibrationer, värme eller buller till 
luft, vatten eller mark, som kan skada 
människors hälsa eller kvaliteten på miljön, 
medföra skador på materiell egendom, 
medföra skador på eller försvåra 
möjligheterna att dra nytta av de fördelar 
naturen erbjuder eller annan legitim 
användning av miljön.

2. förorening: direkt eller indirekt 
överföring genom mänsklig verksamhet av 
ämnen, vibrationer, värme eller buller till 
luft, vatten eller mark, som kan skada 
människors hälsa eller kvaliteten på miljön, 
medföra skador på ekosystem eller
materiell egendom, medföra skador på eller 
försvåra möjligheterna att dra nytta av de 
fördelar naturen erbjuder eller annan 
legitim användning av miljön.

Or. de

Motivering

Det framgår ur den TEEB-studie (The economics of ecosystems and biodiversity) som FN gett 
i uppdrag att ekosystemen är en naturtillgång och att de är absolut nödvändiga för att vår 
miljö ska fungera.
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Ändringsförslag 83
Mairead McGuinness

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – led 17

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

17. farliga ämnen: ämnen eller 
blandningar enligt definitionen i artikel 
2.7 och 2.8 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar.

17. farliga ämnen: ämnen eller grupper av 
ämnen enligt definitionen i artikel 2.29 i 
Europaparlaments och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område.

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”.

Ändringsförslag 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – led 17

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

17. farliga ämnen: ämnen eller blandningar 
enligt definitionen i artikel 2.7 och 2.8 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar.

17. farliga ämnen: ämnen eller blandningar 
enligt definitionen i artikel 2.7 och 2.8 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar, 
eller grupper av ämnen enligt definitionen 
i artikel 2.29 i Europaparlaments och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
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vattenpolitikens område.

Or. en

Ändringsförslag 85
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – led 22

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

22. fjäderfä: fjäderfä enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets direktiv 90/539/EEG av 
den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor 
för handel inom gemenskapen med och 
för import från tredje land av fjäderfä och 
kläckningsägg.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 86
Mairead McGuinness

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – led 22

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

22. fjäderfä: fjäderfä enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets direktiv 90/539/EEG av 
den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor 
för handel inom gemenskapen med och 
för import från tredje land av fjäderfä och 
kläckningsägg.

utgår

Or. en

Motivering

Med denna definition på fjäderfä utvidgas direktivets tillämpningsområde till att utöver 
värphöns, slaktkycklingar, kalkoner och ankor även omfatta fågelarter som rapphöns och 
fasaner och andra arter av fjädervilt. Dessa andra fågelarter föds upp inomhus under endast 
en mycket kort tid och det skulle inte vara kostnadseffektivt om byggnaderna uppfyllde 
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normerna för bästa tillgängliga teknik.

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

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – led 22

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

22. fjäderfä: fjäderfä enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets direktiv 90/539/EEG av 
den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor 
för handel inom gemenskapen med och för 
import från tredje land av fjäderfä och 
kläckningsägg.

22. fjäderfä: fjäderfä enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets direktiv 90/539/EEG av 
den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor 
för handel inom gemenskapen med och för 
import från tredje land av fjäderfä och 
kläckningsägg, med undantag för fjäderfä 
som tillhör arten vaktel.

Or. fr

Motivering

I direktivet inbegrips vaktel (0,25 kg) i kategorin fjäderfä och vakteluppfödning betraktas 
motsvara uppfödning av kyckling (2 kg) eller kalkon (10 kg) fastän denna uppfödning har en 
betydligt mindre miljöpåverkan. Det är därför mycket viktigt att beakta denna skillnad jämfört 
med annan fjäderfäuppfödning. Att tillämpa direktivet på vakteluppfödning är 
oproportionerligt och motiveras inte av miljöhänsyn. Detta likställande kan medföra att 
vakteluppfödningen försvinner i Europa, vilket skulle resultera i en förlust av hundratals 
arbetstillfällen.

Ändringsförslag 88
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – led 26

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

26. drifttimmar: den tid, uttryckt i timmar, 
under vilken en förbränningsanläggning, 
helt eller delvis, är i drift och släpper ut 
utsläpp till luften, med undantag för start-
och stopperioder.

26. drifttimmar: den tid, uttryckt i timmar, 
under vilken en förbränningsanläggning, 
helt eller delvis, är i drift och släpper ut 
utsläpp till luften, inbegripet start- och 
stopperioder.

Or. en
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Motivering

Förslag till ändring av en ny definition som införts av rådet.
Det uppkommer betydande utsläpp under start- och stopperioder.

Ändringsförslag 89
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – led 26

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

26. drifttimmar: den tid, uttryckt i timmar, 
under vilken en förbränningsanläggning, 
helt eller delvis, är i drift och släpper ut 
utsläpp till luften, med undantag för start-
och stopperioder.

26. drifttimmar: den tid, uttryckt i timmar, 
under vilken en förbränningsanläggning, 
helt eller delvis, är i drift och släpper ut 
utsläpp till luften, inbegripet start- och 
stopperioder.

Or. en

Motivering

Förslag till ändring av text som föreslagits av rådet.

Ändringsförslag 90
Elisabetta Gardini

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – led 26a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

26a. idriftsättning och urdrifttagning: 
förlopp, med undantag av regelbundna 
svängningsfaser, då en verksamhet, 
utrustningsdel eller tank tas i eller ur drift 
eller overksamt tillstånd.

Or. it

Motivering

I den allmänna delen bör man hänvisa till den definition av ”idriftsättning och 
urdrifttagning” som ges i artikel 57.13.
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Ändringsförslag 91
Inés Ayala Sender

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – led 46a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

46a. yttersta randområden: för Frankrike: 
de franska utomeuropeiska 
departementen, för Portugal: Azorerna 
och Madeira, för Spanien: Kanarieöarna.

Or. en

Ändringsförslag 92
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Artikel 9 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Om utsläppen av växthusgaser från en 
anläggning fastställs i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG för en verksamhet 
som bedrivs vid denna anläggning, ska 
tillståndet inte omfatta gränsvärden för 
utsläpp för direkta utsläpp av denna gas, 
såvida inte det är nödvändigt för att 
förhindra betydande lokala föroreningar. 

1. Om utsläppen av växthusgaser från en 
anläggning fastställs i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG för en verksamhet 
som bedrivs vid denna anläggning, kan 
medlemsstaterna välja att inte införa
gränsvärden för utsläpp för direkta utsläpp 
av denna gas, såvida inte det är nödvändigt 
för att förhindra betydande lokala 
föroreningar. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslag som grundar sig på artikel 66.2 d, dels i) för ökad rättslig klarhet i enlighet 
med artikel 193 i EUF-fördraget, eftersom unionslagstiftningen inte utesluter att 
medlemsstater tillämpar strängare nationella krav för växthusgasutsläpp och dels ii) för att 
möjliggöra för de medlemsstater som väljer att tillämpa sådana krav att göra detta inom det 
samordnade tillståndet som utfärdats enligt detta direktiv. Sedan första behandlingen i 
parlamentet har Förenade kungariket, Nederländerna och kommissionen angett att de gjort 
olika rättsliga tolkningar av bestämmelsen i artikel 9.1.
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Ändringsförslag 93
Chris Davies

Rådets ståndpunkt
Artikel 9 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Om utsläppen av växthusgaser från en 
anläggning fastställs i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG för en verksamhet 
som bedrivs vid denna anläggning, ska 
tillståndet inte omfatta gränsvärden för 
utsläpp för direkta utsläpp av denna gas, 
såvida inte det är nödvändigt för att 
förhindra betydande lokala föroreningar. 

1. Om utsläppen av växthusgaser från en 
anläggning fastställs i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG för en verksamhet 
som bedrivs vid denna anläggning, kan 
medlemsstaterna välja att inte införa
gränsvärden för utsläpp för direkta utsläpp 
av denna gas, såvida inte det är nödvändigt 
för att förhindra betydande lokala 
föroreningar. 

Or. en

Motivering

För att förtydliga att medlemsstaterna inte ska hindras genom denna lagstiftning från att 
införa utsläppsnormer på nationell nivå för att bidra till att uppnå inhemska politiska mål.

Ändringsförslag 94
João Ferreira

Rådets ståndpunkt
Artikel 9 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Om utsläppen av växthusgaser från en 
anläggning fastställs i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG för en verksamhet 
som bedrivs vid denna anläggning, ska
tillståndet inte omfatta gränsvärden för 
utsläpp för direkta utsläpp av denna gas, 
såvida inte det är nödvändigt för att 
förhindra betydande lokala föroreningar. 

1. Om utsläppen av växthusgaser från en 
anläggning fastställs i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG för en verksamhet 
som bedrivs vid denna anläggning, får 
medlemsstaterna besluta att tillståndet får 
omfatta gränsvärden för utsläpp för direkta 
utsläpp av denna gas, såvida inte det är 
nödvändigt för att förhindra betydande 
lokala föroreningar.

Or. pt
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Ändringsförslag 95
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Artikel 10 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Detta kapitel gäller de verksamheter som 
anges i bilaga I och som, i tillämpliga fall, 
uppnår de tröskelvärden för kapacitet som 
anges i den bilagan.

Detta kapitel gäller de verksamheter som 
anges i bilaga I och som, i tillämpliga fall, 
uppnår de tröskelvärden för kapacitet som 
anges i den bilagan.

Vid beräkning av sammanlagd installerad 
tillförd effekt hos anläggningar som avses 
i punkt 1.1 i bilaga I, ska enskilda 
förbränningsanläggningar med en 
installerad tillförd effekt under 50 MW 
och som är i drift högst 500 timmar per år 
inte inkluderas i beräkningen.

Or. en

Motivering

Vid bedömning av om tröskelvärdena för kapacitet för förbränningsanläggningar uppnås, ska 
enheter för reservdrift, för leveranser under toppbelastning och andra enheter som är i drift 
högst 500 timmar per år undantas. 

Ändringsförslag 96
Anja Weisgerber

Rådets ståndpunkt
Artikel 11 – led h

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

h) nödvändiga åtgärder vidtas när 
verksamheten definitivt har upphört, så 
att det inte uppstår några risker för 
förorening och för att återställa platsen i 
det tillfredsställande skick som fastställts i 
enlighet med artikel 22.

utgår

Or. en
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Motivering

Markskydd är mycket lokalt och platsspecifikt och måste hanteras av de behöriga 
myndigheterna i enlighet med miljörätten på gemenskapsnivå och nationell nivå. Alltför 
ingående beskrivningar av åtgärder (exempelvis i form av en kvantifierad statusrapport i 
enlighet med artikel 22) ställer subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna på spel.

Ändringsförslag 97
Anja Weisgerber

Rådets ståndpunkt
Artikel 11 – led h

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

h) nödvändiga åtgärder vidtas när 
verksamheten definitivt har upphört, så att 
det inte uppstår några risker för förorening 
och för att återställa platsen i det
tillfredsställande skick som fastställts i 
enlighet med artikel 22.

h) nödvändiga åtgärder vidtas när 
verksamheten definitivt har upphört, så att 
det inte uppstår några risker för förorening 
och för att återställa platsen i 
tillfredsställande skick.

Or. de

Motivering

Markskydd är en lokal och anläggningsspecifik uppgift som kontrolleras av de behöriga 
nationella myndigheterna. Byråkratiska och mycket ingående EU-föreskrifter, exempelvis 
sådana som krävs i statusrapporten enligt artikel 22, strider mot subsidiaritetsprincipen och 
är oproportionerliga. Att återställa fabriksområdet i tillfredsställande skick innebär att 
hälsorisker och miljöföroreningar undviks.

Ändringsförslag 98
Anja Weisgerber

Rådets ståndpunkt
Artikel 12 – punkt 1 – led e

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

e) I tillämpliga fall en statusrapport i 
enlighet med artikel 22.2. 

utgår

Or. en
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Motivering

Markskydd är mycket lokalt och platsspecifikt och måste hanteras av de behöriga 
myndigheterna i enlighet med miljörätten på gemenskapsnivå och nationell nivå. Alltför 
ingående beskrivningar av åtgärder (exempelvis i form av en kvantifierad statusrapport i 
enlighet med artikel 22) ställer subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna på spel.

Ändringsförslag 99
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt
Artikel 12 – punkt 1 – led e

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

e) I tillämpliga fall en statusrapport i 
enlighet med artikel 22.2.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 100
Edite Estrela

Rådets ståndpunkt
Artikel 12 – punkt 1 – led ka (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

ka) I tillämpliga fall, en bedömning som 
visar på behovet av att fastställa 
gränsvärden för utsläpp som avviker från 
de utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik. 

Or. pt

Motivering

En verksamhetsutövare som begär tillstånd bör lägga fram en bedömning som motiverar en 
begäran om undantag.
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Ändringsförslag 101
Frédérique Ries

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Med beaktande av forumets yttrande ska de 
riktlinjer som avses i leden c och d 
i andra stycket antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 75.2.

Med beaktande av forumets yttrande ska de 
riktlinjer som avses i leden c och d 
i andra stycket genomgående antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
som avses i artikel 75.2 och 
överensstämma med forumets yttrande.

Or. en

Motivering

Det måste göras mer för att beslutsfattandet i den föreskrivande kommittén ska 
överensstämma med forumets yttrande.

Ändringsförslag 102
Vladko Todorov Panayotov

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5. Beslut om BAT-slutsatserna ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande
som avses i artikel 75.2.

5. Beslut om BAT-slutsatserna ska antas i 
enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

Or. en

Motivering

Eftersom beslut om bästa tillgängliga teknik hänger samman med val av teknik, råvaror, 
vattenreningsverk, normer för uppkomst av avfall och rekommendationer för 
avfallsbehandling är det avgörande för medlemsstaterna att delta med sin nationella expertis 
under förfarandet för att fastställa bästa tillgängliga teknik. Det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet gör det möjligt för medlemsstaterna att delta i utarbetandet och 
antagandet av beslut om bästa tillgängliga teknik. Dessutom behåller Europaparlamentet sin 
befogenhet att granska dokumenten om besluten om bästa tillgängliga teknik.
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Ändringsförslag 103
Marianne Thyssen

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5. Beslut om BAT-slutsatserna ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
som avses i artikel 75.2.

5. Beslut om BAT-slutsatserna från BAT-
referensdokument som är resultatet av det 
informationsutbyte som anordnats i 
enlighet med denna artikel efter den dag 
som anges i artikel 83, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande som 
avses i artikel 75.2.

Or. en

Motivering

De uppdaterade BAT-referensdokument (BREF-dokument) som väntar på att antas, eller som 
för närvarande genomgår en översyn, är föremål för förhandlingar inom ramen för detta 
direktiv och i enlighet med de gällande reglerna för Sevillaprocessen. För att undvika avbrott 
i översynsprocessen och ge rättslig klarhet åt de sektorer där ett BREF-dokument är på väg 
bör det i detta direktiv uttryckligen anges att de nya bestämmelserna för att anta BAT-
slutsatser endast gäller för sådana BREF-dokument där översynen inletts efter det att det 
reviderade direktivet trätt i kraft.

Ändringsförslag 104
Anja Weisgerber

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5. Beslut om BAT-slutsatserna ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
som avses i artikel 75.2.

5. Kommissionen ska för att anta BAT-
slutsatserna utfärda beslut i form av 
delegerade rättsakter i enlighet med 
artikel 76. Detta är endast tillämpbart på 
sådana BAT-referensdokument där 
översynen inleds efter den dag som nämns 
i artikel 83. 

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.

Ändringsförslag 105
Frédérique Ries

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5. Beslut om BAT-slutsatserna ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
som avses i artikel 75.2.

5. Kommissionen ska, med hjälp av 
delegerade akter i enlighet med artikel 76, 
anta beslut om BAT-slutsatserna från
BAT-referensdokument som är resultatet 
av det informationsutbyte som anordnats i 
enlighet med denna artikel efter den dag 
som anges i artikel 80.

Or. en

Motivering

Det måste göras mer för att beslutsfattandet i det föreskrivande förfarandet ska 
överensstämma med resultaten från Sevillaprocessen.

Ändringsförslag 106
Elisabetta Gardini

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5. Beslut om BAT-slutsatserna ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
som avses i artikel 75.2.

5. Beslut om BAT-slutsatserna ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
som avses i artikel 75.2 och på grundval 
av samrådet med forumet.
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Denna punkt ska tillämpas på antaganden 
och översyner av BREF-dokumenten som 
görs efter detta direktivs ikraftträdande.

Or. it

Motivering

Samrådet med berörda parter bör bibehållas i samband med beslut om BAT.

För att skapa ett tydligt rättsläge är det viktigt att det nu gällande förfarandet fortsätter att 
tillämpas på de pågående BREF-översynerna. 

Ändringsförslag 107
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5. Beslut om BAT-slutsatserna ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
som avses i artikel 75.2.

5. Beslut om BAT-slutsatserna ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
som avses i artikel 75.2 och på grundval 
av samrådet med forumet.
Denna punkt ska tillämpas på antaganden 
och översyner av BREF-dokumenten som 
görs efter detta direktivs ikraftträdande.

Or. it

Motivering

Samrådet med berörda parter bör bibehållas i samband med beslut om BAT. För att skapa ett 
tydligt rättsläge är det viktigt att det nu gällande förfarandet fortsätter att tillämpas på de 
pågående BREF-översynerna.
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Ändringsförslag 108
Rovana Plumb

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5. Beslut om BAT-slutsatserna ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
som avses i artikel 75.2.

5. Beslut om BAT-slutsatserna ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
som avses i artikel 75.2. Detta gäller 
endast för översyn av BAT-
referensdokument som inletts efter den 
dag som avses i artikel 83.

Or. en

Motivering

De uppdaterade BAT-referensdokument (BREF-dokument) som väntar på att antas, eller som 
för närvarande genomgår en översyn, är föremål för förhandlingar inom ramen för detta 
direktiv och i enlighet med de gällande reglerna för Sevillaprocessen. För att undvika avbrott 
i översynsprocessen och ge rättslig klarhet åt de sektorer där ett BREF-dokument är på väg 
bör det i detta direktiv uttryckligen anges att de nya bestämmelserna för att anta BAT-
slutsatser endast gäller för sådana BREF-dokument där översynen inletts efter det att det 
reviderade direktivet trätt i kraft.

Ändringsförslag 109
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5a. Efter det att ett beslut om BAT-
slutsatserna antagits i enlighet med punkt 
5 ska kommissionen föreslå 
unionsomfattande minimikrav åtminstone 
för utsläpp av dioxin och utsläpp av furan 
senast den 31 december 2011 och för 
utsläpp av kvicksilver senast den 
31 december 2013.
Efter det att ett beslut om BAT-
slutsatserna antagits i enlighet med punkt 
5 ska kommissionen dessutom bedöma om 
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det behövs åtgärder på unionsnivå i form 
av att det fastställs unionsomfattande 
minimikrav på gränsvärden för utsläpp 
och regler för övervakning och 
efterlevnad för verksamheter inom det 
område som omfattas av de berörda BAT-
slutsatserna, utgående från följande 
kriterier, som syftar till att:
a) Bedöma och förhindra påverkan av de 
berörda verksamheterna på miljön 
överlag.
b) Bedöma hur det ligger till med 
genomförandet av bästa tillgängliga 
teknik för de berörda verksamheterna.
Efter att ha inhämtat yttrandet från det 
forum som avses i punkt 3 ska 
kommissionen, senast 12 månader efter 
antagandet av ett beslut om BAT-
slutsatserna, lägga fram en rapport om 
vad som framkommit vid denna 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till en kompromiss med rådet om minimikraven.
Det europeiska säkerhetsnätet står för minimisäkerhetsgarantier mot fortsatt dåligt 
genomförande av BAT. Det är viktigt att det europeiska säkerhetsnätet inte grundar sig på 
tekniska hänsyn som härrör från vad som kan uppnås med BAT. Kvicksilver, dioxiner och 
furaner är mycket toxiska, långlivade och bioackumulerande föroreningar och att förhindra 
och minska dessa föroreningar borde därför prioriteras högt.

Ändringsförslag 110
Martin Callanan

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5a. Efter det att ett beslut om BAT-
slutsatserna antagits i enlighet med 
punkt 5 ska kommissionen bedöma om det 
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behövs åtgärder på unionsnivå i form av 
att det fastställs unionsomfattande 
minimikrav på gränsvärden för utsläpp 
och regler för övervakning och 
bedömning av efterlevnad för 
verksamheter inom det område som 
omfattas av de berörda BAT-slutsatserna, 
utgående från följande kriterier:
a) Hur de berörda verksamheterna 
påverkar miljön överlag.

b) Hur det ligger till med genomförandet 
av bästa tillgängliga teknik för de berörda 
verksamheterna.
Efter att ha inhämtat yttrandet från det 
forum som avses i punkt 3 ska 
kommissionen, senast 18 månader efter 
antagandet av ett beslut om BAT-
slutsatserna, lägga fram en rapport om 
vad som framkommit vid denna 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Motivering

Med denna ordalydelse klargörs att kommissionen endast bör utarbeta regler om bedömning 
av efterlevnad av lagstiftningen, och lämna det upp till medlemsstaterna att avgöra hur 
lagstiftningen efterlevs. Dessutom är 12 månader inte någon realistisk tidsfrist för att 
kommissionen ska kunna behandla frågan om BAT-slutsatserna ingående – 18 månader vore 
att föredra.

Ändringsförslag 111
Martin Callanan

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 5b (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5b. Om det i den rapport som avses i 
punkt 5a påpekas att det behövs 
unionsomfattande minimikrav på 
gränsvärden för utsläpp eller regler för 
övervakning och bedömning av 
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efterlevnad kan rapporten, där så är 
lämpligt, åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag.

Or. en

Motivering

Fastställandet av framtida gränsvärden för utsläpp bör ske genom medbeslutande och 
omfatta parlamentet och rådet och inte bara ske med hjälp av delegerade akter.

Ändringsförslag 112
Jutta Haug

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5a. Om det i den rapport som avses i 
punkt 5a påpekas att det behövs 
unionsomfattande minimikrav på 
gränsvärden för utsläpp samt regler för 
övervakning och efterlevnad ska 
kommissionen, med hjälp av delegerade 
rättsakter i enlighet med artikel 76, anta 
minimikrav på gränsvärden för utsläpp 
samt regler för övervakning och 
efterlevnad för de berörda 
verksamheterna.
Dessa minimikrav ska fastställas på en 
lämplig nivå som är högre än de 
utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik, för att undantag i 
enlighet med artikel 15.4 första stycket 
ska kunna medges.
Kommissionen ska, innan de minimikrav 
på gränsvärden för utsläpp samt regler 
för övervakning och efterlevnad för de 
berörda verksamheterna antas, 
offentliggöra slutsatserna från det 
informationsutbyte som avses i denna 
artikel.

Or. en
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Motivering

Också kommissionen måste följa detta tillvägagångssätt när det gäller de unionsomfattande 
minimikraven. Dessutom måste minimikraven ligga över BAT-nivån (utsläppsnivåer som 
motsvarar bästa tillgängliga teknik) för att garantera ett minsta avstånd, vilket behövs för att 
medge undantag enligt artikel 15.4 för att minimikraven inte ska överskridas. 

Ändringsförslag 113
Anja Weisgerber

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5a. Om det i den rapport som avses i 
punkt 5a påpekas att det behövs 
unionsomfattande minimikrav på 
gränsvärden för utsläpp samt regler för 
övervakning och efterlevnad ska 
kommissionen, med hjälp av delegerade 
rättsakter i enlighet med artikel 76, anta 
minimikrav på gränsvärden för utsläpp 
samt regler för övervakning och
efterlevnad för de berörda 
verksamheterna.
Minimikraven ska fastställas på ett sådant 
sätt att tillämpning av artikel 15.4 medges.
Kommissionen ska, innan minimikraven 
på gränsvärden för utsläpp samt regler 
för övervakning och efterlevnad för de 
berörda verksamheterna antas, höra det 
forum som avses punkt 3. Kommissionen 
ska rapportera om den erhållna 
informationen.

Or. en

Motivering

Det behövs unionsomfattande minimikrav för gränsvärden för utsläpp för att stärka 
tillämpningen av bästa tillgängliga teknik och konkurrens på likvärdiga villkor. Om det 
fastställts att unionsomfattande minimikrav behövs ska kommissionen anta dessa minimikrav.
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Ändringsförslag 114
Anja Weisgerber

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 5b (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5b. Kommissionen ska utfärda 
minimikrav, i form av delegerade 
rättsakter i enlighet med artikel 76, för 
utsläppsgränsvärden, likvärdiga 
parametrar eller likvärdiga tekniska 
åtgärder samt regler för övervakning och 
efterlevnad för de berörda verksamheter 
som avses i punkt 5a.
Dessa minimikrav ska inriktas på berörda 
verksamheters eller anläggningars 
betydande miljöpåverkan och grunda sig 
på utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik.
För att mindre stränga 
utsläppsgränsvärden ska kunna fastställas 
i enlighet med artikel 15.4 första stycket 
måste minimikrav fastställas på lämplig 
nivå för de utsläppsnivåer som motsvarar 
bästa tillgängliga teknik.
Innan minimikrav för 
utsläppsgränsvärden samt regler för 
övervakning och efterlevnad för de 
berörda verksamheterna antas ska 
kommissionen genomföra en utfrågning 
av det i artikel 13.3 nämnda forumet och 
rapportera om resultatet av utfrågningen 
och hur det beaktats.

Or. de

Motivering

Genom ändringsförslagen till artikel 13.5a (ny) och 13.5b (ny) återinförs ändringsförslag 62 
som antogs av Europaparlamentet vid första behandlingen. Dessutom bör man förtydliga att 
minimikraven måste ligga över de utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik, det 
vill säga att ett minsta avstånd mellan dessa måste upprätthållas. På detta sätt kan man se till 
att minimikraven inte överskrids ens vid tillämpning av undantagsbestämmelsen i artikel 15.4. 
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Ändringsförslag 115
Edite Estrela

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5a. Efter det att ett beslut om BAT-
slutsatserna antagits i enlighet med punkt 
5 ska kommissionen bedöma om det 
behövs åtgärder på unionsnivå i form av 
unionsomfattande minimikrav på 
gränsvärden för utsläpp och regler för 
övervakning och efterlevnad inom det 
område som omfattas av de berörda BAT-
slutsatserna, utgående från följande 
kriterier:
a) Hur de berörda verksamheterna 
påverkar miljön överlag. 
b) Hur det ligger till med genomförandet 
av bästa tillgängliga teknik inom den 
berörda sektorn.
Efter att ha inhämtat yttrandet från det 
forum som avses i punkt 3 ska 
kommissionen, senast sex år efter 
antagandet av ett beslut om BAT-
slutsatserna, lägga fram en rapport om 
vad som framkommit vid denna 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. pt

Motivering

Bedömningen av behovet av ett skyddsnät bör göras senast sex år efter antagandet av BAT-
slutsatserna, eftersom verksamhetsutövarna har en tidsfrist på fem år (art.21.3) för att 
tillämpa bästa tillgängliga teknik i de reviderade BAT-referensdokumenten och anpassa sig 
till miljövänligare fordon. 
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Ändringsförslag 116
Edite Estrela

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 5b (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5b. Om det i den rapport som avses i 
punkt 5a påpekas att det behövs 
unionsomfattande minimikrav på 
gränsvärden för utsläpp samt regler för 
övervakning och efterlevnad får 
kommissionen lägga fram ett förslag för 
Europaparlamentet och rådet i enlighet 
med artikel 294 i EUF-fördraget om 
minimikrav på gränsvärden för utsläpp 
samt regler för övervakning och 
efterlevnad för de berörda 
verksamheterna.

Or. pt

Motivering

Om begreppet skyddsnät ska tas med i förslaget till direktiv bör det ske genom 
medbeslutandeförfarande för att alla berörda parter ska kunna delta i större utsträckning.

Ändringsförslag 117
Christa Klaß

Rådets ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 – led c – led i

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

i) mätmetod, mätfrekvens och 
utvärderingsmetod, samt 

i) mätmetod, mätfrekvens och 
utvärderingsmetod eller likvärdiga 
metoder, samt

Or. xm

Motivering

I artikel 14.1 föreskrivs att tillståndet ska omfatta samtliga mätningar som behövs. Dessa 
konkretiseras ytterligare i punkt1 c i. För att förtydliga att även andra beprövade metoder 
som uppfyller de avsedda höga miljönormerna kan tillämpas i fortsättningen bör man vidta 
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en komplettering. Genom detta ändringsförslag skulle också alternativa metoder kunna vara 
tillåtna, så att det tyska systemet (inga mätningar i djurstallar, i stället fast antal platser för 
djur) skulle kunna behållas.

Ändringsförslag 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rådets ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 – led c – led i

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

i) mätmetod, mätfrekvens och 
utvärderingsmetod, samt

i) mätmetod, mätfrekvens och 
utvärderingsmetod eller likvärdiga 
metoder, samt

Or. en

Ändringsförslag 119
Mairead McGuinness

Rådets ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 – led c – led i

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

i) mätmetod, mätfrekvens och 
utvärderingsmetod, samt

i) mätmetod, mätfrekvens och 
utvärderingsmetod eller likvärdiga 
metoder, samt

Or. en

Motivering

I artikel 14.1 anges att tillståndet ska omfatta alla nödvändiga mätningar. Detta förtydligas i 
punkt 1 c i. Andra väletablerade metoder som också uppfyller de höga miljönormer som krävs 
bör också tillåtas. En sådan ändring skulle också göra alternativa metoder tillåtliga så att det 
nationella systemet (inga mätningar i djurstallar, i stället en metod för räkning av ett fast 
antal djur) skulle kunna behållas.
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Ändringsförslag 120
Richard Seeber

Rådets ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 – led d

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

d) En skyldighet att regelbundet och 
åtminstone en gång per år förse den 
behöriga myndigheten med

d) En skyldighet att regelbundet och 
åtminstone en gång per år förse den 
behöriga myndigheten med

i) information på grundval av resultaten 
från de utsläppskontroller som avses i led c 
och övriga uppgifter som gör det möjligt 
för den behöriga myndigheten att 
kontrollera att tillståndsvillkoren följs, och

i) information på grundval av resultaten 
från de utsläppskontroller som avses i led c 
och övriga uppgifter som krävs som gör 
det möjligt för den behöriga myndigheten 
att kontrollera att tillståndsvillkoren följs, 
och

ii) när artikel 15.3 b tillämpas, en 
sammanfattning av resultaten av 
utsläppskontrollen som möjliggör en 
jämförelse med de utsläppsnivåer som 
motsvarar bästa tillgängliga teknik.

ii) när artikel 15.3 b tillämpas, en 
sammanfattning av resultaten av 
utsläppskontrollen som möjliggör en 
jämförelse med de utsläppsnivåer som 
motsvarar bästa tillgängliga teknik.

Den behöriga myndigheten får begära 
den information som avses i led i endast 
var tjugofjärde månad, under 
förutsättning att ingen allvarlig 
överträdelse av tillståndsvillkoren 
fastställs då tillsyn genomförts. 

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag eftersträvas en kompromiss avseende den återkommande 
rapporteringsskyldigheten som verksamhetsutövarna har till den behöriga myndigheten. 
Ändringsförslaget beaktar ändringsförslag 20 från parlamentets ståndpunkt vid första 
behandlingen (rapportering åtminstone vartannat år – med beaktande av resultaten från 
tillsynen) och förtydligar att tillståndsvillkoren endast bör föreskriva att de uppgifter ska 
lämnas in som verkligen behövs av de behöriga myndigheterna för att kontrollera 
efterlevnaden.
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Ändringsförslag 121
Elisabetta Gardini

Rådets ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 får den behöriga myndigheten 
fastställa strängare tillståndsvillkor än de 
som går att uppnå genom användning av 
bästa tillgängliga teknik enligt 
BAT-slutsatserna. 

utgår

Or. it

Motivering

Att fastställa strängare villkor än de som går att uppnå genom användning av bästa 
tillgängliga teknik svarar inte mot några miljökrav. Dessutom är bestämmelsen överflödig 
eftersom medlemsstaterna enligt artikel 193 i fördraget alltid har rätt att anta strängare 
lagstiftning än EU-lagstiftningen.

Ändringsförslag 122
Anja Weisgerber

Rådets ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 får den behöriga myndigheten 
fastställa strängare tillståndsvillkor än de 
som går att uppnå genom användning av 
bästa tillgängliga teknik enligt 
BAT-slutsatserna. 

utgår

Or. de

Motivering

Möjligheten att kräva mer utöver bästa tillgängliga teknik, utan några som helst 
förutsättningar inom ramen för tillståndet, är inte förenlig med proportionalitetsprincipen 
och nedvärderar förfarandet för att utveckla utsläppsnivåer.
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Ändringsförslag 123
Rovana Plumb

Rådets ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 får den behöriga myndigheten 
fastställa strängare tillståndsvillkor än de 
som går att uppnå genom användning av 
bästa tillgängliga teknik enligt 
BAT-slutsatserna. 

utgår

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. 

Ändringsförslag 124
Antonio Masip Hidalgo

Rådets ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 får den behöriga myndigheten 
fastställa strängare tillståndsvillkor än de 
som går att uppnå genom användning av 
bästa tillgängliga teknik enligt 
BAT-slutsatserna. 

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 125
Adam Gierek

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 ska de gränsvärden för utsläpp 
och likvärdiga parametrar eller tekniska 
åtgärder som avses i artikel 14.1 och 14.2 
bygga på bästa tillgängliga teknik, utan att 
användning av en specifik teknik eller 
teknologi föreskrivs.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 ska de gränsvärden för utsläpp 
och likvärdiga parametrar eller tekniska 
åtgärder som avses i artikel 14.1 och 14.2 
bygga på bästa lokalt tillgängliga teknik 
och teknologi, utan att användning av 
någon av dem föreskrivs. När det gäller 
bästa tillgängliga teknik ska samtliga 
referensdokument som antagits innan 
detta direktiv trädde i kraft också, i syfte 
att fastställa gränsvärden för utsläpp, 
beakta den aktuella anläggningens 
tekniska egenskaper, dess geografiska 
belägenhet, de geologiska särdragen hos 
de lokala råvarorna och de lokala 
miljöförhållandena.

Or. pl

Motivering

Det bör anges i artikel 15 att anläggningens tekniska egenskaper, dess geografiska 
belägenhet, de geologiska särdragen hos de lokala råvarorna och de lokala 
miljöförhållandena bör beaktas, i syfte att fastställa gränsvärden för utsläpp på grundval av 
referensdokument, som fastställer bästa tillgängliga teknik, som antagits innan direktivet om 
industriutsläpp trädde i kraft.
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Ändringsförslag 126
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Theodoros Skylakakis, Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel 
Fernandes, Bogusław Sonik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

När det gäller BAT-referensdokument 
som antagits innan detta direktiv trädde i 
kraft ska gränsvärdena för utsläpp också 
ta hänsyn till den aktuella anläggningens 
tekniska egenskaper och geografiska 
belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena. 

Or. en

Motivering

Vid fastställandet av gränsvärden för utsläpp från BAT-referensdokument som antagits innan 
direktivet om industriutsläpp trädde i kraft ska hänsyn också ta tas till den aktuella 
anläggningens tekniska egenskaper och geografiska belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena. Detta ingår redan i artikel 15.4, som inte bör vara tillämplig för 
befintliga BAT-referensdokument.

Ändringsförslag 127
Adam Gierek

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) Fastställa gränsvärden för utsläpp som 
inte är högre än de utsläppsnivåer som 
motsvarar bästa tillgängliga teknik. Dessa 
gränsvärden ska uttryckas för samma eller 
kortare tidsperioder och samma 
referensförhållanden som de 
utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik, eller

a) Fastställa gränsvärden för utsläpp som 
inte är högre än de utsläppsnivåer som 
motsvarar bästa tillgängliga teknik. Dessa 
gränsvärden ska uttryckas som det 
observerade medelvärdet, definierat som 
det mellersta värdet (medianen) av 
samtliga värden i den numeriska 
uppsättningen tal som erhållits genom 
användning av bästa tillgängliga 
mätteknik under den valda 
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kontrollperioden, eller

Or. pl

Motivering

Detta innebär mätning av medelvärdet av en uppsättning numeriska tal vilket gör det möjligt 
att behandla uppgifter digitalt utan brus som interfererar med datorgrafik.

Ändringsförslag 128
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3 får den 
behöriga myndigheten i specifika fall, på 
grundval av en bedömning av 
miljömässiga och ekonomiska kostnader 
och fördelar med hänsyn till den aktuella 
anläggningens tekniska egenskaper och 
geografiska belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa gränsvärden 
för utsläpp som avviker från dem som 
fastställs i enlighet med punkt 3.

4. Genom undantag från punkt 3 och utan 
att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 får den behöriga myndigheten i 
undantagsfall fastställa gränsvärden för 
utsläpp som avviker från dem som 
fastställs i enlighet med punkt 3 för högst 
fem år för befintliga anläggningar vid 
tidpunkten för antagandet av BAT-
slutsatserna. Sådana undantag får 
tillämpas endast om en teknisk 
bedömning visar att genomförandet av en 
bästa tillgängliga teknik som beskrivits i 
BAT-referensdokumentet på grund av den 
geografiska belägenheten eller de lokala
miljöförhållandena skulle leda till 
betydande skadliga tvärmediaeffekter och 
därför vara oförenligt med det 
samordnade förfaringssättet som avses i 
artikel 11.

Or. en
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Ändringsförslag 129
Sirpa Pietikäinen

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3 får den 
behöriga myndigheten i specifika fall, på 
grundval av en bedömning av 
miljömässiga och ekonomiska kostnader 
och fördelar med hänsyn till den aktuella 
anläggningens tekniska egenskaper och 
geografiska belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa gränsvärden 
för utsläpp som avviker från dem som 
fastställs i enlighet med punkt 3.

4. Genom undantag från punkt 3 får den 
behöriga myndigheten, undantagsvis och i 
specifika fall, fastställa mindre stränga
gränsvärden för utsläpp för befintliga 
anläggningar.

Ett sådant undantag får endast medges 
om en teknisk bedömning visar att 
genomförandet av en bästa tillgängliga 
teknik som beskrivits i BAT-
referensdokumentet på grund av den 
geografiska belägenheten eller de lokala 
miljöförhållandena skulle leda till en 
betydande skadlig tvärmediaeffekt och 
därför vara klart oförenligt med de mål 
som anges i artikel 11 c, d och f och 
artikel 4 i direktiv 2000/60/EG1.
__________
1 Direktiv 2000/60/EG om upprättande av 
en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område

Or. en

Motivering

Det nuvarande utrymmet för flexibilitet för undantag måste begränsas och grunda sig på 
tydliga kriterier för att det ska råda lika villkor för näringslivet och för att främja 
miljöinnovationer.
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Ändringsförslag 130
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3 får den 
behöriga myndigheten i specifika fall, på 
grundval av en bedömning av 
miljömässiga och ekonomiska kostnader 
och fördelar med hänsyn till den aktuella 
anläggningens tekniska egenskaper och 
geografiska belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa gränsvärden 
för utsläpp som avviker från dem som 
fastställs i enlighet med punkt 3.

4. Genom undantag från punkt 3 och utan 
att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 får den behöriga myndigheten, 
undantagsvis och i specifika fall, fastställa 
mindre stränga gränsvärden för utsläpp.
Sådana undantag får tillämpas endast om 
en bedömning visar att:

a) det till följd av anläggningens särskilda 
geografiska belägenhet eller de lokala 
miljöförhållandena vid den aktuella 
anläggningen inte går att i anläggningen 
som helhet, eller i någon del därav, 
genomföra den bästa tillgängliga teknik 
som beskrivits i BAT-referensdokumentet, 
eller
b) det till följd av anläggningens särskilda 
tekniska egenskaper inte går att i den 
aktuella befintliga anläggningen som 
helhet, eller i någon del därav, genomföra 
den bästa tillgängliga teknik som 
beskrivits i BAT-referensdokumentet, 
eller
c) det till följd av den befintliga aktuella 
anläggningens särskilda tekniska 
egenskaper, dess särskilda geografiska 
belägenhet eller de särskilda lokala 
miljöförhållandena vid anläggningen 
skulle förorsaka oproportionerligt höga 
kostnader jämfört med miljövinsterna om 
den bästa tillgängliga teknik som 
beskrivits i BAT-referensdokumentet 
skulle genomföras i just den 
anläggningen. Dessa oproportionerligt 
höga kostnader måste vara kostnader som 
inte beaktades vid informationsutbytet om 
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bästa tillgängliga teknik.

Or. en

Delvis återinförande av ändring 31 från parlamentets första behandling.

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.

Ändringsförslag 131
Anja Weisgerber

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3 får den 
behöriga myndigheten i specifika fall, på 
grundval av en bedömning av 
miljömässiga och ekonomiska kostnader 
och fördelar med hänsyn till den aktuella 
anläggningens tekniska egenskaper och 
geografiska belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa gränsvärden 
för utsläpp som avviker från dem som 
fastställs i enlighet med punkt 3.

4. Genom undantag från punkt 3 och utan 
att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 får den behöriga myndigheten i 
undantagsfall fastställa mindre stränga
gränsvärden för utsläpp. Sådana undantag 
får komma i fråga endast om det under en 
bedömning påvisats att

a) det till följd av anläggningens 
geografiska läge eller de lokala 
miljöförhållandena vid anläggningen inte 
går att i den aktuella anläggningen som 
helhet, eller i någon del därav, genomföra 
den bästa tillgängliga teknik som 
beskrivits i BAT-referensdokumenten, 
eller
b) det till följd av anläggningens tekniska 
egenskaper inte går att i den aktuella
anläggningen som helhet, eller i någon 
del därav, genomföra den bästa 
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tillgängliga teknik som beskrivits i BAT-
referensdokumenten, eller
c) genomförandet av bästa tillgängliga 
teknik som beskrivits i BAT-
referensdokumenten skulle leda till en 
uppenbar diskrepans mellan de 
ekonomiska kostnaderna och nyttan för 
miljön.

Or. de

Motivering

Vid utformningen av de avvikande utsläppsgränsvärdena enligt artikel 15.4 måste största 
möjliga insyn garanteras.

Ändringsförslag 132
Richard Seeber

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3 får den 
behöriga myndigheten i specifika fall, på 
grundval av en bedömning av miljömässiga 
och ekonomiska kostnader och fördelar 
med hänsyn till den aktuella 
anläggningens tekniska egenskaper och 
geografiska belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa gränsvärden 
för utsläpp som avviker från dem som 
fastställs i enlighet med punkt 3.

4. Genom undantag från punkt 3 får den 
behöriga myndigheten i undantagsfall, på 
grundval av en bedömning av miljömässiga 
och ekonomiska kostnader och fördelar 
fastställa gränsvärden för utsläpp som 
avviker från dem som fastställs i enlighet 
med punkt 3 om:

a) det till följd av anläggningens 
geografiska belägenhet eller de lokala 
miljöförhållandena vid den aktuella 
anläggningen inte går att i den aktuella 
anläggningen eller någon del därav 
genomföra den bästa tillgängliga teknik 
som beskrivits i BAT-referensdokumentet, 
eller
b) det till följd av den aktuella 
anläggningens tekniska egenskaper inte 
går att i denna anläggning eller någon del 
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därav genomföra den bästa tillgängliga 
teknik som beskrivits i BREF-dokumentet, 
eller
c) genomförandet av bästa tillgängliga 
teknik som beskrivits i BAT-
referensdokumentet skulle leda till en så 
uppenbar diskrepans mellan de 
ekonomiska kostnaderna och nyttan för 
miljön, att det blev skäl att än en gång 
överväga proportionaliteten av detta 
genomförande.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till en kompromiss mellan artikel 15.4 i rådets ståndpunkt och 
ändringsförslagen 32 och 62 i parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen. I detta syfte 
ska tillämpningsområdet för punkt 4 begränsas till undantagsfall som inte behandlades eller 
inte kunde behandlas i vederbörlig ordning vid fastställandet eller översynen av ett BREF-
dokument under den process som avses i artikel 13. 

Ändringsförslag 133
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3 får den 
behöriga myndigheten i specifika fall, på 
grundval av en bedömning av 
miljömässiga och ekonomiska kostnader 
och fördelar med hänsyn till den aktuella 
anläggningens tekniska egenskaper och 
geografiska belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa gränsvärden 
för utsläpp som avviker från dem som 
fastställs i enlighet med punkt 3.

4. Genom undantag från punkt 3 och utan 
att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 får den behöriga myndigheten i 
undantagsfall fastställa mindre stränga
gränsvärden för utsläpp. Sådana undantag 
får tillämpas endast om en bedömning 
visar att:

a) det till följd av anläggningens 
geografiska läge eller de lokala 
miljöförhållandena vid anläggningen inte 
går att i den aktuella anläggningen som 
helhet, eller i någon del därav, genomföra 
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den bästa tillgängliga teknik som 
beskrivits i BAT-referensdokumentet, 
eller
b) det till följd av den befintliga 
anläggningens tekniska egenskaper inte 
går att i den aktuella anläggningen som 
helhet, eller i någon del därav, genomföra 
den bästa tillgängliga teknik som 
beskrivits i BAT-referensdokumentet,
c) om led a) tillämpas skulle 
genomförandet av bästa tillgängliga 
teknik leda till en uppenbar och 
betydande skadlig tvärmediaeffekt och 
därför vara oförenligt med de mål som 
anges i artikel 11 c, d och f i detta direktiv 
och med artikel 4 i direktiv 2000/60/EG*.

Or. en

Delvis återinförande av ändring 32 från första behandlingen.

Motivering

Kriterierna för att medge undantag från bästa tillgängliga teknik borde vara tydliga och 
ingående så att bristerna i genomförandet och de vanligt förekommande kraftiga 
variationerna i tillståndsvillkoren inom EU kan åtgärdas. Dessa stora variationer innebär att 
det inte råder lika villkor för branschen på den inre marknaden, på bekostnad av EU-
invånarnas hälsa och det skadar också miljön. 

Ändringsförslag 134
Edite Estrela

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3 får den 
behöriga myndigheten i specifika fall, på 
grundval av en bedömning av 
miljömässiga och ekonomiska kostnader 
och fördelar med hänsyn till den aktuella 
anläggningens tekniska egenskaper och 
geografiska belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa gränsvärden 
för utsläpp som avviker från dem som 

4. Genom undantag från punkt 3 och utan 
att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 får den behöriga myndigheten i 
undantagsfall fastställa mindre stränga
gränsvärden för utsläpp. Sådana undantag 
får komma i fråga endast om det påvisats 
att:
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fastställs i enlighet med punkt 3.

a) det till följd av anläggningens 
geografiska läge eller de lokala 
miljöförhållandena vid anläggningen inte 
går att i anläggningen som helhet, eller i 
någon del därav, genomföra den bästa 
tillgängliga teknik som beskrivits i BAT-
referensdokumenten, eller 
b) det till följd av anläggningens tekniska 
egenskaper inte går att i anläggningen 
som helhet, eller i någon del därav, 
genomföra den bästa tillgängliga teknik 
som beskrivits i BAT-
referensdokumenten, eller 
c) genomförandet av bästa tillgängliga 
teknik som beskrivits i BAT-
referensdokumenten skulle leda till en så 
uppenbar diskrepans mellan de 
ekonomiska kostnaderna och nyttan för 
miljön, att det blev skäl att än en gång 
överväga proportionaliteten.

Or. pt

Motivering

Ett offentligt deltagande i tillämpningen av undantag bör tillämpas när offentligt samråd äger 
rum i enlighet med artikel 24.1. Dessutom stryks hänvisningen till artikel 13.5 b på grund av 
att när gränsvärden för utsläpp antas för andra sektorer ska kommissionen föreslå 
nödvändiga ändringar av artikeln. Denna situation kommer att behandlas som liknande fall i 
de nuvarande bilagorna V–VIII i direktivet. 

Ändringsförslag 135
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3 får den 
behöriga myndigheten i specifika fall, på 
grundval av en bedömning av 
miljömässiga och ekonomiska kostnader 
och fördelar med hänsyn till den aktuella 

4. Genom undantag från punkt 3 och utan 
att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 får den behöriga myndigheten, 
undantagsvis och i specifika fall, fastställa 
mindre stränga gränsvärden för utsläpp.
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anläggningens tekniska egenskaper och 
geografiska belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa gränsvärden 
för utsläpp som avviker från dem som 
fastställs i enlighet med punkt 3.

Sådana undantag får tillämpas endast om 
en bedömning visar att:

a) det till följd av anläggningens 
geografiska läge eller de lokala 
miljöförhållandena vid anläggningen inte 
går att i den aktuella anläggningen som 
helhet, eller i någon del därav, genomföra 
den bästa tillgängliga teknik som 
beskrivits i BAT-referensdokumenten, 
eller
b) det till följd av den befintliga 
anläggningens tekniska egenskaper inte 
går att i den aktuella anläggningen som 
helhet, eller i någon del därav, genomföra 
den bästa tillgängliga teknik som 
beskrivits i BAT-referensdokumentet.

Or. en

Delvis återinförande av ändring 32 från parlamentets första behandling.

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.

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

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3 får den 
behöriga myndigheten i specifika fall, på 

4. Den behöriga myndigheten får, i 
specifika fall, på grundval av en 
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grundval av en bedömning av miljömässiga 
och ekonomiska kostnader och fördelar 
med hänsyn till den aktuella anläggningens 
tekniska egenskaper och geografiska 
belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa gränsvärden 
för utsläpp som avviker från dem som 
fastställs i enlighet med punkt 3.

bedömning av miljömässiga och 
ekonomiska kostnader och fördelar med 
hänsyn till den aktuella anläggningens 
tekniska egenskaper och geografiska 
belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa gränsvärden 
för utsläpp som avviker från dem som 
fastställs i enlighet med punkt 3.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att garantera flexibilitet när gränsvärden för utsläpp fastställs.

Ändringsförslag 137
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3 får den 
behöriga myndigheten i specifika fall, på 
grundval av en bedömning av miljömässiga 
och ekonomiska kostnader och fördelar 
med hänsyn till den aktuella anläggningens 
tekniska egenskaper och geografiska 
belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa gränsvärden 
för utsläpp som avviker från dem som 
fastställs i enlighet med punkt 3.

4. Den behöriga myndigheten får i 
specifika fall, på grundval av en 
bedömning av miljömässiga och 
ekonomiska kostnader och fördelar med 
hänsyn till den aktuella anläggningens 
tekniska egenskaper och geografiska 
belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa gränsvärden 
för utsläpp som avviker från dem som 
fastställs i enlighet med punkt 3.

Or. fr

Motivering

Man bör undvika termen ”undantag” eftersom den låter underförstå att en aktör själv kan 
bevilja detta undantag. Enligt den föreslagna bestämmelsen är det dock enbart 
medlemsstaterna som får fastställa andra utsläppstak än de utsläppstak som är kopplade till 
bästa tillgängliga teknik, förutsatt att de presenterar välgrundade skäl till dessa avvikelser. 
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Ändringsförslag 138
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3 får den 
behöriga myndigheten i specifika fall, på 
grundval av en bedömning av miljömässiga 
och ekonomiska kostnader och fördelar 
med hänsyn till den aktuella anläggningens 
tekniska egenskaper och geografiska 
belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa gränsvärden 
för utsläpp som avviker från dem som 
fastställs i enlighet med punkt 3.

4. Genom undantag från punkt 3 ska 
utsläppsgränsvärden som fastställts för 
anläggningar enligt punkt 6.6 i bilaga I 
beakta de praktiska förutsättningar som 
gäller för dessa kategorier av 
anläggningar liksom kostnaderna för och 
nyttan med dessa åtgärder. Den behöriga 
myndigheten får, i specifika fall, på 
grundval av en bedömning av miljömässiga 
och ekonomiska kostnader och fördelar 
med hänsyn till den aktuella anläggningens 
tekniska egenskaper och geografiska
belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa gränsvärden 
för utsläpp som avviker från dem som 
fastställs i enlighet med punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 139
Mairead McGuinness

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3 får den 
behöriga myndigheten i specifika fall, på 
grundval av en bedömning av miljömässiga 
och ekonomiska kostnader och fördelar 
med hänsyn till den aktuella anläggningens 
tekniska egenskaper och geografiska 
belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa gränsvärden 
för utsläpp som avviker från dem som 
fastställs i enlighet med punkt 3.

4. Genom undantag från punkt 3 ska 
utsläppsgränsvärden som fastställts för 
anläggningar enligt punkt 6.6 i bilaga I 
beakta de praktiska förutsättningar som 
gäller för dessa kategorier av 
anläggningar liksom kostnaderna för och 
nyttan med dessa åtgärder. Den behöriga 
myndigheten får, i specifika fall, på 
grundval av en bedömning av miljömässiga 
och ekonomiska kostnader och fördelar 
med hänsyn till den aktuella anläggningens 
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tekniska egenskaper och geografiska 
belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa gränsvärden 
för utsläpp som avviker från dem som 
fastställs i enlighet med punkt 3.

Or. en

Motivering

Det befintliga undantag som ingår i artikel 9 i direktiv 96/61/EG bör fortsätta att gälla. Det 
är mycket dyrt att mäta utsläpp från djurstallar, särskilt för öppna stålkonstruktioner 
utomhus. Dessutom finns det praktiska problem i form av teknisk tillgänglighet för att 
kvantifiera eller övervaka luftföroreningar. Det är varken genomförbart eller praktiskt att 
fastställa gränsvärden för utsläpp för vad som i sig är en biologisk process som varierar. 
Dessa gränsvärden bör ersättas med andra tekniska åtgärder som medger att direktivet kan 
genomföras indirekt och att tillämpningen kommer att övervakas.

Ändringsförslag 140
Esther de Lange

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3 får den 
behöriga myndigheten i specifika fall, på 
grundval av en bedömning av miljömässiga 
och ekonomiska kostnader och fördelar 
med hänsyn till den aktuella anläggningens 
tekniska egenskaper och geografiska 
belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa gränsvärden 
för utsläpp som avviker från dem som 
fastställs i enlighet med punkt 3.

4. Genom undantag från punkt 3 får den 
behöriga myndigheten, i specifika fall och 
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18, på grundval av en bedömning 
av miljömässiga och ekonomiska kostnader 
och fördelar med hänsyn till den aktuella 
anläggningens tekniska egenskaper och 
geografiska belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa gränsvärden 
för utsläpp som avviker från dem som 
fastställs i enlighet med punkt 3.

Or. en

Motivering

Endast välgrundade undantag från BREF-dokumenten bör tillåtas. Inga undantag kan 
motiveras för nya anläggningar och utvidgningar av anläggningar.
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Ändringsförslag 141
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska ange
skälen för tillämpningen av första stycket, 
inklusive resultatet av bedömningen och en 
motivering till de villkor som åläggs.

Den behöriga myndigheten ska i en bilaga 
till tillståndsvillkoren dokumentera skälen 
för tillämpningen av första stycket, 
inklusive resultatet av bedömningen och en 
motivering till de villkor som åläggs och 
meddela kommissionen denna 
information.

Or. en

Ändringsförslag 142
Sirpa Pietikäinen

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska ange
skälen för tillämpningen av första stycket, 
inklusive resultatet av bedömningen och en 
motivering till de villkor som åläggs.

Den behöriga myndigheten ska i en bilaga 
till tillståndsvillkoren dokumentera skälen 
för tillämpningen av första stycket, 
inklusive resultatet av bedömningen och en 
motivering till de villkor som åläggs och 
meddela kommissionen denna 
information.

Or. en

Motivering

Det nuvarande utrymmet för flexibilitet för undantag måste begränsas och grunda sig på 
tydliga kriterier för att det ska råda lika villkor för näringslivet och för att främja 
miljöinnovationer.
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Ändringsförslag 143
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska ange
skälen för tillämpningen av första stycket, 
inklusive resultatet av bedömningen och en 
motivering till de villkor som åläggs.

Den behöriga myndigheten ska i en bilaga 
till tillståndsvillkoren dokumentera skälen 
för tillämpningen av första stycket, 
inklusive resultatet av bedömningen och en 
motivering till de villkor som åläggs och 
meddela kommissionen denna 
information.

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.

Ändringsförslag 144
Anja Weisgerber

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska ange
skälen för tillämpningen av första stycket, 
inklusive resultatet av bedömningen och en 
motivering till de villkor som åläggs. 

Den behöriga myndigheten ska i en bilaga 
till tillståndsvillkoren dokumentera skälen 
för tillämpningen av första stycket, 
inklusive resultatet av bedömningen och en 
motivering till de villkor som åläggs samt 
offentliggöra tillståndsvillkoren inbegripet 
bilagan på Internet.

Or. de
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Motivering

Vid utformningen av de avvikande utsläppsgränsvärdena enligt artikel 15.4 måste största 
möjliga insyn garanteras.

Ändringsförslag 145
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska ange
skälen för tillämpningen av första stycket, 
inklusive resultatet av bedömningen och en 
motivering till de villkor som åläggs.

Den behöriga myndigheten ska i en bilaga 
till tillståndsvillkoren dokumentera skälen 
för tillämpningen av första stycket, 
inklusive resultatet av bedömningen och en 
motivering till de villkor som åläggs och 
meddela kommissionen denna 
information.

Or. en

Motivering

Delvis återinförande av ändring 32 från första behandlingen. Kriterierna för att medge 
undantag från bästa tillgängliga teknik borde vara tydliga och ingående så att bristerna i 
genomförandet och de vanligt förekommande kraftiga variationerna i tillståndsvillkoren inom 
EU kan åtgärdas. Dessa stora variationer innebär att det inte råder lika villkor för branschen 
på den inre marknaden, på bekostnad av EU-invånarnas hälsa och det skadar också miljön.

Ändringsförslag 146
Edite Estrela

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska ange
skälen för tillämpningen av första stycket, 
inklusive resultatet av bedömningen och en 
motivering till de villkor som åläggs.

Den behöriga myndigheten ska i en bilaga 
till tillståndsvillkoren dokumentera skälen 
för tillämpningen av första stycket, 
inklusive resultatet av bedömningen och en 
motivering till de villkor som åläggs.

Or. pt
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Motivering

Ett offentligt deltagande i tillämpningen av undantag bör tillämpas när offentligt samråd äger 
rum i enlighet med artikel 24.1. Dessutom stryks hänvisningen till artikel 13.5 b på grund av 
att när gränsvärden för utsläpp antas för andra sektorer ska kommissionen föreslå 
nödvändiga ändringar av artikeln. Denna situation kommer att behandlas som liknande fall i 
de nuvarande bilagorna V–VIII i direktivet. 

Ändringsförslag 147
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska ange skälen 
för tillämpningen av första stycket, 
inklusive resultatet av bedömningen och en 
motivering till de villkor som åläggs.

Den behöriga myndigheten ska ange skälen 
för tillämpningen av första stycket, 
inklusive resultatet av bedömningen och en 
motivering till de villkor som åläggs. 
Dessa skäl ska vara tillgängliga för 
kommissionen och medlemsstaterna, med 
förbehåll för företagshemligheter.

Or. fr

Motivering

Man bör undvika termen ”undantag” eftersom den låter underförstå att en aktör själv kan 
bevilja detta undantag. Enligt den föreslagna bestämmelsen är det dock enbart 
medlemsstaterna som får fastställa andra utsläppstak än de utsläppstak som är kopplade till 
bästa tillgängliga teknik, förutsatt att de presenterar välgrundade skäl till dessa avvikelser. 

Ändringsförslag 148
Edite Estrela

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Gränsvärden för utsläpp får dock inte 
vara högre än de som anges i 

utgår
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bilagorna V–VIII, i tillämpliga fall.

Or. pt

Motivering

Ett offentligt deltagande i tillämpningen av undantag bör tillämpas när offentligt samråd äger 
rum i enlighet med artikel 24.1. Dessutom stryks hänvisningen till artikel 13.5 b på grund av 
att när gränsvärden för utsläpp antas för andra sektorer ska kommissionen föreslå 
nödvändiga ändringar av artikeln. Denna situation kommer att behandlas som liknande fall i 
de nuvarande bilagorna V–VIII i direktivet. 

Ändringsförslag 149
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Gränsvärden för utsläpp får dock inte 
vara högre än de som anges i 
bilagorna V–VIII, i tillämpliga fall.

utgår

Or. it

Motivering

Tredje stycket strider mot första stycket.

Ändringsförslag 150
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Gränsvärden för utsläpp får dock inte vara 
högre än de som anges i bilagorna V–
VIII, i tillämpliga fall.

Gränsvärden för utsläpp får dock inte vara 
högre än minimikraven, inbegripet de 
gränsvärden för utsläpp som fastställts i 
enlighet med artikel 13.5b, eller, i 
tillämpliga fall, i bilagorna till detta 
direktiv.
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Medlemsstaterna ska inte tillämpa 
undantaget, om tillämpningen av det leder 
till att direktiv 2001/81/EG om nationella 
utsläppstak inte efterlevs.
I alla händelser bör inte en betydande 
förorening uppkomma och en hög 
skyddsnivå för miljön i dess helhet bör 
uppnås.
Medlemsstaterna ska se till att berörda 
personer i allmänheten tidigt och effektivt 
kan delta i beslutsfattandet om beviljande 
av undantag enligt denna punkt.

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.

Ändringsförslag 151
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Gränsvärden för utsläpp får dock inte vara 
högre än de som anges i bilagorna V–
VIII, i tillämpliga fall.

Gränsvärden för utsläpp får dock inte vara 
högre än minimikrav för gränsvärden för 
utsläpp som fastställts i enlighet med 
artikel 13.5b, eller, i tillämpliga fall, i 
bilagorna till detta direktiv.

Medlemsstaterna ska när de överväger att 
bevilja undantag se till att nationella 
utsläppstak i enlighet med direktiv 
2001/81/EG inte överskrids. 
I alla händelser bör inte en betydande 
förorening uppkomma och en hög 
skyddsnivå för miljön i dess helhet bör 
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uppnås.
Medlemsstaterna ska se till att berörda 
personer i allmänheten tidigt och effektivt 
kan delta i beslutsfattandet om beviljande 
av undantag enligt denna punkt.

Or. en

Motivering

Delvis återinförande av ändring 32 från första behandlingen. Kriterierna för att medge 
undantag från bästa tillgängliga teknik borde vara tydliga och ingående så att bristerna i 
genomförandet och de vanligt förekommande kraftiga variationerna i tillståndsvillkoren inom 
EU kan åtgärdas. Dessa stora variationer innebär att det inte råder lika villkor för branschen 
på den inre marknaden, på bekostnad av EU-invånarnas hälsa och det skadar också miljön. 

Ändringsförslag 152
Sirpa Pietikäinen

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Gränsvärden för utsläpp får dock inte vara 
högre än de som anges i bilagorna V–
VIII, i tillämpliga fall.

Gränsvärden för utsläpp får dock inte vara 
högre än minimikraven, inbegripet de 
gränsvärden för utsläpp som fastställts i 
enlighet med artikel 13.5b, eller, i 
tillämpliga fall, i bilagorna till detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Det nuvarande utrymmet för flexibilitet för undantag måste begränsas och grunda sig på 
tydliga kriterier för att det ska råda lika villkor för näringslivet och för att främja 
miljöinnovationer.
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Ändringsförslag 153
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Gränsvärden för utsläpp får dock inte vara 
högre än de som anges i bilagorna V–VIII, 
i tillämpliga fall.

Gränsvärden för utsläpp får dock inte vara 
högre än de som anges i bilagorna.

De behöriga myndigheterna ska inte 
tillämpa denna punkt där 
miljökvalitetsnormer riskerar att inte 
uppfyllas och ska i alla händelser se till 
att inte något undantag leder till 
betydande påverkan på den lokala miljön.
Medlemsstaterna ska se till att berörda 
personer i allmänheten tidigt och effektivt 
kan delta i beslutsfattandet om beviljande 
av undantag enligt denna punkt.

Or. en

Ändringsförslag 154
Anja Weisgerber

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Gränsvärden för utsläpp får dock inte vara 
högre än de som anges i bilagorna V–VIII, 
i tillämpliga fall.

Dessa gränsvärden för utsläpp får dock inte 
vara högre än de minimikrav på 
gränsvärden för utsläpp som fastställts i 
enlighet med artikel 13.5b eller, i 
tillämpliga fall, i bilagorna V–VIII.

Or. de

Motivering

Vid utformningen av de avvikande utsläppsgränsvärdena enligt artikel 15.4 måste största 
möjliga insyn garanteras.
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Ändringsförslag 155
Richard Seeber

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Gränsvärden för utsläpp får dock inte vara 
högre än de som anges i bilagorna V–VIII, 
i tillämpliga fall.

Dessa gränsvärden för utsläpp får dock inte 
vara högre än de utsläppsgränsvärden som 
anges i bilagorna V–VIII eller antagits i 
enlighet med artikel 74, i tillämpliga fall.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till en kompromiss mellan artikel 15.4 i rådets ståndpunkt och 
ändringsförslagen 32 och 62 i parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen. I detta syfte 
ska tillämpningsområdet för punkt 4 begränsas till undantagsfall som inte behandlades eller 
inte kunde behandlas i vederbörlig ordning vid fastställandet eller översynen av ett BREF-
dokument under den process som avses i artikel 13.

Ändringsförslag 156
Esther de Lange

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 3a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Undantaget ska inte tillämpas för 
anläggningar eller utvidgningar av 
anläggningar som beviljats tillstånd efter 
den dag som anges i artikel 77.1.

Or. en

Motivering

Endast välgrundade undantag från BREF-dokumenten bör medges. Inga undantag kan 
motiveras för nya anläggningar och utvidgningar av anläggningar.
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Ändringsförslag 157
Anja Weisgerber

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 3a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till den berörda 
allmänheten tidigt och konkret kan delta i 
beslutsfattandet om beviljande av 
undantag enligt denna punkt. 
Medlemsstaterna ska vart år lägga fram 
en rapport för kommissionen om de 
undantag som beviljats. Kommissionen 
ska offentliggöra dessa rapporter på 
Internet.

Or. de

Motivering

Vid utformningen av de avvikande utsläppsgränsvärdena enligt artikel 15.4 måste största 
möjliga insyn garanteras.

Ändringsförslag 158
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Kommissionen får fastställa riktlinjer med 
angivande av kriterier som ska beaktas 
vid tillämpningen av denna punkt.

utgår

Or. fr

Motivering

Man bör undvika termen ”undantag” eftersom den låter underförstå att en aktör själv kan 
bevilja detta undantag. Enligt den föreslagna bestämmelsen är det dock enbart 
medlemsstaterna som får fastställa andra utsläppstak än de utsläppstak som är kopplade till 
bästa tillgängliga teknik, förutsatt att de presenterar välgrundade skäl till dessa avvikelser. 
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Ändringsförslag 159
Edite Estrela

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Kommissionen får fastställa riktlinjer med 
angivande av kriterier som ska beaktas 
vid tillämpningen av denna punkt.

utgår

Or. pt

Motivering

Ett offentligt deltagande i tillämpningen av undantag bör tillämpas när offentligt samråd äger 
rum i enlighet med artikel 24.1. Dessutom stryks hänvisningen till artikel 13.5 b på grund av 
att när gränsvärden för utsläpp antas för andra sektorer ska kommissionen föreslå 
nödvändiga ändringar av artikeln. Denna situation kommer att behandlas som liknande fall i 
de nuvarande bilagorna V–VIII i direktivet. 

Ändringsförslag 160
Sirpa Pietikäinen

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Kommissionen får fastställa riktlinjer med 
angivande av kriterier som ska beaktas vid 
tillämpningen av denna punkt.

Medlemsstaterna ska inte tillämpa 
undantaget om det behövs för efterlevnad
av direktiv 2001/81/EG om nationella 
utsläppstak.
I alla händelser bör inte en betydande 
förorening uppkomma och en hög 
skyddsnivå för miljön i dess helhet bör 
uppnås.
Medlemsstaterna ska se till att den 
berörda allmänheten tidigt och effektivt 
kan delta i beslutsfattandet om att medge 
undantag enligt denna punkt. 
Kommissionen ska senast den ...*, med 
hjälp av delegerade akter i enlighet med 
artikel 76, anta specifika kriterier för 
beviljande av undantag enligt denna 
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punkt.

__________
*EUT: Ett år efter ikraftträdandet av detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Det nuvarande utrymmet för flexibilitet för undantag måste begränsas och grunda sig på 
tydliga kriterier för att det ska råda lika villkor för näringslivet och för att främja 
miljöinnovationer.

Ändringsförslag 161
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Kommissionen får fastställa riktlinjer med 
angivande av kriterier som ska beaktas vid 
tillämpningen av denna punkt.

Kommissionen ska senast 18 månader 
efter ikraftträdandet av detta direktiv, med 
hjälp av delegerade akter i enlighet med 
artikel 76, anta specifika kriterier för 
beviljande av undantag enligt denna 
punkt.

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.
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Ändringsförslag 162
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Kommissionen får fastställa riktlinjer med 
angivande av kriterier som ska beaktas vid 
tillämpningen av denna punkt.

Kommissionen ska senast den ...*, med 
hjälp av delegerade akter i enlighet med 
artikel 76, anta specifika kriterier för 
beviljande av undantag enligt denna 
punkt.

_____________
*EUT: Ett år efter ikraftträdandet av detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 163
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Kommissionen får fastställa riktlinjer med 
angivande av kriterier som ska beaktas vid 
tillämpningen av denna punkt.

Kommissionen ska senast 12 månader 
efter ikraftträdandet av detta direktiv, med 
hjälp av delegerade akter i enlighet med 
artikel 76, anta specifika kriterier för 
beviljande av undantag enligt denna 
punkt.

Or. en

Motivering

Delvis återinförande av ändring 32 från första behandlingen. Kriterierna för att medge 
undantag från bästa tillgängliga teknik borde vara tydliga och ingående så att bristerna i 
genomförandet och de vanligt förekommande kraftiga variationerna i tillståndsvillkoren inom 
EU kan åtgärdas. Dessa stora variationer innebär att det inte råder lika villkor för branschen 
på den inre marknaden, på bekostnad av EU-invånarnas hälsa och det skadar också miljön.
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Ändringsförslag 164
Sirpa Pietikäinen

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska göra en 
förnyad bedömning av tillämpningen av 
det första stycket som en del av 
omprövningen av tillståndsvillkoren enligt 
artikel 21.

Undantaget ska vara begränsat i tiden till 
högst fem år, och de behöriga 
myndigheterna ska göra en förnyad 
bedömning av tillämpningen av det första 
stycket som en del av omprövningen av 
tillståndsvillkoren enligt artikel 21.

Or. en

Motivering

Det nuvarande utrymmet för flexibilitet för undantag måste begränsas och grunda sig på 
tydliga kriterier för att det ska råda lika villkor för näringslivet och för att främja 
miljöinnovationer.

Ändringsförslag 165
Marianne Thyssen

Rådets ståndpunkt
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

I de fall där bestämmelser om vatten- och
markskydd redan genomförs på nationell 
nivå ska medlemsstaterna inte förpliktiga 
verksamhetsutövaren att utföra den 
periodiska kontrollen.

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 
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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.


