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Amendement 166
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Artikel 21 – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. De lidstaten treffen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
bevoegde autoriteit alle 
vergunningsvoorwaarden geregeld toetst 
overeenkomstig de leden 2 tot en met 5 en 
deze bijstelt als dat nodig is om de 
naleving van deze richtlijn te garanderen.

1. De lidstaten treffen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
bevoegde autoriteit alle 
vergunningsvoorwaarden geregeld toetst 
overeenkomstig de leden 2 tot en met 5 en 
deze bijstelt als dat nodig is om de 
naleving van deze richtlijn te garanderen, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
investeringscycli en onevenredig hoge 
kosten voor de betreffende exploitanten 
worden vermeden.

Or. en

Motivering

Bij de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden moet rekening worden gehouden met 
gebruikelijke investeringscycli, en een en ander mag niet leiden tot onevenredig hoge kosten 
voor de betrokken exploitanten in vergelijking met de milieuvoordelen. De mogelijkheden 
voor aanpassing van de bestaande voorzieningen ter vermindering van de emissies zijn in veel 
gevallen zeer beperkt.

Amendement 167
Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Artikel 21 – lid 3

Standpunt van de Raad Amendement

3. Binnen vijf jaar na de bekendmaking 
van overeenkomstig artikel 13, lid 5, 
genomen besluiten over BBT-conclusies 
betreffende de hoofdactiviteit van een 
installatie, ziet de bevoegde autoriteit erop 
toe dat:

3. Als de Commissie overeenkomstig 
artikel 13, lid 5, genomen besluiten over 
BBT-conclusies betreffende de 
hoofdactiviteit van een installatie 
bekendmaakt, zien de lidstaten erop toe 
dat de bevoegde autoriteit binnen vijf jaar 
na de bekendmaking van de 
referentiedocumenten de 
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vergunningsvoorwaarden voor de 
betrokken installatie toetst en zo nodig 
bijstelt.

a) alle vergunningsvoorwaarden voor de 
betrokken installatie worden getoetst en, 
indien noodzakelijk, geactualiseerd om 
ervoor te zorgen dat de voorschriften van 
deze richtlijn en, met name, artikel 15, 
leden 3 en 4, indien van toepassing, 
worden nageleefd;

De eerste alinea is eveneens van 
toepassing op alle overeenkomstig 
artikel 15, lid 4, toegestane afwijkingen.

b) de installatie aan die 
vergunningsvoorwaarden voldoet.
Bij de toetsing worden alle nieuwe of 
herziene BBT-conclusies in aanmerking 
genomen die voor de installatie gelden en 
die sinds de afgifte of de laatste toetsing 
van de vergunning zijn aangenomen 
overeenkomstig artikel 13, lid 5.

Or. de

Motivering

Een termijn van vijf jaar voor de toetsing en naleving van de voorwaarden is veel te kort en 
houdt geen rekening met gebruikelijke investeringscycli in het bedrijfsleven noch met het feit 
dat veel meer dan vijf jaar kunnen verlopen tussen de planning en de uitvoering van grote 
industriële projecten. Dit voorstel is gebaseerd op de tekst van artikel 22, lid 3, van de versie 
in eerste lezing van het EP.

Amendement 168
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

3. Binnen vijf jaar na de bekendmaking van 
overeenkomstig artikel 13, lid 5, genomen 
besluiten over BBT-conclusies betreffende 
de hoofdactiviteit van een installatie, ziet 
de bevoegde autoriteit erop toe dat:

3. Binnen vier jaar na de bekendmaking 
van overeenkomstig artikel 13, lid 5, 
genomen besluiten over BBT-conclusies 
ziet de bevoegde autoriteit erop toe dat:

Or. en
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(Gedeeltelijke wederopneming van amendement 37 in eerste lezing.)

Motivering

De BREF's zijn het resultaat van een lang proces en ze moeten, nadat eenmaal een besluit 
over de BBT-conclusies is genomen, sneller in de praktijk worden gebracht om ervoor te 
zorgen dat de dynamiek in het streven naar milieu-innovatie behouden blijft. Daarom betekent 
de voorgestelde termijn van 4 jaar na de bekendmaking een goed compromis tussen het 
voorstel van de Commissie en dat van de Raad. De tekst van de Raad dreigt te leiden tot een 
uiteenlopende uitvoering door de lidstaten, aangezien de bevoegde autoriteiten de term 
"hoofdactiviteit" verschillend kunnen interpreteren, wat leidt tot een uiteenlopende 
behandeling van de bedrijven en een ongelijk speelveld.

Amendement 169
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

3. Binnen vijf jaar na de bekendmaking van 
overeenkomstig artikel 13, lid 5, genomen 
besluiten over BBT-conclusies betreffende 
de hoofdactiviteit van een installatie, ziet 
de bevoegde autoriteit erop toe dat:

3. Binnen vier jaar na de bekendmaking 
van overeenkomstig artikel 13, lid 5, 
genomen besluiten over BBT-conclusies 
betreffende de activiteit van een installatie, 
ziet de bevoegde autoriteit erop toe dat:

Or. en

Motivering

Wijziging van de tekst van de Raad.

Amendement 170
Kriton Arsenis

Standpunt van de Raad
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

3. Binnen vijf jaar na de bekendmaking van 
overeenkomstig artikel 13, lid 5, genomen 
besluiten over BBT-conclusies betreffende 
de hoofdactiviteit van een installatie, ziet 

3. Binnen vier jaar na de bekendmaking 
van overeenkomstig artikel 13, lid 5, 
genomen besluiten over BBT-conclusies 
betreffende de hoofdactiviteit van een 
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de bevoegde autoriteit erop toe dat: installatie, ziet de bevoegde autoriteit erop 
toe dat:

Or. en

Amendement 171
Inés Ayala Sender

Standpunt van de Raad
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

3. Binnen vijf jaar na de bekendmaking 
van overeenkomstig artikel 13, lid 5, 
genomen besluiten over BBT-conclusies 
betreffende de hoofdactiviteit van een 
installatie, ziet de bevoegde autoriteit erop 
toe dat:

3. Als regel binnen vijf jaar na de 
bekendmaking van overeenkomstig 
artikel 13, lid 5, genomen besluiten over 
BBT-conclusies betreffende de 
hoofdactiviteit van een installatie, ziet de 
bevoegde autoriteit erop toe dat:

Or. en

Motivering

Een termijn van vijf jaar voor de toepassing van de herziene BBT als algemene regel voor 
alle industriële sectoren in geheel Europa kan niet realistisch zijn.

Amendement 172
Frédérique Ries

Standpunt van de Raad
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

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

Or. en

Motivering

Met betrekking tot de termijn om te voldoen aan de bijgestelde BBT-conclusies moet rekening 
worden gehouden met de investeringscycli van de exploitant, zoals voorgesteld in overweging 
21 van de tekst van de Raad.

Amendement 173
Marianne Thyssen

Standpunt van de Raad
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

De bevoegde autoriteiten kunnen voor de 
toetsing en bijstelling van de 
vergunningsvoorwaarden een langere 
termijn vaststellen wanneer dit 
gerechtvaardigd is op basis van de criteria 
die in deze richtlijn worden vastgelegd.

Or. en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met een sectorspecifieke terugverdientijd van de 
investeringen. Met het oog op de rechtszekerheid voor de exploitanten moeten de 
vergunningen derhalve voor een langere periode worden verleend.

Amendement 174
Esther de Lange

Standpunt van de Raad
Artikel 21 – lid 3 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Bij de toetsing worden alle nieuwe of 
herziene BBT-conclusies in aanmerking 

Bij de toetsing worden alle nieuwe of 
herziene BBT-conclusies in aanmerking 
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genomen die voor de installatie gelden en 
die sinds de afgifte of de laatste toetsing 
van de vergunning zijn aangenomen 
overeenkomstig artikel 13, lid 5.

genomen die voor de installatie gelden en 
die sinds de afgifte of de laatste toetsing 
van de vergunning zijn aangenomen 
overeenkomstig artikel 13, lid 5, alsook de 
investeringscycli..

Or. en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de investeringscycli van bestaande installaties bij 
aanpassing aan de nieuwe BREF's. 

Amendement 175
Andres Perello Rodriguez

Standpunt van de Raad
Artikel 21 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

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

Or. es

Motivering

Overweging 21 van het gemeenschappelijk standpunt wordt in het dictum opgenomen. Bij de 
bijstelling van de vergunningsvoorwaarden moet rekening worden gehouden met de kosten en 
baten van de BBT-conclusies wanneer deze als economisch en technisch levensvatbaar 
worden beschouwd.
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Amendement 176
Elisabetta Gardini

Standpunt van de Raad
Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

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

Or. it

Motivering

De formulering van overweging 21 wordt overgenomen, zodat naar behoren rekening kan 
worden gehouden met de kosten en baten in verband met de technische en financiële 
haalbaarheid van de bijstelling van de vergunningen.

Amendement 177
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Artikel 21 – lid 4

Standpunt van de Raad Amendement

4. Indien op een installatie geen van de 
BBT-conclusies van toepassing is, worden 
de vergunningsvoorwaarden getoetst en 
indien nodig bijgesteld, wanneer 
ontwikkelingen op het gebied van de beste 
beschikbare technieken een significante 
vermindering van de emissies mogelijk 
maken.

4. Indien op een installatie geen van de 
BBT-conclusies van toepassing is, worden 
de vergunningsvoorwaarden getoetst en 
indien nodig bijgesteld, wanneer 
ontwikkelingen op het gebied van de beste 
beschikbare technieken een significante 
vermindering van de emissies mogelijk 
maken, zonder dat dit leidt tot onevenredig 
hoge kosten vergeleken met de 



PE439.995v01-00 10/84 AM\810289NL.doc

NL

milieuvoordelen.

Or. en

Motivering

Bij de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden moet rekening worden gehouden met 
gebruikelijke investeringscycli, en een en ander mag niet leiden tot onevenredig hoge kosten 
voor de betrokken exploitanten, vergeleken met de milieuvoordelen. De mogelijkheden voor 
aanpassing van de bestaande voorzieningen ter vermindering van de emissies zijn in veel 
gevallen zeer beperkt.

Amendement 178
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Artikel 21 – lid 5 – letter c

Standpunt van de Raad Amendement

c) indien aan een nieuwe of herziene
milieukwaliteitsnorm overeenkomstig 
artikel 18 moet worden voldaan.

c) indien aan Richtlijn 2001/81/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2001 inzake nationale 
emissieplafonds voor bepaalde 
luchtverontreinigende stoffen of aan een 
milieukwaliteitsnorm overeenkomstig 
artikel 18 moet worden voldaan.

Or. en

Motivering

De luchtkwaliteitsdoelstellingen van de richtlijn emissieplafonds zullen in de meeste lidstaten 
waarschijnlijk niet gehaald worden. Daarom moeten de bevoegde autoriteiten de 
mogelijkheid hebben de vergunningen van de betrokken installaties ook te toetsen en zo nodig 
bij te stellen om te waarborgen dat men zich in de praktijk aan de plafonds uit deze richtlijn 
houdt.
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Amendement 179
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Artikel 21 – lid 5 – letter c

Standpunt van de Raad Amendement

c) indien aan een nieuwe of herziene
milieukwaliteitsnorm overeenkomstig 
artikel 18 moet worden voldaan.

c) indien aan Richtlijn 2001/81/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2001 inzake nationale 
emissieplafonds voor bepaalde 
luchtverontreinigende stoffen1 of aan een 
milieukwaliteitsnorm overeenkomstig 
artikel 18 moet worden voldaan.
1 PB L 309 van 27.11.2001, blz. 22.

Or. en

Motivering

Amendement 39 eerste lezing EP.

Amendement 180
Sirpa Pietikäinen

Standpunt van de Raad
Artikel 21 – lid 5 – letter c

Standpunt van de Raad Amendement

c) indien aan een nieuwe of herziene
milieukwaliteitsnorm overeenkomstig 
artikel 18 moet worden voldaan.

c) indien aan Richtlijn 2001/81/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2001 inzake nationale 
emissieplafonds voor bepaalde 
luchtverontreinigende stoffen1 of aan een 
milieukwaliteitsnorm overeenkomstig 
artikel 18 moet worden voldaan.
1 PB L 309 van 27.11.2001, blz. 22.

Or. en

(Wederopneming van amendement 39 in eerste lezing.)

Motivering

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten moeten de mogelijkheid hebben de vergunningen 
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van de betrokken installaties te toetsen en zo nodig bij te stellen om te waarborgen dat men 
zich in de praktijk aan de plafonds uit deze richtlijn houdt.

Amendement 181
Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Artikel 22

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 22 Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 182
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

2. Wanneer de activiteit gepaard gaat met 
het gebruik, de productie of de uitstoot van 
relevante gevaarlijke stoffen, stelt de 
exploitant, rekening houdend met de 
mogelijkheid van bodem- en 
grondwaterverontreiniging op het terrein 
van de installatie, een situatierapport op en 
dient hij dit in bij de bevoegde autoriteit 
voordat de exploitatie van de installatie 
begint of de vergunning voor de installatie 
voor het eerst na …* wordt bijgesteld.

2. Wanneer de activiteit gepaard gaat met 
het gebruik, de productie of de uitstoot van 
significante hoeveelheden relevante 
gevaarlijke stoffen, stelt de exploitant, 
rekening houdend met de mogelijkheid van 
bodem- en grondwaterverontreiniging op 
het terrein van de installatie, een 
situatierapport op en dient hij dit in bij de 
bevoegde autoriteit voordat de exploitatie 
van de installatie begint of de vergunning 
voor de installatie voor het eerst na ...* 
wordt bijgesteld. 

Indien bepalingen inzake bescherming 
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van water en bodem reeds op nationaal 
niveau ten uitvoer worden gelegd, stellen 
de lidstaten geen situatierapport op.

Or. en

Amendement 183
Esther de Lange

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

2. Wanneer de activiteit gepaard gaat met 
het gebruik, de productie of de uitstoot van 
relevante gevaarlijke stoffen, stelt de 
exploitant, rekening houdend met de 
mogelijkheid van bodem- en 
grondwaterverontreiniging op het terrein 
van de installatie, een situatierapport op en 
dient hij dit in bij de bevoegde autoriteit 
voordat de exploitatie van de installatie 
begint of de vergunning voor de installatie 
voor het eerst na …* wordt bijgesteld.

2. Wanneer de activiteit gepaard gaat met 
het gebruik, de productie of de uitstoot van 
significante hoeveelheden relevante 
gevaarlijke stoffen, stelt de exploitant, 
rekening houdend met de mogelijkheid van 
bodem- en grondwaterverontreiniging op 
het terrein van de installatie, een 
situatierapport op en dient hij dit in bij de 
bevoegde autoriteit voordat de exploitatie 
van de installatie begint of de vergunning 
voor de installatie voor het eerst na ...* 
wordt bijgesteld.

Indien bepalingen inzake bescherming 
van water en bodem reeds op nationaal 
niveau ten uitvoer worden gelegd, is de 
bevoegde instantie niet verplicht om een 
situatierapport te vragen.

Or. en

Motivering

Dubbele regulering moet worden vermeden, omdat bodembescherming nationaal gereguleerd 
is.
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Amendement 184
Mairead McGuinness

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

2. Wanneer de activiteit gepaard gaat met 
het gebruik, de productie of de uitstoot van 
relevante gevaarlijke stoffen, stelt de 
exploitant, rekening houdend met de 
mogelijkheid van bodem- en 
grondwaterverontreiniging op het terrein 
van de installatie, een situatierapport op en 
dient hij dit in bij de bevoegde autoriteit 
voordat de exploitatie van de installatie 
begint of de vergunning voor de installatie 
voor het eerst na …* wordt bijgesteld.

2. Wanneer de activiteit gepaard gaat met 
het gebruik, de productie of de uitstoot van 
significante hoeveelheden relevante 
gevaarlijke stoffen, stelt de exploitant, 
rekening houdend met de mogelijkheid van 
bodem- en grondwaterverontreiniging op 
het terrein van de installatie, een 
situatierapport op en dient hij dit in bij de 
bevoegde autoriteit voordat de exploitatie 
van de installatie begint of de vergunning 
voor de installatie voor het eerst na ...* 
wordt bijgesteld.

Indien bepalingen inzake bescherming 
van water en bodem reeds op nationaal 
niveau ten uitvoer worden gelegd, stellen 
de lidstaten geen situatierapport op.

Or. en

Motivering

De opstelling van een rapport over de toestand van de bodem zou voor landbouwers en 
nationale autoriteiten tot veel administratieve rompslomp en hoge kosten leiden. Het is de 
bedoeling dat het rapport zorgt voor de bescherming van water en bodem. Bescherming van 
water wordt echter al in Europees verband gereguleerd, terwijl bodembescherming nationaal 
gereguleerd is. Dubbele regulering moet in dit geval worden vermeden. Het woord 
"gekwantificeerde" moet worden geschrapt. 

Amendement 185
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 2 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Het situatierapport bevat de informatie die 
nodig is om de toestand van de bodem- en 

Het situatierapport bevat de informatie die 
nodig is om de toestand van de bodem- en 
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grondwaterverontreiniging te bepalen, 
teneinde een gekwantificeerde vergelijking 
te kunnen maken met de toestand nadat de 
activiteiten definitief zijn stopgezet als 
bedoeld in lid 3.

grondwaterverontreiniging te bepalen, 
teneinde een vergelijking te kunnen maken 
met de toestand nadat de activiteiten 
definitief zijn stopgezet als bedoeld in 
lid 3.

Or. en

Amendement 186
Esther de Lange

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 2 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Het situatierapport bevat de informatie die 
nodig is om de toestand van de bodem- en 
grondwaterverontreiniging te bepalen, 
teneinde een gekwantificeerde vergelijking 
te kunnen maken met de toestand nadat de 
activiteiten definitief zijn stopgezet als 
bedoeld in lid 3.

Het situatierapport bevat de informatie die 
nodig is om de toestand van de bodem- en 
grondwaterverontreiniging te bepalen, 
teneinde een vergelijking te kunnen maken 
met de toestand nadat de activiteiten 
definitief zijn stopgezet als bedoeld in 
lid 3.

Or. en

Motivering

Dubbele regulering moet worden vermeden, omdat bodembescherming nationaal gereguleerd 
is.

Amendement 187
Mairead McGuinness

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 2 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Het situatierapport bevat de informatie die 
nodig is om de toestand van de bodem- en 
grondwaterverontreiniging te bepalen, 
teneinde een gekwantificeerde vergelijking 
te kunnen maken met de toestand nadat de 
activiteiten definitief zijn stopgezet als 

Het situatierapport bevat de informatie die 
nodig is om de toestand van de bodem- en 
grondwaterverontreiniging te bepalen, 
teneinde een vergelijking te kunnen maken 
met de toestand nadat de activiteiten
definitief zijn stopgezet als bedoeld in 
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bedoeld in lid 3. lid 3.

Or. en

Motivering

De opstelling van een rapport over de toestand van de bodem zou voor landbouwers en 
nationale autoriteiten tot veel administratieve rompslomp en hoge kosten leiden. Het is de 
bedoeling dat het rapport zorgt voor de bescherming van water en bodem. Bescherming van 
water wordt echter al in Europees verband gereguleerd, terwijl bodembescherming nationaal 
gereguleerd is. Dubbele regulering moet in dit geval worden vermeden. Het woord 
"gekwantificeerde" moet worden geschrapt. 

Amendement 188
Catherine Soullie

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 2 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Het situatierapport bevat de informatie die 
nodig is om de toestand van de bodem- en 
grondwaterverontreiniging te bepalen, 
teneinde een gekwantificeerde vergelijking 
te kunnen maken met de toestand nadat de 
activiteiten definitief zijn stopgezet als 
bedoeld in lid 3.

Het situatierapport bevat de informatie die 
nodig is om de toestand van de bodem- en 
grondwaterverontreiniging te bepalen, 
teneinde een vergelijking te kunnen maken 
met de toestand nadat de activiteiten 
definitief zijn stopgezet als bedoeld in 
lid 3.

Or. fr

Motivering

Gezien de beschikbare technieken hoeft in het situatierapport niet consequent een 
kwantitatieve vergelijking te worden gemaakt voor elke bodem- en grondwatercomponent, er 
kan met een kwalitatieve analyse worden volstaan.
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Amendement 189
Marianne Thyssen

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Indien bepalingen inzake bescherming 
van water en bodem reeds op nationaal 
niveau ten uitvoer worden gelegd, 
verplichten de lidstaten de exploitant niet 
een situatierapport op te stellen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 190
Christa Klaß

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Indien bepalingen inzake bescherming 
van water en bodem reeds op nationaal 
niveau ten uitvoer worden gelegd, stellen 
de lidstaten geen situatierapport op.

Or. xm

Motivering

De hier bedoelde extra administratieve en controleverplichtingen staan niet in verhouding tot 
de nagestreefde meerwaarde voor de milieubescherming of de nagestreefde vermindering van 
de administratieve rompslomp in de gehele IPPC-richtlijn. Dubbele regulering moet in dit 
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geval worden vermeden. Bescherming van water wordt in elk geval in Europees verband 
gereguleerd, terwijl bodembescherming op basis van het subsidiariteitsbeginsel nationaal 
gereguleerd is. 

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

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand van de bodem- en 
grondwaterverontreiniging door relevante 
gevaarlijke stoffen die door de installatie 
zijn gebruikt of geproduceerd of die zijn 
vrijgekomen. Als de installatie, in 
vergelijking met de toestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, significante verontreiniging 
van de bodem of het grondwater met 
relevante gevaarlijke stoffen heeft 
veroorzaakt, neemt de exploitant de 
maatregelen die nodig zijn om deze 
verontreiniging aan te pakken en het terrein 
in die toestand te herstellen. Daartoe mag 
de technische haalbaarheid van dergelijke 
maatregelen in aanmerking worden 
genomen.

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, stelt de exploitant de 
bevoegde autoriteit hiervan op de hoogte 
en beoordeelt de toestand van de bodem-
en grondwaterverontreiniging door 
relevante gevaarlijke stoffen die door de 
installatie zijn gebruikt of geproduceerd of 
die zijn vrijgekomen. Als de installatie, in 
vergelijking met de toestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, verontreiniging van de 
bodem of het grondwater met relevante 
gevaarlijke stoffen heeft veroorzaakt, 
neemt de exploitant de maatregelen die 
nodig zijn om deze verontreiniging aan te 
pakken en het terrein in die toestand te 
herstellen. De lidstaten kunnen van de 
exploitant verlangen dat deze het terrein 
in een toestand brengt die leidt tot verdere 
verbetering van de bodem- en 
grondwaterkwaliteit in vergelijking met de 
toestand zoals vastgesteld in het 
situatierapport.

Or. en

Motivering

Wijziging van een door de Raad toegevoegde nieuwe tekst. Sanering moet niet worden 
gebaseerd op "goedgekeurd toekomstig gebruik", aangezien van dergelijk gebruik in 
werkelijkheid zelden sprake is wanneer de activiteiten van een installatie definitief worden 
stopgezet. Lidstaten waar al wetgeving inzake bodembescherming bestaat moeten de 
mogelijkheid hebben verder te gaan.
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Amendement 192
Catherine Soullie

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand van de bodem- en 
grondwaterverontreiniging door relevante 
gevaarlijke stoffen die door de installatie 
zijn gebruikt of geproduceerd of die zijn 
vrijgekomen. Als de installatie, in 
vergelijking met de toestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, significante verontreiniging 
van de bodem of het grondwater met 
relevante gevaarlijke stoffen heeft 
veroorzaakt, neemt de exploitant de 
maatregelen die nodig zijn om deze 
verontreiniging aan te pakken en het terrein 
in die toestand te herstellen. Daartoe mag 
de technische haalbaarheid van dergelijke 
maatregelen in aanmerking worden 
genomen.

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand van de bodem- en 
grondwaterverontreiniging door relevante 
gevaarlijke stoffen die door de installatie 
zijn gebruikt of geproduceerd of die zijn 
vrijgekomen. Als de installatie, in 
vergelijking met de toestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, significante verontreiniging 
van de bodem of het grondwater met 
relevante gevaarlijke stoffen heeft 
veroorzaakt, neemt de exploitant de 
maatregelen die nodig zijn om deze 
verontreiniging aan te pakken en het terrein 
in een toestand te herstellen die in 
overeenstemming is met het huidige of 
toekomstige gebruik ervan dat door de 
bevoegde autoriteit werd goedgekeurd bij 
de afgifte van de initiële vergunning, 
rekening houdend met de risico's voor het 
milieu en de gezondheid van de mens.
Daartoe mag de technische en financiële 
haalbaarheid van dergelijke maatregelen in 
aanmerking worden genomen.

Or. fr

Motivering

Het is van essentieel belang om er in deze paragraaf op te wijzen dat het terrein in een 
toestand moet worden hersteld die in overeenstemming is met het huidige of goedgekeurde 
toekomstige gebruik ervan, rekening houdende met de risico's voor het milieu en de 
gezondheid van de mens. 
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Amendement 193
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand van de bodem- en 
grondwaterverontreiniging door relevante 
gevaarlijke stoffen die door de installatie 
zijn gebruikt of geproduceerd of die zijn 
vrijgekomen. Als de installatie, in 
vergelijking met de toestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, significante 
verontreiniging van de bodem of het 
grondwater met relevante gevaarlijke 
stoffen heeft veroorzaakt, neemt de 
exploitant de maatregelen die nodig zijn 
om deze verontreiniging aan te pakken en 
het terrein in die toestand te herstellen. 
Daartoe mag de technische haalbaarheid 
van dergelijke maatregelen in aanmerking 
worden genomen.

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand van de bodem- en 
grondwaterverontreiniging door relevante 
gevaarlijke stoffen die door de installatie 
zijn gebruikt of geproduceerd of die zijn 
vrijgekomen en stelt een risicoanalyse op. 
Als uit die risicoanalyse blijkt dat de 
installatie verontreiniging van de bodem of 
het grondwater met relevante gevaarlijke 
stoffen heeft veroorzaakt, neemt de 
exploitant de maatregelen die nodig zijn 
om deze verontreiniging aan te pakken en 
het terrein in die toestand te herstellen.  
Daartoe mag de technische haalbaarheid 
van dergelijke maatregelen in aanmerking 
worden genomen.

Or. xm

Motivering

Eventuele maatregelen moeten worden gebaseerd op een risicoanalyse en rekening houden 
met het toekomstige gebruik van het terrein.

Amendement 194
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand van de bodem- en 
grondwaterverontreiniging door relevante 

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand van de bodem- en 
grondwaterverontreiniging door relevante 
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gevaarlijke stoffen die door de installatie 
zijn gebruikt of geproduceerd of die zijn 
vrijgekomen. Als de installatie, in 
vergelijking met de toestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, significante
verontreiniging van de bodem of het 
grondwater met relevante gevaarlijke 
stoffen heeft veroorzaakt, neemt de 
exploitant de maatregelen die nodig zijn 
om deze verontreiniging aan te pakken en 
het terrein in die toestand te herstellen. 
Daartoe mag de technische haalbaarheid 
van dergelijke maatregelen in aanmerking 
worden genomen.

gevaarlijke stoffen die door de installatie 
zijn gebruikt of geproduceerd of die zijn 
vrijgekomen. Als de installatie, in 
vergelijking met de toestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, verontreiniging van de 
bodem of het grondwater met relevante 
gevaarlijke stoffen heeft veroorzaakt, 
neemt de exploitant de maatregelen die 
nodig zijn om deze verontreiniging aan te 
pakken en het terrein in die toestand te 
herstellen. Daartoe mag de technische 
haalbaarheid van dergelijke maatregelen in 
aanmerking worden genomen.

Or. en

Motivering

Wijziging van de tekst van de Raad.

Amendement 195
Theodoros Skylakakis

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand van de bodem- en 
grondwaterverontreiniging door relevante 
gevaarlijke stoffen die door de installatie 
zijn gebruikt of geproduceerd of die zijn 
vrijgekomen. Als de installatie, in 
vergelijking met de toestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, significante verontreiniging 
van de bodem of het grondwater met 
relevante gevaarlijke stoffen heeft 
veroorzaakt, neemt de exploitant de 
maatregelen die nodig zijn om deze 
verontreiniging aan te pakken en het terrein 
in die toestand te herstellen. Daartoe mag 

3. Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand van de bodem- en 
grondwaterverontreiniging door relevante 
gevaarlijke stoffen die door de installatie 
zijn gebruikt of geproduceerd of die zijn 
vrijgekomen. Als de installatie, in 
vergelijking met de toestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, significante verontreiniging 
van de bodem of het grondwater met 
relevante gevaarlijke stoffen heeft 
veroorzaakt, neemt de exploitant de 
maatregelen die nodig zijn om deze 
verontreiniging aan te pakken en het terrein 
in die toestand te herstellen. Daartoe mag 
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de technische haalbaarheid van dergelijke 
maatregelen in aanmerking worden 
genomen. 

de technische en financiële haalbaarheid 
van dergelijke maatregelen in aanmerking 
worden genomen. 

Or. en

Motivering

Ook de financiële haalbaarheid moet in aanmerking worden genomen. Bij de besluitvorming 
over saneringsmogelijkheden moet een op risico's gebaseerde aanpak worden gevolgd 
waarbij moet worden gekozen voor saneringsmogelijkheden die technisch haalbaar zijn en 
niet leiden tot onevenredig hoge kosten in vergelijking met het milieuvoordeel. 

Amendement 196
Marianne Thyssen

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Indien bepalingen inzake bescherming 
van water en bodem op nationaal niveau 
reeds ten uitvoer worden gelegd, 
verplichten de lidstaten de exploitant niet 
tot beoordeling van de toestand van de 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
door relevante gevaarlijke stoffen die door 
de installatie zijn gebruikt of 
geproduceerd of die zijn vrijgekomen.

Or. en

Motivering

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.
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Amendement 197
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 3 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Onverminderd de eerste alinea neemt de 
exploitant bij de definitieve stopzetting van 
de activiteiten, wanneer de verontreiniging 
van de bodem en het grondwater op het 
terrein een significant risico voor de 
menselijke gezondheid en het milieu vormt 
als gevolg van de vergunde activiteiten die 
door de exploitant zijn uitgeoefend voordat 
de vergunning voor de installatie voor het 
eerst na …* wordt bijgesteld en rekening 
houdend met de omstandigheden van het 
terrein zoals die overeenkomstig artikel 12, 
lid 1, punt d), zijn vastgesteld, de nodige 
maatregelen die gericht zijn op de 
verwijdering, beheersing, inperking of 
vermindering van relevante gevaarlijke 
stoffen, zodat het terrein, rekening 
houdend met het huidige of het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan,
niet langer een dergelijke risico vormt.

Onverminderd de eerste alinea neemt de 
exploitant bij de definitieve stopzetting van 
de activiteiten, wanneer de verontreiniging 
van de bodem en het grondwater op het 
terrein een risico voor de menselijke 
gezondheid en het milieu vormt als gevolg 
van de vergunde activiteiten die door de 
exploitant zijn uitgeoefend voordat de 
vergunning voor de installatie voor het 
eerst na … wordt bijgesteld en rekening
houdend met de omstandigheden van het 
terrein zoals die overeenkomstig artikel 12, 
lid 1, punt d), zijn vastgesteld, de nodige 
maatregelen die gericht zijn op de 
verwijdering, beheersing, inperking of 
vermindering van relevante gevaarlijke 
stoffen, ten minste zodanig dat het terrein 
niet langer een dergelijke risico vormt.

Or. en

Motivering

Wijziging van een door de Raad toegevoegde nieuwe tekst. Sanering moet niet worden 
gebaseerd op "goedgekeurd toekomstig gebruik", aangezien van dergelijk gebruik in 
werkelijkheid zelden sprake is wanneer de activiteiten van een installatie definitief worden 
stopgezet. Lidstaten waar al wetgeving inzake bodembescherming bestaat moeten de 
mogelijkheid hebben verder te gaan.
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Amendement 198
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 3 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Onverminderd de eerste alinea neemt de 
exploitant bij de definitieve stopzetting van 
de activiteiten, wanneer de verontreiniging 
van de bodem en het grondwater op het 
terrein een significant risico voor de 
menselijke gezondheid en het milieu vormt 
als gevolg van de vergunde activiteiten die 
door de exploitant zijn uitgeoefend voordat 
de vergunning voor de installatie voor het 
eerst na …* wordt bijgesteld en rekening 
houdend met de omstandigheden van het 
terrein zoals die overeenkomstig artikel 12, 
lid 1, punt d), zijn vastgesteld, de nodige 
maatregelen die gericht zijn op de 
verwijdering, beheersing, inperking of 
vermindering van relevante gevaarlijke 
stoffen, zodat het terrein, rekening 
houdend met het huidige of het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan,
niet langer een dergelijke risico vormt.

Onverminderd de eerste alinea neemt de 
exploitant bij de definitieve stopzetting van 
de activiteiten, wanneer de verontreiniging 
van de bodem en het grondwater op het 
terrein een risico voor de menselijke 
gezondheid en het milieu vormt als gevolg 
van de vergunde activiteiten die door de 
exploitant zijn uitgeoefend voordat de 
vergunning voor de installatie voor het 
eerst na … wordt bijgesteld en rekening 
houdend met de omstandigheden van het 
terrein zoals die overeenkomstig artikel 12, 
lid 1, punt d), zijn vastgesteld, de nodige 
maatregelen die gericht zijn op de 
verwijdering, beheersing, inperking of 
vermindering van relevante gevaarlijke 
stoffen, zodat het terrein niet langer een 
dergelijke risico vormt.

Or. en

Motivering

Wijziging van de tekst van de Raad.

Amendement 199
Catherine Soullie

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 3 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Onverminderd de eerste alinea neemt de 
exploitant bij de definitieve stopzetting van 
de activiteiten, wanneer de verontreiniging 
van de bodem en het grondwater op het 

Onverminderd de eerste alinea neemt de 
exploitant bij de definitieve stopzetting van 
de activiteiten, wanneer de verontreiniging 
van de bodem en het grondwater op het 
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terrein een significant risico voor de 
menselijke gezondheid en het milieu vormt 
als gevolg van de vergunde activiteiten die 
door de exploitant zijn uitgeoefend voordat 
de vergunning voor de installatie voor het 
eerst na …* wordt bijgesteld en rekening 
houdend met de omstandigheden van het 
terrein zoals die overeenkomstig artikel 12, 
lid 1, punt d), zijn vastgesteld, de nodige 
maatregelen die gericht zijn op de 
verwijdering, beheersing, inperking of 
vermindering van relevante gevaarlijke 
stoffen, zodat het terrein, rekening houdend 
met het huidige of het goedgekeurde 
toekomstige gebruik ervan, niet langer een 
dergelijke risico vormt.

terrein een significant risico voor de 
menselijke gezondheid en het milieu vormt 
als gevolg van de vergunde activiteiten die 
door de exploitant zijn uitgeoefend voordat 
de vergunning voor de installatie voor het 
eerst na … (2 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn) wordt bijgesteld en 
rekening houdend met de omstandigheden 
van het terrein zoals die overeenkomstig 
artikel 12, lid 1, punt d), zijn vastgesteld, 
de nodige maatregelen die gericht zijn op 
de verwijdering, beheersing, inperking of 
vermindering van relevante gevaarlijke 
stoffen, zodat het terrein, rekening houdend 
met het huidige of het toekomstige gebruik 
ervan dat werd goedgekeurd door de 
bevoegde autoriteit bij de afgifte van de 
initiële vergunning, niet langer een 
dergelijke risico vormt.

Or. fr

Motivering

Het is van essentieel belang om er in deze paragraaf op te wijzen dat het terrein in een 
toestand moet worden hersteld die in overeenstemming is met het huidige of goedgekeurde 
toekomstige gebruik ervan, rekening houdende met de risico's voor het milieu en de 
gezondheid van de mens.

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

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 4

Standpunt van de Raad Amendement

4. Als de exploitant niet verplicht is een 
situatierapport als bedoeld in lid 2 op te 
stellen, neemt hij, bij de definitieve 
stopzetting van de activiteiten, de nodige 
maatregelen die gericht zijn op de 
verwijdering, beheersing, inperking of 
vermindering van relevante gevaarlijke 
stoffen zodat het terrein, rekening 
houdend met het huidige of het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan,
niet langer een significant risico vormt 

4. Als de exploitant niet verplicht is een 
situatierapport als bedoeld in lid 2 op te 
stellen, neemt hij, bij de definitieve 
stopzetting van de activiteiten, de nodige 
maatregelen die gericht zijn op de 
verwijdering, beheersing, inperking of 
vermindering van relevante gevaarlijke 
stoffen, ten minste zodanig dat het terrein 
niet langer een significant risico vormt 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu door de verontreiniging van de 
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voor de menselijke gezondheid of het 
milieu door de verontreiniging van de 
bodem en het grondwater als gevolg van de 
vergunde activiteiten, met inachtneming 
van de omstandigheden van het terrein van 
de installatie als vastgesteld 
overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder d).

bodem en het grondwater als gevolg van de 
vergunde activiteiten, met inachtneming 
van de omstandigheden van het terrein van 
de installatie als vastgesteld 
overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder d).

Or. en

Motivering

Wijziging van een door de Raad toegevoegde nieuwe tekst. Sanering moet niet worden 
gebaseerd op "goedgekeurd toekomstig gebruik", aangezien van dergelijk gebruik in 
werkelijkheid zelden sprake is wanneer de activiteiten van een installatie definitief worden 
stopgezet. Lidstaten waar al wetgeving inzake bodembescherming bestaat moeten de 
mogelijkheid hebben verder te gaan.

Amendement 201
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 4

Standpunt van de Raad Amendement

4. Als de exploitant niet verplicht is een 
situatierapport als bedoeld in lid 2 op te 
stellen, neemt hij, bij de definitieve 
stopzetting van de activiteiten, de nodige 
maatregelen die gericht zijn op de 
verwijdering, beheersing, inperking of 
vermindering van relevante gevaarlijke 
stoffen zodat het terrein, rekening 
houdend met het huidige of het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan,
niet langer een significant risico vormt 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu door de verontreiniging van de 
bodem en het grondwater als gevolg van de 
vergunde activiteiten, met inachtneming 
van de omstandigheden van het terrein van 
de installatie als vastgesteld 
overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder d).

4. Als de exploitant niet verplicht is een 
situatierapport als bedoeld in lid 2 op te 
stellen, neemt hij, bij de definitieve 
stopzetting van de activiteiten, de nodige 
maatregelen die gericht zijn op de 
verwijdering, beheersing, inperking of 
vermindering van relevante gevaarlijke 
stoffen zodat het terrein niet langer een 
risico vormt voor de menselijke 
gezondheid of het milieu door de 
verontreiniging van de bodem en het 
grondwater als gevolg van de vergunde 
activiteiten, met inachtneming van de 
omstandigheden van het terrein van de 
installatie als vastgesteld overeenkomstig 
artikel 12, lid 1, onder d).

Or. en
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(Wijziging van de tekst van de Raad. (EP, eerste lezing, art. 25, lid 4)).

Amendement 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Standpunt van de Raad
Artikel 22 – lid 4 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

4 bis. Dit artikel wordt uitgelegd 
overeenkomstig de in artikel 191, lid 2, 
VWEU vastgelegde beginselen. Bovendien 
zorgen de lidstaten ervoor dat het publiek 
naar behoren wordt geïnformeerd waarbij 
de nodige maatregelen worden genomen 
om aan de inhoud van het artikel te 
voldoen.

Or. en

Amendement 203
Christa Klaß

Standpunt van de Raad
Artikel 23 – lid 4 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

De periode tussen twee bezoeken ter 
plaatse wordt gebaseerd op een 
systematische evaluatie van de 
milieurisico's van de betrokken installaties 
en beloopt ten hoogste één jaar voor 
installaties met de grootste risico's en drie
jaar voor installaties met de kleinste 
risico's.

De periode tussen twee bezoeken ter 
plaatse wordt gebaseerd op een 
systematische evaluatie van de 
milieurisico's van de betrokken installaties 
en beloopt ten hoogste één jaar voor 
installaties met de grootste risico's en tien
jaar voor installaties met de kleinste 
risico's.

Or. xm

Motivering

In de artikelen 7 en 8 wordt al bepaald dat de exploitant van een installatie de bevoegde 
instantie dient te informeren over de naleving van de vergunningsvoorwaarden en over 
ongevallen en inbreuken op de vergunningsvoorwaarden. Aldus hebben de autoriteiten altijd 
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alle relevante informatie tot hun beschikking. Extra inspecties leiden slechts tot extra 
rompslomp en kosten voor de nationale autoriteiten en de landbouwers. Daarom is voor 
installaties met de kleinste risico's een inspectie om de 10 jaar voldoende.

Amendement 204
Esther de Lange

Standpunt van de Raad
Artikel 23 – lid 4 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

De periode tussen twee bezoeken ter 
plaatse wordt gebaseerd op een 
systematische evaluatie van de 
milieurisico's van de betrokken installaties 
en beloopt ten hoogste één jaar voor 
installaties met de grootste risico's en drie 
jaar voor installaties met de kleinste 
risico's.

De periode tussen twee bezoeken ter 
plaatse of soortgelijke inspectiemethoden
wordt gebaseerd op een systematische 
evaluatie van de milieurisico's van de 
betrokken installaties en beloopt ten 
hoogste één jaar voor installaties met de 
grootste risico's en vijf jaar voor installaties 
met de kleinste risico's.

Or. en

Motivering

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe inspectiemethoden zoals elektronische 
controle middels moderne informatietechnologieën die een goed alternatief kunnen vormen 
voor bezoeken ter plaatse, zodat de administratieve last wordt beperkt. 

Amendement 205
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Standpunt van de Raad
Artikel 23 – lid 4 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

De periode tussen twee bezoeken ter 
plaatse wordt gebaseerd op een 
systematische evaluatie van de 
milieurisico's van de betrokken installaties 
en beloopt ten hoogste één jaar voor 
installaties met de grootste risico's en drie 
jaar voor installaties met de kleinste 

De periode tussen twee bezoeken ter 
plaatse wordt gebaseerd op een 
systematische evaluatie van de 
milieurisico's van de betrokken installaties 
en beloopt ten hoogste één jaar voor 
installaties met de grootste risico's en vijf
jaar voor installaties met de kleinste 
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risico's. risico's.

Or. en

Amendement 206
Mairead McGuinness

Standpunt van de Raad
Artikel 23 – lid 4 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

De periode tussen twee bezoeken ter 
plaatse wordt gebaseerd op een 
systematische evaluatie van de 
milieurisico's van de betrokken installaties 
en beloopt ten hoogste één jaar voor 
installaties met de grootste risico's en drie
jaar voor installaties met de kleinste 
risico's.

De periode tussen twee bezoeken ter 
plaatse wordt gebaseerd op een 
systematische evaluatie van de 
milieurisico's van de betrokken installaties 
en beloopt ten hoogste één jaar voor 
installaties met de grootste risico's en vijf
jaar voor installaties met de kleinste 
risico's.

Or. en

Motivering

De van het risico afhankelijke frequentie van de inspecties in de vorm van bezoeken ter 
plaatse is onevenredig hoog voor landbouwbedrijven. In het bestaande voorstel wordt 
bepaald dat de exploitant een verslag moet opstellen over de naleving van de wetgeving met 
betrekking tot de vergunningsprocedures en dat hij inbreuken onmiddellijk moet melden. 
Daarom hebben de autoriteiten altijd alle relevante informatie tot hun beschikking. Inspecties 
om de vijf jaar zijn voldoende voor installaties met lage risico's. Bij risicobeoordelingen 
moeten ook systemen worden erkend op grond waarvan regelmatig controles of inspecties 
worden uitgevoerd zoals verzekeringssystemen voor landbouwbedrijven.

Amendement 207
Kriton Arsenis

Standpunt van de Raad
Artikel 23 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Bij het uitvoeren van een niet-
routinematige inspectie kunnen de 
bevoegde autoriteiten de exploitanten om 
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informatie verzoeken om de toedracht van 
een ongeval, incident of een geval van 
niet-naleving te onderzoeken, met 
inbegrip van statistische 
gezondheidsgegevens.

Or. en

Amendement 208
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Artikel 23 – lid 4 – alinea 3 – letter c

Standpunt van de Raad Amendement

c) deelname aan het milieubeheer- en 
milieuauditsysteem van de Unie (EMAS).

c) de deelname van de exploitant aan het 
milieubeheer- en milieuauditsysteem van 
de Unie (EMAS) of de tenuitvoerlegging 
van vergelijkbare milieubeheersystemen.

Or. en

Motivering

Een milieubeheersysteem kan van nut zijn voor de sanering van het terrein en de controle op 
verontreinigende stoffen. Het Europese milieubeheersysteem EMAS is echter niet het enige 
systeem dat er bestaat. Andere soortgelijke milieubeheersystemen zoals ISO moeten de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn ook kunnen vergemakkelijken.

Amendement 209
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Standpunt van de Raad
Artikel 23 – lid 4 – alinea 3 – letter c

Standpunt van de Raad Amendement

c) deelname aan het milieubeheer- en 
milieuauditsysteem van de Unie (EMAS).

c) deelname aan het milieubeheer- en 
milieuauditsysteem van de Unie (EMAS) 
of andere erkende nalevingsregelingen 
voor het bedrijfsleven op grond waarvan 
regelmatig controles en inspecties worden 
uitgevoerd.
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Or. en

Amendement 210
Mairead McGuinness

Standpunt van de Raad
Artikel 23 – lid 4 – alinea 3 – letter c

Standpunt van de Raad Amendement

c) deelname aan het milieubeheer- en 
milieuauditsysteem van de Unie (EMAS).

c) deelname aan het milieubeheer- en 
milieuauditsysteem van de Unie (EMAS) 
of andere erkende nalevingsregelingen 
voor het bedrijfsleven op grond waarvan 
regelmatig controles en inspecties worden 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

De van het risico afhankelijke frequentie van de inspecties in de vorm van bezoeken ter 
plaatse is onevenredig hoog voor landbouwbedrijven. In het bestaande voorstel wordt 
bepaald dat de exploitant een verslag moet opstellen over de naleving van de wetgeving met 
betrekking tot de vergunningsprocedures en dat hij inbreuken onmiddellijk moet melden. 
Daarom hebben de autoriteiten altijd alle relevante informatie tot hun beschikking. Inspecties 
om de vijf jaar zijn voldoende voor installaties met lage risico's. Bij risicobeoordelingen 
moeten ook systemen worden erkend op grond waarvan regelmatig controles of inspecties 
worden uitgevoerd zoals verzekeringssystemen voor landbouwbedrijven.

Amendement 211
Theodoros Skylakakis

Standpunt van de Raad
Artikel 23 – lid 4 – alinea 3 – letter c

Standpunt van de Raad Amendement

c) deelname aan het milieubeheer- en 
milieuauditsysteem van de Unie (EMAS).

c) deelname aan het milieubeheer- en 
milieuauditsysteem van de Unie (EMAS) 
of een ander vergelijkbaar 
gestandaardiseerd milieubeheersysteem.

Or. en
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Motivering

In het Europese bedrijfsleven wordt op grote schaal gebruik gemaakt van het algemene 
milieubeheersysteem ISO 14001. Daarom is het van belang via wetgeving ook het gebruik van 
andere, met EMAS vergelijkbare, gestandaardiseerde milieubeheersystemen mogelijk te 
maken.

Amendement 212
Christofer Fjellner

Standpunt van de Raad
Artikel 23 – lid 4 – alinea 3 – letter c

Standpunt van de Raad Amendement

c) deelname aan het milieubeheer- en 
milieuauditsysteem van de Unie (EMAS).

c) deelname aan het milieubeheer- en 
milieuauditsysteem van de Unie (EMAS) 
of een vergelijkbaar gestandaardiseerd 
milieubeheersysteem.

Or. en

Motivering

De Raad stelt voor met betrekking tot de frequentie van de door de autoriteiten uitgevoerde 
inspecties o.a. rekening te houden met de deelname van de installaties aan het Europese 
milieubeheersysteem EMAS. In verschillende landen wordt echter vaker gebruik gemaakt van 
andere milieubeheersystemen zoals ISO 14001. Met deelname aan dergelijke vergelijkbare 
milieubeheersystemen moet evenzeer rekening worden gehouden.

Amendement 213
Richard Seeber

Standpunt van de Raad
Artikel 23 – lid 4 – alinea 3 – letter c

Standpunt van de Raad Amendement

c) deelname aan het milieubeheer- en 
milieuauditsysteem van de Unie (EMAS).

c) deelname aan het milieubeheer- en 
milieuauditsysteem van de Unie (EMAS) 
of ISO 14 001.

Or. en
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Motivering

Afgezien van EMAS moet bij het opstellen van de inspectieplannen in ieder geval ook 
rekening worden gehouden met de toepassing door de exploitanten van een beheersysteem 
overeenkomstig ISO 14001. In dit amendement wordt gestreefd naar een compromis tussen 
het standpunt van de Raad en amendement 44 uit de eerste lezing van het Parlement. 

Amendement 214
Marianne Thyssen

Standpunt van de Raad
Artikel 23 – lid 6 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Het ontwerp-verslag wordt aan de 
betrokken exploitant toegezonden en het 
eindverslag wordt overeenkomstig 
Richtlijn 2003/4/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 januari 2003 
inzake de toegang van het publiek tot 
milieu-informatie binnen drie maanden 
nadat het bezoek ter plaatse heeft 
plaatsgevonden, openbaar gemaakt.

Het ontwerp-verslag wordt binnen twee 
maanden na het bezoek ter plaatse aan de 
betrokken exploitant toegezonden en het 
eindverslag wordt drie maanden na het 
bezoek ter plaatse overeenkomstig artikel 
3 van Richtlijn 2003/4/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
28 januari 2003 inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie openbaar 
gemaakt.

Or. en

Motivering

Directive 2003/4 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, a reference to the general regime 
of passive dissemination (Art.3) without any reference to the internet would be needed.
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Amendement 215
Jo Leinen, Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Artikel 24 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

c bis) het toestaan van een afwijking 
overeenkomstig artikel 15, lid 4.

Or. de

Motivering

De mogelijkheid om afwijkingen van de BBT toe te staan is van dermate groot belang dat het 
publiek in overeenstemming met het Verdrag van Aarhus aan het besluitvormingsproces moet 
deelnemen. 

Amendement 216
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Artikel 24 – lid 2 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

2. Wanneer een besluit over de verlening, 
toetsing of bijstelling van een vergunning 
is genomen, stelt de bevoegde autoriteit het 
publiek onder meer via het internet de 
volgende informatie met betrekking tot de 
punten a) en b) ter beschikking:

2. Wanneer een besluit over de verlening, 
toetsing of bijstelling van een vergunning 
is genomen, stelt de bevoegde autoriteit het 
publiek onder meer via het internet de 
volgende informatie met betrekking tot de 
punten a) t/m f) en lid 3 ter beschikking:

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke wederopneming van amendement 54 uit eerste lezing.
Om de informatie openbaar te maken, moet deze volledig via het internet beschikbaar zijn. 
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Amendement 217
Sirpa Pietikäinen

Standpunt van de Raad
Artikel 24 – lid 2 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

2. Wanneer een besluit over de verlening, 
toetsing of bijstelling van een vergunning 
is genomen, stelt de bevoegde autoriteit het 
publiek onder meer via het internet de 
volgende informatie met betrekking tot de 
punten a) en b) ter beschikking:

2. Wanneer een besluit over de verlening, 
toetsing of bijstelling van een vergunning 
is genomen, stelt de bevoegde autoriteit het 
publiek onder meer via het internet de 
volgende informatie met betrekking tot de 
punten a) t/m f) en lid 3 ter beschikking:

Or. en

Motivering

Gezien de verplichtingen van het Verdrag van Aarhus en het standpunt van het EP met 
betrekking tot de verbetering van de transparantie mag de online toegankelijk te maken 
informatie niet tot de punten a) en b) worden beperkt. Voor burgers is online toegang tot de 
documenten van fundamenteel belang, aangezien zij normaliter niet gemakkelijk toegang 
krijgen tot plaatselijke registers en de raadplegingsperioden bij wet beperkt zijn. Evenzo 
zouden burgers die normale werktijden hebben zonder online toegang worden belemmerd om 
de openbare registers te raadplegen, wat normaal gesproken alleen tijdens werktijd mogelijk 
is.

Amendement 218
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Artikel 24 – lid 2 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

2. Wanneer een besluit over de verlening, 
toetsing of bijstelling van een vergunning 
is genomen, stelt de bevoegde autoriteit het 
publiek onder meer via het internet de 
volgende informatie met betrekking tot de 
punten a) en b) ter beschikking:

2. Wanneer een besluit over de verlening, 
toetsing of bijstelling van een vergunning 
is genomen, stelt de bevoegde autoriteit het 
publiek onder meer via het internet de 
volgende informatie met betrekking tot de 
punten a), b) en f) ter beschikking:

Or. en

(Gedeeltelijke wederopneming van amendement 54 EP uit eerste lezing)
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Amendement 219
Elisabetta Gardini

Standpunt van de Raad
Artikel 28 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

Dit hoofdstuk is van toepassing op 
stookinstallaties met een totaal nominaal 
thermisch ingangsvermogen van 50 MW of 
meer, ongeacht het toegepaste 
brandstoftype. 

Dit hoofdstuk is van toepassing op 
stookinstallaties met een totaal effectief 
thermisch ingangsvermogen van meer dan 
50 MW, ongeacht het toegepaste 
brandstoftype.

Or. it

Motivering

Zorgfaciliteiten en installaties voor gebruik in noodsituaties, die normaliter om 
veiligheidsredenen een reservecapaciteit van 30-50% boven het feitelijk gebruikte vermogen 
hebben, dienen niet onder deze bepalingen te vallen.

Amendement 220
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Artikel 28 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

Dit hoofdstuk is van toepassing op 
stookinstallaties met een totaal nominaal 
thermisch ingangsvermogen van 50 MW of 
meer, ongeacht het toegepaste 
brandstoftype.

Dit hoofdstuk is van toepassing op 
stookinstallaties met een totaal nominaal 
thermisch ingangsvermogen van 20 MW of 
meer, ongeacht het toegepaste 
brandstoftype.

Or. en

Motivering

Wederopneming van de door de Commissie voorgestelde 20 MW. Indien aangenomen, moet 
deze wijziging voor de gehele tekst gelden. Volgens de effectbeoordeling van de Commissie 
zou de verlaging van het vermogen tot 20 MW betrekking hebben op de belangrijkste emissies 
en leiden tot kosteneffectieve reducties van de belangrijkste verontreinigende stoffen. De 
hiermee gepaard gaande gezondheidsvoordelen worden geschat op 1 tot 2,6 miljard euro 
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(zonder de milieuvoordelen mee te rekenen).

Amendement 221
Elisabetta Gardini

Standpunt van de Raad
Artikel 30 – lid 2 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Alle vergunningen voor installaties die 
stookinstallaties omvatten waaraan een 
vrijstelling is verleend als bedoeld in 
artikel 4, lid 4, van Richtlijn 2001/80/EG 
en die na 1 januari 2016 in bedrijf zijn, 
omvatten voorwaarden om ervoor te 
zorgen dat de van deze installaties 
afkomstige emissies in de lucht de in deel 2
van bijlage V vastgestelde 
emissiegrenswaarden niet overschrijden.

Alle vergunningen voor installaties die 
stookinstallaties omvatten waaraan een 
vrijstelling is verleend als bedoeld in 
artikel 4, lid 4, van Richtlijn 2001/80/EG 
en die na 1 januari 2016 in bedrijf zijn, 
omvatten voorwaarden om ervoor te 
zorgen dat de van deze installaties 
afkomstige emissies in de lucht de in deel 1
van bijlage V vastgestelde
emissiegrenswaarden niet overschrijden.

Or. it

Motivering

Aangezien het om bestaande installaties gaat, gelden hier de emissiegrenswaarden voor 
bestaande installaties (bijlage V, deel 1), en niet voor nieuwe installaties (Bijlage V, deel 2).

Amendement 222
Inés Ayala Sender

Standpunt van de Raad
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 bis – 1 quater (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Bij stookinstallaties die zijn opgenomen in 
de nationale emissieplannen van de 
lidstaten die wettelijk zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 4, lid 6, van 
Richtlijn 2001/80/EG kan het betreffende 
plan vanaf 2016 verder worden toegepast 
ter vermindering van hun totale jaarlijks 
te bereiken emissieniveaus waarbij de in 
deel 1 van Bijlage V bedoelde 
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emissiegrenswaarden worden toegepast.
Stookinstallaties waarop het plan 
betrekking heeft, kunnen worden 
vrijgesteld van de verplichting tot 
inachtneming van de in deel 1 van Bijlage 
V bedoelde emissiegrenswaarden of, 
indien van toepassing, van de verplichting 
tot inachtneming van de in artikel 31 
bedoelde ontzwavelingspercentages.
De emissiegrenswaarden voor 
zwaveldioxide, stikstofoxiden en stof op 
grond van, met name, de voorschriften 
van de Richtlijnen 2001/80/EG en 
2008/1/EG, die zijn opgenomen in de 
vergunning van de stookinstallatie die 
geldt op 31 december 2015, worden in elk 
geval gehandhaafd.

Or. en

Amendement 223
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Artikel 30 – lid 7

Standpunt van de Raad Amendement

7. Bij uitbreiding van een stookinstallatie 
zijn de emissiegrenswaarden van deel 2 
van bijlage V van toepassing op het 
uitgebreide gedeelte van de installatie 
waarop de verandering betrekking heeft; zij 
worden vastgesteld op grond van het totale 
nominale thermische vermogen van de 
gehele stookinstallatie. In geval van een 
wijziging van een stookinstallatie die 
gevolgen kan hebben voor het milieu en 
die betrekking heeft op een gedeelte van 
een installatie met een nominaal thermisch 
vermogen van 50 MW of meer, zijn de in 
deel 2 van bijlage V vastgestelde 
emissiegrenswaarden van toepassing op het 
gedeelte van de installatie dat is gewijzigd 
in relatie tot het totale nominale thermische 

7. Bij uitbreiding van een stookinstallatie 
zijn de emissiegrenswaarden van deel 2 
van bijlage V van toepassing op het 
uitgebreide gedeelte van de installatie 
waarop de verandering betrekking heeft; zij 
worden vastgesteld op grond van het totale 
nominale thermische vermogen van de 
gehele stookinstallatie. In geval van een 
wijziging van een stookinstallatie die
gevolgen kan hebben voor het milieu en 
die betrekking heeft op een gedeelte van 
een installatie met een nominaal thermisch 
vermogen van 20 MW of meer, zijn de in 
deel 2 van bijlage V vastgestelde 
emissiegrenswaarden van toepassing op het 
gedeelte van de installatie dat is gewijzigd 
in relatie tot het totale nominale thermische 
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vermogen van de gehele stookinstallatie. vermogen van de gehele stookinstallatie.

Or. en

Motivering

Wederopneming van amendement 57 uit eerste lezing. Deze installaties zijn een belangrijke 
bron van emissies en moeten daarom onder het toepassingsgebied vallen, zoals de Commissie 
oorspronkelijk heeft voorgesteld. Ook omwille van de consistentie met de richtlijn 
emissiehandel moet de drempel op 20 MW worden vastgesteld.

Amendement 224
Elisabetta Gardini

Standpunt van de Raad
Artikel 30 – lid 7

Standpunt van de Raad Amendement

7. Bij uitbreiding van een stookinstallatie 
zijn de emissiegrenswaarden van deel 2 
van bijlage V van toepassing op het 
uitgebreide gedeelte van de installatie 
waarop de verandering betrekking heeft; zij 
worden vastgesteld op grond van het totale 
nominale thermische vermogen van de 
gehele stookinstallatie. In geval van een 
wijziging van een stookinstallatie die 
gevolgen kan hebben voor het milieu en 
die betrekking heeft op een gedeelte van 
een installatie met een nominaal thermisch 
vermogen van 50 MW of meer, zijn de in 
deel 2 van bijlage V vastgestelde 
emissiegrenswaarden van toepassing op het 
gedeelte van de installatie dat is gewijzigd 
in relatie tot het totale nominale thermische 
vermogen van de gehele stookinstallatie.

7. Bij uitbreiding van een stookinstallatie 
zijn de emissiegrenswaarden van deel 2 
van bijlage V van toepassing op het 
uitgebreide gedeelte van de installatie 
waarop de verandering betrekking heeft; zij 
worden vastgesteld op grond van het totale 
nominale thermische vermogen van de 
gehele stookinstallatie. In geval van een 
wijziging van een stookinstallatie die 
gevolgen kan hebben voor het milieu en 
die betrekking heeft op een gedeelte van 
een installatie met een effectief thermisch 
vermogen van meer dan 50 MW, zijn de in 
deel 2 van bijlage V vastgestelde 
emissiegrenswaarden van toepassing op het 
gedeelte van de installatie dat is gewijzigd 
in relatie tot het totale nominale thermische 
vermogen van de gehele stookinstallatie.

Or. it

Motivering

Zorgfaciliteiten en installaties voor gebruik in noodsituaties, die normaliter om 
veiligheidsredenen een reservecapaciteit van 30-50% boven het feitelijk gebruikte vermogen 
hebben, dienen niet onder deze bepalingen te vallen.
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Amendement 225
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Artikel 30 - lid 8 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

a) stookinstallaties met dieselmotoren; a) stookinstallaties met diesel- en 
gasmotoren;

Or. en

Motivering

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 V part 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).

Amendement 226
Theodoros Skylakakis

Standpunt van de Raad
Artikel 30 - lid 8 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

a) stookinstallaties met dieselmotoren; a) stookinstallaties met dieselmotoren in 
afgelegen gebieden en op eilanden die 
niet op het net zijn aangesloten;

Or. en

Motivering

De operationele kenmerken van verbrandingsmotoren (dieselmotoren) die lopen op vloeibare 
brandstoffen, met name in elektrisch geïsoleerde systemen zoals de niet op het net 
aangesloten eilanden, worden algemeen erkend.
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Amendement 227
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Artikel 30 – lid 9

Standpunt van de Raad Amendement

9. Voor de volgende stookinstallaties 
beoordeelt de Commissie op basis van de 
beste beschikbare technieken of er op het 
niveau van de Unie emissiegrenswaarden 
nodig zijn, en of een aanpassing nodig is 
van de in bijlage V vastgestelde 
emissiegrenswaarden:

Schrappen

a) de in lid 8 bedoelde stookinstallaties;
b) stookinstallaties in raffinaderijen die 
distillatie- en omzettingsresiduen 
afkomstig van het raffineren van ruwe 
aardolie, alleen of in combinatie met 
andere brandstoffen, zelf verbruiken, 
rekening houdend met de specificiteit van 
de energiesystemen van raffinaderijen;
c) stookinstallaties die met andere gassen 
dan aardgas worden gevoed;
d) stookinstallaties in chemische 
installaties die zelf vloeibare 
productieresiduen als niet-commerciële 
brandstof verbruiken.
De Commissie deelt uiterlijk 
31 december 2013 de resultaten van deze 
beoordeling mee aan het Europees 
Parlement en de Raad, indien nodig 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel.

Or. en

Motivering

Schrapping van een door de Raad toegevoegd artikel over de beoordeling. Het is niet 
wenselijk raffinaderijen of chemische installaties uit te sluiten van het toepassingsgebied van 
de grenswaarden overeenkomstig hoofdstuk III.
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Amendement 228
Inés Ayala Sender

Standpunt van de Raad
Artikel 30 – lid 9 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

9. Voor de volgende stookinstallaties 
beoordeelt de Commissie op basis van de 
beste beschikbare technieken of er op het 
niveau van de Unie emissiegrenswaarden 
nodig zijn, en of een aanpassing nodig is 
van de in bijlage V vastgestelde 
emissiegrenswaarden:

9. Voor de volgende stookinstallaties 
beoordeelt de Commissie op basis van de 
beste beschikbare technieken specifiek 
voor elke sector of er op het niveau van de 
Unie emissiegrenswaarden nodig zijn, en 
of een aanpassing nodig is van de in 
bijlage V vastgestelde 
emissiegrenswaarden:

Or. en

Amendement 229
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Artikel 30 – lid 9 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

9. Voor de volgende stookinstallaties 
beoordeelt de Commissie op basis van de 
beste beschikbare technieken of er op het 
niveau van de Unie emissiegrenswaarden 
nodig zijn, en of een aanpassing nodig is 
van de in bijlage V vastgestelde 
emissiegrenswaarden:

9. Voor de volgende stookinstallaties kan
de Commissie op basis van de beste 
beschikbare technieken beoordelen of er 
op het niveau van de Unie 
emissiegrenswaarden nodig zijn, en of een 
aanpassing nodig is van de in bijlage V 
vastgestelde emissiegrenswaarden om deze 
zo nodig af te stemmen op de 
emissieniveaus die samenhangen met de 
beste beschikbare technieken ( 
BBT/AEL): 

Or. en

Motivering

Aanpassing van een door de Raad toegevoegd nieuw artikel over de beoordeling.
Dat de olie- en chemie-industrie uitgezonderd zou kunnen worden van de naleving van de 
overeenkomstig hoofdstuk III geldende emissiegrenswaarden, is onaanvaardbaar. Wanneer 
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de emissiegrenswaarden voor deze sector zouden moeten worden aangepast, moet ervoor 
worden gezorgd dat de wijzigingen stroken met de BBT.

Amendement 230
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Artikel 30 – lid 9 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

De Commissie deelt uiterlijk 
31 december 2013 de resultaten van deze 
beoordeling mee aan het Europees 
Parlement en de Raad, indien nodig 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel.

De Commissie deelt uiterlijk
31 december 2013 de resultaten van deze 
mogelijke beoordeling mee aan het 
Europees Parlement en de Raad, indien 
nodig vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel.

Or. en

Motivering

Aanpassing van een door de Raad toegevoegd nieuw artikel over de beoordeling. Dat de olie-
en chemie-industrie uitgezonderd zou kunnen worden van de naleving van de overeenkomstig 
hoofdstuk III geldende emissiegrenswaarden, is onaanvaardbaar. Wanneer de 
emissiegrenswaarden voor deze sector zouden moeten worden aangepast, moet ervoor 
worden gezorgd dat de wijzigingen stroken met de BBT.

Amendement 231
Elisabetta Gardini

Standpunt van de Raad
Artikel 30 – lid 9 – alinea 2 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Voor dit soort installaties blijven de 
krachtens Richtlijn 2001/80/EG geldende 
emissiegrenswaarden van kracht tot de 
BBT-refentiedocumenten overeenkomstig 
deze richtlijn zijn herzien.

Or. it
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Motivering

In diverse delen van het wijzigingsvoorstel wordt verwezen naar de emissiegrenswaarden van 
Richtlijn 2001/80/EG. Met het oog op de rechtszekerheid moet het vorenvermelde doel van 
het gemeenschappelijk standpunt nadrukkelijk worden vermeld.

Amendement 232
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Artikel 31

Standpunt van de Raad Amendement

Voor stookinstallaties die inheemse vaste 
brandstoffen stoken en die wegens de 
kenmerken van die brandstoffen niet aan 
de in artikel 30, lid 2 en lid 3, bedoelde 
emissiegrenswaarden voor zwaveldioxide 
kunnen voldoen, kunnen die lidstaten in 
plaats daarvan de in deel 5 van bijlage V 
vastgestelde minimumpercentages voor 
ontzwaveling toepassen, overeenkomstig 
de in deel 6 van die bijlage vastgestelde 
voorschriften voor de naleving.

Schrappen

Or. en

Motivering

Amendeert een nieuw door de Raad geïntroduceerd artikel.

Amendement 233
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Artikel 31

Standpunt van de Raad Amendement

Voor stookinstallaties die inheemse vaste 
brandstoffen stoken en die wegens de 
kenmerken van die brandstoffen niet aan 
de in artikel 30, lid 2 en lid 3, bedoelde 
emissiegrenswaarden voor zwaveldioxide 

Voor stookinstallaties die inheemse vaste 
brandstoffen stoken en die wegens de 
kenmerken van die brandstoffen niet aan 
de in artikel 30, lid 2 en lid 3, bedoelde 
emissiegrenswaarden voor zwaveldioxide 
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kunnen voldoen, kunnen die lidstaten in 
plaats daarvan de in deel 5 van bijlage V 
vastgestelde minimumpercentages voor 
ontzwaveling toepassen, overeenkomstig 
de in deel 6 van die bijlage vastgestelde 
voorschriften voor de naleving.

kunnen voldoen, kunnen die lidstaten in 
plaats daarvan, tot uiterlijk 31 december 
2017, de in deel 5 van bijlage V 
vastgestelde minimumpercentages voor 
ontzwaveling toepassen, overeenkomstig 
de in deel 6 van die bijlage vastgestelde 
voorschriften voor de naleving en na 
voorafgaande validering door de, in 
artikel 72, lid 4, letter a genoemde, met 
het technische verslag belaste commissie.

De Commissie beoordeelt to 31 december 
2013 of een verlenging van de in deel 5 
van bijlage V vastgestelde 
minimumpercentages voor ontzwaveling 
mag worden toegestaan, met name 
rekening houdend met de beste 
beschikbare technieken en de voordelen 
van lagere SO2-emissies.

Or. en

Motivering

Aanpassing van nieuwe, door de Raad geïntroduceerde vrijstellingen.
Lidstaten met installaties waarop de speciale minimumpercentages voor ontzwaveling van 
toepassing zijn, moeten motiveren waarom naleving van de reguliere emissiegrenswaarden 
technisch niet mogelijk is.

Amendement 234
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Standpunt van de Raad
Artikel 32

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 32 Schrappen

Or. en

Motivering

De tenuitvoerlegging van het Nationale Overgangsplan zal tot toeneming van de emissies 
leiden. Deze bepaling kan aanleiding geven tot concurrentiedistorties binnen de EU, 
aangezien bepaalde stookinstallaties reeds investeringen hebben gedaan om zich te 
conformeren aan de betrokken emissiegrenswaarden en ook omdat niet alle lidstaten een 
nationaal overgangsplan zullen uitvoeren. 
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Amendement 235
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. In de periode van 1 januari 2016 tot en 
met 31 december 2020 kunnen de lidstaten 
een nationaal plan voor de overgangsfase 
opstellen en uitvoeren voor 
stookinstallaties waarvoor vóór 
27 november 2002 een eerste vergunning is 
verleend of waarvan door de exploitanten 
een volledige aanvraag voor een 
vergunning vóór die datum was ingediend, 
mits de installatie uiterlijk 
27 november 2003 in bedrijf werd gesteld. 
In het plan worden voor elke 
stookinstallatie waarop het plan betrekking 
heeft de emissies opgenomen van een of 
meer van de volgende verontreinigende 
stoffen: stikstofoxide, zwaveldioxide en 
stof. Wat gasturbines betreft, kan het plan 
uitsluitend betrekking hebben op emissies 
van stikstofoxide.

1. In de periode van 1 januari 2016 tot en 
met 31 december 2023 kunnen de lidstaten 
een nationaal plan voor de overgangsfase 
opstellen en uitvoeren voor 
stookinstallaties waarvoor vóór 
27 november 2002 een eerste vergunning is 
verleend of waarvan door de exploitanten 
een volledige aanvraag voor een 
vergunning vóór die datum was ingediend, 
mits de installatie uiterlijk 
27 november 2003 in bedrijf werd gesteld. 
In het plan worden voor elke 
stookinstallatie waarop het plan betrekking 
heeft de emissies opgenomen van een of 
meer van de volgende verontreinigende 
stoffen: stikstofoxide, zwaveldioxide en 
stof. Wat gasturbines betreft, kan het plan 
uitsluitend betrekking hebben op emissies 
van stikstofoxide.

Or. xm

Motivering

Om een soepele overgang te waarborgen is het jaar 2023 als einddatum voor de nationale 
overgangsplannen de beste keuze.

Amendement 236
Theodoros Skylakakis

Standpunt van de Raad
Artikel 32 – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. In de periode van 1 januari 2016 tot en 
met 31 december 2020 kunnen de lidstaten 

1. In de periode van 1 januari 2016 tot en 
met 31 december 2022 kunnen de lidstaten 
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een nationaal plan voor de overgangsfase 
opstellen en uitvoeren voor 
stookinstallaties waarvoor vóór 
27 november 2002 een eerste vergunning is 
verleend of waarvan door de exploitanten 
een volledige aanvraag voor een 
vergunning vóór die datum was ingediend, 
mits de installatie uiterlijk 
27 november 2003 in bedrijf werd gesteld. 
In het plan worden voor elke 
stookinstallatie waarop het plan betrekking 
heeft de emissies opgenomen van een of 
meer van de volgende verontreinigende 
stoffen: stikstofoxide, zwaveldioxide en 
stof. Wat gasturbines betreft, kan het plan 
uitsluitend betrekking hebben op emissies 
van stikstofoxide.

een nationaal plan voor de overgangsfase 
opstellen en uitvoeren voor 
stookinstallaties waarvoor vóór 
27 november 2002 een eerste vergunning is 
verleend of waarvan door de exploitanten 
een volledige aanvraag voor een 
vergunning vóór die datum was ingediend, 
mits de installatie uiterlijk 
27 november 2003 in bedrijf werd gesteld. 
In het plan worden voor elke 
stookinstallatie waarop het plan betrekking 
heeft de emissies opgenomen van een of 
meer van de volgende verontreinigende 
stoffen: stikstofoxide, zwaveldioxide en 
stof. Wat gasturbines betreft, kan het plan 
uitsluitend betrekking hebben op emissies 
van stikstofoxide.

Or. en

Motivering

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

Amendement 237
Richard Seeber

Standpunt van de Raad
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. In de periode van 1 januari 2016 tot en 
met 31 december 2020 kunnen de lidstaten 
een nationaal plan voor de overgangsfase 
opstellen en uitvoeren voor 
stookinstallaties waarvoor vóór 

1. In de periode van 1 januari 2016 tot en 
met 31 december 2018 kunnen de lidstaten 
een nationaal plan voor de overgangsfase 
opstellen en uitvoeren voor 
stookinstallaties waarvoor vóór 
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27 november 2002 een eerste vergunning is 
verleend of waarvan door de exploitanten 
een volledige aanvraag voor een 
vergunning vóór die datum was ingediend, 
mits de installatie uiterlijk 
27 november 2003 in bedrijf werd gesteld. 
In het plan worden voor elke 
stookinstallatie waarop het plan betrekking 
heeft de emissies opgenomen van een of 
meer van de volgende verontreinigende 
stoffen: stikstofoxide, zwaveldioxide en 
stof. Wat gasturbines betreft, kan het plan 
uitsluitend betrekking hebben op emissies 
van stikstofoxide.

27 november 2002 een eerste vergunning is 
verleend of waarvan door de exploitanten 
een volledige aanvraag voor een 
vergunning vóór die datum was ingediend, 
mits de installatie uiterlijk 
27 november 2003 in bedrijf werd gesteld. 
In het plan worden voor elke 
stookinstallatie waarop het plan betrekking 
heeft de emissies opgenomen van een of 
meer van de volgende verontreinigende 
stoffen: stikstofoxide, zwaveldioxide en 
stof. Wat gasturbines betreft, kan het plan 
uitsluitend betrekking hebben op emissies 
van stikstofoxide.

Or. en

Motivering

De in het standpunt van de Raad vermelde periode voor de toepassing van nationale 
overgangsplannen is te lang en zou de verwezenlijking van de, met name in de thematische 
strategie inzake luchtverontreiniging vastgelegde luchtkwaliteitsdoelen (CAFE) in de weg 
staan. Het amendement is ontvankelijk omdat deze bepaling niet voorkwam in het voorstel 
van de Commissie.

Amendement 238
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. In de periode van 1 januari 2016 tot en 
met 31 december 2020 kunnen de lidstaten 
een nationaal plan voor de overgangsfase 
opstellen en uitvoeren voor 
stookinstallaties waarvoor vóór 
27 november 2002 een eerste vergunning is 
verleend of waarvan door de exploitanten 
een volledige aanvraag voor een 
vergunning vóór die datum was ingediend, 
mits de installatie uiterlijk 
27 november 2003 in bedrijf werd gesteld. 
In het plan worden voor elke 

1. In de periode van 1 januari 2016 tot en 
met 31 december 2020 kunnen de lidstaten 
een nationaal plan voor de overgangsfase 
opstellen en uitvoeren voor 
stookinstallaties waarvoor vóór 
27 november 2002 een eerste vergunning is 
verleend of waarvan door de exploitanten 
een volledige aanvraag voor een 
vergunning vóór die datum was ingediend, 
mits de installatie uiterlijk 
27 november 2003 in bedrijf werd gesteld. 
In het plan worden voor elke 
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stookinstallatie waarop het plan betrekking 
heeft de emissies opgenomen van een of 
meer van de volgende verontreinigende 
stoffen: stikstofoxide, zwaveldioxide en 
stof. Wat gasturbines betreft, kan het plan 
uitsluitend betrekking hebben op emissies 
van stikstofoxide.

stookinstallatie waarop het plan betrekking 
heeft de emissies opgenomen van een of 
meer van de volgende verontreinigende 
stoffen: stikstofoxide, zwaveldioxide * en 
stof. Wat gasturbines en gasmotoren
betreft, kan het plan uitsluitend betrekking 
hebben op emissies van stikstofoxide en
koolmonoxide.

Or. en

Motivering

Ook koolmonoxide moet in de TNP's opgenomen kunnen worden als in de richtlijn CO-
emissiegrenswaarden voor met gas gestookte installaties worden vastgesteld. De Richtlijn 
inzake grote stookinstallaties gold niet voor gasmotoren. Als gasmotoren onder de 
werkingssfeer van de nieuwe richtlijn blijven vallen, moeten deze installaties ook in de TNP's 
opgenomen kunnen worden. 

Amendement 239
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad
Artikel 32 – lid 3 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Het plafond voor het jaar 2016 wordt 
berekend op basis van de relevante 
emissiegrenswaarden als vastgesteld in de 
bijlagen III tot en met VII bij Richtlijn 
2001/80/EG, of in voorkomend geval op 
basis van de in bijlage III bij Richtlijn 
2001/80/EG vastgestelde 
ontzwavelingspercentages. In geval van 
gasturbines worden de 
emissiegrenswaarden voor stikstofoxide 
voor dergelijke installaties als vastgesteld 
in deel B van bijlage VI van Richtlijn 
2001/80/EG gebruikt. Het plafond voor de 
jaren 2019 en 2020 wordt berekend op 
basis van de in deel 1 van bijlage V bij 
deze richtlijn vastgestelde relevante 
emissiegrenswaarden of, indien van 
toepassing, op basis van de in deel 5 van 
bijlage V bij deze richtlijn vastgestelde 

Het plafond voor het jaar 2016 wordt 
berekend op basis van de relevante 
emissiegrenswaarden als vastgesteld in de 
bijlagen III tot en met VII bij Richtlijn 
2001/80/EG, of in voorkomend geval op 
basis van de in bijlage III bij Richtlijn 
2001/80/EG vastgestelde 
ontzwavelingspercentages. In geval van 
gasturbines worden de 
emissiegrenswaarden voor stikstofoxide 
voor dergelijke installaties als vastgesteld 
in deel B van bijlage VI van Richtlijn 
2001/80/EG gebruikt. Het plafond voor de 
jaren 2022 en 2023 wordt berekend op 
basis van de in deel 1 van bijlage V bij 
deze richtlijn vastgestelde relevante 
emissiegrenswaarden of, indien van 
toepassing, op basis van de in deel 5 van 
bijlage V bij deze richtlijn vastgestelde 
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ontzwavelingspercentages. De plafonds 
voor de jaren 2017 en 2018 voorzien in 
een lineaire afname van de plafonds tussen 
2016 en 2019.

ontzwavelingspercentages. De plafonds 
voor de periode 2017 tot en met 2021
voorzien in een lineaire afname van de 
plafonds tussen 2016 en 2022.

Or. xm

Motivering

Om een soepele overgang te waarborgen is het jaar 2023 als einddatum voor de nationale 
overgangsplannen de beste keuze.

Amendement 240
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Artikel 32 – lid 3 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Het plafond voor het jaar 2016 wordt 
berekend op basis van de relevante 
emissiegrenswaarden als vastgesteld in de 
bijlagen III tot en met VII bij Richtlijn 
2001/80/EG, of in voorkomend geval op 
basis van de in bijlage III bij Richtlijn 
2001/80/EG vastgestelde 
ontzwavelingspercentages. In geval van 
gasturbines worden de 
emissiegrenswaarden voor stikstofoxide 
voor dergelijke installaties als vastgesteld 
in deel B van bijlage VI van Richtlijn 
2001/80/EG gebruikt. Het plafond voor de 
jaren 2019 en 2020 wordt berekend op 
basis van de in deel 1 van bijlage V bij 
deze richtlijn vastgestelde relevante 
emissiegrenswaarden of, indien van 
toepassing, op basis van de in deel 5 van 
bijlage V bij deze richtlijn vastgestelde 
ontzwavelingspercentages. De plafonds 
voor de jaren 2017 en 2018 voorzien in een 
lineaire afname van de plafonds tussen 
2016 en 2019. 

Het plafond voor het jaar 2016 wordt 
berekend op basis van de relevante 
emissiegrenswaarden als vastgesteld in de 
bijlagen III tot en met VII bij Richtlijn 
2001/80/EG, of in voorkomend geval op 
basis van de in bijlage III bij Richtlijn 
2001/80/EG vastgestelde 
ontzwavelingspercentages. In geval van 
gasturbines en gasmotoren worden de 
emissiegrenswaarden voor stikstofoxide en 
koolmonoxide voor dergelijke installaties 
als vastgesteld in deel B van bijlage VI van 
Richtlijn 2001/80/EG gebruikt. Het plafond 
voor de jaren 2019 en 2020 wordt berekend 
op basis van de in deel 1 van bijlage V bij 
deze richtlijn vastgestelde relevante 
emissiegrenswaarden of, indien van 
toepassing, op basis van de in deel 5 van 
bijlage V bij deze richtlijn vastgestelde 
ontzwavelingspercentages. De plafonds 
voor de jaren 2017 en 2018 voorzien in een 
lineaire afname van de plafonds tussen 
2016 en 2019.

Or. en
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Motivering

Ook koolmonoxide moet in de TNP's opgenomen kunnen worden als in de richtlijn CO-
emissiegrenswaarden voor met gas gestookte installaties worden vastgesteld. De Richtlijn 
inzake grote stookinstallaties gold niet voor gasmotoren. Als gasmotoren onder de 
werkingssfeer van de nieuwe richtlijn blijven vallen, moeten deze installaties ook in de TNP's 
opgenomen kunnen worden. 

Amendement 241
Theodoros Skylakakis

Standpunt van de Raad
Artikel 32 – lid 3 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Het plafond voor het jaar 2016 wordt 
berekend op basis van de relevante 
emissiegrenswaarden als vastgesteld in de 
bijlagen III tot en met VII bij Richtlijn 
2001/80/EG, of in voorkomend geval op 
basis van de in bijlage III bij Richtlijn 
2001/80/EG vastgestelde 
ontzwavelingspercentages. In geval van 
gasturbines worden de 
emissiegrenswaarden voor stikstofoxide 
voor dergelijke installaties als vastgesteld 
in deel B van bijlage VI van Richtlijn 
2001/80/EG gebruikt. Het plafond voor de 
jaren 2019 en 2020 wordt berekend op 
basis van de in deel 1 van bijlage V bij 
deze richtlijn vastgestelde relevante 
emissiegrenswaarden of, indien van 
toepassing, op basis van de in deel 5 van 
bijlage V bij deze richtlijn vastgestelde 
ontzwavelingspercentages. De plafonds 
voor de jaren 2017 en 2018 voorzien in een 
lineaire afname van de plafonds tussen 
2016 en 2019. Wanneer een in het 
nationale plan voor de overgangsfase 
opgenomen installatie wordt gesloten of 
niet langer onder het toepassingsgebied van 
hoofdstuk III valt, mogen de totale 
jaarlijkse emissies van de resterende 
installaties waarop het plan betrekking 
heeft, naar aanleiding daarvan niet worden 

Het plafond voor het jaar 2016 wordt 
berekend op basis van de relevante 
emissiegrenswaarden als vastgesteld in de 
bijlagen III tot en met VII bij Richtlijn 
2001/80/EG, of in voorkomend geval op 
basis van de in bijlage III bij Richtlijn 
2001/80/EG vastgestelde 
ontzwavelingspercentages. In geval van 
gasturbines worden de 
emissiegrenswaarden voor stikstofoxide 
voor dergelijke installaties als vastgesteld 
in deel B van bijlage VI van Richtlijn 
2001/80/EG gebruikt. Het plafond voor het 
jaar 2022 wordt berekend op basis van de 
in deel 1 van bijlage V bij deze richtlijn 
vastgestelde relevante 
emissiegrenswaarden of, indien van 
toepassing, op basis van de in deel 5 van 
bijlage V bij deze richtlijn vastgestelde 
ontzwavelingspercentages. De plafonds 
voor de jaren 2017 tot en met 2021
voorzien in een lineaire afname van de 
plafonds tussen 2016 en 2022. Wanneer 
een in het nationale plan voor de 
overgangsfase opgenomen installatie wordt 
gesloten of niet langer onder het 
toepassingsgebied van hoofdstuk III valt, 
mogen de totale jaarlijkse emissies van de 
resterende installaties waarop het plan 
betrekking heeft, naar aanleiding daarvan 
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verhoogd. niet worden verhoogd.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 242
Richard Seeber

Standpunt van de Raad
Artikel 32 – lid 3 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Het plafond voor het jaar 2016 wordt 
berekend op basis van de relevante 
emissiegrenswaarden als vastgesteld in de 
bijlagen III tot en met VII bij Richtlijn 
2001/80/EG, of in voorkomend geval op 
basis van de in bijlage III bij Richtlijn 
2001/80/EG vastgestelde 
ontzwavelingspercentages. In geval van 
gasturbines worden de 
emissiegrenswaarden voor stikstofoxide 
voor dergelijke installaties als vastgesteld 
in deel B van bijlage VI van Richtlijn 
2001/80/EG gebruikt. Het plafond voor de 
jaren 2019 en 2020 wordt berekend op 
basis van de in deel 1 van bijlage V bij 
deze richtlijn vastgestelde relevante 
emissiegrenswaarden of, indien van 
toepassing, op basis van de in deel 5 van 
bijlage V bij deze richtlijn vastgestelde 
ontzwavelingspercentages. De plafonds 
voor de jaren 2017 en 2018 voorzien in een 

Het plafond voor het jaar 2016 wordt 
berekend op basis van de relevante 
emissiegrenswaarden als vastgesteld in de 
bijlagen III tot en met VII bij Richtlijn 
2001/80/EG, of in voorkomend geval op 
basis van de in bijlage III bij Richtlijn 
2001/80/EG vastgestelde 
ontzwavelingspercentages. In geval van 
gasturbines worden de
emissiegrenswaarden voor stikstofoxide 
voor dergelijke installaties als vastgesteld 
in deel B van bijlage VI van Richtlijn 
2001/80/EG gebruikt. De plafonds voor de 
jaren 2017 en 2018 voorzien in een lineaire 
afname van de plafonds tussen 2016 en 
2018.
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lineaire afname van de plafonds tussen 
2016 en 2019.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 32, lid 1, van het standpunt.

Amendement 243
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad
Artikel 32 – lid 4

Standpunt van de Raad Amendement

4. Het nationale plan voor de 
overgangsfase bevat tevens bepalingen 
inzake monitoring en verslaglegging die 
stroken met de overeenkomstig artikel 41, 
onder b), vastgestelde 
uitvoeringsvoorschriften, alsmede voor 
elke installatie de maatregelen ter tijdige 
naleving van de emissiegrenswaarden die 
vanaf 1 januari 2021 van toepassing zullen 
zijn.

4. Het nationale plan voor de 
overgangsfase bevat tevens bepalingen 
inzake monitoring en verslaglegging die 
stroken met de overeenkomstig artikel 41, 
onder b), vastgestelde 
uitvoeringsvoorschriften, alsmede voor 
elke installatie de maatregelen ter tijdige 
naleving van de emissiegrenswaarden die 
vanaf 1 januari 2024 van toepassing zullen 
zijn.

Or. xm

Motivering

Om een soepele overgang te waarborgen is het jaar 2023 als einddatum voor de nationale 
overgangsplannen de beste keuze.

Amendement 244
Jutta Haug

Standpunt van de Raad
Artikel 32 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 32 bis
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Meer jaarlijkse bedrijfsuren dan bepaald 
is in de delen 1, 2, 4 en 6 van bijlage V 
kunnen door de bevoegde autoriteit 
worden toegestaan aan stookinstallaties, 
waarvoor vóór 27 november 2002 
vergunning is verleend, of waarvan de 
exploitanten vóór die datum een volledige 
aanvraag voor een vergunning hebben 
ingediend, op voorwaarde dat de 
installatie uiterlijk 27 november 2003 
operationeel was, en dat daarvoor een 
strengere emissiegrenswaarde geldt die op 
jaarbasis leidt tot een gelijkwaardig 
milieubeschermingsniveau voor deze 
verontreinigende stof.

Or. en

Motivering

De vrijstelling is ontworpen voor exploitanten die al in een vroeg stadium 
nabehandelingssapparatuur hebben geïnstalleerd en die niet achteraf mogen worden gestraft 
voor investeringen die reeds voldoen aan strengere emissiegrenswaarden. Installaties 
waarvoor deze vrijstelling geldt moeten toestemming krijgen voor een groter aantal jaarlijkse 
bedrijfsuren, mits hetzelfde niveau van milieubescherming wordt bereikt. Deze vrijstelling 
strookt met de delen 1, 2 en 6 van bijlage V, met de eerste lezing van het Parlement en met het 
standpunt. 

Amendement 245
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Artikel 32 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 32 bis
Meer jaarlijkse bedrijfsuren dan bepaald 
is in de delen 1 en 2 van bijlage V kunnen 
door de bevoegde autoriteit worden 
toegestaan aan stookinstallaties die vaste 
brandstoffen gebruiken, waarvoor vóór 27 
november 2002 vergunning is verleend, of 
waarvan de exploitanten vóór die datum 
een volledige aanvraag voor een 
vergunning hebben ingediend, op 
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voorwaarde dat de installatie uiterlijk 27 
november 2003 operationeel was, en vóór 
... * voorzien was van technische 
inrichtingen voor de vermindering van de 
SO2-emissies overeenkomstig de 
bepalingen van de Richtlijnen 
2001/80/EG en 2008/1/EG. Zulke 
stookinstallaties kunnen worden 
vrijgesteld van de verplichting te voldoen 
aan de emissiegrenswaarden voor SO2
waarnaar in de tabellen van de delen 1 en 
2 van bijlage V wordt verwezen. De 
emissiegrenswaarden die in de 
vergunningen van die stookinstallatie op 
grond van, met name, de voorschriften 
van de Richtlijnen 2001/80/EG en 
2008/1/EG zijn opgenomen, moeten ten 
minste worden gehandhaafd, maar mogen 
niet hoger zijn dan 400 mg/Nm³.
 _________

* PB: datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

De vrijstellingen voor bestaande, met vaste brandstoffen gestookte installaties moeten zo 
worden ontworpen dat exploitanten die in overeenstemming met de richtlijn inzake grote 
stookinstallaties tijdig nabehandelingsapparatuur hebben geïnstalleerd of deze naderhand 
hebben aangebracht, niet met terugwerkende kracht voor hun vroegtijdige optreden worden 
bestraft. Van dergelijke installaties moet echter worden geëist dat zij tenminste de strengste 
emissiegrenswaarde van de richtlijn grote stookinstallaties (bijlage III A) in acht nemen, die 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, respectievelijk artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2001/80/EG geldt 
voor nieuwe en bestaande installaties (equivalent van 400 mg/Nm3).

Amendement 246
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Artikel 32 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 32 bis
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Meer jaarlijkse bedrijfsuren dan bepaald 
is in de delen 1, 2, 4 en 6 van bijlage V 
kunnen door de bevoegde autoriteit 
worden toegestaan aan stookinstallaties, 
waarvoor vóór 27 november 2002 
vergunning is verleend, of waarvan de 
exploitanten vóór die datum een volledige 
aanvraag voor een vergunning hebben 
ingediend, op voorwaarde dat de 
installatie uiterlijk 27 november 2003 
operationeel was, en dat daarvoor een 
strengere emissiegrenswaarde geldt die op 
jaarbasis leidt tot een gelijkwaardig 
milieubeschermingsniveau voor deze 
verontreinigende stof.

Or. en

Motivering

De vrijstellingen moeten flexibeler worden ontworpen zodat exploitanten die al in een vroeg 
stadium nabehandelingsapparatuur hebben geïnstalleerd niet achteraf worden bestraft. 
Installaties waarvoor deze vrijstelling geldt en die al voldoen aan strengere 
emissiegrenswaarden, moeten toestemming krijgen voor een groter aantal jaarlijkse 
bedrijfsuren, mits hetzelfde niveau van milieubescherming wordt bereikt.

Amendement 247
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Standpunt van de Raad
Artikel 33

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 33 Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling kan aanleiding geven tot concurrentiedistorties binnen de Gemeenschap 
aangezien stookinstallaties waarop deze bepaling van toepassing is, niet hoeven te investeren 
in de beste beschikbare technieken om aan de betrokken emissiegrenswaarden te voldoen. 
Bovendien kan de verwezenlijking onder druk komen te staan van de voor 2020 vastgestelde 
communautaire milieudoelstellingen in de "thematische strategie voor luchtverontreiniging", 
in het kader waarvan de Commissie in 2020 de SO2-emissies met 82% en de NOx-emissies 
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met 60% wil verminderen, vergeleken met het niveau van 2000.

Amendement 248
Richard Seeber

Standpunt van de Raad
Artikel 33 – lid 1 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

1. In de periode van 1 januari 2016 tot en 
met 31 december 2023 kunnen 
stookinstallaties worden vrijgesteld van de
verplichting tot inachtneming van de in 
artikel 30, lid 2, bedoelde 
emissiegrenswaarden en de verplichting tot 
de in artikel 31 bedoelde 
ontzwavelingspercentages, indien van 
toepassing, alsmede van de in artikel 32 
bedoelde opneming in het nationale plan 
voor de overgangsfase, indien:

1. In de periode van 1 januari 2016 tot en 
met 31 december 2020 kunnen 
stookinstallaties worden vrijgesteld van de 
verplichting tot inachtneming van de in 
artikel 30, lid 2, bedoelde 
emissiegrenswaarden en de verplichting tot
de in artikel 31 bedoelde 
ontzwavelingspercentages, indien van 
toepassing, alsmede van de in artikel 32 
bedoelde opneming in het nationale plan 
voor de overgangsfase, indien:

Or. en

Motivering

De in het standpunt vermelde overgangsperiode voor stookinstallaties met een beperkte 
levensduur is te lang en zou de verwezenlijking van de, met name in de thematische strategie 
inzake luchtverontreiniging vastgelegde luchtkwaliteitsdoelen (CAFE) in de weg staan. Het 
amendement is ontvankelijk omdat deze bepaling niet voorkwam in het voorstel van de 
Commissie. 

Amendement 249
Esther de Lange

Standpunt van de Raad
Artikel 33 – lid 1 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

1. In de periode van 1 januari 2016 tot en 
met 31 december 2023 kunnen 
stookinstallaties worden vrijgesteld van de 
verplichting tot inachtneming van de in 

1. In de periode van 1 januari 2016 tot en 
met 31 december 2020 kunnen 
stookinstallaties worden vrijgesteld van de 
verplichting tot inachtneming van de in 
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artikel 30, lid 2, bedoelde 
emissiegrenswaarden en de verplichting tot 
de in artikel 31 bedoelde 
ontzwavelingspercentages, indien van 
toepassing, alsmede van de in artikel 32 
bedoelde opneming in het nationale plan 
voor de overgangsfase, indien:

artikel 30, lid 2, bedoelde 
emissiegrenswaarden en de verplichting tot 
de in artikel 31 bedoelde 
ontzwavelingspercentages, indien van 
toepassing, alsmede van de in artikel 32 
bedoelde opneming in het nationale plan 
voor de overgangsfase, indien:

Or. en

Motivering

Dit amendement is meer in lijn met andere Europese doelstellingen, zoals de thematische 
strategie inzake luchtverontreiniging.

Amendement 250
Richard Seeber

Standpunt van de Raad
Artikel 33 - lid 1 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

a) de exploitant van de stookinstallatie 
uiterlijk 1 januari 2014 bij de bevoegde 
autoriteit een schriftelijke verklaring 
indient waarin hij zich ertoe verbindt om 
de installatie vanaf 1 januari 2016 en 
uiterlijk tot en met 31 december 2023
hoogstens 20.000 bedrijfsuren in bedrijf te 
nemen;

a) de exploitant van de stookinstallatie 
uiterlijk 1 januari 2014 bij de bevoegde 
autoriteit een schriftelijke verklaring 
indient waarin hij zich ertoe verbindt om 
de installatie vanaf 1 januari 2016 en 
uiterlijk tot en met 31 december 2020 
hoogstens 20.000 bedrijfsuren in bedrijf te 
nemen;

Or. en

Motivering

De in het standpunt vermelde overgangsperiode voor stookinstallaties met een beperkte 
levensduur is te lang en zou de verwezenlijking van de, met name in de thematische strategie 
inzake luchtverontreiniging vastgelegde luchtkwaliteitsdoelen (CAFE) in de weg staan. Het 
amendement is ontvankelijk omdat deze bepaling niet voorkwam in het voorstel van de 
Commissie. 
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Amendement 251
Esther de Lange

Standpunt van de Raad
Artikel 33 - lid 1 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

a) de exploitant van de stookinstallatie 
uiterlijk 1 januari 2014 bij de bevoegde 
autoriteit een schriftelijke verklaring 
indient waarin hij zich ertoe verbindt om 
de installatie vanaf 1 januari 2016 en 
uiterlijk tot en met 31 december 2023
hoogstens 20.000 bedrijfsuren in bedrijf te 
nemen;

a) de exploitant van de stookinstallatie 
uiterlijk 1 januari 2014 bij de bevoegde 
autoriteit een schriftelijke verklaring 
indient waarin hij zich ertoe verbindt om 
de installatie vanaf 1 januari 2016 en 
uiterlijk tot en met 31 december 2020
hoogstens 20.000 bedrijfsuren in bedrijf te 
nemen;

Or. en

Motivering

Dit amendement is meer in lijn met andere Europese doelstellingen, zoals de thematische 
strategie inzake luchtverontreiniging.

Amendement 252
Theodoros Skylakakis

Standpunt van de Raad
Artikel 33 - lid 1 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

a) de exploitant van de stookinstallatie 
uiterlijk 1 januari 2014 bij de bevoegde 
autoriteit een schriftelijke verklaring 
indient waarin hij zich ertoe verbindt om 
de installatie vanaf 1 januari 2016 en 
uiterlijk tot en met 31 december 2023 
hoogstens 20.000 bedrijfsuren in bedrijf te 
nemen;

a) de exploitant van de stookinstallatie 
uiterlijk 1 januari 2014 bij de bevoegde 
autoriteit een schriftelijke verklaring 
indient waarin hij zich ertoe verbindt om 
de installatie vanaf 1 januari 2016 en 
uiterlijk tot en met 31 december 2023 
hoogstens 30.000 bedrijfsuren in bedrijf te 
nemen;

Or. en

Motivering

De door de Raad geïntroduceerde vrijstellingen zijn zeer belangrijk voor de zekerheid van de 
energievoorziening in de kritieke periode 2016-2023, waarin ook de doelen van het "groene 
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pakket" gehaald moeten worden. De bedrijfsuren van bestaande installaties met een beperkte 
looptijd zouden in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2023 tot 30.000 
(algemeen) moeten worden verhoogd, om de energievoorziening te waarborgen. Er moet 
rekening worden gehouden met het feit dat voor de exploitatie van dit soort 
basisbelastingsinstallaties bepaalde technische beperkingen gelden: zij kunnen niet onder de 
minimale technische belasting of met een frequent wisselende belasting worden geëxploiteerd.

Amendement 253
Theodoros Skylakakis

Standpunt van de Raad
Artikel 33 – lid 4

Standpunt van de Raad Amendement

4. In het geval van stookinstallaties met 
een totaal nominaal thermisch vermogen 
van meer dan 1500 MW die vóór 
31 december 1986 in gebruik zijn 
genomen, waarin inheemse vaste brandstof 
met een netto calorische waarde van 
minder dan 5800 kJ/kg wordt gestookt en 
die een vochtgehalte van meer dan 45% per 
gewicht, een gecombineerd vocht- en 
asgehalte van meer dan 60% per gewicht 
en een calciumoxidegehalte in as van meer 
dan 10% hebben, bedraagt het in lid 1, 
onder a), bedoelde aantal bedrijfsuren 
32 000.

4. In het geval van stookinstallaties waarin 
inheemse vaste brandstof met een netto 
calorische waarde van minder dan 
5800 kJ/kg wordt gestookt en die een 
vochtgehalte van meer dan 45% per 
gewicht, een gecombineerd vocht- en 
asgehalte van meer dan 60% per gewicht 
en een calciumoxidegehalte in as van meer 
dan 10% hebben, bedraagt het in lid 1, 
onder a), bedoelde aantal bedrijfsuren 
50.000.

Or. en

Motivering

De door de Raad geïntroduceerde vrijstellingen zijn zeer belangrijk voor de zekerheid van de 
energievoorziening in de kritieke periode 2016-2023, waarin ook de doelen van het "groene 
pakket" gehaald moeten worden. De bedrijfsuren van bestaande installaties met een beperkte 
looptijd zouden in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2023 tot 30.000 
(algemeen)en 50.000 (alleen voor inheemse vaste brandstoffen van zeer slechte kwaliteit) 
moeten worden verhoogd, om de energievoorziening te waarborgen. Er moet rekening 
worden gehouden met het feit dat voor de exploitatie van dit soort basisbelastingsinstallaties 
bepaalde technische beperkingen gelden: zij kunnen niet onder de minimale technische 
belasting of met een frequent wisselende belasting worden geëxploiteerd.
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Amendement 254
Antonio Masip Hidalgo

Standpunt van de Raad
Artikel 33 – lid 4 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

4 bis. In het geval van stookinstallaties 
met een totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van meer dan 900 MW 
die vóór 31 december 1975 in gebruik zijn 
genomen, en die worden gestookt met een 
zodanig mengsel van laagcalorische 
gassen uit siderurgische processen en 
kolen dat de kolen 1,5 keer zoveel energie 
leveren als het gas, bedraagt het in lid 1, 
onder a), bedoelde aantal bedrijfsuren 
32 000.

Or. en

Amendement 255
Inés Ayala Sender

Standpunt van de Raad
Artikel 33 – lid 4 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

4 bis. In het geval van stookinstallaties 
met een totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van meer dan 900 MW 
die na 1 juli 1987 voor het eerst een 
vergunning hebben gekregen, en die 
worden gestookt met een zodanig mengsel 
van laagcalorische gassen uit 
siderurgische processen en kolen dat de 
kolen 1,5 keer zoveel energie leveren als 
het gas, bedraagt het in lid 1, onder a), 
bedoelde aantal bedrijfsuren 32.000.

Or. en
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Amendement 256
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Artikel 35 – lid 1 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

1. Tot en met 31 december 2023 kan een 
stookinstallatie worden vrijgesteld van de 
naleving van de in artikel 30, lid 2, 
bedoelde emissiegrenswaarden en van de 
in artikel 31 bedoelde 
ontzwavelingspercentages, indien:

1. Tot en met 31 december 2018 kan een 
stookinstallatie worden vrijgesteld van de 
naleving van de in artikel 30, lid 2, 
bedoelde emissiegrenswaarden en van de 
in artikel 31 bedoelde 
ontzwavelingspercentages, indien:

Or. en

Motivering

Amendeert een nieuw door de Raad geïntroduceerd artikel.

Amendement 257
Richard Seeber

Standpunt van de Raad
Artikel 35 – lid 1 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

1. Tot en met 31 december 2023 kan een 
stookinstallatie worden vrijgesteld van de 
naleving van de in artikel 30, lid 2, 
bedoelde emissiegrenswaarden en van de 
in artikel 31 bedoelde 
ontzwavelingspercentages, indien:

1. Tot en met 31 december 2020 kan een 
stookinstallatie worden vrijgesteld van de 
naleving van de in artikel 30, lid 2, 
bedoelde emissiegrenswaarden en van de 
in artikel 31 bedoelde 
ontzwavelingspercentages, indien:

Or. en

Motivering

De in het standpunt vermelde overgangsperiode voor stookinstallaties met een beperkte 
levensduur is te lang en het toepassingsbereik te ruim.  Dit zou de verwezenlijking van de, met 
name in de thematische strategie inzake luchtverontreiniging vastgelegde 
luchtkwaliteitsdoelen (CAFE) in de weg staan. Het amendement is ontvankelijk omdat deze 
bepaling niet voorkwam in het voorstel van de Commissie. 
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Amendement 258
Elisabetta Gardini

Standpunt van de Raad
Artikel 35 - lid 1 – letter a 

Standpunt van de Raad Amendement

a) het totaal nominaal thermisch vermogen 
van de stookinstallatie niet hoger is dan 
200 MW;

a) het totaal nominaal thermisch vermogen 
van de stookinstallatie, in het geval van 
centraal gestookte installaties, en in het 
geval van hoogrenderende 
warmtekrachtcentrales, zoals bedoeld in 
Richtlĳn 2004/8/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 februari 
2004 inzake de bevordering van 
warmtekrachtkoppeling op basis van de 
vraag naar nuttige warmte binnen de 
interne energiemarkt niet hoger is dan 200 
MW ;1

________
1 PB L 52 van 21.2.2004, blz. 50.

Or. it

Motivering

Onder verwijzing naar de gecentraliseerde opwekking van warmte moet ook rekening worden 
gehouden met het feit dat warmtekrachtcentrales in vergelijking met andere stookinstallaties 
buitengewoon efficiënt zijn (zoals wordt bevestigd in het Zesde Milieuactieprogramma 2002-
2012) en dus ook een geringere uitstoot hebben. Alle systemen voor warmtekrachtkoppeling 
moeten daarom net zo worden behandeld als centraal gestookte systemen voor verwarming 
om de warmtekrachtkoppeling te bevorderen.

Amendement 259
Richard Seeber

Standpunt van de Raad
Artikel 35 - lid 1 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

a) het totaal nominaal thermisch vermogen 
van de stookinstallatie niet hoger is dan 
200 MW;

a) het totaal nominaal thermisch vermogen 
van de stookinstallatie niet hoger is dan 
150 MW;



PE439.995v01-00 64/84 AM\810289NL.doc

NL

Or. en

Motivering

De in het standpunt vermelde overgangsperiode voor stookinstallaties met een beperkte 
levensduur is te lang en het toepassingsbereik te ruim.  Dit zou de verwezenlijking van de, met 
name in de thematische strategie inzake luchtverontreiniging vastgelegde 
luchtkwaliteitsdoelen (CAFE) in de weg staan. Het amendement is ontvankelijk omdat deze 
bepaling niet voorkwam in het voorstel van de Commissie. 

Amendement 260
Elisabetta Gardini

Standpunt van de Raad
Artikel 35 – lid 1 – letter c

Standpunt van de Raad Amendement

c) ten minste 50% van de nuttige 
warmteproductie van de installatie 
(voortschrijdend gemiddelde over een 
periode van vijf jaar) in de vorm van stoom 
of heet water wordt geleverd aan een 
openbaar net voor stadsverwarming; 
alsmede

c) ten minste 50% van de nuttige 
warmteproductie van de installatie 
(voortschrijdend gemiddelde over een 
periode van vijf jaar) in de vorm van stoom 
of heet water wordt geleverd aan een 
openbaar net voor stadsverwarming of 
andere op warmtekrachtkoppeling 
gebaseerde nutsbedrijven ; alsmede

Or. it

Motivering

Onder verwijzing naar de gecentraliseerde opwekking van warmte moet ook rekening worden 
gehouden met het feit dat warmtekrachtcentrales in vergelijking met andere stookinstallaties 
buitengewoon efficiënt zijn (zoals wordt bevestigd in het Zesde Milieuactieprogramma 2002-
2012) en dus ook een geringere uitstoot hebben. Alle systemen voor warmtekrachtkoppeling 
moeten daarom net zo worden behandeld als centraal gestookte systemen voor verwarming 
om de warmtekrachtkoppeling te bevorderen.
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Amendement 261
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Artikel 35 – lid 1 – letter d

Standpunt van de Raad Amendement

d) de emissiegrenswaarden voor 
zwaveldioxide, stikstofoxiden en stof op 
grond van, met name, de voorschriften van 
de Richtlijnen 2001/80/EG en 2008/1/EG, 
die zijn opgenomen in de vergunning van 
de stookinstallatie die geldt op 
31 december 2015, in elk geval 
gehandhaafd worden tot 
31 december 2023.

d) de emissiegrenswaarden voor 
zwaveldioxide, stikstofoxiden en stof op 
grond van, met name, de voorschriften van 
de Richtlijnen 2001/80/EG en 2008/1/EG, 
die zijn opgenomen in de vergunning van 
de stookinstallatie die geldt op 
31 december 2015, in elk geval 
gehandhaafd worden tot 31 december 
2018.

Or. en

Motivering

Amendeert een nieuw door de Raad geïntroduceerd artikel.

Amendement 262
Richard Seeber

Standpunt van de Raad
Artikel 35 – lid 1 – letter d

Standpunt van de Raad Amendement

d) de emissiegrenswaarden voor 
zwaveldioxide, stikstofoxiden en stof op 
grond van, met name, de voorschriften van 
de Richtlijnen 2001/80/EG en 2008/1/EG, 
die zijn opgenomen in de vergunning van 
de stookinstallatie die geldt op 
31 december 2015, in elk geval 
gehandhaafd worden tot 
31 december 2023.

d) de emissiegrenswaarden voor 
zwaveldioxide, stikstofoxiden en stof op 
grond van, met name, de voorschriften van 
de Richtlijnen 2001/80/EG en 2008/1/EG, 
die zijn opgenomen in de vergunning van 
de stookinstallatie die geldt op 
31 december 2015, in elk geval 
gehandhaafd worden tot 31 december 
2020.

Or. en
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Motivering

De in het standpunt vermelde overgangsperiode voor stookinstallaties met een beperkte 
levensduur is te lang en het toepassingsbereik te ruim.  Dit zou de verwezenlijking van de, met 
name in de thematische strategie inzake luchtverontreiniging vastgelegde 
luchtkwaliteitsdoelen (CAFE) in de weg staan. Het amendement is ontvankelijk omdat deze 
bepaling niet voorkwam in het voorstel van de Commissie. 

Amendement 263
Elisabetta Gardini

Standpunt van de Raad
Artikel 35 – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. Uiterlijk 1 januari 2016 delen de 
lidstaten aan de Commissie een lijst mee 
van alle stookinstallaties waarop lid 1 van 
toepassing is, met vermelding van hun 
totaal nominaal thermisch vermogen, de 
gebruikte soorten brandstof en de 
toepasselijke emissiegrenswaarden voor 
zwaveldioxide, stikstofoxiden en stof. 
Voor elke stookinstallatie waarop lid 1 van 
toepassing is en over de in dat lid 
genoemde periode, delen de lidstaten de 
Commissie ook jaarlijks mee hoeveel 
nuttige warmteproductie van elke 
installatie in de vorm van stoom of heet 
water aan een openbaar net voor 
stadsverwarming is geleverd (uitgedrukt 
als voortschrijdend gemiddelde over een 
periode van vijf jaar).

2. Uiterlijk 1 januari 2016 delen de 
lidstaten aan de Commissie een lijst mee 
van alle stookinstallaties waarop lid 1 van 
toepassing is, met vermelding van hun 
totaal nominaal thermisch vermogen, de 
gebruikte soorten brandstof en de 
toepasselijke emissiegrenswaarden voor 
zwaveldioxide, stikstofoxiden en stof. 
Voor elke stookinstallatie waarop lid 1 van 
toepassing is en over de in dat lid 
genoemde periode, delen de lidstaten de 
Commissie ook jaarlijks mee hoeveel 
nuttige warmteproductie van elke 
installatie in de vorm van stoom of heet 
water aan een openbaar net voor 
stadsverwarming of andere op 
warmtekrachtkoppeling gebaseerde 
nutsbedrijven is geleverd (uitgedrukt als 
voortschrijdend gemiddelde over een 
periode van vijf jaar).

Or. it

Motivering

Onder verwijzing naar de gecentraliseerde opwekking van warmte moet ook rekening worden 
gehouden met het feit dat warmtekrachtcentrales vergeleken met andere stookinstallaties 
buitengewoon efficiënt zijn (zoals wordt bevestigd in het Zesde Milieuactieprogramma 2002-
2012) en dus ook een geringere uitstoot hebben. Alle systemen voor warmtekrachtkoppeling 
moeten daarom net zo worden behandeld als centraal gestookte systemen voor verwarming 
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om de warmtekrachtkoppeling te bevorderen.

Amendement 264
Elisabetta Gardini

Standpunt van de Raad
Artikel 36

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 36
Geologische opslag van kooldioxide

Schrappen

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
exploitanten van alle stookinstallaties met 
een nominaal elektrisch vermogen van 
300 megawatt of meer, waarvan de 
oorspronkelijke bouwvergunning of, bij 
ontbreken van een dergelijke procedure, 
de oorspronkelijke exploitatievergunning 
is verleend na de inwerkingtreding van 
Richtlijn 2009/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2009 
betreffende de geologische opslag van 
kooldioxide, hebben beoordeeld of aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:
a) er zijn geschikte opslaglocaties 
beschikbaar,
b) vervoersfaciliteiten zijn technisch en 
economisch haalbaar,
c) het is technisch en economisch 
haalbaar om de installatie achteraf aan 
kooldioxide-afvang aan te passen.
2. Als aan de voorwaarden in lid 1 is 
voldaan, zorgt de bevoegde autoriteit 
ervoor dat geschikte ruimte op het terrein 
van de installatie wordt vrijgemaakt om 
kooldioxide af te vangen en te 
comprimeren. De bevoegde autoriteit 
bepaalt op basis van de in lid 1 bedoelde 
beoordeling en andere beschikbare 
informatie of aan deze voorwaarden is 
voldaan, in het bijzonder ten aanzien van 
de bescherming van het milieu en de 
gezondheid van de mens.
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Or. it

Motivering

Overlapping van andere, reeds van kracht zijnde richtlijnen, moet worden voorkomen.

Amendement 265
Kriton Arsenis

Standpunt van de Raad
Artikel 38 – lid 1 

Standpunt van de Raad Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
monitoring van luchtverontreinigende 
stoffen plaatsvindt overeenkomstig deel 3 
van bijlage V.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
monitoring van luchtverontreinigende 
stoffen plaatsvindt overeenkomstig deel 3 
van bijlage V. De lidstaten stellen aan het 
publiek een samenvatting van de 
geleverde informatie beschikbaar. 

Or. en

Amendement 266
Elisabetta Gardini

Standpunt van de Raad
Artikel 40 – lid 3 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

3 bis. De in dit artikel genoemde 
berekeningsmethoden gelden niet voor de 
in artikel 30, lid 2, bedoelde gemengde 
stookinstallaties die bij de staalproductie 
vrijkomende rookgassen gebruiken. 
Artikel 14, lid 6, is op zulke installaties 
van toepassing.

Or. it

Motivering

Als gevolg van de druk van rookgassen in dit soort installaties kunnen de in artikel 40 
bedoelde berekeningscriteria niet worden toegepast. Daarom moet artikel 14, lid 6 van 
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toepassing zijn. 

Amendement 267
Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz

Standpunt van de Raad
Artikel 46 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Voor afvalmeeverbrandingsinstallatie die 
inheemse vaste brandstoffen stoken en die 
wegens de kenmerken van die 
brandstoffen niet aan de in deel 4 van 
bijlage VI, bedoelde emissiegrenswaarden 
voor zwaveldioxide kunnen voldoen, 
kunnen die lidstaten in plaats daarvan de 
in deel 5 van bijlage V vastgestelde 
minimumpercentages voor ontzwaveling 
toepassen, overeenkomstig de in deel 6 
van die bijlage vastgestelde voorschriften 
voor de naleving.

Or. de

Motivering

Krachtens de Richtlijnen 2000/76/EG en 2001/80/EG mag afval ook in stookinstallaties 
worden meeverbrand die hoogzwavelige brandstoffen uit eigen land gebruiken. Ook in het 
gemeenschappelijk standpunt van de Raad is de mogelijkheid voorzien om hoogzwavelige 
brandstoffen uit eigen land te gebruiken, zij het niet in meeverbrandingsinstallaties. Met het 
oog op grondstofbesparing en gelijke behandeling moet ook het gebruik van hoogzwavelige 
steenkool uit eigen land in meeverbrandingsinstallaties mogelijk zijn, met inachtneming van 
de in bijlage V geformuleerde voorwaarden voor ontzwaveling.

Amendement 268
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Artikel 72 – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
informatie over de uitvoering van deze 

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
informatie over de uitvoering van deze 
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richtlijn, over representatieve gegevens 
over emissies en andere vormen van
verontreiniging, emissiegrenswaarden, de 
toepassing van de beste beschikbare 
technieken overeenkomstig de artikelen 14 
en 15 en de vorderingen die zijn gemaakt 
met betrekking tot de ontwikkeling en 
toepassing van technieken in opkomst 
overeenkomstig artikel 27. De lidstaten
zenden de gegevens elektronisch toe.

richtlijn, representatieve gegevens over 
emissies en andere milieueffecten, 
emissiegrenswaarden, de toepassing van de 
beste beschikbare technieken 
overeenkomstig de artikelen 14 en 15, de 
afwijkingen die in overeenstemming met 
artikel 15, lid 4 zijn toegelaten en de 
vorderingen die zijn gemaakt met 
betrekking tot de ontwikkeling en 
toepassing van technieken in opkomst 
overeenkomstig artikel 27. 
De lidstaten ontwikkelen nationale 
informatiesystemen en werken deze 
regelmatig bij om de in de eerste alinea 
bedoelde gegevens elektronisch toe te 
kunnen zenden aan de Commissie. De 
lidstaten stellen aan het publiek een 
samenvatting van de geleverde informatie 
beschikbaar.

Or. en

Amendement 269
Elisabetta Gardini

Standpunt van de Raad
Artikel 72 – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
informatie over de uitvoering van deze 
richtlijn, over representatieve gegevens 
over emissies en andere vormen van 
verontreiniging, emissiegrenswaarden, de 
toepassing van de beste beschikbare 
technieken overeenkomstig de artikelen 14 
en 15 en de vorderingen die zijn gemaakt 
met betrekking tot de ontwikkeling en 
toepassing van technieken in opkomst 
overeenkomstig artikel 27. De lidstaten 
zenden de gegevens elektronisch toe.

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
informatie over de uitvoering van deze 
richtlijn, representatieve gegevens over 
emissies en andere vormen van 
verontreiniging, emissiegrenswaarden, de 
afwijkingen die in overeenstemming met 
artikel 15, lid 4 zijn toegelaten en de 
redenen daarvoor, de toepassing van de 
beste beschikbare technieken 
overeenkomstig de artikelen 14 en 15, en
de vorderingen die zijn gemaakt met 
betrekking tot de ontwikkeling en 
toepassing van technieken in opkomst 
overeenkomstig artikel 27.  De lidstaten 
zenden de gegevens elektronisch toe.
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Or. it

Motivering

Door de bevoegde autoriteiten in overeenstemming met artikel 15 verleende vrijstellingen 
moeten aan de Commissie worden meegedeeld om misbruik te voorkomen, overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 59, lid 4, betreffende installaties die organische oplosmiddelen 
gebruiken.

Amendement 270
Richard Seeber

Standpunt van de Raad
Artikel 72 – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
informatie over de uitvoering van deze 
richtlijn, over representatieve gegevens 
over emissies en andere vormen van 
verontreiniging, emissiegrenswaarden, de 
toepassing van de beste beschikbare 
technieken overeenkomstig de artikelen 14 
en 15 en de vorderingen die zijn gemaakt 
met betrekking tot de ontwikkeling en 
toepassing van technieken in opkomst 
overeenkomstig artikel 27. De lidstaten 
zenden de gegevens elektronisch toe.

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
informatie over de uitvoering van deze 
richtlijn, over representatieve gegevens 
over emissies en andere vormen van 
verontreiniging, emissiegrenswaarden, de 
toepassing van de beste beschikbare 
technieken overeenkomstig de artikelen 14 
en 15, met name de afwijkingen die in 
overeenstemming met artikel 15, lid 4, zijn 
toegelaten en de vorderingen die zijn 
gemaakt met betrekking tot de 
ontwikkeling en toepassing van technieken 
in opkomst overeenkomstig artikel 27. De 
lidstaten zenden de gegevens elektronisch 
toe.

Or. en

Amendement 271
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Artikel 72 - lid 4 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

a) voor stookinstallaties waarop artikel 31 
van toepassing is, het zwavelgehalte van de 

a) voor stookinstallaties waarop artikel 31 
van toepassing is, de rechtvaardiging dat 
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gebruikte, inheemse vaste brandstof en het 
bereikte ontzwavelingspercentage, 
berekend als het gemiddelde per maand; 
alsmede

naleving van de, in artikel 33, leden 2 en 
3, genoemde emissiegrenswaarden 
technisch niet haalbaar is, het 
zwavelgehalte van de gebruikte, inheemse 
vaste brandstof en het bereikte 
ontzwavelingspercentage, berekend als het 
gemiddelde per maand;  alsmede

Or. en

Motivering

Aanpassing van nieuwe, door de Raad geïntroduceerde vrijstellingen. Lidstaten met 
installaties waarop de speciale minimumpercentages voor ontzwaveling van toepassing zijn, 
moeten motiveren waarom naleving van de reguliere emissiegrenswaarden technisch niet 
mogelijk is.

Amendement 272
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad
Artikel 72 – lid 4 – letter b

Standpunt van de Raad Amendement

b) voor stookinstallaties die niet meer dan 
1 500 uur per jaar in bedrijf zijn 
(voortschrijdend gemiddelde over een 
periode van vijf jaar), het aantal 
bedrijfsuren per jaar.

b) voor stookinstallaties die niet meer dan 
3.000 uur per jaar in bedrijf zijn 
(voortschrijdend gemiddelde over een 
periode van vijf jaar), het aantal 
bedrijfsuren per jaar.

Or. it

Motivering

Er wordt van uitgegaan dat 3.000 bedrijfsuren per jaar voor stookinstallaties die 
productiepieken opvangen representatiever zijn.
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Amendement 273
Elena Oana Antonescu; Rareş-Lucian Niculescu

Standpunt van de Raad
Artikel 73 – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. De Commissie evalueert uiterlijk 
31 december 2012 

Schrappen

a) of een controle moet worden ingesteld 
op de emissies van:
i) het stoken van brandstoffen in 
installaties met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van minder dan 
50 MW; 
ii) de intensieve rundveehouderij; en 
iii) het uitrijden van mest; en
b) of er in bijlage I het volgende moet 
worden vastgesteld:
i) gedifferentieerde 
capaciteitsdrempelwaarden voor het 
houden van   verschillende
pluimveesoorten;
ii) capaciteitsdrempelwaarden voor het 
gelijktijdig houden van verschillende 
soorten dieren in dezelfde installatie.
De Commissie deelt de resultaten van die 
evaluatie mee aan het Europees 
Parlement en de Raad, zo nodig vergezeld 
van een wetgevingsvoorstel.

Or. en

Amendement 274
Mairead McGuinness

Standpunt van de Raad
Artikel 73 – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. De Commissie evalueert uiterlijk Schrappen
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31 december 2012 
a) of een controle moet worden ingesteld 
op de emissies van:
i) het stoken van brandstoffen in 
installaties met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van minder dan 
50 MW; 
ii) de intensieve rundveehouderij; en 
iii) het uitrijden van mest; en
b) of er in bijlage I het volgende moet 
worden vastgesteld:
i) gedifferentieerde 
capaciteitsdrempelwaarden voor het 
houden van   verschillende 
pluimveesoorten;
ii) capaciteitsdrempelwaarden voor het 
gelijktijdig houden van verschillende 
soorten dieren in dezelfde installatie.
De Commissie deelt de resultaten van die 
evaluatie mee aan het Europees 
Parlement en de Raad, zo nodig vergezeld 
van een wetgevingsvoorstel.

Or. en

Motivering

Deze aanvullende zinsnede is overbodig. Mochten dergelijke voorschriften in de toekomst 
nodig zijn, dan kan de Europese Commissie de richtlijn op ieder moment herzien.

Amendement 275
Christa Klaß

Standpunt van de Raad
Artikel 73 – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. De Commissie evalueert uiterlijk 
31 december 2012 

Schrappen

a) of een controle moet worden ingesteld 
op de emissies van:
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i) het stoken van brandstoffen in 
installaties met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van minder dan 
50 MW; 
ii) de intensieve rundveehouderij; en 
iii) het uitrijden van mest; en
b) of er in bijlage I het volgende moet 
worden vastgesteld:
i) gedifferentieerde 
capaciteitsdrempelwaarden voor het 
houden van verschillende 
pluimveesoorten;
ii) capaciteitsdrempelwaarden voor het 
gelijktijdig houden van verschillende 
soorten dieren in dezelfde installatie.
De Commissie deelt de resultaten van die 
evaluatie mee aan het Europees 
Parlement en de Raad, zo nodig vergezeld 
van een wetgevingsvoorstel.

Or. xm

Motivering

Gasturbines kunnen niet altijd met aardgas worden gestookt maar moeten ook vloeibare 
brandstoffen kunnen gebruiken. Dat is belangrijk als er een gebrek aan aardgas is. De 
voorgestelde grenswaarden zijn, zelfs als de modernste techniek wordt gebruikt, alleen 
haalbaar door een buitensporig hoog gebruik van drinkwater en ammoniak. De door de Raad 
voorgestelde grenswaarden stroken niet met die in de richtlijn voor grote stookinstallaties. In 
deze richtlijn wordt geschetst dat gemeten emissies van stikstofoxiden tussen 120 – 350 
mg/Nm³ moeten liggen. 

Amendement 276
Elisabetta Gardini

Standpunt van de Raad
Artikel 73 – lid 2 – alinea 1 – letter a – punt i

Standpunt van de Raad Amendement

i) het stoken van brandstoffen in 
installaties met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van minder dan 

Schrappen
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50 MW;

Or. it

Motivering

Installaties met een thermisch vermogen van minder dan 50 MW stoten niet veel uit. Voorts 
zijn er geen BREFS (BBT-referentiedocumenten).

Amendement 277
Marianne Thyssen

Standpunt van de Raad
Artikel 73 – lid 2 – letter a – punt ii

Standpunt van de Raad Amendement

ii) de intensieve rundveehouderij; alsmede Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 278
Marianne Thyssen

Standpunt van de Raad
Artikel 73 – lid 2 – letter a – punt iii

Standpunt van de Raad Amendement

iii) het uitrijden van mest; en Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 279
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Artikel 73 – lid 2 – letter a – punten iii bis – iii quinquies (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

iii bis) installaties waarin activiteiten 
plaatsvinden die vallen in het kader van 
de punten 2.1 en 2.2 van bijlage I, met 
name dioxinen en furanen; alsmede
iii ter) installaties waarin activiteiten 
plaatsvinden die vallen in het kader van 
de punten 1,1 en 1,2 van bijlage I, met 
name kwik; alsmede
iii quater) installaties waarin activiteiten 
plaatsvinden die vallen in het kader van 
de punten 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 van bijlage I, 
met name zware metalen en verbindingen 
daarvan, zoals arseen, cadmium, chroom, 
cyaniden, lood, nikkel, koper; dioxinen en 
furanen, perfluorkoolwaterstoffen, 
fenolen, polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen en zwavelhexafluoride  
alsmede
iii quinquies) alle andere installaties die 
vallen onder bijlage I, wanneer uit de 
gegevens van het PRTR (Europees 
Register voor de lozing en overdracht van 
vervuilende stoffen) voor de 
verslagperiode 2007 blijkt, dat door een in 
bijlage I genoemde activiteit tenminste 
[20%] van de totale emissies van bijlage I-
activiteiten wordt veroorzaakt. 

Or. en

Motivering

Aanpassing van door de Raad toegevoegde nieuwe tekst. Het Europees Veiligheidsnet 
voorziet in een belangrijke minimale bescherming tegen aanhoudende gebrekkige 
tenuitvoerlegging van BBT. Het is van essentieel belang dat de Commissie de totale, door 
bijlage-I activiteiten veroorzaakte emissies beoordeelt en wetgevingsvoorstellen indient om de 
emissies van sectoren die de grootste bijdrage leveren aan de totale emissies, overeenkomstig 
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het beginsel van preventie van verontreiniging, beheersbaar te maken. 

Amendement 280
Marianne Thyssen

Standpunt van de Raad
Artikel 73 – lid 2 – letter b

Standpunt van de Raad Amendement

b) of er in bijlage I het volgende moet 
worden vastgesteld:

Schrappen

i) gedifferentieerde 
capaciteitsdrempelwaarden voor het 
houden van verschillende 
pluimveesoorten;
ii) capaciteitsdrempelwaarden voor het 
gelijktijdig houden van verschillende 
soorten dieren in dezelfde installatie.

Or. en

Motivering

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

Amendement 281
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Artikel 74

Standpunt van de Raad Amendement

Teneinde de bepalingen van deze richtlijn 
met behulp van de beste beschikbare 
technieken aan te passen aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang , stelt de Commissie 
gedelegeerde handelingen vast 
overeenkomstig artikel 76 ten aanzien van 

1. Teneinde de bepalingen van deze 
richtlijn met behulp van de beste 
beschikbare technieken aan te passen aan 
de wetenschappelijke en technische 
vooruitgang, worden, onverminderd het 
bepaalde in artikel 13, lid 5bis, de in de 
bijlagen van de onderhavige richtlijn 
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de aanpassing van bijlage V, delen 3 en 4, 
bijlage VI, delen 2, 6, 7 en 8, bijlage VII, 
delen 5, 6, 7 en 8.

vastgelegde minimumeisen door de 
Commissie via gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 76, tenminste met 
het volgende aangevuld en eventueel 
dienovereenkomstig aangepast:
a) vaststelling voor 31 december 2011 van 
emissiegrenswaarden, alsmede van 
controle- en nalevingsvoorschriften voor 
dioxinen en furanen die worden 
uitgestoten door installaties waarin 
activiteiten plaatsvinden die vallen in het 
kader van de punten 2.1 en 2.2 van bijlage 
I;
b) vaststelling voor 31 december 2013 van 
preventiemaatregelen, inclusief 
emissiegrenswaarden, voor de uitstoot van 
kwik als gevolg van activiteiten die vallen 
in het kader van de punten 1.1 en 1.2 van 
bijlage I.
2. Voorafgaand aan de vaststelling van de 
in lid 1 bedoelde maatregelen, pleegt de 
Commissie overleg met de relevante 
bedrijfstakken en met niet-
gouvernementele organisaties voor 
milieubescherming en brengt zij verslag 
uit over de uitkomst van het overleg en de 
manier waarop hiermee rekening is 
gehouden.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke wederopneming van amendement 61 uit eerste lezing. Het Europees 
Veiligheidsnet voorziet in een belangrijke minimale bescherming tegen aanhoudende 
gebrekkige tenuitvoerlegging van BBT. Het is van essentieel belang dat het Europees 
Veiligheidsnet gebaseerd is op technische overwegingen die zijn afgeleid van hetgeen door 
middel van BBT tot stand kan worden gebracht en wordt vastgesteld in overeenstemming met 
het beginsel dat de vervuiler betaalt. Het zou consequent zijn om prioritair bindende 
minimumvereisten vast te stellen voor buitengewoon vervuilende stoffen voor die speciale 
industriële sectoren waarvoor vast staat dat zij verantwoordelijk zijn voor het grootste deel 
van de totale industriële uitstoot. 
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Amendement 282
Richard Seeber

Standpunt van de Raad
Artikel 74 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 74 bis
Minimumeisen voor de in bijlage I 

vermelde activiteiten
1. Onverminderd het bepaalde van artikel 
74 legt de Commissie, op grond van de 
BBT-referentiedocumenten, een 
wetgevingsvoorstel voor inzake de 
vaststelling van in de gehele EU geldende 
minimumeisen voor emissiegrenswaarden 
en toezicht- en nalevingsvoorschriften, 
wanneer op grond van de beoordeling van 
de stand van toepassing van de beste 
beschikbare technieken voor de in bijlage 
I vermelde activiteiten, of de gevolgen van 
de desbetreffende activiteiten voor het 
gehele milieu duidelijk wordt, dat de Unie 
moet optreden. De emissiegrenswaarden 
kunnen worden vervangen door 
gelijkwaardige parameters of technische 
maatregelen, mits een gelijkwaardig 
niveau van milieubescherming kan 
worden bereikt.
2. Bij de beoordeling van de noodzaak om 
de in lid 1 genoemde minimumvereisten 
vast te stellen, houdt de Commissie met 
name rekening met de informatie die haar 
door de lidstaten overeenkomstig artikel 
72, lid 1, ter beschikking werd gesteld.
3. Alvorens het in lid 1 genoemde voorstel 
in te dienen, pleegt de Commissie overleg 
met deskundigen van de lidstaten, met 
relevante bedrijfsorganisaties en met niet-
gouvernementele organisaties voor 
milieubescherming en brengt zij verslag 
uit over de uitkomst van het overleg en de 
manier waarop hiermee rekening is 
gehouden.
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Or. en

Motivering

Via dit amendement wordt getracht een vergelijk te vinden tussen artikel 15, lid 4 van het 
standpunt en amendement 62 van het standpunt dat het Europees Parlement in eerste lezing 
heeft ingenomen. Hoewel dit in strijd is met artikel 62, moeten de minimumvereisten voor de 
in bijlage I vermelde activiteiten, zoals voorzien in artikel 19 van de vigerende Richtlijn 
2008/1/EG, op individuele basis en in het kader van de medebeslissingsprocedure worden 
aangenomen. De noodzaak van minimumvereisten moet met name worden vastgesteld op 
grond van de verslagen van de lidstaten over de toepassing van BBT. 

Amendement 283
Kriton Arsenis

Standpunt van de Raad
Artikel 74 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 74 bis
Minimumeisen

1. Met inachtneming van artikel 67 zal de 
Commissie, binnen twaalf maanden na de 
openbaarmaking van het BBT-
referentiedocument en in 
overeenstemming met artikel 14, en op 
basis van de BBT-conclusies in het BBT-
referentiedocument, de minimaal vereiste 
emissiegrenswaarden en controle- en 
nalevingsvoorschriften, vaststellen. 
Emissiegrenswaarden kunnen worden 
vervangen door gelijkwaardige 
parameters of technische maatregelen, 
mits hierdoor een gelijkwaardig niveau 
van milieubescherming kan worden 
bereikt.
Dergelijke minimum vereisten hebben tot 
doel een aanmerkelijk milieueffect te 
bereiken wat betreft de betrokken 
activiteiten of installaties en zijn 
gebaseerd op BBT/AEL. 
Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, worden vastgesteld 
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volgens de in artikel 69, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
2. Voorafgaand aan de goedkeuring van 
de in het eerste lid bedoelde 
uitvoeringsmaatregelen, pleegt de 
Commissie overleg met de relevante 
organisaties uit het bedrijfsleven en met 
niet-gouvernementele organisaties voor 
milieubescherming en brengt verslag uit 
over de uitkomst van het overleg en de 
manier waarop hiermee rekening is 
gehouden.
3. In overeenstemming met de leden 1 en 
2 zal de Commissie met name uiterlijk 31 
december 2011 emissiegrenswaarden 
vaststellen, alsmede controle- en 
nalevingsvereisten voor dioxinen en 
furanen die worden uitgestoten door 
installaties waarin activiteiten 
plaatsvinden die vallen in het kader van 
de punten 2.1 en 2.2 van bijlage I. 
De lidstaten of de bevoegde autoriteiten 
mogen strengere emissiegrenswaarden 
voor dioxine en furan vaststellen.
Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 69, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Amendement 284
Elisabetta Gardini

Standpunt van de Raad
Artikel 80 – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk ...* te voldoen 
aan artikel 2, artikel 3, leden 10 tot en 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op 1 januari 
2016 te voldoen aan artikel 2, artikel 3, 
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met 13, leden 17 tot en met 22, leden 25 tot 
en met 29 en leden 33 tot en met 35, 
artikel 4, leden 2 en 3, artikel 5, lid 1, 
artikel 7, artikelen 8 en 10, artikel 11, 
onder e) en h), artikel 12, lid 1, onder e) 
en h), artikel 13, lid 7, artikel 14, lid 1, 
onder c), ii), artikel 14, lid 1, onder d), e), 
f) en h), artikel 14, leden 2 tot en met 7, 
artikel 15, leden 2 tot en met 5, 
artikelen 16, 17 en 19, artikel 21, leden 2 
tot en met 5, artikelen 22 en 23, artikel 24, 
leden 2, 3 en 4, artikelen 27, 28 en 29, 
artikel 30, leden 3, 4, 7, 8 en 9, 
artikelen 31, 32, 33, 34, 35 en 36, 
artikel 38, artikel 40, leden 2 en 3, 
artikelen 41, 42 en 43, artikel 45, leden 1 
en 2, artikel 57, lid 1, artikel 58, artikel 59, 
lid 5, artikel 63, artikel 70, leden 2 en 3, 
artikelen 71, 72 en 79, en aan de eerste 
alinea en de punten 1.4, 2.5, onder b), 3.1, 
4, 5, 6.1, onder c), 6.4, onder b), 6.9, 6.10 
en 6.11 van bijlage I, bijlage II, punt 12 
van bijlage III, bijlage V, onder b) van 
deel 1, punten 2.2, 2.4, 3.1 en 3.2 van 
deel 4, punten 2.5 en 2.6 van deel 6 en 
punt 1.1, onder d) van deel 8 van 
bijlage VI, punt 2 van deel 4, punt 1 van 
deel 5, punt 3 van deel 7 van bijlage VII, 
punten 1 en 2, onder c) van deel 1, 
punten 2 en 3 van deel 2 en deel 3 van 
bijlage VIII.

leden 10 tot en met 13, leden 17 tot en 
met 22, leden 25 tot en met 29 en leden 33 
tot en met 35, artikel 4, leden 2 en 3, 
artikel 5, lid 1, artikel 7, artikelen 8 en 10, 
artikel 11, onder e) en h), artikel 12, lid 1, 
onder e) en h), artikel 13, lid 7, artikel 14, 
lid 1, onder c), ii), artikel 14, lid 1, 
onder d), e), f) en h), artikel 14, leden 2 tot 
en met 7, artikel 15, leden 2 tot en met 5, 
artikelen 16, 17 en 19, artikel 21, leden 2 
tot en met 5, artikelen 22 en 23, artikel 24, 
leden 2, 3 en 4, artikelen 27, 28 en 29, 
artikel 30, leden 3, 4, 7, 8 en 9, 
artikelen 31, 32, 33, 34, 35 en 36, 
artikel 38, artikel 40, leden 2 en 3, 
artikelen 41, 42 en 43, artikel 45, leden 1 
en 2, artikel 57, lid 1, artikel 58, artikel 59, 
lid 5, artikel 63, artikel 70, leden 2 en 3, 
artikelen 71, 72 en 79, en aan de eerste 
alinea en de punten 1.4, 2.5, onder b), 3.1, 
4, 5, 6.1, onder c), 6.4, onder b), 6.9, 6.10 
en 6.11 van bijlage I, bijlage II, punt 12 
van bijlage III, bijlage V, onder b) van 
deel 1, punten 2.2, 2.4, 3.1 en 3.2 van 
deel 4, punten 2.5 en 2.6 van deel 6 en 
punt 1.1, onder d) van deel 8 van 
bijlage VI, punt 2 van deel 4, punt 1 van 
deel 5, punt 3 van deel 7 van bijlage VII, 
punten 1 en 2, onder c) van deel 1, 
punten 2 en 3 van deel 2 en deel 3 van 
bijlage VIII.

Zij passen deze bepalingen vanaf diezelfde 
datum toe.

Zij passen deze bepalingen vanaf diezelfde 
datum toe.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen 
aannemen, wordt in deze bepalingen of bij 
de officiële bekendmaking hiervan naar 
deze richtlijn verwezen. De methoden voor 
deze verwijzing wordt vastgesteld door de 
lidstaten.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen 
aannemen, wordt in deze bepalingen of bij 
de officiële bekendmaking hiervan naar 
deze richtlijn verwezen. De methoden voor 
deze verwijzing wordt vastgesteld door de 
lidstaten.

* PB: twee jaar na de inwerkingtreding van de 
richtlijn.

Or. it

Motivering

De datum van inwerkingtreding van de nieuwe voorschriften moet voor alle soorten 
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installaties gelijk zijn. Met dit amendement wordt ook een inconsequentie weggenomen in 
verband met de datum van intrekking van Richtlijn 2001/80/EG, zoals voorzien in artikel 81, 
lid 1.


