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Ændringsforslag 166
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Artikel 21 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
kompetente myndighed med mellemrum i 
overensstemmelse med stk. 2-5 revurderer 
alle godkendelsesvilkårene og ajourfører 
dem, når det er nødvendigt for at sikre, at 
direktivet overholdes.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
kompetente myndighed med mellemrum i 
overensstemmelse med stk. 2-5 revurderer 
alle godkendelsesvilkårene og ajourfører 
dem, når det er nødvendigt for at sikre, at 
direktivet overholdes, idet de tager hensyn 
til investeringscyklusser og undgår 
uforholdsmæssigt høje omkostninger for 
de berørte driftsledere.

Or. en

Begrundelse

Ajourføringen af godkendelsesvilkårene skal tage hensyn til typiske investeringscyklusser og 
bør ikke forårsage uforholdsmæssigt høje omkostninger for de berørte driftsledere i forhold 
til den miljømæssige gevinst. I mange tilfælde er mulighederne for at eftermontere 
eksisterende rensningsudstyr meget begrænset.

Ændringsforslag 167
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 21 – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Senest fem år efter offentliggørelsen af 
afgørelser om BAT-konklusioner i henhold 
til artikel 13, stk. 5, vedrørende et anlægs 
hovedaktivitet, sikrer den kompetente 
myndighed:

3. Når Kommissionen offentliggør
afgørelser om BAT-konklusioner i henhold 
til artikel 13, stk. 5, vedrørende et anlægs 
hovedaktivitet, sikrer medlemsstaterne, at
den kompetente myndighed revurderer og 
om nødvendigt ajourfører 
godkendelsesvilkårene for de pågældende 
anlæg senest fem år efter 
offentliggørelsen af 
referencedokumenterne.
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a) at alle godkendelsesvilkårene for det 
berørte anlæg revurderes og om 
nødvendigt ajourføres for at sikre 
overholdelsen af dette direktiv, navnlig 
artikel 15, stk. 3 og 4, hvis det er relevant

Første afsnit finder også anvendelse i 
forbindelse med eventuelle dispensationer 
i medfør af artikel 15, stk. 4.

b) at anlægget overholder disse 
godkendelsesvilkår.
Der tages ved revurderingen hensyn til 
alle de nye eller ajourførte BAT-
konklusioner, der er gældende for 
anlægget og er vedtaget i henhold til 
artikel 13, stk. 5, siden godkendelsen blev 
udstedt eller senest blev revurderet.

Or. de

Begrundelse

En femårig tidsramme for revision og overholdelse af dokumenterne er alt for kort og tager 
ikke hensyn til typiske investeringscyklusser i industrien eller til den omstændighed, at der 
kan gå langt mere end fem år mellem planlægning og gennemførelse af større industrielle 
projekter. Dette forslag er baseret på ordlyden i artikel 22, stk. 3, fra Europa-Parlamentets 
førstebehandling.

Ændringsforslag 168
Åsa Westlund

Rådets holdning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Senest fem år efter offentliggørelsen af 
afgørelser om BAT-konklusioner i henhold 
til artikel 13, stk. 5, vedrørende et anlægs 
hovedaktivitet, sikrer den kompetente 
myndighed:

3. Senest fire år efter offentliggørelsen af 
afgørelser om BAT-konklusioner i henhold 
til artikel 13, stk. 5, vedrørende et anlægs 
hovedaktivitet, sikrer den kompetente 
myndighed:

Or. en

(Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 37 fra førstebehandlingen.)

Begrundelse

BAT-referencedokumenterne er resultatet af en lang proces, og når der først er truffet en 
beslutning om BAT-konklusionerne, skal de føres hurtigere ud i livet for at sikre, at initiativet 
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til miljøinnovation fastholdes. Forslaget om fire år efter offentliggørelsen er derfor et godt 
kompromis mellem Kommissionens og Rådets forslag. Eftersom de kompetente myndigheder 
kan have forskellige opfattelser af, hvorledes begrebet "hovedaktivitet" skal fortolkes, 
indebærer Rådets tekst en risiko for, at medlemsstaterne gennemfører bestemmelserne 
forskelligt, hvilket kan føre til forskelsbehandling af industriens aktører og ulige 
konkurrencevilkår.

Ændringsforslag 169
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Senest fem år efter offentliggørelsen af 
afgørelser om BAT-konklusioner i henhold 
til artikel 13, stk. 5, vedrørende et anlægs 
hovedaktivitet, sikrer den kompetente 
myndighed:

3. Senest fire år efter offentliggørelsen af 
afgørelser om BAT-konklusioner i henhold 
til artikel 13, stk. 5, vedrørende et anlægs 
aktivitet, sikrer den kompetente 
myndighed:

Or. en

Begrundelse

Ændring af tekst indsat af Rådet.

Ændringsforslag 170
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

Senest fem år efter offentliggørelsen af 
afgørelser om BAT-konklusioner i henhold 
til artikel 13, stk. 5, vedrørende et anlægs 
hovedaktivitet, sikrer den kompetente 
myndighed:

3. Senest fire år efter offentliggørelsen af 
afgørelser om BAT-konklusioner i henhold 
til artikel 13, stk. 5, vedrørende et anlægs 
hovedaktivitet, sikrer den kompetente 
myndighed:

Or. en
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Ændringsforslag 171
Inés Ayala Sender

Rådets holdning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Senest fem år efter offentliggørelsen af 
afgørelser om BAT-konklusioner i henhold 
til artikel 13, stk. 5, vedrørende et anlægs 
hovedaktivitet, sikrer den kompetente 
myndighed:

3. Senest fem år efter offentliggørelsen af 
afgørelser om BAT-konklusioner i henhold 
til artikel 13, stk. 5, vedrørende et anlægs 
hovedaktivitet, sikrer den kompetente 
myndighed i almindelighed:

Or. en

Begrundelse

Det ville ikke være realistisk at indføre en generel regel for alle industrisektorer i Europa om, 
at anvendelsen af de ajourførte BAT-konklusioner skal ske inden for en femårig periode.

Ændringsforslag 172
Frédérique Ries

Rådets holdning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

I særlige tilfælde, hvor revurdering og 
ajourføring af godkendelsesvilkårene 
viser, at det med henblik på at indføre ny 
bedst tilgængelig teknik kan være 
nødvendigt med en længere periode end 
fem år efter offentliggørelsen af en 
afgørelse om BAT-konklusionerne, kan 
de kompetente myndigheder fastsætte en 
længere periode for revurderingen og 
ajourføringen af godkendelsesvilkårene, 
hvis dette er begrundet ud fra kriterierne i 
dette direktiv. 

Or. en

Begrundelse

Tidsrammen for opfyldelsen af de ajourførte BAT-konklusioner bør som foreslået af Rådet i 
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ændringsforslag 21 tage hensyn til driftledernes investeringcyklusser.

Ændringsforslag 173
Marianne Thyssen

Rådets holdning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

De kompetente myndigheder kan fastsætte 
en længere periode for revurderingen og 
ajourføringen af godkendelsesvilkårene, 
hvis dette er begrundet ud fra kriterierne i 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at der tages højde for sektorspecifikke tilbagebetalingsperioder for 
investeringer. For at garantere retssikkerheden for driftslederne bør der derfor gives 
tilladelser for en længere periode.

Ændringsforslag 174
Esther de Lange

Rådets holdning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Der tages ved revurderingen hensyn til alle 
de nye eller ajourførte BAT-konklusioner, 
der er gældende for anlægget og er 
vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 5, 
siden godkendelsen blev udstedt eller 
senest blev revurderet.

Der tages ved revurderingen hensyn til alle 
de nye eller ajourførte BAT-konklusioner, 
der er gældende for anlægget og er 
vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 5, 
siden godkendelsen blev udstedt eller 
senest blev revurderet, samt til 
investeringscyklusser.

Or. en

Begrundelse

Der bør i forbindelse med tilpasningen til nye BAT-referencedokumenter tages hensyn til 
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investeringscyklusser for så vidt angår eksisterende anlæg. 

Ændringsforslag 175
Andres Perello Rodriguez

Rådets holdning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

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

Or. es

Begrundelse

Betragtning 21 i den fælles holdning er flyttet ind i selve teksten. Ajourføring af 
godkendelsesvilkårene skal tage hensyn til omkostningerne og fordelene ved BAT-
konklusionerne, når disse er anerkendt som økonomisk og teknisk realistiske.

Ændringsforslag 176
Elisabetta Gardini

Rådets holdning
Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

3a. I særlige tilfælde, hvor revurdering og 
ajourføring af godkendelsen viser, at en 
længere periode end fem år efter 
offentliggørelsen af en afgørelse om BAT-
konklusionerne kan være nødvendig for 
at indføre ny bedst tilgængelig teknik, kan 
de kompetente myndigheder fastsætte en 
længere periode i godkendelsesvilkårene, 
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hvis dette er begrundet ud fra kriterierne i 
dette direktiv.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag er affattet som begrundelse 21, hvilket gør det muligt at tage behørigt 
hensyn til omkostninger og fordele i forbindelse med de tekniske og finansielle muligheder for 
at ajourføre godkendelserne.

Ændringsforslag 177
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Artikel 21 – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. Hvis et anlæg ikke er omfattet af nogen 
af BAT-konklusionerne, revurderes 
godkendelsesvilkårene og ajourføres om 
nødvendigt, hvis den bedste tilgængelige 
teknik udvikler sig på en sådan måde, at 
det bliver muligt at nedbringe emissionerne 
betydeligt.

4. Hvis et anlæg ikke er omfattet af nogen 
af BAT-konklusionerne, revurderes 
godkendelsesvilkårene og ajourføres om 
nødvendigt, hvis den bedste tilgængelige 
teknik udvikler sig på en sådan måde, at 
det bliver muligt at nedbringe emissionerne 
betydeligt, og uden at det forårsager 
uforholdsmæssigt høje omkostninger i 
forhold til den miljømæssige gevinst.

Or. en

Begrundelse

Ajourføringen af godkendelsesvilkårene skal tage hensyn til typiske investeringscyklusser og 
bør ikke forårsage uforholdsmæssigt store omkostninger for de berørte driftsledere i forhold 
til den miljømæssige gevinst.  I mange tilfælde er mulighederne for at eftermontere 
eksisterende rensningsudstyr meget begrænsede.
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Ændringsforslag 178
Åsa Westlund

Rådets holdning
Artikel 21 – stk. 5 – litra c

Rådets holdning Ændringsforslag

(c) hvis det er nødvendigt for at opfylde en 
ny eller revideret miljøkvalitetsnorm, jf. 
artikel 18.

c) hvis det er nødvendigt for at overholde
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/81/EF af 23. oktober 2001 om 
nationale emissionslofter for visse 
luftforurenende stoffer eller for at opfylde
en miljøkvalitetsnorm, jf. artikel 18.

Or. en

(Genfremsættelse af ændringsforslag 39 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

I de fleste medlemsstater er det usandsynligt, at man vil nå de luftkvalitetsmål, der er fastsat i 
NEC-direktivet, og de kompetente myndigheder bør derfor have mulighed for at foretage en 
revurdering og om nødvendigt ajourføre godkendelserne af de berørte anlæg, når det er 
nødvendigt for at sikre overholdelsen af de lofter, der er fastsat i NEC-direktivet. 

Ændringsforslag 179
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Artikel 21 – stk. 5 – litra c

Rådets holdning Ændringsforslag

(c) hvis det er nødvendigt for at opfylde en 
ny eller revideret miljøkvalitetsnorm, jf. 
artikel 18.

c) hvis det er nødvendigt for at overholde
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/81/EF af 23. oktober 2001 om 
nationale emissionslofter for visse 
luftforurenende stoffer1 eller for at 
opfylde en miljøkvalitetsnorm, jf. artikel 
18.
EFT L 309 af 27.11.2001, s. 22.

Or. en



AM\810289DA.doc 11/79 PE439.995v01-00

DA

Begrundelse

(Genfremsættelse af Europa-Parlamentets ændringsforslag 39 fra førstebehandlingen)

Ændringsforslag 180
Sirpa Pietikäinen

Rådets holdning
Artikel 21 – stk. 5 – litra c

Rådets holdning Ændringsforslag

(c) hvis det er nødvendigt for at opfylde en 
ny eller revideret miljøkvalitetsnorm, jf. 
artikel 18.

c) hvis det er nødvendigt for at overholde
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/81/EF af 23. oktober 2001 om 
nationale emissionslofter for visse 
luftforurenende stoffer1 eller for at 
opfylde en miljøkvalitetsnorm, jf. artikel 
18.
EFT L 309 af 27.11.2001, s. 22.

Or. en

(Genfremsættelse af ændringsforslag 39 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør have mulighed for at foretage en revurdering 
og om nødvendigt ajourføre godkendelserne af de berørte anlæg, når det er nødvendigt for at 
sikre overholdelsen af de lofter, der er fastsat i NEC-direktivet. 

Ændringsforslag 181
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 22

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 22 Artiklen udgår

Or. en
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Begrundelse

Jordbundsbeskyttelse er et meget lokalt og stedspecifikt spørgsmål, som skal forvaltes af de 
kompetente myndigheder i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og de nationale 
miljølovgivninger. Meget detaljerede beskrivelser af foranstaltninger (såsom en 
udgangstilstandsrapport i henhold til artikel 22) skader nærheds- og 
proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 182
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvor aktiviteten indebærer, at der 
bruges, fremstilles eller frigives relevante 
farlige stoffer, skal driftslederen med 
henblik på en mulig forurening af jordbund 
eller grundvand på anlægsområdet, 
udarbejde en udgangstilstandsrapport og 
indsende den til den kompetente 
myndighed, før han påbegynder driften af 
et anlæg, eller før godkendelsen af et anlæg 
ajourføres, første gang efter …*.

2. Hvor aktiviteten indebærer, at der 
bruges, fremstilles eller frigives betydelige 
mængder af relevante farlige stoffer, skal 
driftslederen med henblik på en mulig 
forurening af jordbund eller grundvand på 
anlægsområdet, udarbejde en 
udgangstilstandsrapport og indsende den til 
den kompetente myndighed, før han 
påbegynder driften af et anlæg, eller før 
godkendelsen af et anlæg ajourføres, første 
gang efter …*. 

I tilfælde, hvor bestemmelser om vand- og 
jordbundsbeskyttelse allerede er ved at 
blive gennemført på national plan, skal 
medlemsstaterne ikke udarbejde en 
udgangstilstandsrapport.

Or. en

Ændringsforslag 183
Esther de Lange

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvor aktiviteten indebærer, at der 
bruges, fremstilles eller frigives relevante 

2. Hvor aktiviteten indebærer, at der 
bruges, fremstilles eller frigives betydelige 
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farlige stoffer, skal driftslederen med 
henblik på en mulig forurening af jordbund 
eller grundvand på anlægsområdet, 
udarbejde en udgangstilstandsrapport og 
indsende den til den kompetente 
myndighed, før han påbegynder driften af 
et anlæg, eller før godkendelsen af et anlæg 
ajourføres, første gang efter …*.

mængder af relevante farlige stoffer, skal 
driftslederen med henblik på en mulig 
forurening af jordbund eller grundvand på 
anlægsområdet, udarbejde en 
udgangstilstandsrapport og indsende den til 
den kompetente myndighed, før han 
påbegynder driften af et anlæg, eller før 
godkendelsen af et anlæg ajourføres, første 
gang efter …*.

I tilfælde, hvor bestemmelser om vand- og 
jordbundsbeskyttelse allerede er 
gennemført på nationalt plan, er den 
kompetente myndighed ikke forpligtet til 
at anmode om en 
udgangstilstandsrapport.

Or. en

Begrundelse

Man bør undgå dobbeltregulering, eftersom jordbundsbeskyttelse reguleres på nationalt plan.

Ændringsforslag 184
Mairead McGuinness

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvor aktiviteten indebærer, at der 
bruges, fremstilles eller frigives relevante 
farlige stoffer, skal driftslederen med 
henblik på en mulig forurening af jordbund 
eller grundvand på anlægsområdet, 
udarbejde en udgangstilstandsrapport og 
indsende den til den kompetente 
myndighed, før han påbegynder driften af 
et anlæg, eller før godkendelsen af et anlæg 
ajourføres, første gang efter …*.

2. Hvor aktiviteten indebærer, at der 
bruges, fremstilles eller frigives betydelige 
mængder af relevante farlige stoffer, skal 
driftslederen med henblik på en mulig 
forurening af jordbund eller grundvand på 
anlægsområdet, udarbejde en 
udgangstilstandsrapport og indsende den til 
den kompetente myndighed, før han 
påbegynder driften af et anlæg, eller før 
godkendelsen af et anlæg ajourføres, første 
gang efter …*.

I tilfælde, hvor bestemmelser om vand- og 
jordbundsbeskyttelse allerede er ved at 
blive gennemført på national plan, skal 
medlemsstaterne ikke udarbejde en 
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udgangstilstandsrapport.

Or. en

Begrundelse

Det administrative arbejde forbundet med udarbejdelsen af en rapport om 
jordbundstilstanden ville være yderst omfattende og indebære meget store omkostninger for 
både landbrugere og nationale myndigheder. Rapporten har til formål at sikre vand- og 
jordbundsbeskyttelse. Dette er imidlertid allerede reguleret på EU-plan og 
jordbundsbeskyttelse er reguleret på nationalt plan. Man bør undgå dobbeltregulering i dette 
tilfælde. Ordet "kvantificeret" bør fjernes. 

Ændringsforslag 185
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 3

Rådets holdning Ændringsforslag

Udgangstilstandsrapporten skal indeholde 
oplysninger, der gør det muligt at 
bestemme jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening, så der 
kan foretages en kvantificeret
sammenligning med tilstanden, når 
aktiviteterne ophører definitivt, jf. stk. 3.

Udgangstilstandsrapporten skal indeholde 
oplysninger, der gør det muligt at 
bestemme jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening, så der 
kan foretages en sammenligning med 
tilstanden, når aktiviteterne ophører 
definitivt, jf. stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 186
Esther de Lange

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 3

Rådets holdning Ændringsforslag

Udgangstilstandsrapporten skal indeholde 
oplysninger, der gør det muligt at 
bestemme jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening, så der 
kan foretages en kvantificeret
sammenligning med tilstanden, når 

Udgangstilstandsrapporten skal indeholde 
oplysninger, der gør det muligt at 
bestemme jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening, så der 
kan foretages en sammenligning med 
tilstanden, når aktiviteterne ophører 
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aktiviteterne ophører definitivt, jf. stk. 3. definitivt, jf. stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Man bør undgå dobbeltregulering, eftersom jordbundsbeskyttelse reguleres på nationalt plan.

Ændringsforslag 187
Mairead McGuinness

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 3

Rådets holdning Ændringsforslag

Udgangstilstandsrapporten skal indeholde 
oplysninger, der gør det muligt at 
bestemme jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening, så der 
kan foretages en kvantificeret
sammenligning med tilstanden, når 
aktiviteterne ophører definitivt, jf. stk. 3.

Udgangstilstandsrapporten skal indeholde 
oplysninger, der gør det muligt at 
bestemme jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening, så der 
kan foretages en sammenligning med 
tilstanden, når aktiviteterne ophører 
definitivt, jf. stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Det administrative arbejde forbundet med udarbejdelsen af en rapport om 
jordbundstilstanden ville være yderst omfattende og indebære meget store omkostninger for 
både landbrugere og nationale myndigheder. Rapporten har til formål at sikre vand- og 
jordbundsbeskyttelse. Dette er imidlertid allerede reguleret på EU-plan og 
jordbundsbeskyttelse er reguleret på nationalt plan. Man bør undgå dobbeltregulering i dette 
tilfælde. Ordet "kvantificeret" bør fjernes. 

Ændringsforslag 188
Catherine Soullie

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 3

Rådets holdning Ændringsforslag

Udgangstilstandsrapporten skal indeholde 
oplysninger, der gør det muligt at 

Udgangstilstandsrapporten skal indeholde 
oplysninger, der gør det muligt at 
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bestemme jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening, så der 
kan foretages en kvantificeret
sammenligning med tilstanden, når 
aktiviteterne ophører definitivt, jf. stk. 3.

bestemme jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening, så der 
kan foretages en sammenligning med 
tilstanden, når aktiviteterne ophører 
definitivt, jf. stk. 3.

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af de teknikker, der er til rådighed, kræver udgangstilstandsrapporten ikke 
konsekvent en kvantitativ sammenligning for hver jord- og grundvandskomponent, og en 
kvalitativ analyse kan være tilstrækkelig.

Ændringsforslag 189
Marianne Thyssen

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

I tilfælde, hvor bestemmelser om vand- og 
jordbundsbeskyttelse allerede er ved at 
blive gennemført på national plan, skal 
medlemsstaterne ikke forpligte 
driftslederen til at udarbejde en 
udgangstilstandsrapport.

Or. en

Begrundelse

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.
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Ændringsforslag 190
Christa Klaß

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

I tilfælde, hvor bestemmelser om vand- og 
jordbundsbeskyttelse allerede er ved at 
blive gennemført på national plan, skal 
medlemsstaterne ikke udarbejde en 
udgangstilstandsrapport.

Or. xm

Begrundelse

De ekstra bureaukratiske administrative byrder og kontrolforpligtelser har i denne 
forbindelse ingen relation til den tilsigtede merværdi for miljøbeskyttelse eller målet om at 
reducere mængden af bureaukrati, som er indeholdt i IPPC-direktivet. Man bør undgå 
dobbeltregulering i dette tilfælde. Kravene til vandbeskyttelse er under alle omstændigheder 
reguleret på EU-plan, og jordbundsbeskyttelse reguleres på nationalt plan på grundlag af 
nærhedsprincippet. 

Ændringsforslag 191
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
relevante farlige stoffer, der er brugt, 
fremstillet eller frigivet af anlægget. Hvis 
anlægget har medført betydelig forurening 
af jordbund eller grundvand med farlige 
stoffer sammenholdt med den tilstand, der 
er konstateret i udgangstilstandsrapporten, 
jf. stk. 2, skal driftslederen træffe de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
tackle denne forurening, så anlægsområdet 
føres tilbage til denne tilstand. Med 
henblik herpå kan der tages hensyn til 

3. Ved definitivt aktivitetsophør
informerer driftslederen de kompetente 
myndigheder og vurderer jordbundens og 
grundvandets tilstand med hensyn til 
forurening med relevante farlige stoffer, 
der er brugt, fremstillet eller frigivet af 
anlægget. Hvis anlægget har medført 
forurening af jordbund eller grundvand 
med farlige stoffer sammenholdt med den 
tilstand, der er konstateret i 
udgangstilstandsrapporten, jf. stk. 2, skal 
driftslederen træffe de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at tackle denne 
forurening, så anlægsområdet føres tilbage 



PE439.995v01-00 18/79 AM\810289DA.doc

DA

sådanne foranstaltningers tekniske 
gennemførlighed.

til denne tilstand. Medlemsstaterne kan 
kræve, at driftslederen bringer anlægget i 
en stand, som fører til yderligere 
forbedringer af jordbunds- og 
grundvandskvaliteten i forhold til den 
tilstand, som blev fastslået i 
udgangstilstandsrapporten.

Or. en

Begrundelse

Ændring af ny tekst indsat af Rådet. Sanering bør ikke baseres på "godkendt fremtidig brug", 
eftersom en sådan fremtidig godkendt brug sjældent bliver til virkelighed, når et anlæg 
ophører med sine aktiviteter. Medlemsstater, som allerede har en national lovgivning om 
jordbundsbeskyttelse, bør have lov til at gå endnu længere.

Ændringsforslag 192
Catherine Soullie

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets
tilstand med hensyn til forurening med 
relevante farlige stoffer, der er brugt, 
fremstillet eller frigivet af anlægget. Hvis 
anlægget har medført betydelig forurening 
af jordbund eller grundvand med farlige 
stoffer sammenholdt med den tilstand, der 
er konstateret i udgangstilstandsrapporten, 
jf. stk. 2, skal driftslederen træffe de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
tackle denne forurening, så anlægsområdet 
føres tilbage til denne tilstand. Med 
henblik herpå kan der tages hensyn til 
sådanne foranstaltningers tekniske 
gennemførlighed.

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
relevante farlige stoffer, der er brugt, 
fremstillet eller frigivet af anlægget. Hvis 
anlægget har medført betydelig forurening 
af jordbund eller grundvand med farlige 
stoffer sammenholdt med den tilstand, der 
er konstateret i udgangstilstandsrapporten, 
jf. stk. 2, skal driftslederen træffe de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
tackle denne forurening, så anlægsområdet 
føres tilbage til en tilstand, der er forenelig 
med dens nuværende anvendelse eller den 
fremtidige anvendelse, som den 
kompetente myndighed på tidspunktet for 
den oprindelige tilladelse vedtog at tillade 
i fremtiden, under hensyntagen til risici 
for miljøet og menneskers sundhed. Med 
henblik herpå kan der tages hensyn til 
sådanne foranstaltningers tekniske og 
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økonomiske gennemførlighed.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at påpege i dette stykke, at anlægsområdet skal føres tilbage til en tilstand, der 
svarer til dens nuværende eller godkendte fremtidige anvendelse, under hensyntagen til risici 
for miljøet og menneskers sundhed.

Ændringsforslag 193
Oreste Rossi

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
relevante farlige stoffer, der er brugt, 
fremstillet eller frigivet af anlægget. Hvis 
anlægget har medført betydelig forurening 
af jordbund eller grundvand med farlige 
stoffer sammenholdt med den tilstand, der 
er konstateret i udgangstilstandsrapporten, 
jf. stk. 2, skal driftslederen træffe de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
tackle denne forurening, så anlægsområdet 
føres tilbage til denne tilstand. Med henblik 
herpå kan der tages hensyn til sådanne 
foranstaltningers tekniske
gennemførlighed.

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
relevante farlige stoffer, der er brugt, 
fremstillet eller frigivet af anlægget, og 
udarbejder en risikoanalyse. Hvis det på 
grundlag af denne risikoanalyse fastslås, 
at anlægget har medført betydelig 
forurening af jordbund eller grundvand 
med farlige stoffer sammenholdt med den 
tilstand, der er konstateret i 
udgangstilstandsrapporten, jf. stk. 2, skal 
driftslederen træffe de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at tackle denne 
forurening, så anlægsområdet føres tilbage 
til denne tilstand. Med henblik herpå kan 
der tages hensyn til sådanne 
foranstaltningers tekniske 
gennemførlighed.

Or. xm

Begrundelse

Enhver foranstaltning bør være baseret på en risikoanalyse og integrere den fremtidige brug 
af anlægsområdet.
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Ændringsforslag 194
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
relevante farlige stoffer, der er brugt, 
fremstillet eller frigivet af anlægget. Hvis 
anlægget har medført betydelig forurening 
af jordbund eller grundvand med farlige 
stoffer sammenholdt med den tilstand, der 
er konstateret i udgangstilstandsrapporten, 
jf. stk. 2, skal driftslederen træffe de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
tackle denne forurening, så anlægsområdet 
føres tilbage til denne tilstand. Med henblik 
herpå kan der tages hensyn til sådanne 
foranstaltningers tekniske 
gennemførlighed.

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
relevante farlige stoffer, der er brugt, 
fremstillet eller frigivet af anlægget. Hvis 
anlægget har medført forurening af 
jordbund eller grundvand med farlige 
stoffer sammenholdt med den tilstand, der 
er konstateret i udgangstilstandsrapporten, 
jf. stk. 2, skal driftslederen træffe de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
tackle denne forurening, så anlægsområdet 
føres tilbage til denne tilstand. Med henblik 
herpå kan der tages hensyn til sådanne 
foranstaltningers tekniske 
gennemførlighed.

Or. en

Begrundelse

Ændring af tekst indsat af Rådet.

Ændringsforslag 195
Theodoros Skylakakis

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
relevante farlige stoffer, der er brugt, 
fremstillet eller frigivet af anlægget. Hvis 
anlægget har medført betydelig forurening 
af jordbund eller grundvand med farlige 
stoffer sammenholdt med den tilstand, der 

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer 
driftslederen jordbundens og grundvandets 
tilstand med hensyn til forurening med 
relevante farlige stoffer, der er brugt, 
fremstillet eller frigivet af anlægget. Hvis 
anlægget har medført betydelig forurening 
af jordbund eller grundvand med farlige 
stoffer sammenholdt med den tilstand, der 



AM\810289DA.doc 21/79 PE439.995v01-00

DA

er konstateret i udgangstilstandsrapporten, 
jf. stk. 2, skal driftslederen træffe de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
tackle denne forurening, så anlægsområdet 
føres tilbage til denne tilstand. Med henblik 
herpå kan der tages hensyn til sådanne 
foranstaltningers tekniske 
gennemførlighed. 

er konstateret i udgangstilstandsrapporten, 
jf. stk. 2, skal driftslederen træffe de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
tackle denne forurening, så anlægsområdet 
føres tilbage til denne tilstand. Med henblik 
herpå kan der tages hensyn til sådanne 
foranstaltningers tekniske og økonomiske 
gennemførlighed.  

Or. en

Begrundelse

Den økonomiske gennemførlighed bør også tages i betragtning. I forbindelse med 
vurderingen af saneringsmulighederne bør der anvendes en risikobaseret tilgang, således at 
der vælges saneringsmuligheder, som er teknisk mulige og som ikke medfører 
uforholdsmæssigt store omkostninger i forhold til de miljømæssige fordele.

Ændringsforslag 196
Marianne Thyssen

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

I tilfælde, hvor bestemmelser om vand- og 
jordbundsbeskyttelse allerede er ved at 
blive gennemført på nationalt plan, skal 
medlemsstaterne ikke forpligte 
driftslederen til at vurdere jordbundens og 
grundvandets tilstand med hensyn til 
forurening med relevante farlige stoffer, 
der er brugt, fremstillet eller frigivet af 
anlægget.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 197
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Efter definitivt aktivitetsophør og hvis 
forureningen af jordbund og grundvand på 
anlægs-området frembyder en væsentlig
risiko for menneskers sundhed eller miljøet 
som følge af de godkendte aktiviteter, 
driftslederen har udført, inden 
godkendelsen af anlægget ajourfø-res 
første gang efter …*, og under 
hensyntagen til de vilkår for 
anlægsområdet, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, 
litra d), skal driftslederen træffe de nødven-
dige foranstaltninger med henblik på 
fjernelse, kontrol, inddæmning eller 
reduktion af relevante farlige stoffer, så
anlægsområdet i betragtning af dets 
nuværende eller godkendte fremtidige 
brug ikke længere udgør en sådan risiko, 
jf. dog første afsnit.

Efter definitivt aktivitetsophør og hvis 
forureningen af jordbund og grundvand på 
anlægs-området frembyder en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet som 
følge af de godkendte aktiviteter, 
driftslederen har udført, inden 
godkendelsen af anlægget ajourføres første 
gang efter …*, og under hensyntagen til de 
vilkår for anlægsområdet, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, 
litra d), skal driftslederen træffe de nødven-
dige foranstaltninger med henblik på 
fjernelse, kontrol, inddæmning eller 
reduktion af relevante farlige stoffer i det 
mindste i en sådan udstrækning, at
anlægsområdet ikke længere udgør en 
sådan risiko, jf. dog første afsnit.

Or. en

Begrundelse

Ændring af ny tekst indsat af Rådet. Sanering bør ikke baseres på "godkendt fremtidig brug", 
eftersom en sådan fremtidig godkendt brug sjældent bliver til virkelighed, når et anlæg 
ophører med sine aktiviteter. Medlemsstater, som allerede har en national lovgivning om 
jordbundsbeskyttelse, bør have lov til at gå endnu længere.
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Ændringsforslag 198
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Efter definitivt aktivitetsophør og hvis 
forureningen af jordbund og grundvand på 
anlægsområdet frembyder en væsentlig
risiko for menneskers sundhed eller miljøet 
som følge af de godkendte aktiviteter, 
driftslederen har udført, inden 
godkendelsen af anlægget ajourføres første 
gang efter …*, og under hensyntagen til de 
vilkår for anlægsområdet, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, 
litra d), skal driftslederen træffe de nødven-
dige foranstaltninger med henblik på 
fjernelse, kontrol, inddæmning eller 
reduktion af relevante farlige stoffer, så 
anlægsområdet af dets nuværende eller 
godkendte fremtidige brug ikke længere 
udgør en sådan risiko, jf. dog første afsnit.

Efter definitivt aktivitetsophør og hvis 
forureningen af jordbund og grundvand på 
anlægsområdet frembyder en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet som 
følge af de godkendte aktiviteter, 
driftslederen har udført, inden 
godkendelsen af anlægget ajourføres første 
gang efter …*, og under hensyntagen til de 
vilkår for anlægsområdet, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, 
litra d), skal driftslederen træffe de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på fjernelse, kontrol, inddæmning eller 
reduktion af relevante farlige stoffer, så 
anlægsområdet ikke længere udgør en 
sådan risiko, jf. dog første afsnit..

Or. en

Begrundelse

Ændring af tekst indsat af Rådet.

Ændringsforslag 199
Catherine Soullie

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Efter definitivt aktivitetsophør og hvis 
forureningen af jordbund og grundvand på 
anlægsområdet frembyder en væsentlig 
risiko for menneskers sundhed eller miljøet 
som følge af de godkendte aktiviteter, 
driftslederen har udført, inden 
godkendelsen af anlægget ajourføres første 

Efter definitivt aktivitetsophør og hvis 
forureningen af jordbund og grundvand på 
anlægsområdet frembyder en væsentlig 
risiko for menneskers sundhed eller miljøet 
som følge af de godkendte aktiviteter, 
driftslederen har udført, inden 
godkendelsen af anlægget ajourføres første 
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gang efter …(to år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttræden), og under 
hensyntagen til de vilkår for 
anlægsområdet, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, 
litra d), skal driftslederen træffe de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på fjernelse, kontrol, inddæmning eller 
reduktion af relevante farlige stoffer, så 
anlægsområdet i betragtning af dets 
nuværende eller godkendte fremtidige brug 
ikke længere udgør en sådan risiko, jf. dog 
første afsnit.

gang efter …(to år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttræden), og under 
hensyntagen til de vilkår for 
anlægsområdet, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, 
litra d), skal driftslederen træffe de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på fjernelse, kontrol, inddæmning eller 
reduktion af relevante farlige stoffer, så 
anlægsområdet i betragtning af dets 
nuværende eller godkendte fremtidige 
brug, som den kompetente myndighed på 
tidspunktet for den oprindelige tilladelse 
vedtog at tillade, ikke længere udgør en 
sådan risiko, jf. dog første afsnit.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at påpege i dette stykke, at anlægsområdet skal føres tilbage til en tilstand, der 
svarer til dens nuværende eller godkendte fremtidige anvendelse, under hensyntagen til risici 
for miljøet og menneskers sundhed.

Ændringsforslag 200
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. I de tilfælde, hvor driftslederen ikke har 
pligt til at udarbejde en 
udgangstilstandsrapport som anført i stk. 2, 
skal han efter definitivt aktivitetsophør 
træffe de nødvendige foranstalt-ninger med 
henblik på fjernelse, kontrol, inddæmning 
eller reduktion af relevante farlige stoffer, 
så anlægsområdet i betragtning af dets 
nuværende eller godkendte fremtidige 
brug ikke længere frembyder nogen 
væsentlig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet på grund af forurening af 
jordbund og grundvand som følge af de 
godkendte aktiviteter og under 
hensyntagen til de vilkår for 
anlægsområdet, der er fastsat i 

4. I de tilfælde, hvor driftslederen ikke har 
pligt til at udarbejde en 
udgangstilstandsrapport som anført i stk. 2, 
skal han efter definitivt aktivitetsophør 
træffe de nødvendige foranstaltninger med 
henblik på fjernelse, kontrol, inddæmning 
eller reduktion af relevante farlige stoffer i 
det mindste i en sådan udstrækning, at 
anlægsområdet ikke længere frembyder 
nogen væsentlig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet på grund af 
forurening af jordbund og grundvand som 
følge af de godkendte aktiviteter og under 
hensyntagen til de vilkår for 
anlægsområdet, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, 



AM\810289DA.doc 25/79 PE439.995v01-00

DA

overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, 
litra d).

litra d).

Or. en

Begrundelse

Ændring af ny tekst indsat af Rådet. Sanering bør ikke baseres på "godkendt fremtidig brug", 
eftersom en sådan fremtidig godkendt brug sjældent bliver til virkelighed, når et anlæg 
ophører med sine aktiviteter. Medlemsstater, som allerede har en national lovgivning om 
jordbundsbeskyttelse, bør have lov til at gå endnu længere.

Ændringsforslag 201
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. I de tilfælde, hvor driftslederen ikke har 
pligt til at udarbejde en 
udgangstilstandsrapport som anført i stk. 2, 
skal han efter definitivt aktivitetsophør 
træffe de nødvendige foranstaltninger med 
henblik på fjernelse, kontrol, inddæmning 
eller reduktion af relevante farlige stoffer, 
så anlægsområdet i betragtning af dets 
nuværende eller godkendte fremtidige 
brug ikke længere frembyder nogen 
væsentlig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet på grund af forurening af 
jordbund og grundvand som følge af de 
godkendte aktiviteter og under 
hensyntagen til de vilkår for 
anlægsområdet, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, 
litra d).

4. I de tilfælde, hvor driftslederen ikke har 
pligt til at udarbejde en 
udgangstilstandsrapport som anført i stk. 2, 
skal han efter definitivt aktivitetsophør 
træffe de nødvendige foranstaltninger med 
henblik på fjernelse, kontrol, inddæmning 
eller reduktion af relevante farlige stoffer, 
så anlægsområdet ikke længere frembyder 
nogen risiko for menneskers sundhed eller 
miljøet på grund af forurening af jordbund 
og grundvand som følge af de godkendte 
aktiviteter og under hensyntagen til de 
vilkår for anlægsområdet, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, 
litra d).

Or. en

(Ændring af tekst indsat af Rådet (Europa-Parlamentet, førstebehandling, artikel 25, stk. 4))
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Ændringsforslag 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 4 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

4a. Denne artikel skal fortolkes i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 191, stk. 2, i TEUF. 
Medlemsstaterne sikrer desuden, at 
offentligheden informeres på behørig vis 
og vedtager alle nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at 
opfylde indholdet heri.

Or. en

Ændringsforslag 203
Christa Klaß

Rådets holdning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Denne hyppighed fastsættes på grundlag af 
en systematisk bedømmelse af den 
miljømæssige risiko ved de berørte anlæg. 
og må ikke være på over et år for de anlæg, 
der er forbundet med størst risiko, og tre år 
for de anlæg, der er forbundet med mindst 
risiko.

Denne hyppighed fastsættes på grundlag af 
en systematisk bedømmelse af den 
miljømæssige risiko ved de berørte anlæg. 
og må ikke være på over et år for de anlæg, 
der er forbundet med størst risiko, og ti år
for de anlæg, der er forbundet med mindst 
risiko.

Or. xm

Begrundelse

Artikel 7 og 8 fastsætter allerede, at driftslederen skal underrette myndighederne om 
overholdelse af godkendelsesvilkårene og om uheld og overtrædelser af 
godkendelsesvilkårene, således at myndighederne altid har alle relevante oplysninger til 
rådighed. Yderligere inspektioner skaber blot mere bureaukrati og øger omkostningerne for 
myndighederne og landbrugerne. En inspektion hvert tiende år er derfor tilstrækkeligt for 
lavrisikoanlæg.



AM\810289DA.doc 27/79 PE439.995v01-00

DA

Ændringsforslag 204
Esther de Lange

Rådets holdning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Denne hyppighed fastsættes på grundlag af 
en systematisk bedømmelse af den 
miljømæssige risiko ved de berørte anlæg. 
og må ikke være på over et år for de anlæg, 
der er forbundet med størst risiko, og tre år
for de anlæg, der er forbundet med mindst 
risiko.

Denne hyppighed eller tilsvarende 
inspektionsmetoder fastsættes på grundlag 
af en systematisk bedømmelse af den 
miljømæssige risiko ved de berørte anlæg 
og må ikke være på over et år for de anlæg, 
der er forbundet med størst risiko, og fem 
år for de anlæg, der er forbundet med 
mindst risiko.

Or. en

Begrundelse

Der anvendes i stigende grad nye inspektionsmetoder, såsom elektronisk overvågning ved 
hjælp af moderne informationsteknologi, som kan være et godt alternativ til inspektionsbesøg 
og begrænse de administrative byrder.  

Ændringsforslag 205
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rådets holdning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Denne hyppighed fastsættes på grundlag af 
en systematisk bedømmelse af den 
miljømæssige risiko ved de berørte anlæg. 
og må ikke være på over et år for de anlæg, 
der er forbundet med størst risiko, og tre år
for de anlæg, der er forbundet med mindst 
risiko.

Denne hyppighed fastsættes på grundlag af 
en systematisk bedømmelse af den 
miljømæssige risiko ved de berørte anlæg. 
og må ikke være på over et år for de anlæg, 
der er forbundet med størst risiko, og fem 
år for de anlæg, der er forbundet med 
mindst risiko.

Or. en
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Ændringsforslag 206
Mairead McGuinness

Rådets holdning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Denne hyppighed fastsættes på grundlag af 
en systematisk bedømmelse af den 
miljømæssige risiko ved de berørte anlæg. 
og må ikke være på over et år for de anlæg, 
der er forbundet med størst risiko, og tre år 
for de anlæg, der er forbundet med mindst 
risiko.

Denne hyppighed fastsættes på grundlag af 
en systematisk bedømmelse af den 
miljømæssige risiko ved de berørte anlæg. 
og må ikke være på over et år for de anlæg, 
der er forbundet med størst risiko, og fem 
år for de anlæg, der er forbundet med 
mindst risiko.

Or. en

Begrundelse

Hyppigheden af inspektionerne, som afhænger af risici og sker i form af inspektioner på 
anlægsområdet, er uforholdsmæssig for landbrugsvirksomheder. I det eksisterende forslag 
hedder det, at driftslederen skal udarbejde en rapport om, hvorvidt de overholder 
lovgivningen vedrørende godkendelsesprocedurerne, samt at enhver form for overtrædelse 
straks skal indberettes.  Myndighederne har derfor altid alle relevante oplysninger ved 
hånden. For så vidt angår lavrisikoanlæg er det tilstrækkeligt at foretage inspektioner hvert 
femte år. Risikovurderingerne bør tage højde for ordninger, som indebærer regelmæssige 
kontroller eller inspektioner, såsom kvalitetssikringsordninger for landbruget.

Ændringsforslag 207
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

I forbindelse med en sådan ikke-
rutinemæssig inspektion kan de 
kompetente myndigheder pålægge 
driftslederen at tilvejebringe oplysninger, 
herunder sundhedsstatistikker, for at gøre 
det muligt at undersøge 
omstændighederne ved et uheld, en 
hændelse eller et tilfælde af manglende 
efterlevelse.
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Or. en

Ændringsforslag 208
Åsa Westlund

Rådets holdning
Artikiel 23 – stk. 4 – afsnit 3 – litra c

Rådets holdning Ændringsforslag

c) deltagelse i EU-ordningen for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS).

c) driftslederens deltagelse i EU-ordningen 
for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 
eller i gennemførelsen af tilsvarende 
miljøledelsessystemer.

Or. en

Begrundelse

Et miljøstyringssystem kan være nyttigt i forbindelse med sanering af anlægsområder og 
kontrol af forurenende stoffer. Der findes imidlertid andre miljøstyringssystemere end EU-
ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS). Andre lignende miljøstyringssystemer, 
såsom ISO, bør ligeledes have lov til at gennemføre direktivet.

Ændringsforslag 209
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rådets holdning
Artikiel 23 – stk. 4 – afsnit 3 – litra c

Rådets holdning Ændringsforslag

(c) deltagelse i EU-ordningen for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS).

c) deltagelse i EU-ordningen for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS)
eller andre godkendte ordninger for 
overholdelse, som gennemfører 
regelmæssige kontroller eller 
inspektioner.

Or. en
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Ændringsforslag 210
Mairead McGuinness

Rådets holdning
Artikiel 23 – stk. 4 – afsnit 3 – litra c

Rådets holdning Ændringsforslag

(c) deltagelse i EU-ordningen for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS).

c) deltagelse i EU-ordningen for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS)
eller andre godkendte ordninger for 
overholdelse, som gennemfører 
regelmæssige kontroller eller 
inspektioner.

Or. en

Begrundelse

Hyppigheden af inspektionerne, som afhænger af risici og sker i form af inspektioner på 
anlægsområdet, er uforholdsmæssig for landbrugsvirksomheder. I det eksisterende forslag 
hedder det, at driftslederen skal udarbejde en rapport om, hvorvidt de overholder 
lovgivningen vedrørende godkendelsesprocedurerne, samt at enhver form for overtrædelse 
straks skal indberettes.  Myndighederne har derfor altid alle relevante oplysninger ved 
hånden. For så vidt angår lavrisikoanlæg er det tilstrækkeligt at foretage inspektioner hvert 
femte år. Risikovurderingerne bør tage højde for ordninger, som indebærer regelmæssige 
kontroller eller inspektioner, såsom kvalitetssikringsordninger for landbruget.

Ændringsforslag 211
Theodoros Skylakakis

Rådets holdning
Artikiel 23 – stk. 4 – afsnit 3 – litra c

Rådets holdning Ændringsforslag

c) deltagelse i EU-ordningen for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS).

c) deltagelse i EU-ordningen for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS) 
eller i et andet tilsvarende standardiseret 
miljøstyringssystem.

Or. en

Begrundelse

Det internationale miljøstyringssystem ISO 14001 anvendes i stor udstrækning i de 
europæiske industrier. Det er derfor vigtigt, at lovgivningen også tillader anvendelse af andre 
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standardiserede miljøstyringssystemer, som er sammenlignelige med EMAS.

Ændringsforslag 212
Christofer Fjellner

Rådets holdning
Artikiel 23 – stk. 4 – afsnit 3 – litra c

Rådets holdning Ændringsforslag

(c) deltagelse i EU-ordningen for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS).

c) deltagelse i EU-ordningen for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS) 
eller i et andet tilsvarende standardiseret 
miljøstyringssystem.

Or. en

Begrundelse

Rådet foreslår, at hyppigheden af de inspektioner, som udføres af myndighederne, blandt 
andet bør tage højde for anlæggenes deltagelse i EU-ordningen for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS). I mange lande er det imidlertid mere almindeligt at anvende andre 
miljøstyringssystemer, såsom ISO 14001. Deltagelse i et sådant tilsvarende 
miljøstyringssystem bør have samme vægt.

Ændringsforslag 213
Richard Seeber

Rådets holdning
Artikiel 23 – stk. 4 – afsnit 3 – litra c

Rådets holdning Ændringsforslag

c) deltagelse i EU-ordningen for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS).

c) deltagelse i EU-ordningen for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS) 
eller ISO 14001.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med udarbejdelsen af inspektionsplanerne bør der under alle omstændigheder 
tages hensyn til driftledere, som ud over EMAS anvender andre miljøstyringssystemer i 
overensstemmelse med ISO 14001. Dette ændringsforslag tilsigter at opnå et kompromis 
mellem Rådets holdning og ændringsforslag 44 i Europa-Parlamentets førstebehandling. 
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Ændringsforslag 214
Marianne Thyssen

Rådets holdning
Artikel 23 – stk. 6 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Udkastet til rapport sendes til den berørte 
driftsleder, og den endelige rapport stilles 
til rådighed for offentligheden i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF 
af 28. januar 2003 om offentlig adgang til 
miljøoplysninger, senest tre måneder efter, 
at inspektionen har fundet sted.

Udkastet til rapport sendes til den berørte 
driftsleder, senest to måneder efter at 
inspektionen har fundet sted, og den 
endelige rapport stilles til rådighed for 
offentligheden, senest tre måneder efter at 
inspektionen har fundet sted, i 
overensstemmelse med artikel 3 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF 
af 28. januar 2003 om offentlig adgang til 
miljøoplysninger.

Or. en

Begrundelse

Directive 2003/4/EC on public access to environmental information requires public 
authorities to make available environmental information held by them to any applicant at his 
request (Art.3 - passive dissemination). In addition, Art.7 requires public authorities to 
progressively disseminate actively and systematically at least some kind of environmental 
information specified in its paragraph 2. Since environmental inspection reports are not 
included in the list set in Art.7 para 2 for which active dissemination is required and 
considering that IED shouldn't go beyond the requirements of Directive 2003/4/EC, a 
reference to the general regime of passive dissemination (Art.3) without any reference to the 
internet would be needed.

Ændringsforslag 215
Jo Leinen, Åsa Westlund

Rådets holdning
Artikel 24 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

ca) udstedelse af en dispensation i medfør 
af artikel 15, stk. 4.
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Or. de

Begrundelse

Muligheden for at udstede dispensationer fra BAT er af så stor betydning, at offentligheden 
bør deltage i beslutningsprocessen i overensstemmelse med kravene i Århuskonventionen. 

Ændringsforslag 216
Åsa Westlund

Rådets holdning
Artikel 24 – stk. 2 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Når der er truffet en afgørelse om 
udstedelse, revurdering eller ajourføring af 
en godkendelse, stiller den kompetente 
myndighed følgende oplysninger til 
rådighed for offentligheden, herunder via 
internettet i forbindelse med litra a) og b):

2. Når der er truffet en afgørelse om 
udstedelse, revurdering eller ajourføring af 
en godkendelse, stiller den kompetente 
myndighed følgende oplysninger til 
rådighed for offentligheden, herunder via 
internettet i forbindelse med litra a)-f) og 
stk. 3:

Or. en

Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 54 fra førstebehandlingen.
Med henblik på at give offentligheden adgang til disse oplysninger bør de alle være 
tilgængelige via internettet.

Ændringsforslag 217
Sirpa Pietikäinen

Rådets holdning
Artikel 24 – stk. 2 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Når der er truffet en afgørelse om 
udstedelse, revurdering eller ajourføring af 
en godkendelse, stiller den kompetente 
myndighed følgende oplysninger til 
rådighed for offentligheden, herunder via 
internettet i forbindelse med litra a) og b):

2. Når der er truffet en afgørelse om 
udstedelse, revurdering eller ajourføring af 
en godkendelse, stiller den kompetente 
myndighed følgende oplysninger til 
rådighed for offentligheden, herunder via 
internettet i forbindelse med litra a)-f) og 
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stk. 3:

Or. en

Begrundelse

I betragtning af forpligtelserne i Århus-konventionen og Europa-Parlamentets holdning til at 
forbedre gennemsigtigheden bør de oplysninger, der skal gøres tilgængelige online, ikke 
begrænses til det, der er nævnt under litra a) og b). For borgerne er online-adgang til 
dokumenterne af afgørende betydning, da de normalt ikke har let adgang til lokale registre, 
og konsultationsperioderne er begrænset af lovgivningen. Ligeledes ville manglende online-
adgang betyde, at borgere, der arbejder inden for normal kontortid, ville blive begrænset i 
deres adgang til de offentlige registre, som normalt er tilgængelige inden for de samme tider.

Ændringsforslag 218
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Artikel 24 – stk. 2 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Når der er truffet en afgørelse om 
udstedelse, revurdering eller ajourføring af 
en godkendelse, stiller den kompetente 
myndighed følgende oplysninger til 
rådighed for offentligheden, herunder via 
internettet i forbindelse med litra a) og b):

2. Når der er truffet en afgørelse om 
udstedelse, revurdering eller ajourføring af 
en godkendelse, stiller den kompetente 
myndighed følgende oplysninger til 
rådighed for offentligheden, herunder via 
internettet i forbindelse med litra a), b) og 
f):

Or. en

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 54 fra førstebehandlingen. 

Begrundelse

Ændringsforslag 219
Elisabetta Gardini

Rådets holdning
Artikel 28 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

Dette kapitel vedrører fyringsanlæg, med Dette kapitel vedrører fyringsanlæg, med 
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en samlet nominel indfyret termisk effekt 
på 50 MW og derover, uanset 
brændselstype. 

en samlet effektiv nominel indfyret termisk 
effekt på 50 MW eller derover, uanset 
brændselstype.

Or. it

Begrundelse

Anlæg, der anvendes i sundhedsvæsenet og nødanlæg, som sædvanligvis har en backup-
kapacitet på 30-50 % ud over den kapacitet, som reelt anvendes, bør udelukkes fra 
anvendelsesområdet for disse bestemmelser. 

Ændringsforslag 220
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Artikel 28 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

Dette kapitel vedrører fyringsanlæg, med 
en samlet nominel indfyret termisk effekt 
på 50 MW og derover, uanset 
brændselstype.

Dette kapitel vedrører fyringsanlæg, med 
en samlet nominel indfyret termisk effekt 
på 20 MW og derover, uanset 
brændselstype.

Or. en

Begrundelse

Genindfører tærsklen på 20 MW som foreslået af Kommissionen. Hvis dette ændringsforslag 
vedtages, bør det finde anvendelse i hele teksten. Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse 
ville en nedsættelse af kapacitetstærsklen til 20 MW være rettet mod de vigtigste emissioner 
og medføre omkostningseffektive reduktioner af de vigtigste forurenende stoffer. De anslåede 
heraf følgende sundhedsmæssige fordele ville ligge på mellem 1 og 2,6 mia. EUR (uden at 
medregne de miljømæssige fordele).

Ændringsforslag 221
Elisabetta Gardini

Rådets holdning
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Alle godkendelser af anlæg, der indeholder Alle godkendelser af anlæg, der indeholder 
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fyringsanlæg, som der er indrømmet 
undtagelse for, jf. artikel 4, stk. 4, i direktiv 
2001/80/EF, og som er i drift efter den 1. 
januar 2016, skal indeholde vilkår, der 
sikrer, at fyringsanlæggenes emissioner til 
luften ikke overskrider 
emissionsgrænseværdierne i bilag V, del 2.

fyringsanlæg, som der er indrømmet 
undtagelse for, jf. artikel 4, stk. 4, i direktiv 
2001/80/EF, og som er i drift efter den 1. 
januar 2016, skal indeholde vilkår, der 
sikrer, at fyringsanlæggenes emissioner til 
luften ikke overskrider 
emissionsgrænseværdierne i bilag V, del 1.

Or. it

Begrundelse

Eftersom der er tale om eksisterende anlæg, er disse omfattet af emissionsgrænseværdierne 
for eksisterende anlæg (bilag V, del 1) og ikke for nye anlæg (bilag V, del 1).

Ændringsforslag 222
Inés Ayala Sender

Rådets holdning
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1a-1c (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

Fyringsanlæg, der indgår i 
medlemsstaternes nationale 
emissionsreduktionsplaner, og som er 
lovligt oprettet i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 6, i direktiv 2001/80/EF, kan 
fra 2016 fortsat anvende denne plan for at 
reducere deres samlede årlige emissioner, 
hvilket skal opnås ved at anvende de 
emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
del 1 i bilag V.
Fyringsanlæg, der er omfattet af denne 
plan, kan fritages for at overholde 
emissionsgrænseværdierne i del 1 i bilag 
V eller afsvovlingssatserne i artikel 31, 
hvor dette er relevant.
De emissionsgrænseværdier for 
svovldioxid, nitrogenoxider og støv, der er 
fastsat i fyringsanlæggets godkendelse, 
der finder anvendelse den 31. december 
2015, især i henhold til kravene i direktiv 
2001/80/EF og 2008/1/EF, bibeholdes 
som minimum.
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Or. en

Ændringsforslag 223
Åsa Westlund

Rådets holdning
Artikel 30 – stk. 7

Rådets holdning Ændringsforslag

7. Når et fyringsanlægs effekt udvides, 
gælder emissionsgrænseværdierne i bilag 
V, del 2, for den udvidede del af anlægget, 
der berøres af ændringen, og de fastsættes i 
forhold til hele fyringsanlæggets samlede 
nominelle indfyrede termiske effekt. I 
tilfælde af ændringer i et fyringsanlæg, der 
kan få følger for miljøet, og som berører en 
del af anlægget med en nominel indfyret 
termisk effekt på 50 MW eller derover, 
finder emissionsgrænseværdierne i bilag V, 
del 2, anvendelse på den del af anlægget, 
der er ændret i forhold til hele 
fyringsanlæggets samlede nominelle 
indfyrede termiske effekt.

7. Når et fyringsanlægs effekt udvides, 
gælder emissionsgrænseværdierne i bilag 
V, del 2, for den udvidede del af anlægget, 
der berøres af ændringen, og de fastsættes i 
forhold til hele fyringsanlæggets samlede 
nominelle indfyrede termiske effekt. I 
tilfælde af ændringer i et fyringsanlæg, der 
kan få følger for miljøet, og som berører en 
del af anlægget med en nominel indfyret 
termisk effekt på 20 MW eller derover, 
finder emissionsgrænseværdierne i bilag V, 
del 2, anvendelse på den del af anlægget, 
der er ændret i forhold til hele 
fyringsanlæggets samlede nominelle 
indfyrede termiske effekt.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 57 fra førstebehandlingen. Disse anlæg er en 
væsentlig emissionskilde og bør derfor indgå i anvendelsesområdet, således som 
Kommissionen oprindelig havde foreslået. Tærsklen skal også nedsættes til 20 MW for at 
sikre overensstemmelse med anvendelsesområdet i direktivet om EU's 
emissionshandelsordning.

Ændringsforslag 224
Elisabetta Gardini

Rådets holdning
Artikel 30 – stk. 7

Rådets holdning Ændringsforslag

7. Når et fyringsanlægs effekt udvides, 7. Når et fyringsanlægs effekt udvides, 
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gælder emissionsgrænseværdierne i bilag 
V, del 2, for den udvidede del af anlægget, 
der berøres af ændringen, og de fastsættes i 
forhold til hele fyringsanlæggets samlede 
nominelle indfyrede termiske effekt. I 
tilfælde af ændringer i et fyringsanlæg, der 
kan få følger for miljøet, og som berører en 
del af anlægget med en nominel indfyret 
termisk effekt på 50 MW eller derover, 
finder emissionsgrænseværdierne i bilag V, 
del 2, anvendelse på den del af anlægget, 
der er ændret i forhold til hele 
fyringsanlæggets samlede nominelle 
indfyrede termiske effekt.

gælder emissionsgrænseværdierne i bilag 
V, del 2, for den udvidede del af anlægget, 
der berøres af ændringen, og de fastsættes i 
forhold til hele fyringsanlæggets samlede 
nominelle indfyrede termiske effekt. I 
tilfælde af ændringer i et fyringsanlæg, der 
kan få følger for miljøet, og som berører en 
del af anlægget med en effektiv indfyret 
termisk effekt på over 50 MW, finder 
emissionsgrænseværdierne i bilag V, del 2, 
anvendelse på den del af anlægget, der er 
ændret i forhold til hele fyringsanlæggets 
samlede nominelle indfyrede termiske 
effekt.

Or. it

Begrundelse

Anlæg, der anvendes i sundhedsvæsenet og nødanlæg, som sædvanligvis har en backup-
kapacitet på 30-50 % ud over den kapacitet, som reelt anvendes, bør udelukkes fra 
anvendelsesområdet for disse bestemmelser.

Ændringsforslag 225
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Artikel 30 – stk. 8 – litra a

Rådets holdning Ændringsforslag

a) dieselmotorer a) dieselmotorer og gasmotorer

Or. en

Begrundelse

Stationary engines are currently not covered by the LCPD. In many member states, stationary 
engines are already regulated under national jurisdiction. The current BREF for large 
combustion plants does not cover stationary engines. The ELVs for gas engines proposed in 
Annex Vpart 1 and part 2 are too ambitious and cannot be complied with unless secondary 
reduction measures are applied that would cause disproportionately high costs compared to 
the environmental benefits.  For these combustion plants, on the basis of the best available 
techniques, the Commission shall review the need to establish Community-wide emission limit 
values and to amend the emission limit values set out in Annex V (see subparagraph Nr. 9 of 
Article 30).
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Ændringsforslag 226
Theodoros Skylakakis

Rådets holdning
Artikel 30 – stk. 8 – litra a

Rådets holdning Ændringsforslag

a) dieselmotorer a) dieselmotorer i ikke-forbundne 
fjerntliggende områder og øer

Or. en

Begrundelse

De driftsmæssige ejendommeligheder, der gør sig gældende for forbrændingsmotorer 
(dieselmotorer), der bruger flydende brændstof, især i elektrisk isolerede systemer, såsom 
ikke-forbundne øer, er bredt anerkendt.

Ændringsforslag 227
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Artikel 30 – stk. 9

Rådets holdning Ændringsforslag

9. For følgende forbrændingsanlæg 
overvejer Kommissionen på grundlag af 
den bedste tilgængelige teknik på ny 
behovet for at fastlægge 
emissionsgrænseværdier med gyldighed i 
hele Unionen og for at ændre 
emissionsgrænseværdierne i bilag V for:

udgår

a) de fyringsanlæg, der er omhandlet i stk. 
8

b) fyringsanlæg inden for raffinaderier, 
der fyres med destillations- og 
konversionsrester fra raffinering af 
råolie til eget forbrug, enten alene eller 
med andet brændsel under 
hensyntagen til raffinaderiernes 
særlige energisystemer
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c)  fyringsanlæg, der fyres med andre 
gasser end naturgas

d)  fyringsanlæg i kemiske anlæg, der 
anvender flydende produktionsrester 
som ikke-kommercielt brændsel til eget 
forbrug.

Kommissionen aflægger senest den 
31. december 2013 rapport om 
resultaterne af denne overvejelse til 
Europa-Parlamentet og Rådet, eventuelt 
ledsaget af et forslag til lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Rådets overvejelse udgår. Det er ikke hensigtsmæssigt at give mulighed for at holde 
raffinaderier eller den kemiske industri uden for anvendelsesområdet af grænseværdierne i 
kapitel III.

Ændringsforslag 228
Inés Ayala Sender

Rådets holdning
Artikel 30 – stk. 9 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

9. For følgende forbrændingsanlæg 
overvejer Kommissionen på grundlag af 
den bedste tilgængelige teknik på ny 
behovet for at fastlægge 
emissionsgrænseværdier med gyldighed i 
hele Unionen og for at ændre 
emissionsgrænseværdierne i bilag V for:

9. For følgende forbrændingsanlæg 
overvejer Kommissionen på grundlag af 
den bedste tilgængelige teknik, der er 
specifik for hver sektor, på ny behovet for 
at fastlægge emissionsgrænseværdier med 
gyldighed i hele Unionen og for at ændre 
emissionsgrænseværdierne i bilag V for:

Or. en
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Ændringsforslag 229
Åsa Westlund

Rådets holdning
Artikel 30 – stk. 9 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

9. For følgende forbrændingsanlæg 
overvejer Kommissionen på grundlag af 
den bedste tilgængelige teknik på ny 
behovet for at fastlægge 
emissionsgrænseværdier med gyldighed i 
hele Unionen og for at ændre 
emissionsgrænseværdierne i bilag V for:

9. For følgende forbrændingsanlæg kan
Kommissionen på grundlag af den bedste 
tilgængelige teknik på ny overveje behovet 
for at fastlægge emissionsgrænseværdier 
med gyldighed i hele Unionen og, hvor det 
er nødvendigt med henblik på at 
overholde de med BAT forbundne 
emissionsniveauer, for at ændre 
emissionsgrænseværdierne i bilag V for:

Or. en

Begrundelse

Ændring af en af Rådet indsat ny revideret artikel.
Det er ikke acceptabelt, at olieindustrien og den kemiske industri fritages for bindende 
emissionsgrænseværdier i henhold til kapitel III; hvis emissionsgrænseværdierne tilpasses 
for denne sektor, skal det sikres, at det sker i overensstemmelse med BAT.

Ændringsforslag 230
Åsa Westlund

Rådets holdning
Artikel 30 – stk. 9 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Kommissionen aflægger senest den 
31. december 2013 rapport om resultaterne 
af denne overvejelse til Europa-
Parlamentet og Rådet, eventuelt ledsaget af 
et forslag til lovgivning.

Kommissionen aflægger senest den 
31. december 2013 rapport om resultaterne 
af denne mulige overvejelse til Europa-
Parlamentet og Rådet, eventuelt ledsaget af 
et forslag til lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Ændring af en af Rådet indsat ny revideret artikel. Det er ikke acceptabelt, at olieindustrien 
og den kemiske industri fritages for bindende emissionsgrænseværdier i henhold til kapitel 
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III; hvis emissionsgrænseværdierne tilpasses for denne sektor, skal det sikres, at det sker i 
overensstemmelse med BAT.

Ændringsforslag 231
Elisabetta Gardini

Rådets holdning
Artikel 30 – stk. 9 – afsnit 2 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

For sådanne anlæg vil 
emissionsgrænseværdierne i henhold til 
direktiv 2001/80/EF fortsat finde 
anvendelse indtil BAT-
referencedokumenterne er blevet revideret 
i overensstemmelse med nærværende 
direktiv.

Or. it

Begrundelse

I forslaget til omarbejdelse henvises der adskillige gange til emissionsgrænseværdierne, som 
er fastsat i direktiv 2001/80/EF. Af hensyn til restsikkerheden er det nødvendigt, at 
ovennævnte formål med den fælles holdning fastsættes udtrykkeligt.

Ændringsforslag 232
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Artikel 31

Rådets holdning Ændringsforslag

For fyringsanlæg, der fyres med 
indenlandsk fast brændsel, og som ikke 
kan overholde emissionsgrænseværdierne 
for svovldioxid, jf. artikel 30, stk. 2 og 3, 
på grund af dette brændsels 
karakteristika, kan medlemsstaterne i 
stedet anvende de 
minimumsafsvovlingssatser, der er 
angivet i bilag V, del 5, i 
overensstemmelse med reglerne i del 6 i 

udgår
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nævnte bilag.

Or. en

Begrundelse

Ændring af ny tekst indsat af Rådet.

Ændringsforslag 233
Åsa Westlund

Rådets holdning
Artikel 31

Rådets holdning Ændringsforslag

For fyringsanlæg, der fyres med 
indenlandsk fast brændsel, og som ikke kan 
overholde emissionsgrænseværdierne for 
svovldioxid, jf. artikel 30, stk. 2 og 3, på 
grund af dette brændsels karakteristika, kan 
medlemsstaterne i stedet anvende de 
minimumsafsvovlingssatser, der er angivet 
i bilag V, del 5, i overensstemmelse med 
reglerne i del 6 i nævnte bilag.

For fyringsanlæg, der fyres med 
indenlandsk fast brændsel, og som ikke kan 
overholde emissionsgrænseværdierne for 
svovldioxid, jf. artikel 30, stk. 2 og 3, på 
grund af dette brændsels karakteristika, kan 
medlemsstaterne i stedet indtil senest den 
31. december 2017 anvende de 
minimumsafsvovlingssatser, der er angivet 
i bilag V, del 5, i overensstemmelse med 
reglerne i del 6 i nævnte bilag og efter 
forudgående validering af den kompetente 
myndighed i den tekniske rapport, der er 
omhandlet i artikel 72, stk. 4, litra a).
Kommissionen evaluerer senest den 31. 
december 2013, om der kan gives 
tilladelse til en forlængelse af 
minimumsafsvovlingssatserne i del 5 i 
bilag V især under hensyntagen til den 
bedste tilgængelige teknik og fordelene 
ved reducerede SO2-emissioner.

Or. en

Begrundelse

Ændring af nye undtagelser indsat af Rådet.
De medlemsstater, der har anlæg, der anvender den særlige afsvovlingssats, skal give en 
teknisk begrundelse for, hvorfor det ikke er muligt at overholde de almindelige 
emissionsgrænseværdier.
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Ændringsforslag 234
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Rådets holdning
Artikel 32

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 32 Artiklen udgår

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af bestemmelsen om nationale overgangsplaner vil medføre øgede 
emissioner. Denne bestemmelse kan føre til konkurrenceforvridninger i EU, eftersom en 
række fyringsanlæg allerede har foretaget investeringer for at overholde de relevante 
emissionsgrænseværdier, og også eftersom ikke alle medlemsstater vil gennemføre en 
national overgangsplan.

Ændringsforslag 235
Oreste Rossi

Rådets holdning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. I perioden fra 1. januar 2016 til 31. 
december 2020 kan medlemsstaterne 
udarbejde og gennemføre en national 
overgangsplan for fyringsanlæg, der er 
godkendt første gang inden den 27. 
november 2002, eller hvis driftsledere 
havde indgivet en fuldstændig ansøgning 
om godkendelse inden denne dato, forudsat 
at anlægget blev sat i drift senest den 27. 
november 2003. For hvert af de omfattede
fyringsanlæg, skal planen dække 
emissioner af et eller flere af følgende 
forurenende stoffer: nitrogenoxider, 
svovldioxid og støv. For gasturbiner skal 
planen kun dække nitrogenoxidemissioner.

1. I perioden fra 1. januar 2016 til 31. 
december 2023 kan medlemsstaterne 
udarbejde og gennemføre en national 
overgangsplan for fyringsanlæg, der er 
godkendt første gang inden den 27. 
november 2002, eller hvis driftsledere 
havde indgivet en fuldstændig ansøgning 
om godkendelse inden denne dato, forudsat 
at anlægget blev sat i drift senest den 27. 
november 2003. For hvert af de omfattede 
fyringsanlæg, skal planen dække 
emissioner af et eller flere af følgende 
forurenende stoffer: nitrogenoxider, 
svovldioxid og støv. For gasturbiner skal 
planen kun dække nitrogenoxidemissioner.

Or. xm
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Begrundelse

For at sikre en glidende overgang vil 2023 være den bedste endelige dato for nationale 
overgangsplaner.

Ændringsforslag 236
Theodoros Skylakakis

Rådets holdning
Artikel 32 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. I perioden fra 1. januar 2016 til 31. 
december 2020 kan medlemsstaterne 
udarbejde og gennemføre en national 
overgangsplan for fyringsanlæg, der er 
godkendt første gang inden den 27. 
november 2002, eller hvis driftsledere 
havde indgivet en fuldstændig ansøgning 
om godkendelse inden denne dato, forudsat 
at anlægget blev sat i drift senest den 27. 
november 2003. For hvert af de omfattede 
fyringsanlæg, skal planen dække 
emissioner af et eller flere af følgende 
forurenende stoffer: nitrogenoxider, 
svovldioxid og støv. For gasturbiner skal 
planen kun dække nitrogenoxidemissioner.

1. I perioden fra 1. januar 2016 til 31. 
december 2022 kan medlemsstaterne 
udarbejde og gennemføre en national 
overgangsplan for fyringsanlæg, der er 
godkendt første gang inden den 27. 
november 2002, eller hvis driftsledere 
havde indgivet en fuldstændig ansøgning 
om godkendelse inden denne dato, forudsat 
at anlægget blev sat i drift senest den 27. 
november 2003. For hvert af de omfattede 
fyringsanlæg, skal planen dække 
emissioner af et eller flere af følgende 
forurenende stoffer: nitrogenoxider, 
svovldioxid og støv. For gasturbiner skal 
planen kun dække nitrogenoxidemissioner.

Or. en

Begrundelse

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons. Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons
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Ændringsforslag 237
Richard Seeber

Rådets holdning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. I perioden fra 1. januar 2016 til 31. 
december 2020 kan medlemsstaterne 
udarbejde og gennemføre en national 
overgangsplan for fyringsanlæg, der er 
godkendt første gang inden den 27. 
november 2002, eller hvis driftsledere 
havde indgivet en fuldstændig ansøgning 
om godkendelse inden denne dato, forudsat 
at anlægget blev sat i drift senest den 27. 
november 2003. For hvert af de omfattede 
fyringsanlæg, skal planen dække 
emissioner af et eller flere af følgende 
forurenende stoffer: nitrogenoxider, 
svovldioxid og støv. For gasturbiner skal 
planen kun dække nitrogenoxidemissioner.

1. I perioden fra 1. januar 2016 til 31. 
december 2018 kan medlemsstaterne 
udarbejde og gennemføre en national 
overgangsplan for fyringsanlæg, der er 
godkendt første gang inden den 27. 
november 2002, eller hvis driftsledere 
havde indgivet en fuldstændig ansøgning 
om godkendelse inden denne dato, forudsat 
at anlægget blev sat i drift senest den 27. 
november 2003. For hvert af de omfattede 
fyringsanlæg, skal planen dække 
emissioner af et eller flere af følgende 
forurenende stoffer: nitrogenoxider, 
svovldioxid og støv. For gasturbiner skal 
planen kun dække nitrogenoxidemissioner.

Or. en

Begrundelse

Den periode for anvendelse af midlertidige nationale planer, der er anført i holdningen, er alt 
for lang og ville hæmme opfyldelsen af EU's mål for luftkvalitet, som navnlig er fastsat i 
temastrategien for luftforurening (CAFE). Ændringen kan imødekommes, idet denne 
bestemmelse ikke var indeholdt i forslaget fra Kommissionen.

Ændringsforslag 238
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. I perioden fra 1. januar 2016 til 31. 
december 2020 kan medlemsstaterne 
udarbejde og gennemføre en national 
overgangsplan for fyringsanlæg, der er 
godkendt første gang inden den 27. 
november 2002, eller hvis driftsledere 

1. I perioden fra 1. januar 2016 til 31. 
december 2020 kan medlemsstaterne 
udarbejde og gennemføre en national 
overgangsplan for fyringsanlæg, der er 
godkendt første gang inden den 27. 
november 2002, eller hvis driftsledere 
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havde indgivet en fuldstændig ansøgning 
om godkendelse inden denne dato, forudsat 
at anlægget blev sat i drift senest den 27. 
november 2003. For hvert af de omfattede 
fyringsanlæg, skal planen dække 
emissioner af et eller flere af følgende 
forurenende stoffer: nitrogenoxider, 
svovldioxid og støv. For gasturbiner skal 
planen kun dække 
nitrogenoxidemissioner.

havde indgivet en fuldstændig ansøgning 
om godkendelse inden denne dato, forudsat 
at anlægget blev sat i drift senest den 27. 
november 2003. For hvert af de omfattede 
fyringsanlæg, skal planen dække 
emissioner af et eller flere af følgende 
forurenende stoffer: nitrogenoxider, 
svovldioxid * og støv. For gasturbiner og 
gasmotorer skal planen kun dække 
nitrogenoxid- og 
carbonmonoxidemissioner.

Or. en

Begrundelse

Carbonmonoxid bør indgå i de nationale overgangsplaner, hvis emissionsgrænseværdierne 
for CO er fastsat i direktivet om gasfyrede fyringsanlæg. Direktivet om store fyringsanlæg 
omfattede ikke gasmotorer. Hvis gasmotorer fortsat falder inden for det nye direktivs 
anvendelsesområde, bør det være muligt at medtage sådanne anlæg i de nationale 
overgangsplaner. 

Ændringsforslag 239
Oreste Rossi

Rådets holdning
Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Loftet for 2016 beregnes på grundlag af de 
relevante emissionsgrænseværdier i 
bilag III-VII til direktiv 2001/80/EF eller, 
hvor det er relevant, på grundlag af de 
afsvovlingssatser, der er fastsat i bilag III 
til direktiv 2001/80/EF. Med hensyn til 
gasturbiner anvendes de 
emissionsgrænseværdier for 
nitrogenoxider, der er fastsat for disse 
anlæg i bilag VI, del B, til direktiv 
2001/80/EF. Lofterne for 2019 og 2020
beregnes på grundlag af de relevante 
emissionsgrænseværdier i nærværende 
direktivs bilag V, del 1, eller, hvor det er 
relevant, de relevante afsvovlingssatser i 
nærværende direktivs bilag V, del 5. 

Loftet for 2016 beregnes på grundlag af de 
relevante emissionsgrænseværdier i 
bilag III-VII til direktiv 2001/80/EF eller, 
hvor det er relevant, på grundlag af de 
afsvovlingssatser, der er fastsat i bilag III 
til direktiv 2001/80/EF. Med hensyn til 
gasturbiner anvendes de 
emissionsgrænseværdier for 
nitrogenoxider, der er fastsat for disse 
anlæg i bilag VI, del B, til direktiv 
2001/80/EF. Lofterne for 2022 og 2023
beregnes på grundlag af de relevante 
emissionsgrænseværdier i nærværende 
direktivs bilag V, del 1, eller, hvor det er 
relevant, de relevante afsvovlingssatser i 
nærværende direktivs bilag V, del 5. 



PE439.995v01-00 48/79 AM\810289DA.doc

DA

Lofterne for 2017 og 2018 fastsættes, 
således at der sker et lineært fald i lofterne 
mellem 2016 og 2019.

Lofterne for 2017 til 2021 fastsættes, 
således at der sker et lineært fald i lofterne 
mellem 2016 og 2022.

Or. xm

Begrundelse

For at sikre en glidende overgang vil 2023 være den bedste endelige dato for nationale 
overgangsplaner.

Ændringsforslag 240
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Loftet for 2016 beregnes på grundlag af de 
relevante emissionsgrænseværdier i 
bilag III-VII til direktiv 2001/80/EF eller, 
hvor det er relevant, på grundlag af de 
afsvovlingssatser, der er fastsat i bilag III 
til direktiv 2001/80/EF. Med hensyn til 
gasturbiner anvendes de 
emissionsgrænseværdier for 
nitrogenoxider, der er fastsat for disse 
anlæg i bilag VI, del B, til direktiv 
2001/80/EF. Lofterne for 2019 og 2020 
beregnes på grundlag af de relevante 
emissionsgrænseværdier i nærværende 
direktivs bilag V, del 1, eller, hvor det er 
relevant, de relevante afsvovlingssatser i 
nærværende direktivs bilag V, del 5. 
Lofterne for 2017 og 2018 fastsættes, 
således at der sker et lineært fald i lofterne 
mellem 2016 og 2019. 

Loftet for 2016 beregnes på grundlag af de 
relevante emissionsgrænseværdier i 
bilag III-VII til direktiv 2001/80/EF eller, 
hvor det er relevant, på grundlag af de 
afsvovlingssatser, der er fastsat i bilag III 
til direktiv 2001/80/EF. Med hensyn til 
gasturbiner og gasmotorer anvendes de 
emissionsgrænseværdier for nitrogenoxider 
og carbonmonoxider, der er fastsat for 
disse anlæg i bilag VI, del B, til direktiv 
2001/80/EF Lofterne for 2019 og 2020 
beregnes på grundlag af de relevante 
emissionsgrænseværdier i nærværende 
direktivs bilag V, del 1, eller, hvor det er 
relevant, de relevante afsvovlingssatser i 
nærværende direktivs bilag V, del 5. 
Lofterne for 2017 og 2018 fastsættes, 
således at der sker et lineært fald i lofterne 
mellem 2016 og 2019.

Or. en

Begrundelse

Carbonmonoxid bør indgå i de nationale overgangsplaner, hvis emissionsgrænseværdierne 
for CO er fastsat i direktivet om gasfyrede fyringsanlæg. Direktivet om store fyringsanlæg 
omfattede ikke gasmotorer. Hvis gasmotorer fortsat falder inden for det nye direktivs 
anvendelsesområde, bør det være muligt at medtage sådanne anlæg i de nationale 
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overgangsplaner.

Ændringsforslag 241
Theodoros Skylakakis

Rådets holdning
Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Loftet for 2016 beregnes på grundlag af de 
relevante emissionsgrænseværdier i 
bilag III-VII til direktiv 2001/80/EF eller, 
hvor det er relevant, på grundlag af de 
afsvovlingssatser, der er fastsat i bilag III 
til direktiv 2001/80/EF. Med hensyn til 
gasturbiner anvendes de 
emissionsgrænseværdier for 
nitrogenoxider, der er fastsat for disse 
anlæg i bilag VI, del B, til direktiv 
2001/80/EF. Lofterne for 2019 og 2020
beregnes på grundlag af de relevante 
emissionsgrænseværdier i nærværende 
direktivs bilag V, del 1, eller, hvor det er 
relevant, de relevante afsvovlingssatser i 
nærværende direktivs bilag V, del 5. 
Lofterne for 2017 og 2018 fastsættes, 
således at der sker et lineært fald i lofterne 
mellem 2016 og 2019. Hvis et anlæg i den 
nationale overgangsplan lukkes eller ikke 
længere er omfattet af anvendelsesområdet 
for kapitel III, må dette ikke medføre en 
forøgelse af den samlede årlige emission 
fra de resterende anlæg i planen.

Loftet for 2016 beregnes på grundlag af de 
relevante emissionsgrænseværdier i 
bilag III-VII til direktiv 2001/80/EF eller, 
hvor det er relevant, på grundlag af de 
afsvovlingssatser, der er fastsat i bilag III 
til direktiv 2001/80/EF. Med hensyn til 
gasturbiner anvendes de 
emissionsgrænseværdier for 
nitrogenoxider, der er fastsat for disse 
anlæg i bilag VI, del B, til direktiv 
2001/80/EF. Lofterne for 2022 beregnes på 
grundlag af de relevante 
emissionsgrænseværdier i nærværende 
direktivs bilag V, del 1, eller, hvor det er 
relevant, de relevante afsvovlingssatser i 
nærværende direktivs bilag V, del 5. 
Lofterne for 2017-2021 fastsættes, således 
at der sker et lineært fald i lofterne mellem 
2016 og 2022. Hvis et anlæg i den 
nationale overgangsplan lukkes eller ikke 
længere er omfattet af anvendelsesområdet 
for kapitel III, må dette ikke medføre en 
forøgelse af den samlede årlige emission 
fra de resterende anlæg i planen.

Or. en

Begrundelse

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons.Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
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realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.

Ændringsforslag 242
Richard Seeber

Rådets holdning
Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Loftet for 2016 beregnes på grundlag af de 
relevante emissionsgrænseværdier i 
bilag III-VII til direktiv 2001/80/EF eller, 
hvor det er relevant, på grundlag af de 
afsvovlingssatser, der er fastsat i bilag III 
til direktiv 2001/80/EF. Med hensyn til 
gasturbiner anvendes de 
emissionsgrænseværdier for 
nitrogenoxider, der er fastsat for disse 
anlæg i bilag VI, del B, til direktiv 
2001/80/EF. Lofterne for 2019 og 2020 
beregnes på grundlag af de relevante 
emissionsgrænseværdier i nærværende 
direktivs bilag V, del 1, eller, hvor det er 
relevant, de relevante afsvovlingssatser i 
nærværende direktivs bilag V, del 5.
Lofterne for 2017 og 2018 fastsættes, 
således at der sker et lineært fald i lofterne 
mellem 2016 og 2019.

Loftet for 2016 beregnes på grundlag af de 
relevante emissionsgrænseværdier i 
bilag III-VII til direktiv 2001/80/EF eller, 
hvor det er relevant, på grundlag af de 
afsvovlingssatser, der er fastsat i bilag III 
til direktiv 2001/80/EF. Med hensyn til 
gasturbiner anvendes de 
emissionsgrænseværdier for 
nitrogenoxider, der er fastsat for disse 
anlæg i bilag VI, del B, til direktiv 
2001/80/EF. Lofterne for 2017 og 2018 
fastsættes, således at der sker et lineært 
fald i lofterne mellem 2016 og 2018.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for dette i mit ændringsforslag vedrørende holdningens artikel 32, stk 1.
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Ændringsforslag 243
Oreste Rossi

Rådets holdning
Artikel 32 – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. Den nationale overgangsplan skal også 
indeholde bestemmelser om overvågning 
og rapportering, der er i overensstemmelse 
med de gennemførelsesbestemmelser, der 
er udarbejdet i henhold til artikel 41, litra 
b), samt de foranstaltninger, der er forudset 
for hvert af anlæggene for at sikre rettidig 
overholdelse af de 
emissionsgrænseværdier, der finder 
anvendelse fra den 1. januar 2021.

4. Den nationale overgangsplan skal også 
indeholde bestemmelser om overvågning 
og rapportering, der er i overensstemmelse 
med de gennemførelsesbestemmelser, der 
er udarbejdet i henhold til artikel 41, litra 
b), samt de foranstaltninger, der er forudset 
for hvert af anlæggene for at sikre rettidig 
overholdelse af de 
emissionsgrænseværdier, der finder 
anvendelse fra den 1. januar 2024.

Or. xm

Begrundelse

For at sikre en glidende overgang vil 2023 være den bedste den endelige dato for nationale 
overgangsplaner.

Ændringsforslag 244
Jutta Haug

Rådets holdning
Artikel 32 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 32a
Den kompetente myndighed kan give 
tilladelse til et højere antal årlige 
driftstimer end de i del 1, 2, 4 og 6 i bilag 
V anførte til fyringsanlæg, der var udstedt 
tilladelse til inden den 27. november 2002, 
eller hvis operatører havde indgivet en 
fuldstændig ansøgning om en sådan 
tilladelse inden denne dato, forudsat at 
anlægget var sat i drift senest den 27. 
november 2003, og forudsat at en 
strengere emissionsgrænseværdi 
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anvendes, der fører til et tilsvarende 
miljøbeskyttelsesniveau for dette 
forurenende stof på årsbasis.

Or. en

Begrundelse

Undtagelsen er beregnet på de operatører, som har gjort en tidlig forureningsbekæmpende 
indsats, og skal ikke straffe investeringer, der allerede overholder strengere 
emissionsgrænseværdier, med tilbagevirkende kraft. Anlæg omfattet af denne undtagelse bør 
have mulighed for at operere i flere timer årligt, forudsat at den samme miljøbeskyttelse 
opnås. Denne undtagelse er i overensstemmelse med bilag V, del 1, nr. 2), 4) og 6), samt 
Parlamentets førstebehandling og holdningen herom. 

Ændringsforslag 245
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Artikel 32 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 32 a
Den kompetente myndighed kan give 
tilladelse til et højere antal årlige 
driftstimer end de i del 1 og 2 i bilag V 
anførte til fyringsanlæg, der fyrer med 
fast brændsel, og som der var udstedt 
tilladelse til inden den 27. november 2002, 
eller hvis operatører havde indgivet en 
fuldstændig ansøgning om en sådan 
tilladelse inden denne dato, forudsat at 
anlægget var sat i drift senest den 27. 
november 2003 og havde indført eller 
eftermonteret tekniske foranstaltninger 
for at mindske SO2-emissioner i 
overensstemmelse med kravene i direktiv 
2001/80/EF og 2008/1/EF før ... *. 
Sådanne fyringsanlæg kan undtages fra
bestemmelserne om 
emissionsgrænseværdier for SO2, der er 
omhandlet i tabellerne i del 1 og 2 i bilag 
V. Som minimum bør de 
emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
disse fyringsanlægs godkendelser, navnlig 
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i medfør af kravene i direktiv 2001/80/EF 
og 2008/1/EF, bibeholdes, men 
grænseværdierne må ikke være over 400 
mg/Nm3.
 _________

*EUT: Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Undtagelserne for eksisterende anlæg, der anvender fast brændsel, bør udformes på en sådan 
måde, at driftsledere, der rettidigt har indført eller eftermonteret rensningsudstyr i 
overensstemmelse med kravene i direktivet om store fyringsanlæg, ikke efterfølgende straffes 
for deres tidlige indsats. Det bør dog kræves, at sådanne anlæg som minimum overholder den 
strengeste emissionsgrænseværdi i direktivet om store fyringsanlæg (bilag III A), der skal 
anvendes for nye og bestående anlæg i medfør af henholdsvis artikel 4, stk. 1, og artikel 4, stk. 
3 (svarende til 400 mg/Nm3).

Ændringsforslag 246
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Artikel 32 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 32a
Den kompetente myndighed kan give 
tilladelse til et højere antal årlige 
driftstimer end de i del 1, 2, 4 og 6 i bilag 
V anførte til fyringsanlæg, der var udstedt 
tilladelse til inden den 27. november 2002, 
eller hvis operatører havde indgivet en 
fuldstændig ansøgning om en sådan 
tilladelse inden denne dato, forudsat at 
anlægget var sat i drift senest den 27. 
november 2003, og forudsat at en 
strengere emissionsgrænseværdi 
anvendes, der fører til et tilsvarende 
miljøbeskyttelsesniveau for dette 
forurenende stof på årsbasis.

Or. en
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Begrundelse

Undtagelserne bør udformes på en mere fleksibel måde, således at driftsledere, der har 
indført rensningsudstyr, ikke efterfølgende straffes for deres tidlige indsats. Planer i henhold 
til denne undtagelse, som allerede opfylder strengere emissionsgrænseværdier, bør have 
tilladelse til at fungere i flere årlige driftstimer, forudsat at den samme miljømæssige 
beskyttelse opnås.

Ændringsforslag 247
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Rådets holdning
Artikel 33

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 33 udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse kan skabe konkurrenceforvridninger i Fællesskabet, eftersom 
fyringsanlæg, der er omfattet af bestemmelsen, ikke behøver at investere i den bedste 
tilgængelige teknik for at overholde de relevante emissionsgrænseværdier. Den vil også kunne 
bringe EU's miljømål for 2020 i fare (Kommissionens temastrategi for luftforurening, som 
sigter mod senest i 2020 at nedbringe SO2- emissionerne med 82 % og NOx-emissionerne 
med 60 % i forhold til 2000-niveauerne).

Ændringsforslag 248
Richard Seeber

Rådets holdning
Artikel 33 – stk. 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

1. I perioden fra 1. januar 2016 til 31. 
december 2023 kan fyringsanlæg undtages 
fra at overholde emissionsgrænseværdierne 
i artikel 30, stk. 2, og afsvovlingssatserne i 
artikel 31, hvor dette er relevant, og fra at 
blive underlagt den nationale 
overgangsplan, jf. artikel 32, såfremt 
følgende betingelser er opfyldt:

1. I perioden fra 1. januar 2016 til 31. 
december 2020 kan fyringsanlæg undtages 
fra at overholde emissionsgrænseværdierne 
i artikel 30, stk. 2, og afsvovlingssatserne i 
artikel 31, hvor dette er relevant, og fra at 
blive underlagt den nationale 
overgangsplan, jf. artikel 32, såfremt 
følgende betingelser er opfyldt:
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Or. en

Begrundelse

Den overgangsperiode for fyringsanlæg med en begrænset levetid, der er anført i holdningen, 
er alt for lang og ville hæmme opfyldelsen af EU's mål for luftkvalitet, som navnlig er fastsat i
temastrategien for luftforurening (CAFE). Ændringen kan imødekommes, idet denne 
bestemmelse ikke var indeholdt i forslaget fra Kommissionen. 

Ændringsforslag 249
Esther de Lange

Rådets holdning
Artikel 33 – stk. 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

1. I perioden fra 1. januar 2016 til 31. 
december 2023 kan fyringsanlæg undtages 
fra at overholde emissionsgrænseværdierne 
i artikel 30, stk. 2, og afsvovlingssatserne i 
artikel 31, hvor dette er relevant, og fra at 
blive underlagt den nationale 
overgangsplan, jf. artikel 32, såfremt 
følgende betingelser er opfyldt:

1. I perioden fra 1. januar 2016 til 31. 
december 2020 kan fyringsanlæg undtages 
fra at overholde emissionsgrænseværdierne 
i artikel 30, stk. 2, og afsvovlingssatserne i 
artikel 31, hvor dette er relevant, og fra at 
blive underlagt den nationale 
overgangsplan, jf. artikel 32, såfremt 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er mere på linje med andre europæiske mål, såsom temastrategien for 
luftforurening.

Ændringsforslag 250
Richard Seeber

Rådets holdning
Artikel 33 – stk. 1 – litra a

Rådets holdning Ændringsforslag

a) driftslederen for fyringsanlægget 
forpligter sig i en skriftlig erklæring, der 

a) driftslederen for fyringsanlægget 
forpligter sig i en skriftlig erklæring, der 
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forelægges den kompetente myndighed 
senest den 1. januar 2014, til ikke at drive 
anlægget i mere end 20 000 driftstimer fra 
den 1. januar 2016 og indtil den 31. 
december 2023

forelægges den kompetente myndighed 
senest den 1. januar 2014, til ikke at drive
anlægget i mere end 20 000 driftstimer fra 
den 1. januar 2016 og indtil den 31. 
december 2020

Or. en

Begrundelse

Den overgangsperiode for fyringsanlæg med en begrænset levetid, der er anført i holdningen, 
er alt for lang og ville hæmme opfyldelsen af EU's mål for luftkvalitet, som navnlig er fastsat i 
temastrategien for luftforurening (CAFE). Ændringen kan imødekommes, idet denne 
bestemmelse ikke var indeholdt i forslaget fra Kommissionen. 

Ændringsforslag 251
Esther de Lange

Rådets holdning
Artikel 33 – stk. 1 – litra a

Rådets holdning Ændringsforslag

a) driftslederen for fyringsanlægget 
forpligter sig i en skriftlig erklæring, der 
forelægges den kompetente myndighed 
senest den 1. januar 2014, til ikke at drive 
anlægget i mere end 20 000 driftstimer fra 
den 1. januar 2016 og indtil den 31. 
december 2023

a) driftslederen for fyringsanlægget 
forpligter sig i en skriftlig erklæring, der 
forelægges den kompetente myndighed 
senest den 1. januar 2014, til ikke at drive 
anlægget i mere end 20 000 driftstimer fra 
den 1. januar 2016 og indtil den 31. 
december 2020

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er mere på linje med andre europæiske mål, såsom temastrategien for 
luftforurening.
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Ændringsforslag 252
Theodoros Skylakakis

Rådets holdning
Artikel 33 – stk. 1 – litra a

Rådets holdning Ændringsforslag

a) driftslederen for fyringsanlægget 
forpligter sig i en skriftlig erklæring, der 
forelægges den kompetente myndighed 
senest den 1. januar 2014, til ikke at drive 
anlægget i mere end 20 000 driftstimer fra 
den 1. januar 2016 og indtil den 31. 
december 2023

a) driftslederen for fyringsanlægget 
forpligter sig i en skriftlig erklæring, der 
forelægges den kompetente myndighed 
senest den 1. januar 2014, til ikke at drive 
anlægget i mere end 30 000 driftstimer fra 
den 1. januar 2016 og indtil den 31. 
december 2023

Or. en

Begrundelse

De undtagelser, som Rådet har indført, er meget vigtige for energiforsyningssikkerheden i den 
kritiske periode 2016-2023, hvor målene i den "grønne pakke" skal realiseres samtidigt. 
Antallet driftstimer for eksisterende enheder, der gøres undtagelse for, bør forhøjes til 30 000 
(generelt) for perioden 01.01.2016-31.12.2023, således at energiforsyningssikkerheden 
garanteres, idet der tages hensyn til den omstændighed, at sådanne basisbelastningsenheder 
opererer under tekniske restriktioner (de er ikke i stand til at operere under den tekniske 
mindstebelastning eller under ofte varierende belastninger).

Ændringsforslag 253
Theodoros Skylakakis

Rådets holdning
Artikel 33 – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. I tilfælde af fyringsanlæg med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på over 
1 500 MW, der blev sat i drift før den 31. 
december 1986 og fyres med indenlandsk 
fast brændsel med en nedre brændværdi på 
under 5 800 kJ/kg, et fugtighedsindhold på 
mere end 45 vægtprocent, et kombineret 
fugtigheds- og askeindhold på mere end 60
vægtprocent og et calciumoxidindhold i 
asken på mere end 10 %, er antallet af 
driftstimer som omhandlet i stk. 1, litra a), 

4. I tilfælde af fyringsanlæg, der fyres med 
indenlandsk fast brændsel med en nedre 
brændværdi på under 5 800 kJ/kg, et 
fugtighedsindhold på mere end 45 
vægtprocent, et kombineret fugtigheds- og 
askeindhold på mere end 60 vægtprocent 
og et calciumoxidindhold i asken på mere 
end 10 %, er antallet af driftstimer som 
omhandlet i stk. 1, litra a), 50 000.
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32 000.

Or. en

Begrundelse

The derogations introduced by the Council are very important for the security of energy 
supply during the critical time period 2016-2023, when the targets of the “green package” 
must be realized simultaneously. Operating hours for existing Units to be opted-out should be 
increased to 30.000 (general case) and 50.000 (specific case for indigenous solid fuel of very 
poor quality) for 01.01.2016-31.12.2023, so that the security of energy supply is guaranteed, 
taking into account of the fact, that such base load Units operate under technical restrictions 
(they are not able to operate below the minimum technical load or in frequently varying 
loads).

Ændringsforslag 254
Antonio Masip Hidalgo

Rådets holdning
Artikel 33 – stk. 4 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

4a. I tilfælde af fyringsanlæg med en 
samlet nominel indfyret termisk effekt på 
over 900 MW, der blev sat i drift før den 
31. december 1975 og fyres med en 
blanding af jernsmeltningsgas med lav 
brændværdi og kul, således at kullet 
bidrager med 1,5 gange så meget energi 
som gassen, er antallet af driftstimer som 
omhandlet i stk. 1, litra a), 32 000.

Or. en

Ændringsforslag 255
Inés Ayala Sender

Rådets holdning
Artikel 33 – stk. 4 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

4a. I tilfælde af fyringsanlæg med en 
samlet nominel indfyret termisk effekt på 
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over 900 MW, der fik deres første 
tilladelse efter den 1. juli 1987, og som 
fyres med en blanding af 
jernsmeltningsgas med lav brændværdi og 
kul, således at kullet bidrager med 1,5 
gange så meget energi som gassen, er 
antallet af driftstimer som omhandlet i 
stk. 1, litra a), 32 000.

Or. en

Ændringsforslag 256
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Indtil den 31. december 2023 kan et 
fyringsanlæg undtages fra at overholde 
emissionsgrænseværdierne i artikel 30, stk. 
2, og afsvovlingssatserne i artikel 31, 
såfremt følgende betingelser er opfyldt:

1. Indtil den 31. december 2018 kan et 
fyringsanlæg undtages fra at overholde 
emissionsgrænseværdierne i artikel 30, stk. 
2, og afsvovlingssatserne i artikel 31, 
såfremt følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Ændring af ny tekst indsat af Rådet.

Ændringsforslag 257
Richard Seeber

Rådets holdning
Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Indtil den 31. december 2023 kan et 
fyringsanlæg undtages fra at overholde 
emissionsgrænseværdierne i artikel 30, stk. 
2, og afsvovlingssatserne i artikel 31, 
såfremt følgende betingelser er opfyldt:

1. Indtil den 31. december 2020 kan et 
fyringsanlæg undtages fra at overholde 
emissionsgrænseværdierne i artikel 30, stk. 
2, og afsvovlingssatserne i artikel 31, 
såfremt følgende betingelser er opfyldt:
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Or. en

Begrundelse

Den overgangsperiode for fyringsanlæg med en begrænset levetid, der er anført i holdningen, 
er alt for lang, og anvendelsesområdet for bredt. Dette ville dermed hæmme opfyldelsen af 
EU's mål for luftkvalitet, som navnlig er fastsat i temastrategien for luftforurening (CAFE). 
Ændringen kan imødekommes, idet denne bestemmelse ikke var indeholdt i forslaget fra 
Kommissionen. 

Ændringsforslag 258
Elisabetta Gardini

Rådets holdning
Article 35 – paragraph 1 – point a 

Rådets holdning Ændringsforslag

(a) den samlede nominelle indfyrede 
termiske effekt overskrider ikke 200 MW

a) den samlede nominelle indfyrede 
termiske effekt overskrider ikke 200 MW 
for så vidt angår centralvarmesystemer og 
højeffektive kraftvarmeværker som fastsat 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/8/EF af 11. februar 2004 om 
fremme af kraftvarmeproduktion på 
grundlag af en efterspørgsel efter 
nyttevarme på det indre marked for 
energi1

____

EUT L 52 af 21.2.2004, s. 50.

Or. it

Begrundelse

Når der er tale om centralvarmeproduktion er det ligeledes nødvendigt at tage hensyn til, at 
kraftvarmeværker adskiller sig fra andre fyringsanlæg ved at være særdeles effektive (som 
anerkendt i sjette miljøhandlingsprogram 2002-2012) og dermed har lavere emissioner. Alle 
kraftvarmeanlæg bør derfor behandles på samme måde som centralvarmeanlæg for at 
fremme kraftvarmeproduktion.
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Ændringsforslag 259
Richard Seeber

Rådets holdning
Artikel 35 – stk. 1 – litra a

Rådets holdning Ændringsforslag

a) den samlede nominelle indfyrede 
termiske effekt overskrider ikke 200 MW

a) den samlede nominelle indfyrede 
termiske effekt overskrider ikke 150 MW

Or. en

Begrundelse

Den overgangsperiode for fyringsanlæg med en begrænset levetid, der er anført i holdningen, 
er alt for lang, og anvendelsesområdet for bredt. Dette ville dermed hæmme opfyldelsen af 
EU's mål for luftkvalitet, som navnlig er fastsat i temastrategien for luftforurening (CAFE). 
Ændringen kan imødekommes, idet denne bestemmelse ikke var indeholdt i forslaget fra 
Kommissionen. 

Ændringsforslag 260
Elisabetta Gardini

Rådets holdning
Artikel 35 – stk. 1 – litra c

Rådets holdning Ændringsforslag

(c) mindst 50 % af anlæggets 
nyttevarmeproduktion som et rullende 
gennemsnit over en femårs periode leveres 
til et offentligt fjernvarmenet i form af 
damp eller varmt vand samt

(c) mindst 50 % af anlæggets 
nyttevarmeproduktion som et rullende 
gennemsnit over en femårs periode leveres 
til et offentligt fjernvarmenet vand eller 
andre kraftvarmeværker i form af damp 
eller varmt vand samt

Or. it

Begrundelse

Når der er tale om centralvarmeproduktion er det ligeledes nødvendigt at tage hensyn til, at 
kraftvarmeværker adskiller sig fra andre fyringsanlæg ved at være særdeles effektive (som 
anerkendt i sjette miljøhandlingsprogram 2002-2012) og dermed har lavere emissioner. Alle 
kraftvarmeanlæg bør derfor behandles på samme måde som centralvarmeanlæg for at 
fremme kraftvarmeproduktion.
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Ændringsforslag 261
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Artikel 35 – stk. 1 – litra d

Rådets holdning Ændringsforslag

d) de emissionsgrænseværdier for 
svovldioxid, nitrogenoxider og støv, der er 
fastsat i anlæggets godkendelse, og som 
finder anvendelse den 31. december 2015, 
især i henhold til kravene i direktiv 
2001/80/EF og 2008/1/EF, bibeholdes som 
minimum indtil den 31. december 2023.

d) de emissionsgrænseværdier for 
svovldioxid, nitrogenoxider og støv, der er 
fastsat i anlæggets godkendelse, og som 
finder anvendelse den 31. december 2015, 
især i henhold til kravene i direktiv 
2001/80/EF og 2008/1/EF, bibeholdes som 
minimum indtil den 31. december 2018.

Or. en

Begrundelse

Ændring af ny tekst indsat af Rådet.

Ændringsforslag 262
Richard Seeber

Rådets holdning
Article 35 – paragraph 1 – point d

Rådets holdning Ændringsforslag

d) de emissionsgrænseværdier for 
svovldioxid, nitrogenoxider og støv, der er 
fastsat i anlæggets godkendelse, og som 
finder anvendelse den 31. december 2015, 
især i henhold til kravene i direktiv 
2001/80/EF og 2008/1/EF, bibeholdes som 
minimum indtil den 31. december 2023.

d) de emissionsgrænseværdier for 
svovldioxid, nitrogenoxider og støv, der er 
fastsat i anlæggets godkendelse, og som 
finder anvendelse den 31. december 2015, 
især i henhold til kravene i direktiv 
2001/80/EF og 2008/1/EF, bibeholdes som 
minimum indtil den 31. december 2020.

Or. en

Begrundelse

Den overgangsperiode for fyringsanlæg med en begrænset levetid, der er anført i holdningen, 
er alt for lang, og anvendelsesområdet for bredt. Dette ville dermed hæmme opfyldelsen af 
EU's mål for luftkvalitet, som navnlig er fastsat i temastrategien for luftforurening (CAFE). 
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Ændringen kan imødekommes, idet denne bestemmelse ikke var indeholdt i forslaget fra 
Kommissionen. 

Ændringsforslag 263
Elisabetta Gardini

Rådets holdning
Artikel 35 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Senest den 1. januar 2016 sender 
medlemsstaterne Kommissionen en 
fortegnelse over alle de fyringsanlæg, der 
er omfattet af stk. 1, med angivelse af deres 
samlede nominelle indfyrede termiske 
effekt, de anvendte brændselstyper og de 
emissionsgrænseværdier for svovldioxid, 
nitrogenoxider og støv, der finder 
anvendelse. For så vidt angår fyringsanlæg, 
for hvilke stk. 1 finder anvendelse og i den 
periode, der er nævnt i stk. 1, meddeler 
medlemsstaterne endvidere hvert år 
Kommissionen, hvilken andel af hvert 
anlægs nyttevarmeproduktion der blev 
leveret til et offentligt fjernvarmenet i form 
af damp eller varmt vand, udtrykt som et 
rullende gennemsnit over de foregående 
fem år.

2. Senest den 1. januar 2016 sender 
medlemsstaterne Kommissionen en 
fortegnelse over alle de fyringsanlæg, der 
er omfattet af stk. 1, med angivelse af deres 
samlede nominelle indfyrede termiske 
effekt, de anvendte brændselstyper og de 
emissionsgrænseværdier for svovldioxid, 
nitrogenoxider og støv, der finder 
anvendelse. For så vidt angår fyringsanlæg, 
for hvilke stk. 1 finder anvendelse og i den 
periode, der er nævnt i stk. 1, meddeler 
medlemsstaterne endvidere hvert år 
Kommissionen, hvilken andel af hvert 
anlægs nyttevarmeproduktion der blev 
leveret til et offentligt fjernvarmenet eller 
andre kraftvarmeværker i form af damp 
eller varmt vand, udtrykt som et rullende 
gennemsnit over de foregående fem år.

Or. it

Begrundelse

Når der er tale om centralvarmeproduktion er det ligeledes nødvendigt at tage hensyn til, at 
kraftvarmeværker adskiller sig fra andre fyringsanlæg ved at være særdeles effektive (som 
anerkendt i sjette miljøhandlingsprogram 2002-2012) og dermed har lavere emissioner. Alle 
kraftvarmeanlæg bør derfor behandles på samme måde som centralvarmeanlæg for at 
fremme kraftvarmeproduktion.
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Ændringsforslag 264
Elisabetta Gardini

Rådets holdning
Artikel 36

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 36
Geologisk lagring af kuldioxid

udgår

1. Medlemsstaterne sikrer, at operatører 
af alle fyringsanlæg med en nominel 
effekt på 300 MW eller derover, hvortil 
den første godkendelse til opførelse eller i 
mangel af en sådan procedure den første 
driftstilladelse er givet efter 
ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 
2009 om geologisk lagring af kuldioxid, 
har vurderet, om følgende betingelser er 
opfyldt:
 (a) der er passende lagringslokalitet til 
rådighed
(b) det er teknisk og økonomisk muligt at 
anlægge transportnet
(c) det er teknisk og økonomisk muligt at 
eftermontere udstyr til 
kuldioxidopsamling.
2. Hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt, 
sikrer den kompetente myndighed, at der 
afsættes tilstrækkelig plads på anlægget til 
det nødvendige udstyr til opsamling og 
komprimering af kuldioxid. Den 
kompetente myndighed fastslår, om 
betingelserne er opfyldt, på grundlag af 
den i stk. 1 nævnte vurdering og andre 
tilgængelige oplysninger, især vedrørende 
beskyttelsen af miljøet og menneskers 
sundhed.

Or. it

Begrundelse

Overlapning med andre direktiver, som allerede er i kraft, bør undgås.
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Ændringsforslag 265
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Artikel 38 – stk. 1 

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
overvågningen af de luftforurenende 
stoffer gennemføres i overensstemmelse 
med bilag V, del 3.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
overvågningen af de luftforurenende 
stoffer gennemføres i overensstemmelse 
med bilag V, del 3. Medlemsstaterne 
stiller et sammendrag af oplysningerne til 
rådighed for offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 266
Elisabetta Gardini

Rådets holdning
Artikel 40 – stk. 3 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

3a. De i denne artikel fastsatte 
beregningsmetoder finder ikke anvendelse 
på de i artikel 30, stk. 2, omhandlede 
blandede fyringsanlæg, som anvender 
affaldsgasser fra stålproduktion. Sådanne 
fyringsanlæg er omfattet af artikel 14, stk. 
6.

Or. it

Begrundelse

På grund af det tryk, som forårsages af affaldsgassen i denne type fyringsanlæg, er det ikke 
muligt at anvende beregningsmetoderne i artikel 40. Artikel 14, stk. 6, bør derfor finde 
anvendelse. 
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Ændringsforslag 267
Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz

Rådets holdning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

For affaldsmedforbrændingsanlæg, der 
fyrer med indenlandsk fast brændsel, og 
som ikke kan overholde 
emissionsgrænseværdierne for 
svovldioxid, jf. bilag VI, del 4, på grund af 
dette brændsels karakteristika, kan 
medlemsstaterne i stedet anvende de 
minimumsafsvovlingssatser, der er 
angivet i bilag V, del 5, i 
overensstemmelse med reglerne i del 6 i 
nævnte bilag.

Or. de

Begrundelse

I henhold til direktiv 2000/76/EF og 2001/80/EF er medforbrænding også tilladt i 
fyringsanlæg, der benytter indenlandsk brændsel med højt svovlindhold. Rådets fælles 
holdning giver også mulighed for at anvende indenlandsk kul med højt svovlindhold, dog ikke 
i medforbrændingsanlæg. For at spare på ressourcerne og af hensynet til lige behandling bør 
det ligeledes være muligt at anvende indenlandsk kul med højt svovlindhold i 
medforbrændingsanlæg i overensstemmelse med de afsvovlingssatser, som er fastsat i bilag 5.

Ændringsforslag 268
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Artikel 72 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
Kommissionen forsynes med oplysninger 
om gennemførelsen af dette direktiv, om 
repræsentative data vedrørende emissioner 
og andre former for forurening, om 
emissionsgrænseværdier, om anvendelsen 
af den bedste tilgængelige teknik i 
overensstemmelse med artikel 15 og 16 og 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
Kommissionen forsynes med oplysninger 
om gennemførelsen af dette direktiv, om 
repræsentative data vedrørende emissioner 
og andre miljøpåvirkninger, om 
emissionsgrænseværdier, om anvendelsen 
af den bedste tilgængelige teknik i 
overensstemmelse med artikel 14 og 15 og
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om fremskridt med hensyn til udvikling og 
anvendelse af nye teknikker i 
overensstemmelse med artikel 27.
Medlemsstaterne stiller oplysningerne til 
rådighed elektronisk.

om dispensationer i medfør af artikel 15, 
stk. 4, samt om fremskridt med hensyn til 
udvikling og anvendelse af nye teknikker i 
overensstemmelse med artikel 27.

Medlemsstaterne udvikler og opgraderer 
jævnligt deres nationale
informationssystemer for at kunne stille 
de i første afsnit omhandlede oplysninger 
til rådighed elektronisk for 
Kommissionen. Medlemsstaterne stiller et 
sammendrag af oplysningerne til 
rådighed for offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 269
Elisabetta Gardini

Rådets holdning
Artikel 72 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
Kommissionen forsynes med oplysninger 
om gennemførelsen af dette direktiv, om 
repræsentative data vedrørende emissioner 
og andre former for forurening, om 
emissionsgrænseværdier, om anvendelsen 
af den bedste tilgængelige teknik i 
overensstemmelse med artikel 15 og 16 og 
om fremskridt med hensyn til udvikling og 
anvendelse af nye teknikker i 
overensstemmelse med artikel 27. 
Medlemsstaterne stiller oplysningerne til 
rådighed elektronisk.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
Kommissionen forsynes med oplysninger 
om gennemførelsen af dette direktiv, om 
repræsentative data vedrørende emissioner 
og andre former for forurening, om 
emissionsgrænseværdier, om 
dispensationer i medfør af artikel 15, stk. 
4, og de derfor anførte grunde, om 
anvendelsen af den bedste tilgængelige 
teknik i overensstemmelse med artikel 15 
og 16 og om fremskridt med hensyn til 
udvikling og anvendelse af nye teknikker i 
overensstemmelse med artikel 27. 
Medlemsstaterne stiller oplysningerne til 
rådighed elektronisk.

Or. it

Begrundelse

Med henblik på at forhindre misbrug bør dispensationer bevilget af de kompetente 
myndigheder i overensstemmelse med artikel 15 anmeldes til Kommissionen i henhold til 
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artikel 59, stk. 4, om anlæg, der anvender organiske opløsningsmidler. 

Ændringsforslag 270
Richard Seeber

Rådets holdning
Artikel 72 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
Kommissionen forsynes med oplysninger 
om gennemførelsen af dette direktiv, om 
repræsentative data vedrørende emissioner 
og andre former for forurening, om 
emissionsgrænseværdier, om anvendelsen 
af den bedste tilgængelige teknik i 
overensstemmelse med artikel 15 og 16 og 
om fremskridt med hensyn til udvikling og 
anvendelse af nye teknikker i 
overensstemmelse med artikel 27.
Medlemsstaterne stiller oplysningerne til 
rådighed elektronisk.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
Kommissionen forsynes med oplysninger 
om gennemførelsen af dette direktiv, om 
repræsentative data vedrørende emissioner 
og andre former for forurening, om 
emissionsgrænseværdier, om anvendelsen 
af den bedste tilgængelige teknik i 
overensstemmelse med artikel 14 og 15 og 
navnlig udstedelse af dispensationer i 
henhold til artikel 15, stk.4, samt om 
fremskridt med hensyn til udvikling og 
anvendelse af nye teknikker i 
overensstemmelse med artikel 27.
Medlemsstaterne stiller oplysningerne til 
rådighed elektronisk.

Or. en

Ændringsforslag 271
Åsa Westlund

Rådets holdning
Artikel 72 – stk. 4 – litra a

Rådets holdning Ændringsforslag

a) for fyringsanlæg, der er omfattet af 
artikel 31, svovlindholdet i det 
indenlandske faste brændsel, der er 
anvendt, og den afsvovlingssats, der er 
opnået, som et månedligt gennemsnit, samt

a) for fyringsanlæg, der er omfattet af 
artikel 31, den tekniske begrundelse for, at 
det ikke er muligt at overholde 
emissionsgrænseværdierne i artikel 33, 
stk. 2 og 3, svovlindholdet i det 
indenlandske faste brændsel, der er 
anvendt, og den afsvovlingssats, der er 
opnået, som et månedligt gennemsnit, samt
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Or. en

Begrundelse

Ændring af nye undtagelser indsat af Rådet. De medlemsstater, der har anlæg, der anvender 
den særlige afsvovlingssats, skal give en teknisk begrundelse for, hvorfor det ikke er muligt at 
overholde de almindelige emissionsgrænseværdier.

Ændringsforslag 272
Oreste Rossi

Rådets holdning
Artikel 72 - stk. 4 - litra b

Rådets holdning Ændringsforslag

b) for fyringsanlæg, der ikke er i drift i 
mere end 1 500 driftstimer om året som 
rullende gennemsnit over en femårs 
periode, antallet af driftstimer om året.

b) for fyringsanlæg, der ikke er i drift i 
mere end 3 000 driftstimer om året som 
rullende gennemsnit over en femårs 
periode, antallet af driftstimer om året.

Or. it

Begrundelse

Det menes, at 3 000 driftstimer om året er mere repræsentative for de kraftværker, som 
dækker produktionstoppe.

Ændringsforslag 273
Elena Oana Antonescu; Rareş-Lucian Niculescu

Rådets holdning
Artikel 73 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Kommissionen undersøger inden den 
31. december 2012, om der er behov for: 

udgår

a) at kontrollere emissioner fra:
i) forbrænding af brændsel i anlæg med 
en samlet nominel indfyret termisk effekt 
på mindre end 50 MW 
ii) intensivt kvægopdræt, og 



PE439.995v01-00 70/79 AM\810289DA.doc

DA

iii) spredning af staldgødning, samt
b) i bilag I at fastsætte:
i) differentierede kapacitetstærskler for 
opdræt af forskellige fjerkræarter
ii) kapacitetstærskler for samtidigt opdræt 
af forskellige typer af dyr på den samme 
bedrift.
Den aflægger rapport om resultaterne af 
denne undersøgelse til Europa-
Parlamentet og til Rådet ledsaget, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et forslag til 
retsakt.

Or. en

Ændringsforslag 274
Mairead McGuinness

Rådets holdning
Artikel 73 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Kommissionen undersøger inden den
31. december 2012, om der er behov for: 

udgår

a) at kontrollere emissioner fra:
i) forbrænding af brændsel i anlæg med 
en samlet nominel indfyret termisk effekt 
på mindre end 50 MW 
ii) intensivt kvægopdræt, og 
iii) spredning af staldgødning, samt
b) i bilag I at fastsætte:
i) differentierede kapacitetstærskler for 
opdræt af forskellige fjerkræarter
ii) kapacitetstærskler for samtidigt opdræt 
af forskellige typer af dyr på den samme 
bedrift.
Den aflægger rapport om resultaterne af 
denne undersøgelse til Europa-
Parlamentet og til Rådet ledsaget, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et forslag til 
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retsakt.

Or. en

Begrundelse

Denne yderligere revisionsbestemmelse er unødvendig. Hvis der skulle opstå et behov for 
sådanne reguleringer i fremtiden, kan Kommissionen til enhver tid revidere direktivet.

Ændringsforslag 275
Christa Klaß

Rådets holdning
Artikel 73 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Kommissionen undersøger inden den 
31. december 2012, om der er behov for: 

udgår

a) at kontrollere emissioner fra:
i) forbrænding af brændsel i anlæg med 
en samlet nominel indfyret termisk effekt 
på mindre end 50 MW 
ii) intensivt kvægopdræt, samt 
iii) spredning af staldgødning, samt
b) i bilag I at fastsætte:
i) differentierede kapacitetstærskler for 
opdræt af forskellige fjerkræarter

ii) kapacitetstærskler for samtidigt opdræt 
af forskellige typer af dyr på den samme 
bedrift.
Den aflægger rapport om resultaterne af 
denne undersøgelse til Europa-
Parlamentet og til Rådet ledsaget, hvis det 
er hensigtsmæssigt, af et forslag til 
retsakt.

Or. xm

Begrundelse

Gasturbiner kan ikke altid drives med naturgas, men skal også kunne arbejde med 
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flybrændstof. Dette er vigtigt, hvis der skulle opstå mangel på naturgas. De foreslåede 
grænseværdier kan selv ved hjælp af den mest moderne teknik kun opnås ved uforholdsmæssig 
brug af ressourcer af frisk vand og ammoniak. De grænseværdier, som Rådet har foreslået, er 
ikke i overensstemmelse med de grænseværdier for store forbrændingsanlæg, som er fastsat i 
direktivet.  Deri fastslås det, at målte emissioner af nitrogenoxider skal ligge på mellem 120-
350 mg/Nm³. 

Ændringsforslag 276
Elisabetta Gardini

Rådets holdning
Artikel 73 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – nr. i

Rådets holdning Ændringsforslag

i) forbrænding af brændsel i anlæg med 
en samlet nominel indfyret termisk effekt 
på mindre end 50 MW

udgår

Or. it

Begrundelse

Anlæg med en indfyret termisk effekt på under 50 MW bidrager ikke i nogen væsentlig 
udstrækning til emissionerne. Der findes desuden ikke nogen BAT-referencedokumenter.

Ændringsforslag 277
Marianne Thyssen

Rådets holdning
Artikel 73 – stk. 2 – litra a – nr. ii

Rådets holdning Ændringsforslag

ii) intensivt kvægopdræt, og udgår

Or. en

Begrundelse

Denne yderligere revisionsbestemmelse er unødvendig. Hvis der skulle opstå et behov for 
sådanne reguleringer i fremtiden, kan Kommissionen til enhver tid revidere direktivet. 
Desuden står udvidelsen af dette direktivs anvendelsesområde ikke i forhold til de mulige 
miljømæssige konsekvenser, de pågældende aktiviteter kunne medføre. 
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Ændringsforslag 278
Marianne Thyssen

Rådets holdning
Artikel 73 – stk. 2 – litra a – nr. iii

Rådets holdning Ændringsforslag

iii) spredning af staldgødning, samt udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 279
Åsa Westlund

Rådets holdning
Artikel 73 – stk. 2 – litra a – nr. iii a-iii d (nye)

Rådets holdning Ændringsforslag

iiia) anlæg, der udfører de i punkt 2.1 og 
2.2 i bilag I omhandlede aktiviteter, 
navnlig dioxiner og furaner, og
iiib) anlæg, der udfører de i punkt 1.1 og 
1.2 i bilag I omhandlede aktiviteter, 
navnlig kviksølv, og
iiic) anlæg, der udfører de i punkt 2.1, 2.2, 
2.3 og 2.4 i bilag I omhandlede aktiviteter, 
navnlig tungmetaller og deres 
forbindelser såsom arsen, cadmium, 
chrom, cyanider, bly, nikkel, kobber,  
dioxiner og furaner, perfluorcarboner, 
phenoler, polycykliske aromatiske 
kulbrinter, og svovlhexafluorid, samt
(iiid) alle andre anlæg omfattet af bilag I, 
når det er fastslået i det europæiske PRTR 
for indberetningsåret 2007, at en given 
aktivitet under bilag I bidrager til mindst 
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[20 %] af de samlede emissioner fra bilag 
I-aktiviteter. 

Or. en

Begrundelse

Ændring af nye tekst indsat af Rådet. Den Europæiske Sikkerhedsnet udgør en vigtig minimal 
beskyttelse mod fortsat dårlig gennemførelse af BAT. Det er vigtigt, at Kommissionen 
vurderer de samlede emissioner forårsaget af bilag I-aktiviteter og fremsætter lovforslag med 
henblik på at kontrollere emissionerne fra de sektorer, der bidrager mest til de samlede 
emissioner, i overensstemmelse med princippet om forebyggelse af forurening.

Ændringsforslag 280
Marianne Thyssen

Rådets holdning
Artikel 73 – stk. 2 – litra b

Rådets holdning Ændringsforslag

b) i bilag I at fastsætte: udgår
i) differentierede kapacitetstærskler for 
opdræt af forskellige fjerkræarter
ii) kapacitetstærskler for samtidigt opdræt 
af forskellige typer af dyr på den samme 
bedrift.

Or. en

Begrundelse

Denne yderligere revisionsbestemmelse er unødvendig. Hvis der skulle opstå et behov for 
sådanne reguleringer i fremtiden, kan Kommissionen til enhver tid revidere direktivet. 
Desuden står udvidelsen af dette direktivs anvendelsesområde ikke i forhold til de mulige 
miljømæssige konsekvenser, de pågældende aktiviteter kunne medføre. 
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Ændringsforslag 281
Åsa Westlund

Rådets holdning
Artikel 74

Rådets holdning Ændringsforslag

Med henblik på at muliggøre at 
bestemmelserne i dette direktiv tilpasses til 
den videnskabelige og tekniske udvikling 
på baggrund af de bedste tilgængelige 
teknikker, vedtager Kommissionen 
delegerede retsakter efter artikel 76 for så 
vidt angår tilpasningen af bilag V, del 3 og 
4, bilag VI, del 2, 6, 7 og 8, og bilag VII, 
del 5, 6, 7 og 8, til sådan videnskabelig og 
teknisk udvikling.

1. Med henblik på at muliggøre at 
bestemmelserne i dette direktiv tilpasses til
den videnskabelige og tekniske udvikling 
på baggrund af de bedste tilgængelige 
teknikker, skal Kommissionen med 
forbehold af artikel 13, stk. 5a, supplere, 
og eventuelt justere, mindstekravene i 
bilagene til dette direktiv ved hjælp af
delegerede retsakter efter artikel 76, i hvert 
fald for så vidt angår følgende:
a) senest den 31. december 2011 
fastsættelse af emissionsgrænseværdier 
samt overvågnings- og overholdelseskrav 
for emissioner af dioxiner og furaner fra 
anlæg, der udfører de i punkt 2.1 og 2.2. i 
bilag I omhandlede aktiviteter
b) senest den 31. december 2013 
vedtagelse af forebyggende 
foranstaltninger, herunder 
emissionsgrænseværdier, for 
kviksølvemissioner fra de i punkt 1.1 og 
1.2 i bilag I omhandlede aktiviteter.
2. Inden vedtagelsen af de i stk. 1 
omhandlede foranstaltninger hører 
Kommissionen de relevante 
industriorganisationer og ikke-statslige 
organisationer, der fremmer 
miljøbeskyttelse, og aflægger beretning 
om resultatet af høringerne og om, 
hvorledes der er taget hensyn til dem.

Or. en

Begrundelse

Partial reinstatement of first reading amendment 61. The European Safety net provides for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT. It is essential 
that the European Safety net is based on technical considerations derived from what can be 
achieved by BAT and set in accordance to the pollution prevention and polluter pays 
principle. A coherent approach would be to set minimum binding requirements for particular 
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polluting substances in priority for those particular industry sectors where it is established 
that they contribute most to the total share of industrial emissions. 

Ændringsforslag 282
Richard Seeber

Rådets holdning
Artikel 74 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 74a
Mindstekrav for aktiviteter anført i bilag I
1. Hvis en vurdering af status for 
gennemførelsen af den bedste 
tilgængelige teknik i forbindelse med de 
aktiviteter, der er fastsat i bilag I, eller af 
disse aktiviteters indvirkning på miljøet 
som helhed viser et behov for en EU-
indsats, fremlægger Kommissionen, på 
basis af BAT-referencedokumenterne og 
uanset bestemmelserne i artikel 74, et 
lovgivningsmæssigt forslag til fastsættelse 
af emissionsgrænseværdier og 
overvågnings- og overensstemmelseskrav 
som EU-dækkende mindstekrav. 
Emissionsgrænseværdierne kan suppleres 
med tilsvarende parametre eller tekniske 
foranstaltninger, forudsat at der kan 
opnås et tilsvarende 
miljøbeskyttelsesniveau ved hjælp af 
sådanne tilsvarende parametre.
2. Ved vurdering af behovet for de 
mindstekrav, der er omhandlet i stk. 1, 
skal Kommissionen især tage hensyn til 
de oplysninger, der stilles til rådighed af
medlemsstaterne i henhold til artikel 72, 
stk. 1.
3. Før Kommissionen fremlægger det i 
stk. 1 nævnte forslag, hører den eksperter 
fra medlemsstaterne, relevante 
brancheorganisationer og ikke-statslige 
organisationer, der fremmer 
miljøbeskyttelse, og aflægger beretning 
om resultatet af høringerne og om, 
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hvorledes der er taget hensyn til dem.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilstræber et kompromis mellem artikel 15, stk. 4, i holdningen og 
ændringsforslag 62 fra Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning: Men i modsætning 
til ændringsforslag 62 skal mindstekravene til aktiviteter anført i bilag I i henhold til artikel 
19 i det eksisterende direktiv 2008/1/EF vedtages på et individuelt grundlag og være omfattet 
af den fælles beslutningsprocedure. Behovet for mindstekrav bør især fastslås på grundlag af 
medlemsstaternes gennemførelsesrapportering. 

Ændringsforslag 283
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Artikel 74 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 74a
Mindstekrav

1. Uden at artikel 67 berøres heraf, 
fastsætter Kommissionen senest 12 
måneder efter offentliggørelsen af et 
BAT-referencedokument i 
overensstemmelse med artikel 14, og på 
grundlag af BAT-konklusionerne i BAT-
referencedokumentet, 
emissionsgrænseværdier samt 
overvågnings- og overensstemmelseskrav 
som mindstekrav.
Emissionsgrænseværdier kan suppleres 
med tilsvarende parametre eller tekniske
foranstaltninger, forudsat at der kan 
opnås et tilsvarende 
miljøbeskyttelsesniveau ved hjælp af 
sådanne tilsvarende parametre.
Sådanne mindstekrav fastsættes med 
tanke på betydelige miljøbelastninger 
forårsaget af de pågældende aktiviteter 
eller anlæg og baseres på BAT-AEL. 
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
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dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
69, stk. 2.
2. Inden vedtagelsen af de i stk. 1 
omhandlede 
gennemførelsesforanstaltninger hører 
Kommissionen de relevante 
industriorganisationer og ikke-statslige 
organisationer, der fremmer 
miljøbeskyttelse, og aflægger beretning 
om resultatet af høringerne og om, 
hvorledes der er taget hensyn til dem.
3. I overensstemmelse med stk. 1 og 2 
fastsætter Kommissionen navnlig, og 
senest den 31. december 2011, 
emissionsgrænseværdier samt 
overvågnings- og overholdelseskrav for 
emissioner af dioxiner og furaner fra 
anlæg, der udfører de i punkt 2.1 og 2.2. i 
bilag I omhandlede aktiviteter. 
Medlemsstaterne eller deres kompetente 
myndigheder kan fastsætte strengere 
emissionsgrænseværdier for emissioner af 
dioxiner og furaner.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
69, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 284
Elisabetta Gardini

Rådets holdning
Artikel 80 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme artikel 2, artikel 3, stk. 
10-13, stk. 17-22, stk. 25-29 og stk. 33-35, 

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme artikel 2, artikel 3, stk. 
10-13, stk. 17-22, stk. 25-29 og stk. 33-35, 
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artikel 4, stk. 2 og 3, artikel 5, stk. 1, 
artikel 7, artikel 8 og 10, artikel 11, litra e) 
og h), artikel 12, stk. 1, litra e) og h), 
artikel 13, stk. 7, artikel 14, stk. 1, litra c), 
nr. ii), artikel 14, stk. 1, litra d), e), f) og h), 
artikel 14, stk. 2-7, artikel 15, stk. 2-5, 
artikel 16, 17 og 19, artikel 21, stk. 2-5, 
artikel 22 og 23, artikel 24, stk. 2, 3 og 4, 
artikel 27, 28 og 29, artikel 30, stk. 3, 4, 7, 
8 og 9, artikel 31, 32, 33, 34, 35 og 36, 
artikel 38, artikel 40, stk. 2 og 3, artikel 41, 
42 og 43, artikel 45, stk. 1 og 2, artikel 57, 
stk. 1, artikel 58, artikel 59, stk. 5, artikel 
63, artikel 70, stk. 2 og 3, artikel 71, 72 og 
79 og første afsnit og punkt 1.4, punkt 2.5, 
litra b), punkt 3.1, 4 og 5, punkt 6.1, litra 
c), punkt 6.4, litra b), punkt 6.9, 6.10 og 
6.11 i bilag I, bilag II, punkt 12 i bilag III, 
bilag V, litra b) i del 1, punkt 2.2, 2.4, 3.1 
og 3.2 i del 4, punkt 2.5 og 2.6 i del 6 og 
punkt 1.1, litra d), i del 8 i bilag VI, punkt 
2 i del 4, punkt 1 i del 5, punkt 3 i del 7 i 
bilag VII, punkt 1 og punkt 2, litra c), i del 
1, punkt 2 og 3 i del 2 og del 3 i bilag VIII 
senest ….*

artikel 4, stk. 2 og 3, artikel 5, stk. 1, 
artikel 7, artikel 8 og 10, artikel 11, litra e) 
og h), artikel 12, stk. 1, litra e) og h), 
artikel 13, stk. 7, artikel 14, stk. 1, litra c), 
nr. ii), artikel 14, stk. 1, litra d), e), f) og h), 
artikel 14, stk. 2-7, artikel 15, stk. 2-5, 
artikel 16, 17 og 19, artikel 21, stk. 2-5, 
artikel 22 og 23, artikel 24, stk. 2, 3 og 4, 
artikel 27, 28 og 29, artikel 30, stk. 3, 4, 7, 
8 og 9, artikel 31, 32, 33, 34, 35 og 36, 
artikel 38, artikel 40, stk. 2 og 3, artikel 41, 
42 og 43, artikel 45, stk. 1 og 2, artikel 57, 
stk. 1, artikel 58, artikel 59, stk. 5, artikel 
63, artikel 70, stk. 2 og 3, artikel 71, 72 og 
79 og første afsnit og punkt 1.4, punkt 2.5, 
litra b), punkt 3.1, 4 og 5, punkt 6.1, litra 
c), punkt 6.4, litra b), punkt 6.9, 6.10 og 
6.11 i bilag I, bilag II, punkt 12 i bilag III, 
bilag V, litra b) i del 1, punkt 2.2, 2.4, 3.1 
og 3.2 i del 4, punkt 2.5 og 2.6 i del 6 og 
punkt 1.1, litra d), i del 8 i bilag VI, punkt 
2 i del 4, punkt 1 i del 5, punkt 3 i del 7 i 
bilag VII, punkt 1 og punkt 2, litra c), i del 
1, punkt 2 og 3 i del 2 og del 3 i bilag VIII 
senest 1. januar 2016.

Medlemsstaterne anvender disse love og 
bestemmelser fra den samme dag.

Medlemsstaterne anvender disse love og 
bestemmelser fra den samme dag.

De skal ved vedtagelsen indeholde en 
henvisning til dette direktiv eller skal ved 
offentliggørelsen ledsages af en sådan 
henvisning. De nærmere regler for 
henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne.

De skal ved vedtagelsen indeholde en 
henvisning til dette direktiv eller skal ved 
offentliggørelsen ledsages af en sådan 
henvisning. De nærmere regler for 
henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne.

* EUT: To år efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. it

Begrundelse

Datoen for ikrafttrædelsen af de nye bestemmelse bør være den samme for alle typer anlæg. 
Dette ændringsforslag fjerner også en uoverensstemmelse om tidspunktet for ophævelsen af 
direktiv 2001/80/EF i medfør af artikel 8, stk. 1.


