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Ändringsförslag 166
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att den behöriga 
myndigheten regelbundet gör en 
omprövning i enlighet med punkterna 25 
av tillståndsvillkoren och, om nödvändigt 
för att säkerställa efterlevnaden av detta 
direktiv, uppdaterar villkoren.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att den behöriga 
myndigheten regelbundet gör en 
omprövning i enlighet med punkterna 2–5 
av tillståndsvillkoren och, om nödvändigt 
för att säkerställa efterlevnaden av detta 
direktiv, uppdaterar villkoren, med 
beaktande av investeringscyklerna, så att 
de berörda verksamhetsutövarna inte 
drabbas av oproportionerligt höga 
kostnader.

Or. en

Motivering

Uppdateringen av tillståndsvillkoren måste ta hänsyn till typiska investeringscykler, och får 
inte medföra oproportionerligt höga kostnader jämfört med miljövinsterna för de berörda 
verksamhetsutövarna. I många fall är möjligheterna att ändra befintlig reningsutrustning 
mycket begränsade.

Ändringsförslag 167
Anja Weisgerber

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Inom fem år efter offentliggörandet av 
besluten om BAT-slutsatserna i enlighet 
med artikel 13.5 avseende en anläggnings 
huvudsakliga verksamhet ska den behöriga 
myndigheten säkerställa att

3. Om kommissionen offentliggör beslut
om BAT-slutsatserna i enlighet med 
artikel 13.5 avseende en anläggnings 
huvudsakliga verksamhet ska 
medlemsstaterna inom fem år efter 
offentliggörandet av referensdokumenten 
se till att den behöriga myndigheten gör en 
förnyad bedömning och vid behov 
uppdaterar tillståndsvillkoren för 



PE439.995v01-00 4/80 AM\810289SV.doc

SV

anläggningen i fråga.
a) alla tillståndsvillkor för den berörda 
anläggningen omprövas och vid behov 
uppdateras för att säkerställa att detta 
direktiv, särskilt artikel 15.3 och 15.4, 
följs,

Första stycket ska också tillämpas på 
varje undantag som medges enligt 
artikel 15.4.

b) anläggningen uppfyller dessa 
tillståndsvillkor
Omprövningen ska ske med beaktande av 
alla nya eller uppdaterade BAT-slutsatser 
som är tillämpliga på anläggningen och 
som har antagits i enlighet med 
artikel 13.5 sedan tillståndet utfärdades 
eller senast omprövades.

Or. de

Motivering

En tidsfrist på fem år för en förnyad bedömning och för uppfyllande av tillståndsvillkoren är 
alldeles för kort och tar varken hänsyn till gängse investeringscykler inom industrin eller det 
faktum att stora industriprojekt kan ta långt över fem år från planering till genomförande.
Detta ändringsförslag har anpassats till formuleringen i artikel 22.3 i parlamentets första 
behandling.

Ändringsförslag 168
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Inom fem år efter offentliggörandet av 
besluten om BAT-slutsatserna i enlighet 
med artikel 13.5 avseende en anläggnings 
huvudsakliga verksamhet ska den 
behöriga myndigheten säkerställa att

3. Inom fyra år efter offentliggörandet av 
besluten om BAT-slutsatserna i enlighet 
med artikel 13.5 ska den behöriga 
myndigheten säkerställa att

Or. en

(Ändringsförslag 37 vid Europaparlamentets första behandling återinförs delvis.)
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Motivering

BREF-dokumenten är resultatet av en lång process och så snart ett beslut om 
BAT-slutsatserna har fattas måste det genomföras snabbare i praktiken för att garantera en 
fortsatt satsning på miljöinnovationer. Förslaget om fyra år efter offentliggörandet är därför 
en bra kompromiss mellan kommissionens och rådets förslag. Den text som rådet föreslår 
riskerar att leda till att medlemsstaterna genomför direktivet på olika sätt, eftersom de 
behöriga myndigheterna kan tolka begreppet ”huvudsaklig verksamhet” på olika sätt, vilket 
skulle leda till att industrierna behandlas olika samt till ojämlika konkurrensvillkor.

Ändringsförslag 169
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Inom fem år efter offentliggörandet av 
besluten om BAT-slutsatserna i enlighet 
med artikel 13.5 avseende en anläggnings 
huvudsakliga verksamhet ska den behöriga 
myndigheten säkerställa att

3. Inom fyra år efter offentliggörandet av 
besluten om BAT-slutsatserna i enlighet 
med artikel 13.5 avseende en anläggnings 
verksamhet ska den behöriga myndigheten 
säkerställa att

Or. en

Motivering

Ändring av rådets text.

Ändringsförslag 170
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 3 –stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3 Inom fem år efter offentliggörandet av 
besluten om BAT-slutsatserna i enlighet 
med artikel 13.5 avseende en anläggnings 
huvudsakliga verksamhet ska den behöriga 
myndigheten säkerställa att

3. Inom fyra år efter offentliggörandet av 
besluten om BAT-slutsatserna i enlighet 
med artikel 13.5 avseende en anläggnings 
huvudsakliga verksamhet ska den behöriga 
myndigheten säkerställa att

Or. en
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Ändringsförslag 171
Inés Ayala Sender

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Inom fem år efter offentliggörandet av 
besluten om BAT-slutsatserna i enlighet 
med artikel 13.5 avseende en anläggnings 
huvudsakliga verksamhet ska den behöriga 
myndigheten säkerställa att

3. Inom fem år efter offentliggörandet av 
besluten om BAT-slutsatserna i enlighet 
med artikel 13.5 avseende en anläggnings 
huvudsakliga verksamhet ska den behöriga 
myndigheten i regel säkerställa att

Or. en

Motivering

En period om fem år för tillämpning av de reviderade BAT-dokumenten för i princip alla 
industrisektorer i Europa vore inte realistiskt.

Ändringsförslag 172
Frédérique Ries

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Perioden för uppfyllande av de uppdaterade BAT-slutsatserna bör beakta 
verksamhetsutövarnas investeringscykler såsom föreslås i rådets text i skäl 21.
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Ändringsförslag 173
Marianne Thyssen

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna får fastställa 
en längre period för omprövning och 
uppdatering av tillstånd om det är 
motiverat på grundval av de kriterier som 
fastställs i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Hänsyn måste tas till sektorsspecifika återbetalningsperioder för investeringar. Tillstånden 
bör därför ges för en längre period, för att garantera verksamhetsutövarna rättsäkerhet.

Ändringsförslag 174
Esther de Lange

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Omprövningen ska ske med beaktande av 
alla nya eller uppdaterade BAT-slutsatser 
som är tillämpliga på anläggningen och 
som har antagits i enlighet med artikel 13.5 
sedan tillståndet utfärdades eller senast 
omprövades.

Omprövningen ska ske med beaktande av 
alla nya eller uppdaterade BAT-slutsatser 
som är tillämpliga på anläggningen och 
som har antagits i enlighet med artikel 13.5 
sedan tillståndet utfärdades eller senast 
omprövades, samt investeringscykler.

Or. en

Motivering

Investeringscyklerna för befintliga anläggningar bör beaktas i samband med anpassningen 
till nya BREF-dokument. 
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Ändringsförslag 175
Andres Perello Rodriguez

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

Or. es

Motivering

Genom detta ändringsförslag flyttas skäl 21 i den gemensamma ståndpunkten till artikeldelen. 
Uppdateringen av tillstånd bör göras med beaktande av kostnaderna och nyttan med 
BAT-slutsatserna och under förutsättning att dessa är ekonomiskt och tekniskt genomförbara.

Ändringsförslag 176
Elisabetta Gardini

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3a. I specifika fall då det vid omprövning 
och uppdatering av tillstånd framgår att
det kan behövas en längre period än fem 
år efter offentliggörandet av ett beslut om 
BAT-slutsatser för att införa ny bästa 
tillgängliga teknik får de behöriga 
myndigheterna fastställa en längre 
tidsperiod i tillståndsvillkoren om det är 
motiverat på grundval av de kriterier som 
fastställs i detta direktiv.
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Or. it

Motivering

Detta är texten i skäl 21, där det helt korrekt står att man måste beakta kostnaderna och 
nyttan kopplad till den tekniska och ekonomiska genomförbarheten hos uppdateringen av 
tillstånd.

Ändringsförslag 177
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Om en anläggning inte omfattas av 
någon av BAT-slutsatserna ska 
tillståndsvillkoren omprövas och vid behov 
uppdateras om utvecklingen av bästa 
tillgängliga teknik möjliggör en betydande 
minskning av utsläppen.

4. Om en anläggning inte omfattas av 
någon av BAT-slutsatserna ska 
tillståndsvillkoren omprövas och vid behov 
uppdateras om utvecklingen av bästa 
tillgängliga teknik möjliggör en betydande 
minskning av utsläppen utan att det leder 
till oproportionerligt höga kostnader 
jämfört med miljövinsterna.

Or. en

Motivering

Uppdateringen av tillståndsvillkoren måste ta hänsyn till typiska investeringscykler, och får 
inte medföra oproportionerligt höga kostnader jämfört med miljövinsterna för de berörda 
verksamhetsutövarna. I många fall är möjligheterna att ändra befintlig reningsutrustning 
mycket begränsade.

Ändringsförslag 178
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 5 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) det är nödvändigt för att uppfylla en ny 
eller reviderad miljökvalitetsnorm enligt 
artikel 18.

c) det är nödvändigt för att uppfylla 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/81/EG av den 
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23 oktober 2001 om nationella utsläppstak 
för vissa luftföroreningar eller en
miljökvalitetsnorm enligt artikel 18.

Or. en

(Ändringsförslag 39 vid Europaparlamentets första behandling.)

Motivering

Det är inte sannolikt att luftkvalitetsmålen i direktivet om nationella utsläppstak kommer att 
nås av de flesta medlemsstater. De behöriga myndigheterna bör därför ha möjlighet att också 
se över och om nödvändigt uppdatera de aktuella anläggningarnas tillstånd då detta är 
nödvändigt för att de tak som fastställs i direktivet om nationella utsläppstak ska kunna 
respekteras.

Ändringsförslag 179
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 5 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) det är nödvändigt för att uppfylla en ny 
eller reviderad miljökvalitetsnorm enligt 
artikel 18.

c) det är nödvändigt för att uppfylla 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/81/EG av den 
23 oktober 2001 om nationella utsläppstak 
för vissa luftföroreningar1 eller en
miljökvalitetsnorm enligt artikel 18.
__________________________

1 EGT L 309, 27.11.2001, s. 22.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 39 vid Europaparlamentets första behandling.
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Ändringsförslag 180
Sirpa Pietikäinen

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 5 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) det är nödvändigt för att uppfylla en ny 
eller reviderad miljökvalitetsnorm enligt 
artikel 18.

c) det är nödvändigt för att uppfylla 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/81/EG av 
den 23 oktober 2001 om nationella 
utsläppstak för vissa luftföroreningar1

eller en miljökvalitetsnorm enligt 
artikel 18.
________________________

1 EGT L 309, 27.11.2001, s. 22.

Or. en

(Ändringsförslag 39 vid Europaparlamentets första behandling.)

Motivering

Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör ha möjlighet att se över, och om nödvändigt 
uppdatera de aktuella anläggningarnas tillstånd då det är nödvändigt för att de tak som 
fastställs i direktivet om nationella utsläppstak ska kunna respekteras.

Ändringsförslag 181
Anja Weisgerber

Rådets ståndpunkt
Artikel 22

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Motivering

Markskydd är en mycket lokal och platsspecifik fråga som måste hanteras av behöriga 
myndigheter i enlighet med gemenskapens och medlemsstaternas miljölagstiftning. Mycket 
ingående beskrivningar av åtgärder (såsom en kvantifierad statusrapport i enlighet med 
artikel 22) äventyrar subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen.
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Ändringsförslag 182
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Om verksamheten innefattar 
användning, produktion eller utsläpp av 
relevanta farliga ämnen, och med 
beaktande av risken för förorening av mark 
och grundvatten inom anläggningens 
område, ska verksamhetsutövaren utarbeta 
och till den behöriga myndigheten 
överlämna en statusrapport innan en 
anläggning tas i drift eller ett tillstånd för 
en anläggning uppdateras för första gången 
efter den ...*

2. Om verksamheten innefattar 
användning, produktion eller utsläpp av 
betydande mängder relevanta farliga 
ämnen, och med beaktande av risken för 
förorening av mark och grundvatten inom 
anläggningens område, ska 
verksamhetsutövaren utarbeta och till den 
behöriga myndigheten överlämna en 
statusrapport innan en anläggning tas i drift 
eller ett tillstånd för en anläggning 
uppdateras för första gången efter den ...* 

I de fall där bestämmelser om vatten- och 
markskydd redan genomförs på nationell 
nivå ska medlemsstaterna inte utarbeta en 
statusrapport.

Or. en

Ändringsförslag 183
Esther de Lange

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Om verksamheten innefattar 
användning, produktion eller utsläpp av 
relevanta farliga ämnen, och med 
beaktande av risken för förorening av mark 
och grundvatten inom anläggningens 
område, ska verksamhetsutövaren utarbeta 
och till den behöriga myndigheten 
överlämna en statusrapport innan en 
anläggning tas i drift eller ett tillstånd för 
en anläggning uppdateras för första gången 

2. Om verksamheten innefattar 
användning, produktion eller utsläpp av 
betydande mängder relevanta farliga 
ämnen, och med beaktande av risken för 
förorening av mark och grundvatten inom 
anläggningens område, ska 
verksamhetsutövaren utarbeta och till den 
behöriga myndigheten överlämna en 
statusrapport innan en anläggning tas i drift 
eller ett tillstånd för en anläggning 
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efter den ... * uppdateras för första gången efter den ...*

I de fall där bestämmelser om vatten- och 
markskydd redan genomförs på nationell 
nivå ska den behöriga myndigheten inte 
vara skyldig att begära en statusrapport.

Or. en

Motivering

Dubbelreglering bör undvikas. Markskyddet regleras på nationell nivå.

Ändringsförslag 184
Mairead McGuinness

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Om verksamheten innefattar 
användning, produktion eller utsläpp av 
relevanta farliga ämnen, och med 
beaktande av risken för förorening av mark 
och grundvatten inom anläggningens 
område, ska verksamhetsutövaren utarbeta 
och till den behöriga myndigheten 
överlämna en statusrapport innan en 
anläggning tas i drift eller ett tillstånd för 
en anläggning uppdateras för första gången 
efter den ...*

2. Om verksamheten innefattar 
användning, produktion eller utsläpp av 
betydande mängder relevanta farliga 
ämnen, och med beaktande av risken för 
förorening av mark och grundvatten inom 
anläggningens område, ska 
verksamhetsutövaren utarbeta och till den 
behöriga myndigheten överlämna en 
statusrapport innan en anläggning tas i drift 
eller ett tillstånd för en anläggning 
uppdateras för första gången efter den ...*

I de fall där bestämmelser om vatten- och 
markskydd redan genomförs på nationell 
nivå ska medlemsstaterna inte utarbeta en 
statusrapport.

Or. en

Motivering

Byråkratin i samband med utarbetandet av en rapport om markskydd skulle leda till mycket 
administrativt arbete och höga kostnader för både jordbrukare och nationella myndigheter. 
Rapporten är tänkt att garantera vatten- och markskyddet. Detta regleras emellertid redan på 
EU-nivå och markskyddet regleras på nationell nivå. Dubbelreglering bör undvikas i detta 
fall. Ordet ”kvantifierad” bör tas bort. 
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Ändringsförslag 185
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Statusrapporten ska innehålla den 
information som är nödvändig för att 
fastställa föroreningsstatusen i mark och 
grundvatten så att en kvantifierad
jämförelse kan göras med statusen efter det 
att verksamheten definitivt har upphört i 
enlighet med punkt 3.

Statusrapporten ska innehålla den 
information som är nödvändig för att 
fastställa föroreningsstatusen i mark och 
grundvatten så att en jämförelse kan göras 
med statusen efter det att verksamheten 
definitivt har upphört i enlighet med 
punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 186
Esther de Lange

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Statusrapporten ska innehålla den 
information som är nödvändig för att 
fastställa föroreningsstatusen i mark och 
grundvatten så att en kvantifierad
jämförelse kan göras med statusen efter det 
att verksamheten definitivt har upphört i 
enlighet med punkt 3.

Statusrapporten ska innehålla den 
information som är nödvändig för att 
fastställa föroreningsstatusen i mark och 
grundvatten så att en jämförelse kan göras 
med statusen efter det att verksamheten 
definitivt har upphört i enlighet med 
punkt 3.

Or. en

Motivering

Dubbelreglering bör undvikas. Markskyddet regleras på nationell nivå.
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Ändringsförslag 187
Mairead McGuinness

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Statusrapporten ska innehålla den 
information som är nödvändig för att 
fastställa föroreningsstatusen i mark och 
grundvatten så att en kvantifierad
jämförelse kan göras med statusen efter det 
att verksamheten definitivt har upphört i 
enlighet med punkt 3.

Statusrapporten ska innehålla den 
information som är nödvändig för att 
fastställa föroreningsstatusen i mark och 
grundvatten så att en jämförelse kan göras 
med statusen efter det att verksamheten 
definitivt har upphört i enlighet med 
punkt 3.

Or. en

Motivering

Byråkratin i samband med utarbetandet av en rapport om markskydd skulle leda till mycket 
administrativt arbete och höga kostnader för både jordbrukare och nationella myndigheter. 
Rapporten är tänkt att garantera vatten- och markskyddet. Detta regleras emellertid redan på 
EU-nivå och markskyddet regleras på nationell nivå. Dubbelreglering bör undvikas i detta 
fall. Ordet ”kvantifierad” bör tas bort. 

Ändringsförslag 188
Catherine Soullie

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Statusrapporten ska innehålla den 
information som är nödvändig för att 
fastställa föroreningsstatusen i mark och 
grundvatten så att en kvantifierad
jämförelse kan göras med statusen efter det 
att verksamheten definitivt har upphört i 
enlighet med punkt 3.

Statusrapporten ska innehålla den 
information som är nödvändig för att 
fastställa föroreningsstatusen i mark och 
grundvatten så att en jämförelse kan göras 
med statusen efter det att verksamheten 
definitivt har upphört i enlighet med 
punkt 3.

Or. fr

Motivering

Med tanke på de tillgängliga teknikerna behövs det inte systematiskt en kvantitativ jämförelse 
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i statusrapporten för varje beståndsdel i marken och grundvattnet. Det kan räcka med en 
kvalitativ analys.

Ändringsförslag 189
Marianne Thyssen

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

I de fall där bestämmelser om vatten- och 
markskydd redan genomförs på nationell 
nivå ska medlemsstaterna inte ålägga 
verksamhetsutövaren att utarbeta en 
statusrapport.

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.

Ändringsförslag 190
Christa Klaß

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

I de fall där bestämmelser om vatten- och 
markskydd redan genomförs på nationell 
nivå ska medlemsstaterna inte utarbeta en 
statusrapport.

Or. en
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Motivering

Dessa ytterligare byråkratiska förvaltnings- och kontrollskyldigheter är inte förenliga med 
det eftersträvade målet om ett mervärde för miljöskyddet och målet om av minska byråkratin i 
hela IPPC-direktivet. Dubbelreglering bör undvikas. Vattenskyddet regleras på europeisk 
nivå och markskyddet regleras på grund av subsidiaritetsprincipen på nationell nivå.  

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

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningsstatusen i mark och grundvatten 
med avseende på förorening med relevanta 
farliga ämnen som använts, producerats 
eller släppts ut av anläggningen. Om 
anläggningen har orsakat en betydande
förorening med relevanta farliga ämnen i 
mark och grundvatten jämfört med statusen 
enligt den statusrapport som avses i 
punkt 2, ska verksamhetsutövaren vidta 
nödvändiga åtgärder för att komma till 
rätta med föroreningen så att området 
återställs till den statusen. För detta 
ändamål får hänsyn tas till sådana 
åtgärders tekniska genomförbarhet.

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren 
informera den behöriga myndigheten och 
bedöma föroreningsstatusen i mark och 
grundvatten med avseende på förorening 
med relevanta farliga ämnen som använts, 
producerats eller släppts ut av 
anläggningen. Om anläggningen har 
orsakat förorening med relevanta farliga 
ämnen i mark och grundvatten jämfört med 
statusen enligt den statusrapport som avses 
i punkt 2, ska verksamhetsutövaren vidta 
nödvändiga åtgärder för att komma till 
rätta med föroreningen så att området 
återställs till den statusen. 
Medlemsstaterna får begära att 
verksamhetsutövaren iordningställer
platsen till en status som leder till 
ytterligare förbättringar av mark- och 
grundvattenkvaliteten jämfört med den 
status som fastställts i statusrapporten.

Or. en

Motivering

Förslag till ändring av ny text som lagts till av rådet. Saneringen bör inte bygga på en 
”godkänd framtida användning”, eftersom en sådan godkänd framtida användning sällan 
sker i verkligheten när verksamheten vid anläggningen upphör. Medlemsstater som redan har 
lagstiftning om markskydd bör ges lov att gå längre.
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Ändringsförslag 192
Catherine Soullie

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningsstatusen i mark och grundvatten 
med avseende på förorening med relevanta 
farliga ämnen som använts, producerats 
eller släppts ut av anläggningen. Om 
anläggningen har orsakat en betydande 
förorening med relevanta farliga ämnen i 
mark och grundvatten jämfört med statusen 
enligt den statusrapport som avses i 
punkt 2, ska verksamhetsutövaren vidta 
nödvändiga åtgärder för att komma till 
rätta med föroreningen så att området 
återställs till den statusen. För detta 
ändamål får hänsyn tas till sådana åtgärders 
tekniska genomförbarhet.

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningsstatusen i mark och grundvatten 
med avseende på förorening med relevanta 
farliga ämnen som använts, producerats 
eller släppts ut av anläggningen. Om 
anläggningen har orsakat en betydande 
förorening med relevanta farliga ämnen i 
mark och grundvatten jämfört med statusen 
enligt den statusrapport som avses i 
punkt 2, ska verksamhetsutövaren vidta 
nödvändiga åtgärder för att komma till 
rätta med föroreningen så att området 
återställs till en status som är förenlig med 
den aktuella användningen eller med den 
framtida användning som den behöriga 
myndigheten godkänt i samband med det 
ursprungliga tillståndet, med beaktande 
av miljö- och hälsorisker. För detta 
ändamål får hänsyn tas till sådana åtgärders 
tekniska och ekonomiska genomförbarhet. 

Or. fr

Motivering

Det är absolut nödvändigt att i denna punkt påminna om att återställandet bör motsvara den 
aktuella eller framtida tillåtna användningen, med beaktande av miljö- och hälsorisker. 

Ändringsförslag 193
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 3– stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
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föroreningsstatusen i mark och grundvatten 
med avseende på förorening med relevanta 
farliga ämnen som använts, producerats 
eller släppts ut av anläggningen. Om 
anläggningen har orsakat en betydande 
förorening med relevanta farliga ämnen i 
mark och grundvatten jämfört med 
statusen enligt den statusrapport som 
avses i punkt 2, ska verksamhetsutövaren 
vidta nödvändiga åtgärder för att komma 
till rätta med föroreningen så att området 
återställs till den statusen. För detta 
ändamål får hänsyn tas till sådana åtgärders 
tekniska genomförbarhet.

föroreningsstatusen i mark och grundvatten 
med avseende på förorening med relevanta 
farliga ämnen som använts, producerats 
eller släppts ut av anläggningen samt göra 
en riskanalys. Om det vid denna analys 
framkommer att anläggningen har orsakat 
en betydande förorening med farliga 
ämnen i mark och grundvatten ska 
verksamhetsutövaren vidta nödvändiga 
åtgärder för att komma till rätta med 
föroreningen så att området återställs till 
den statusen. För detta ändamål får hänsyn 
tas till sådana åtgärders tekniska 
genomförbarhet.

Or. it

Motivering

Alla åtgärder bör grundas på en riskanalys och beakta den framtida markanvändningen på 
platsen.

Ändringsförslag 194
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 3– stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningsstatusen i mark och grundvatten 
med avseende på förorening med relevanta 
farliga ämnen som använts, producerats 
eller släppts ut av anläggningen. Om 
anläggningen har orsakat en betydande
förorening med relevanta farliga ämnen i 
mark och grundvatten jämfört med statusen 
enligt den statusrapport som avses i 
punkt 2, ska verksamhetsutövaren vidta 
nödvändiga åtgärder för att komma till 
rätta med föroreningen så att området 
återställs till den statusen. För detta 
ändamål får hänsyn tas till sådana åtgärders 
tekniska genomförbarhet.

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningsstatusen i mark och grundvatten
med avseende på förorening med relevanta 
farliga ämnen som använts, producerats 
eller släppts ut av anläggningen. Om 
anläggningen har orsakat förorening med 
relevanta farliga ämnen i mark och 
grundvatten jämfört med statusen enligt 
den statusrapport som avses i punkt 2, ska 
verksamhetsutövaren vidta nödvändiga 
åtgärder för att komma till rätta med 
föroreningen så att området återställs till 
den statusen. För detta ändamål får hänsyn 
tas till sådana åtgärders tekniska 
genomförbarhet.
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Or. en

Motivering

Förslag till ändring av text som föreslagits av rådet.

Ändringsförslag 195
Theodoros Skylakakis

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 3– stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningsstatusen i mark och grundvatten 
med avseende på förorening med relevanta 
farliga ämnen som använts, producerats 
eller släppts ut av anläggningen. Om 
anläggningen har orsakat en betydande 
förorening med relevanta farliga ämnen i 
mark och grundvatten jämfört med statusen 
enligt den statusrapport som avses i 
punkt 2, ska verksamhetsutövaren vidta 
nödvändiga åtgärder för att komma till 
rätta med föroreningen så att området 
återställs till den statusen. För detta 
ändamål får hänsyn tas till sådana åtgärders 
tekniska genomförbarhet.

3. Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört ska verksamhetsutövaren bedöma 
föroreningsstatusen i mark och grundvatten 
med avseende på förorening med relevanta 
farliga ämnen som använts, producerats 
eller släppts ut av anläggningen. Om 
anläggningen har orsakat en betydande 
förorening med relevanta farliga ämnen i 
mark och grundvatten jämfört med statusen 
enligt den statusrapport som avses i 
punkt 2, ska verksamhetsutövaren vidta 
nödvändiga åtgärder för att komma till 
rätta med föroreningen så att området 
återställs till den statusen. För detta 
ändamål får hänsyn tas till sådana åtgärders 
tekniska och ekonomiska genomförbarhet. 

Or. en

Motivering

Den ekonomiska genomförbarheten bör också beaktas. När man beslutar om 
saneringsalternativ bör man anta ett riskbaserat tillvägagångssätt och välja 
saneringsalternativ som är tekniskt genomförbara och som inte leder till oproportionellt höga 
kostnader jämfört med miljövinsterna.
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Ändringsförslag 196
Marianne Thyssen

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 3– stycke 1a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

I de fall där bestämmelser om vatten- och 
markskydd redan genomförs på nationell 
nivå ska medlemsstaterna inte förpliktiga 
verksamhetsutövaren att bedöma 
föroreningssituationen i mark och 
grundvatten med avseende på förorening 
med relevanta farliga ämnen som 
använts, producerats eller släppts ut av 
anläggningen.

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.

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

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 3– stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört och när föroreningen av mark och 
grundvatten på området utgör en betydande 
risk för människors hälsa eller för miljön 
som ett resultat av den tillåtna verksamhet 
som bedrivits av verksamhetsutövaren 
innan tillståndet för anläggningen 
uppdaterades för första gången efter den 

Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört och när föroreningen av mark och 
grundvatten på området utgör en betydande 
risk för människors hälsa eller för miljön 
som ett resultat av den tillåtna verksamhet 
som bedrivits av verksamhetsutövaren 
innan tillståndet för anläggningen 
uppdaterades för första gången efter den 
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...* och med beaktande av de villkor för 
anläggningens område som fastställts i 
enlighet med artikel 12.1 d, ska 
verksamhetsutövaren utan att det påverkar 
tillämpningen av första stycket vidta 
nödvändiga åtgärder för att avlägsna, 
kontrollera, innesluta eller minska 
relevanta farliga ämnen så att området, 
med beaktande av dess nuvarande eller 
godkända framtida användning, upphör 
att utgöra en sådan risk.

...* och med beaktande av de villkor för 
anläggningens område som fastställts i 
enlighet med artikel 12.1 d, ska 
verksamhetsutövaren utan att det påverkar 
tillämpningen av första stycket vidta 
nödvändiga åtgärder för att avlägsna, 
kontrollera, innesluta eller minska
relevanta farliga ämnen åtminstone i en 
sådan omfattning att området upphör att 
utgöra en sådan risk.

Or. en

Motivering

Förslag till ändring av ny text som lagts till av rådet. Saneringen bör inte bygga på en 
”godkänd framtida användning”, eftersom en sådan godkänd framtida användning sällan 
sker i verkligheten när verksamheten vid anläggningen upphör. Medlemsstater som redan har 
lagstiftning om markskydd bör ges lov att gå längre.

Ändringsförslag 198
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 3– stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört och när föroreningen av mark och 
grundvatten på området utgör en betydande
risk för människors hälsa eller för miljön 
som ett resultat av den tillåtna verksamhet 
som bedrivits av verksamhetsutövaren 
innan tillståndet för anläggningen 
uppdaterades för första gången efter den
...* och med beaktande av de villkor för 
anläggningens område som fastställts i 
enlighet med artikel 12.1 d, ska 
verksamhetsutövaren utan att det påverkar 
tillämpningen av första stycket vidta 
nödvändiga åtgärder för att avlägsna, 
kontrollera, innesluta eller minska 
relevanta farliga ämnen så att området, 
med beaktande av dess nuvarande eller 

Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört och när föroreningen av mark och 
grundvatten på området utgör en risk för 
människors hälsa eller för miljön som ett 
resultat av den tillåtna verksamhet som 
bedrivits av verksamhetsutövaren innan 
tillståndet för anläggningen uppdaterades 
för första gången efter den ...* och med 
beaktande av de villkor för anläggningens 
område som fastställts i enlighet med
artikel 12.1 d, ska verksamhetsutövaren 
utan att det påverkar tillämpningen av 
första stycket vidta nödvändiga åtgärder för 
att avlägsna, kontrollera, innesluta eller 
minska relevanta farliga ämnen så att 
området upphör att utgöra en sådan risk.
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godkända framtida användning, upphör 
att utgöra en sådan risk.

Or. en

Motivering

Förslag till ändring av text som föreslagits av rådet.

Ändringsförslag 199
Catherine Soullie

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört och när föroreningen av mark och 
grundvatten på området utgör en betydande 
risk för människors hälsa eller för miljön 
som ett resultat av den tillåtna verksamhet 
som bedrivits av verksamhetsutövaren 
innan tillståndet för anläggningen 
uppdaterades för första gången efter den 
...* och med beaktande av de villkor för 
anläggningens område som fastställts i 
enlighet med artikel 12.1 d, ska 
verksamhetsutövaren utan att det påverkar 
tillämpningen av första stycket vidta 
nödvändiga åtgärder för att avlägsna, 
kontrollera, innesluta eller minska 
relevanta farliga ämnen så att området, 
med beaktande av dess nuvarande eller 
godkända framtida användning, upphör att 
utgöra en sådan risk.

Efter det att verksamheten definitivt har 
upphört och när föroreningen av mark och 
grundvatten på området utgör en betydande 
risk för människors hälsa eller för miljön 
som ett resultat av den tillåtna verksamhet 
som bedrivits av verksamhetsutövaren 
innan tillståndet för anläggningen 
uppdaterades för första gången efter den 
...* och med beaktande av de villkor för 
anläggningens område som fastställts i 
enlighet med artikel 12.1 d, ska 
verksamhetsutövaren utan att det påverkar 
tillämpningen av första stycket vidta 
nödvändiga åtgärder för att avlägsna, 
kontrollera, innesluta eller minska 
relevanta farliga ämnen så att området, 
med beaktande av dess nuvarande 
användning eller den framtida 
användning som den behöriga 
myndigheten godkänt i samband med det 
ursprungliga tillståndet, upphör att utgöra 
en sådan risk.

Or. fr

Motivering

Det är absolut nödvändigt att i denna punkt påminna om att återställandet bör motsvara den 
aktuella eller framtida tillåtna användningen, med beaktande av miljö- och hälsoriskerna. 
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Ändringsförslag 200
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Om verksamhetsutövaren inte behöver 
utarbeta en statusrapport enligt punkt 2, ska 
verksamhetsutövaren efter det att 
verksamheten definitivt har upphört vidta 
nödvändiga åtgärder för att avlägsna, 
kontrollera, innesluta eller minska 
relevanta farliga ämnen så att området, 
med beaktande av dess nuvarande eller 
godkända framtida användning, upphör 
att utgöra en betydande risk för människors 
hälsa eller för miljön på grund av 
föroreningen av mark och grundvatten som 
ett resultat av den tillåtna verksamheten 
och med beaktande av de förhållanden 
inom anläggningens område som fastställts 
i enlighet med artikel 12.1 d.

4. Om verksamhetsutövaren inte behöver 
utarbeta en statusrapport enligt punkt 2, ska 
verksamhetsutövaren efter det att 
verksamheten definitivt har upphört vidta 
nödvändiga åtgärder för att avlägsna, 
kontrollera, innesluta eller minska 
relevanta farliga ämnen åtminstone i en 
sådan omfattning att området upphör att 
utgöra en risk för människors hälsa eller 
för miljön på grund av föroreningen av 
mark och grundvatten som ett resultat av 
den tillåtna verksamheten och med 
beaktande av de förhållanden inom 
anläggningens område som fastställts i 
enlighet med artikel 12.1 d.

Or. en

Motivering

Förslag till ändring av ny text som lagts till av rådet. Saneringen bör inte bygga på en 
”godkänd framtida användning”, eftersom en sådan godkänd framtida användning sällan 
sker i verkligheten när verksamheten vid anläggningen upphör. Medlemsstater som redan har 
lagstiftning om markskydd bör ges lov att gå längre.

Ändringsförslag 201
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Om verksamhetsutövaren inte behöver 
utarbeta en statusrapport enligt punkt 2, ska 
verksamhetsutövaren efter det att 

4. Om verksamhetsutövaren inte behöver 
utarbeta en statusrapport enligt punkt 2, ska 
verksamhetsutövaren efter det att 
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verksamheten definitivt har upphört vidta 
nödvändiga åtgärder för att avlägsna, 
kontrollera, innesluta eller minska 
relevanta farliga ämnen så att området, 
med beaktande av dess nuvarande eller 
godkända framtida användning, upphör 
att utgöra en betydande risk för människors 
hälsa eller för miljön på grund av 
föroreningen av mark och grundvatten som 
ett resultat av den tillåtna verksamheten 
och med beaktande av de förhållanden 
inom anläggningens område som fastställts 
i enlighet med artikel 12.1 d.

verksamheten definitivt har upphört vidta 
nödvändiga åtgärder för att avlägsna, 
kontrollera, innesluta eller minska 
relevanta farliga ämnen åtminstone i en 
sådan omfattning att området upphör att 
utgöra en risk för människors hälsa eller 
för miljön på grund av föroreningen av 
mark och grundvatten som ett resultat av 
den tillåtna verksamheten och med 
beaktande av de förhållanden inom 
anläggningens område som fastställts i 
enlighet med artikel 12.1 d.

Or. en

(Förslag till ändring av text som föreslagits av rådet. Artikel 25.4 vid Europaparlamentets 
första behandling.)

Ändringsförslag 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4a. Denna artikel ska tolkas i enlighet 
med de bestämmelser som fastställts i 
artikel 191.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
Medlemsstaterna ska vidare se till att 
allmänheten informeras på ett korrekt sätt 
samt vidta alla nödvändiga åtgärder för 
att uppfylla innehållet i artikeln.

Or. en
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Ändringsförslag 203
Christa Klaß

Rådets ståndpunkt
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Tiden mellan två besök på plats ska baseras 
på en systematisk bedömning av 
miljöriskerna vid de berörda 
anläggningarna och får inte överstiga ett år 
för anläggningar som medför de största 
riskerna och tre år för anläggningar som 
medför de minsta riskerna.

Tiden mellan två besök på plats ska baseras 
på en systematisk bedömning av 
miljöriskerna vid de berörda 
anläggningarna och får inte överstiga ett år 
för anläggningar som medför de största 
riskerna och tio år för anläggningar som 
medför de minsta riskerna.

Or. en

Motivering

Det fastställs redan i artiklarna 7 och 8 att verksamhetsutövarna måste utarbeta en rapport 
om hur anläggningen uppfyller tillståndsvillkoren och rapportera om olyckor samt 
överträdelser av tillståndsvillkoren. Myndigheterna har därför redan tillgång till all relevant 
information. Ytterligare tillsyn skapar bara mer byråkrati och kostnader för de nationella 
myndigheterna och jordbrukarna. Tillsyn vart tionde år är tillräckligt för 
lågriskanläggningar. 

Ändringsförslag 204
Esther de Lange

Rådets ståndpunkt
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Tiden mellan två besök på plats ska baseras 
på en systematisk bedömning av 
miljöriskerna vid de berörda 
anläggningarna och får inte överstiga ett år 
för anläggningar som medför de största 
riskerna och tre år för anläggningar som 
medför de minsta riskerna.

Tiden mellan två besök på plats, eller 
jämförbara tillsynsmetoder, ska baseras på 
en systematisk bedömning av miljöriskerna 
vid de berörda anläggningarna och får inte 
överstiga ett år för anläggningar som 
medför de största riskerna och fem år för 
anläggningar som medför de minsta 
riskerna.

Or. en
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Motivering

Nya tillsynsmetoder såsom elektronisk övervakning med hjälp av modern IT-teknik används 
allt oftare och kan vara ett bra alternativ till tillsynsbesök och minska den administrativa 
bördan. 

Ändringsförslag 205
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rådets ståndpunkt
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Tiden mellan två besök på plats ska baseras 
på en systematisk bedömning av
miljöriskerna vid de berörda 
anläggningarna och får inte överstiga ett år 
för anläggningar som medför de största 
riskerna och tre år för anläggningar som 
medför de minsta riskerna.

Tiden mellan två besök på plats ska baseras 
på en systematisk bedömning av
miljöriskerna vid de berörda 
anläggningarna och får inte överstiga ett år 
för anläggningar som medför de största 
riskerna och fem år för anläggningar som 
medför de minsta riskerna.

Or. en

Ändringsförslag 206
Mairead McGuinness

Rådets ståndpunkt
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Tiden mellan två besök på plats ska baseras 
på en systematisk bedömning av 
miljöriskerna vid de berörda 
anläggningarna och får inte överstiga ett år 
för anläggningar som medför de största 
riskerna och tre år för anläggningar som 
medför de minsta riskerna.

Tiden mellan två besök på plats ska baseras 
på en systematisk bedömning av 
miljöriskerna vid de berörda 
anläggningarna och får inte överstiga ett år 
för anläggningar som medför de största 
riskerna och fem år för anläggningar som 
medför de minsta riskerna.

Or. en

Motivering

Tillsynsfrekvensen, som bedöms efter risk, och som sker i form av besök på plats, är 
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oproportionerlig för jordbruksföretag. I det aktuella förslaget anges det att 
verksamhetsutövarna måste rapportera om hur de uppfyller bestämmelserna kring 
godkännandeförfaranden och omedelbart rapportera eventuella överträdelser. 
Myndigheterna har därför alltid all relevant information till hands. Tillsyn vart femte år är 
tillräckligt för lågriskanläggningar. Riskbedömningarna bör ta hänsyn till system för 
regelbundna kontroller eller regelbunden tillsyn såsom kvalitetssäkringssystem för gårdar. 

Ändringsförslag 207
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

När en sådan icke-rutinmässig tillsyn 
utförs kan de behöriga myndigheterna 
kräva att verksamhetsutövarna 
tillhandahåller all information för att 
utreda en olycka, ett tillbud eller bristande 
efterlevnad, inbegripet hälsostatistik.

Or. en

Ändringsförslag 208
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 3 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) Deltagande i unionens miljölednings-
och miljörevisionsordning (Emas).

c) Verksamhetsutövarens deltagande i 
unionens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (EMAS) eller 
genomförande av likvärdiga 
miljöledningssystem.

Or. en

Motivering

Ett miljöledningssystem kan vara till nytta vid sanering av platsen samt för att kontrollera 
föroreningar. Unionens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) är emellertid inte 
det enda befintliga miljöledningssystemet. Andra likartade miljöledningssystem såsom ISO 
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bör också tillåtas för att underlätta genomförandet av direktivet.

Ändringsförslag 209
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Rådets ståndpunkt
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 3– led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) Deltagande i unionens miljölednings-
och miljörevisionsordning (Emas).

c) Deltagande i unionens miljölednings-
och miljörevisionsordning (Emas) eller i 
andra ackrediterade system för 
efterlevnad inom branschen som 
genomför regelbundna kontroller eller 
regelbunden tillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 210
Mairead McGuinness

Rådets ståndpunkt
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 3 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) Deltagande i unionens miljölednings-
och miljörevisionsordning (Emas).

c) Deltagande i unionens miljölednings-
och miljörevisionsordning (Emas) eller i 
andra ackrediterade system för 
efterlevnad inom branschen som 
genomför regelbundna kontroller eller 
regelbunden tillsyn.

Or. en

Motivering

Tillsynsfrekvensen, som bedöms efter risk, och som sker i form av besök på plats, är 
oproportionerlig för jordbruksföretag. I det aktuella förslaget anges det att 
verksamhetsutövarna måste rapportera om hur de uppfyller bestämmelserna kring 
godkännandeförfaranden och omedelbart rapportera eventuella överträdelser. 
Myndigheterna har därför alltid all relevant information till hands. Tillsyn vart femte år är 
tillräckligt för lågriskanläggningar. Riskbedömningarna bör ta hänsyn till system för 
regelbundna kontroller eller regelbunden tillsyn såsom kvalitetssäkringssystem för gårdar. 
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Ändringsförslag 211
Theodoros Skylakakis

Rådets ståndpunkt
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 3 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) Deltagande i unionens miljölednings-
och miljörevisionsordning (Emas).

c) Deltagande i unionens miljölednings-
och miljörevisionsordning (Emas) eller i 
andra jämförbara standardiserade 
miljöledningssystem.

Or. en

Motivering

Det internationella miljöledningssystemet ISO 14001 tillämpas inom stora delar av den 
europeiska industrin. Det är därför viktigt att lagstiftningen också ger utrymme för att andra 
standardiserade miljöledningssystem som är jämförbara med EMAS.

Ändringsförslag 212
Christofer Fjellner

Rådets ståndpunkt
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 3 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) Deltagande i unionens miljölednings-
och miljörevisionsordning (Emas).

c) Deltagande i unionens miljölednings-
och miljörevisionsordning (Emas) eller i 
andra jämförbara standardiserade 
miljöledningssystem.

Or. en

Motivering

Rådet föreslår att myndigheternas tillsynsfrekvens bl.a. ska ta hänsyn till anläggningarnas 
deltagande i unionens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas). I många länder 
använder man sig dock i högre utsträckning av andra miljöledningssystem såsom ISO 14000. 
Deltagande i sådana jämförbara miljöledningssystem bör tillmätas samma betydelse.
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Ändringsförslag 213
Richard Seeber

Rådets ståndpunkt
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 3 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) Deltagande i unionens miljölednings-
och miljörevisionsordning (Emas).

c) Deltagande i unionens miljölednings-
och miljörevisionsordning (Emas) eller i 
ISO 14001.

Or. en

Motivering

Om verksamhetsutövarna vid sidan av Emas tillämpar ett miljöledningssystem i enlighet med 
ISO 14001 bör detta i alla avseenden beaktas i samband med utarbetandet av 
tillsynsplanerna. Detta ändringsförslag syftar till att nå en kompromiss mellan rådets 
ståndpunkt och ändringsförslag 44 vid Europaparlamentets första behandling. 

Ändringsförslag 214
Marianne Thyssen

Rådets ståndpunkt
Artikel 23 – punkt 6 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Utkastet till rapport ska sändas till den 
berörda verksamhetsutövaren och 
slutrapporten ska offentliggöras i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 
om allmänhetens tillgång till 
miljöinformation1 inom tre månader efter 
det att besöket på plats genomförs.

Utkastet till rapport ska sändas till den 
berörda verksamhetsutövaren inom 
två månader efter det att besöket på plats 
genomförts och slutrapporten ska 
offentliggöras tre månader efter det att 
besöket på plats genomförts i enlighet med 
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 
om allmänhetens tillgång till 
miljöinformation1.

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 
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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.

Ändringsförslag 215
Jo Leinen, Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Artikel 24 – punkt 1 – led ca (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

ca) medgivande av undantag enligt 
artikel 15.4.

Or. de

Motivering

Möjligheten att tillåta avvikelser från BAT är så betydelsefull att allmänheten bör delta i 
beslutsprocessen i enlighet med Århus-överenskommelsen.  

Ändringsförslag 216
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Artikel 24 – punkt 2 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Efter det att ett beslut om meddelande, 
omprövning eller uppdatering av tillstånd 
har fattats ska den behöriga myndigheten 
göra följande information tillgänglig för 
allmänheten, inklusive via Internet när det 
gäller leden a och b:

2. Efter det att ett beslut om meddelande, 
omprövning eller uppdatering av tillstånd 
har fattats ska den behöriga myndigheten 
göra följande information tillgänglig för 
allmänheten, inklusive via Internet när det 
gäller leden a–f och punkt 3:

Or. en

Motivering

Delvis återinförande av ändring 54 från första behandlingen.
Denna information bör göras tillgänglig via Internet, så att allmänheten kan ta del av den.
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Ändringsförslag 217
Sirpa Pietikäinen

Rådets ståndpunkt
Artikel 24 – punkt 2 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Efter det att ett beslut om meddelande, 
omprövning eller uppdatering av tillstånd 
har fattats ska den behöriga myndigheten 
göra följande information tillgänglig för 
allmänheten, inklusive via Internet när det 
gäller leden a och b:

2. Efter det att ett beslut om meddelande, 
omprövning eller uppdatering av tillstånd 
har fattats ska den behöriga myndigheten 
göra följande information tillgänglig för 
allmänheten, inklusive via Internet när det 
gäller leden a–f och punkt 3:

Or. en

Motivering

Med tanke på skyldigheterna i Århuskonventionen och Europaparlamentets inställning till 
ökad öppenhet bör den information som tillgängliggörs via Internet inte begränsa sig till 
innehållet i leden a och b. Det är viktigt att medborgarna får tillgång till handlingarna via 
Internet eftersom de normalt sett inte har tillgång till lokala register och samrådsperioderna 
begränsas av lagstiftningen. Medborgare som arbetar normal kontorstid skulle få begränsade 
möjligheter att konsultera de offentliga registren, som normalt sett endast har öppet under 
dessa tider, om informationen inte görs tillgänglig via Internet.

Ändringsförslag 218
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Artikel 24 – punkt 2 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Efter det att ett beslut om meddelande, 
omprövning eller uppdatering av tillstånd 
har fattats ska den behöriga myndigheten 
göra följande information tillgänglig för 
allmänheten, inklusive via Internet när det 
gäller leden a och b:

2. Efter det att ett beslut om meddelande, 
omprövning eller uppdatering av tillstånd 
har fattats ska den behöriga myndigheten 
göra följande information tillgänglig för 
allmänheten, inklusive via Internet när det 
gäller leden a, b och f:

Or. en

Delvis återinförande av ändring 54 från första behandlingen. 
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Ändringsförslag 219
Elisabetta Gardini

Rådets ståndpunkt
Artikel 28 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Detta kapitel gäller 
förbränningsanläggningar med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 
50 MW och däröver, oavsett vilket bränsle 
som används.

Detta kapitel gäller 
förbränningsanläggningar med en 
sammanlagd faktisk tillförd effekt på över 
50 MW, oavsett vilket bränsle som 
används.

Or. it

Motivering

Man måste undanta vårdinrättningar och anläggningar för reservdrift, som normalt sett av 
säkerhetsskäl har en reservkapacitet som är 30–50 procent högre än den faktiskt utnyttjade 
effekten, från tillämpningsområdet för detta direktiv.

Ändringsförslag 220
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Artikel 28 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Detta kapitel gäller 
förbränningsanläggningar med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 
50 MW och däröver, oavsett vilket bränsle 
som används.

Detta kapitel gäller 
förbränningsanläggningar med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 
20 MW och däröver, oavsett vilket bränsle 
som används.

Or. en

Motivering

Återinför tröskelvärdet på 20 MW enligt kommissionens förslag. Denna ändring ska, om den 
antas, gälla för hela texten. Enligt kommissionens konsekvensanalys skulle en sänkning av 
tröskelvärdet för kapacitet till 20 MW riktas mot de viktigaste utsläppen och åstadkomma 
kostnadseffektiva minskningar av de viktigaste föroreningarna. De hälsomässiga vinsterna av 
detta uppskattas till mellan 1 och 2,6 miljoner euro (oaktat miljövinsterna).
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Ändringsförslag 221
Elisabetta Gardini

Rådets ståndpunkt
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Alla tillstånd för anläggningar som 
innehåller förbränningsanläggningar som 
medgetts undantag enligt artikel 4.4 i 
direktiv 2001/80/EG och som är i drift efter 
den 1 januari 2016 ska innehålla villkor 
som säkerställer att utsläppen till luft från 
dessa anläggningar inte är högre än de 
gränsvärden för utsläpp som anges i del 2
i bilaga V.

Alla tillstånd för anläggningar som 
innehåller förbränningsanläggningar som 
medgetts undantag enligt artikel 4.4 i 
direktiv 2001/80/EG och som är i drift efter 
den 1 januari 2016 ska innehålla villkor 
som säkerställer att utsläppen till luft från 
dessa anläggningar inte är högre än de 
gränsvärden för utsläpp som anges i del 1
i bilaga V. 

Or. it

Motivering

Det rör sig de facto om befintliga anläggningar som måste omfattas av utsläppstaken för 
befintliga anläggningar (bilaga V, del 1), inte om nya anläggningar (bilaga V, del 2).

Ändringsförslag 222
Inés Ayala Sender

Rådets ståndpunkt
Artikel 30 – punkt 2 – styckena 1a–1c (nya)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Förbränningsanläggningar som omfattas 
av medlemsstaternas nationella planer för 
utsläppsminskning och som har inrättats i 
enlighet med artikel 4.6 i 
direktiv 2001/80/EG får från och med 
2016 fortsätta att tillämpa denna plan för 
att minska sina totala årliga utsläpp, 
genom att tillämpa de 
utsläppsgränsvärden som fastställs i del 1 
i bilaga V.
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Förbränningsanläggningar som omfattas 
av planen får undantas från kraven på 
efterlevnad av de utsläppsgränsvärden 
som anges i del 1 i bilaga V eller, i 
tillämpliga fall, från de avsvavlingsgrader 
som anges i artikel 31.
De utsläppsgränsvärden för svaveldioxid, 
kväveoxider och stoft som fastställs i det
tillstånd för förbränningsanläggningen 
som är gällande den 31 december 2015, 
särskilt i enlighet med kraven 
i direktiven 2001/80/EG och 2008/1/EG, 
ska åtminstone bibehållas.

Or. en

Ändringsförslag 223
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Artikel 30 – punkt 7

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

7. Om en förbränningsanläggning utökas, 
ska de gränsvärden för utsläpp som 
fastställs i del 2 i bilaga V gälla för den 
utökade delen av anläggningen som 
påverkas av förändringen och fastställas 
med beaktande av den totala installerade 
tillförda effekten för hela 
förbränningsanläggningen. Om en 
förändring görs vid en 
förbränningsanläggning som kan få 
konsekvenser för miljön och som påverkar 
en del av anläggningen med en installerad 
tillförd effekt på 50 MW eller mer, ska de 
gränsvärden för utsläpp som fastställs i del 
2 i bilaga V gälla för den del av 
anläggningen som har förändrats i 
förhållande till hela 
förbränningsanläggningens sammanlagda 
installerade tillförda effekt.

7. Om en förbränningsanläggning utökas, 
ska de gränsvärden för utsläpp som 
fastställs i del 2 i bilaga V gälla för den 
utökade delen av anläggningen som 
påverkas av förändringen och fastställas 
med beaktande av den totala installerade 
tillförda effekten för hela 
förbränningsanläggningen. Om en 
förändring görs vid en 
förbränningsanläggning som kan få 
konsekvenser för miljön och som påverkar 
en del av anläggningen med en installerad 
tillförd effekt på 20 MW eller mer, ska de 
gränsvärden för utsläpp som fastställs i 
del 2 i bilaga V gälla för den del av 
anläggningen som har förändrats i 
förhållande till hela 
förbränningsanläggningens sammanlagda 
installerade tillförda effekt.

Or. en
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Motivering

Återinför ändringsförslag 57 från parlamentets första behandling. Dessa anläggningar utgör 
en stor föroreningskälla och bör därför omfattas av direktivet enligt kommissionens 
ursprungliga förslag. Tröskelvärdet måste också fastställas till 20 MW i syfte att skapa 
enhetlighet med tillämpningsområdet för EU:s ETS-direktiv.

Ändringsförslag 224
Elisabetta Gardini

Rådets ståndpunkt
Artikel 30 – punkt 7

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

7. Om en förbränningsanläggning utökas, 
ska de gränsvärden för utsläpp som 
fastställs i del 2 i bilaga V gälla för den 
utökade delen av anläggningen som 
påverkas av förändringen och fastställas 
med beaktande av den totala installerade 
tillförda effekten för hela 
förbränningsanläggningen. Om en 
förändring görs vid en 
förbränningsanläggning som kan få 
konsekvenser för miljön och som påverkar 
en del av anläggningen med en installerad
tillförd effekt på 50 MW eller mer, ska de 
gränsvärden för utsläpp som fastställs i 
del 2 i bilaga V gälla för den del av 
anläggningen som har förändrats i 
förhållande till hela 
förbränningsanläggningens sammanlagda 
installerade tillförda effekt.

7. Om en förbränningsanläggning utökas, 
ska de gränsvärden för utsläpp som 
fastställs i del 2 i bilaga V gälla för den 
utökade delen av anläggningen som 
påverkas av förändringen och fastställas 
med beaktande av den totala installerade 
tillförda effekten för hela 
förbränningsanläggningen. Om en 
förändring görs vid en 
förbränningsanläggning som kan få 
konsekvenser för miljön och som påverkar 
en del av anläggningen med en faktisk 
tillförd effekt på över 50 MW, ska de 
gränsvärden för utsläpp som fastställs i 
del 2 i bilaga V gälla för den del av 
anläggningen som har förändrats i 
förhållande till hela 
förbränningsanläggningens sammanlagda 
installerade tillförda effekt.

Or. it

Motivering

Man måste undanta vårdinrättningar och anläggningar för reservdrift, som normalt sett av 
säkerhetsskäl har en reservkapacitet som är 30–50 procent högre än den faktiskt utnyttjade 
effekten, från tillämpningsområdet för detta direktiv.



PE439.995v01-00 38/80 AM\810289SV.doc

SV

Ändringsförslag 225
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Artikel 30 – punkt 8 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) Dieselmotorer. a) Dieselmotorer och gasmotorer.

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 Vpart 1 and part 2 are too ambitious and cannot be complied with unless secondary 
reduction measures are applied that would cause disproportionately high costs compared to 
the environmental benefits.  For these combustion plants, on the basis of the best available 
techniques, the Commission shall review the need to establish Community-wide emission limit 
values and to amend the emission limit values set out in Annex V (see subparagraph Nr. 9 of 
Article 30).

Ändringsförslag 226
Theodoros Skylakakis

Rådets ståndpunkt
Artikel 30 – punkt 8 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) Dieselmotorer. a) Dieselmotorer i icke-anslutna och 
avlägsna områden och öar.

Or. en

Motivering

De särskilda driftsförhållanden som gäller för interna förbränningsmotorer (dieselmotorer) 
som använder flytande bränslen, särskilt i enskilda elektriska system såsom icke-anslutna öar 
är allmänt erkända.



AM\810289SV.doc 39/80 PE439.995v01-00

SV

Ändringsförslag 227
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Artikel 30 – punkt 9

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

9. För följande 
förbränningsanläggningar ska 
kommissionen på grundval av bästa 
tillgängliga teknik se över behovet av att 
fastställa utsläppsgränsvärden för hela 
unionen och av att ändra de 
utsläppsgränsvärden som fastställs i 
bilaga V:

utgår

a) De förbränningsanläggningar som 
avses i punkt 8.
b) De förbränningsanläggningar i 
raffinaderier som för egen förbrukning 
använder destillations- och 
omvandlingsrester från råoljeraffinering, 
separat eller tillsammans med andra 
bränsletyper, med iakttagande av 
särdragen i raffinaderiernas 
energisystem.
c) De förbränningsanläggningar som 
använder andra gaser än naturgas.
d) De förbränningsanläggningar i 
kemiska anläggningar som för egen 
förbrukning använder flytande 
produktionsrester som ett icke-
kommersiellt bränsle.
Kommissionen ska senast 
den 31 december 2013 avge rapport om 
resultaten av denna översyn till 
Europaparlamentet och rådet, om så är 
lämpligt åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

Or. en

Motivering

Den översyn som föreslås av rådet utgår. Det vore olämpligt att inte låta raffinaderier och 
kemisk industri omfattas av gränsvärdena enligt kapitel III.
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Ändringsförslag 228
Inés Ayala Sender

Rådets ståndpunkt
Artikel 30 – punkt 9 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

9. För följande förbränningsanläggningar 
ska kommissionen på grundval av bästa 
tillgängliga teknik se över behovet av att 
fastställa utsläppsgränsvärden för hela 
unionen och av att ändra de 
utsläppsgränsvärden som fastställs i 
bilaga V:

9. För följande förbränningsanläggningar 
ska kommissionen på grundval av bästa 
tillgängliga teknik för varje sektor se över 
behovet av att fastställa 
utsläppsgränsvärden för hela unionen och 
av att ändra de utsläppsgränsvärden som 
fastställs i bilaga V:

Or. en

Ändringsförslag 229
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Artikel 30 – punkt 9 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

9. För följande förbränningsanläggningar 
ska kommissionen på grundval av bästa 
tillgängliga teknik se över behovet av att 
fastställa utsläppsgränsvärden för hela 
unionen och av att ändra de 
utsläppsgränsvärden som fastställs i 
bilaga V:

9. För följande förbränningsanläggningar 
får kommissionen på grundval av bästa 
tillgängliga teknik se över behovet av att 
fastställa utsläppsgränsvärden för hela 
unionen och av att ändra de 
utsläppsgränsvärden som fastställs i 
bilaga V, när det behövs, så att de följer 
utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik:

Or. en

Motivering

Ändringsförslag till ett ny artikel om översyn som lagts till av rådet.
Det är oacceptabelt att oljeindustrin och den kemiska industrin skulle undantas från de 
bindande utsläppsgränsvärdena enligt kapitel III. Om utsläppsgränsvärdena ska anpassas till 
denna sektor måste man se till att det sker i enlighet med bästa tillgängliga teknik.
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Ändringsförslag 230
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Artikel 30 – punkt 9 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Kommissionen ska senast 
den 31 december 2013 avge rapport om 
resultaten av denna översyn till 
Europaparlamentet och rådet, om så är 
lämpligt åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

Kommissionen ska senast 
den 31 december 2013 avge rapport om 
resultaten av denna eventuella översyn till 
Europaparlamentet och rådet, om så är 
lämpligt åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag till en ny artikel om översyn som lagts till av rådet. Det är oacceptabelt att 
oljeindustrin och den kemiska industrin skulle undantas från de bindande 
utsläppsgränsvärdena enligt kapitel III. Om utsläppsgränsvärdena ska anpassas till denna 
sektor måste man se till att det sker i enlighet med bästa tillgängliga teknik.

Ändringsförslag 231
Elisabetta Gardini

Rådets ståndpunkt
Artikel 30 – punkt 9 – stycke 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För sådana anläggningar kommer de 
befintliga utsläppsgränsvärdena enligt 
direktiv 2001/80/EG att fortsätta att gälla 
fram till den översyn av 
BAT-referensdokumenten som ska göras 
inom ramen för detta direktiv.

Or. it

Motivering

De utsläppsgränsvärden som fastställts i enlighet med direktiv 2001/80/EG tas upp i flera 
delar av omarbetningsförslaget. I syfte att skapa ett tydligt rättsläge bör denna målsättning 
från den gemensamma ståndpunkten nämnas uttryckligen.
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Ändringsförslag 232
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Artikel 31

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 31

Avsvavlingsgrad

För förbränningsanläggningar som 
använder inhemska fasta bränslen, som 
inte kan uppfylla utsläppsgränsvärdena 
för svaveldioxid enligt artikel 30.2 och 
30.3 på grund av detta bränsles 
egenskaper, får medlemsstaterna i stället 
tillämpa minimikraven för avsvavling 
enligt del 5 i bilaga V i överensstämmelse 
med de regler för iakttagande av 
avsvavlingsgraderna som fastställs i del 6 
i den bilagan.

utgår

Or. en

Motivering

Här ändras en ny artikel som införts av rådet.

Ändringsförslag 233
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Artikel 31

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För förbränningsanläggningar som 
använder inhumes fats bränsle, som inte 
ken uppfylla utsläppsgränsvärdena för 
svaveldioxid enligt artikel 30.2 och 30.3 på 
grund av detta bränsles egenskaper, får 
medlemsstaterna i stället tillämpa 
minimikraven för avsvavling enligt del 5 

För förbränningsanläggningar som 
använder inhemska fasta bränslen, som inte 
kan uppfylla utsläppsgränsvärdena för 
svaveldioxid enligt artikel 30.2 och 30.3 på 
grund av detta bränsles egenskaper, får 
medlemsstaterna i stället, till senast den 
31 december 2017, tillämpa minimikraven 
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i bilaga V i överensstämmelse med de 
regler för iakttagande av 
avsvavlingsgraderna som fastställs i del 6 i 
den bilagan.

för avsvavling enligt del 5 i bilaga V i 
överensstämmelse med de regler för 
iakttagande av avsvavlingsgraderna som 
fastställs i del 6 i den bilagan och efter det 
att den behöriga myndigheten har 
validerat den tekniska rapport som tas 
upp i artikel 72.4 a.

Kommissionen ska senast den 
31 december 2013 utvärdera om en 
förlängning av minimikraven för 
avsvavling enligt del 5 i bilaga V kan 
medges, med beaktande i synnerhet av 
bästa tillgängliga teknik och vinsterna av 
minskade svaveldioxidutsläpp.

Or. en

Motivering

Ändring av nya undantag som lagts till av rådet.
De medlemsstater som har anläggningar som tillämpar den särskilda avsvavlingsgraden 
måste lämna en teknisk motivering till varför de inte har möjlighet att uppnå de vanliga 
utsläppsgränsvärdena.

Ändringsförslag 234
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Rådets ståndpunkt
Artikel 32

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Motivering

Följden av att den nationella övergångsplanen genomförs blir att utsläppen ökar. Det kan 
snedvrida konkurrensen inom EU i och med att vissa förbränningsanläggningar redan 
investerat för att följa gränsvärdena för utsläpp och inte heller alla medlemsstater kommer 
att genomföra någon nationell övergångsplan. 
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Ändringsförslag 235
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Under perioden från och med 
den 1 januari 2016 till och med 
den 31 december 2020 får 
medlemsstaterna fastställa och genomföra 
en nationell övergångsplan som omfattar 
förbränningsanläggningar som meddelades 
det första tillståndet före 
den 27 november 2002 eller vars 
verksamhetsutövare hade ingivit en 
komplett tillståndsansökan senast det 
datumet, under förutsättning att 
anläggningen togs i drift senast 
den 27 november 2003. Planen ska för var 
och en av de förbränningsanläggningar 
som omfattas av den omfatta utsläpp av en 
eller flera av följande föroreningar: 
kväveoxider, svaveldioxid och stoft. För 
gasturbiner ska endast utsläpp av 
kväveoxider omfattas av planen.

1. Under perioden från och med 
den 1 januari 2016 till och med 
den 31 december 2023 får 
medlemsstaterna fastställa och genomföra 
en nationell övergångsplan som omfattar 
förbränningsanläggningar som meddelades 
det första tillståndet före 
den 27 november 2002 eller vars 
verksamhetsutövare hade ingivit en 
komplett tillståndsansökan senast det 
datumet, under förutsättning att 
anläggningen togs i drift senast 
den 27 november 2003. Planen ska för var 
och en av de förbränningsanläggningar 
som omfattas av den omfatta utsläpp av en 
eller flera av följande föroreningar: 
kväveoxider, svaveldioxid och stoft. För 
gasturbiner ska endast utsläpp av 
kväveoxider omfattas av planen.

Or. it

Motivering

För att säkerställa en smidig övergång bör slutdatumet för de nationella övergångsplanerna 
vara 2023.

Ändringsförslag 236
Theodoros Skylakakis

Rådets ståndpunkt
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Under perioden från och med 
den 1 januari 2016 till och med 
den 31 december 2020 får medlemsstaterna 
fastställa och genomföra en nationell 

1. Under perioden från och med 
den 1 januari 2016 till och med den 
31 december 2022 får medlemsstaterna 
fastställa och genomföra en nationell 
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övergångsplan som omfattar 
förbränningsanläggningar som meddelades 
det första tillståndet före 
den 27 november 2002 eller vars 
verksamhetsutövare hade ingivit en 
komplett tillståndsansökan senast det 
datumet, under förutsättning att 
anläggningen togs i drift senast 
den 27 november 2003. Planen ska för var 
och en av de förbränningsanläggningar 
som omfattas av den omfatta utsläpp av en 
eller flera av följande föroreningar: 
kväveoxider, svaveldioxid och stoft. För 
gasturbiner ska endast utsläpp av 
kväveoxider omfattas av planen.

övergångsplan som omfattar 
förbränningsanläggningar som meddelades 
det första tillståndet före 
den 27 november 2002 eller vars 
verksamhetsutövare hade ingivit en 
komplett tillståndsansökan senast det 
datumet, under förutsättning att 
anläggningen togs i drift senast 
den 27 november 2003. Planen ska för var 
och en av de förbränningsanläggningar 
som omfattas av den omfatta utsläpp av en 
eller flera av följande föroreningar: 
kväveoxider, svaveldioxid och stoft. För 
gasturbiner ska endast utsläpp av 
kväveoxider omfattas av planen.

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

Ändringsförslag 237
Richard Seeber

Rådets ståndpunkt
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Under perioden från och med 
den 1 januari 2016 till och med 
den 31 december 2020 får medlemsstaterna 
fastställa och genomföra en nationell 
övergångsplan som omfattar 
förbränningsanläggningar som meddelades 
det första tillståndet före 

1. Under perioden från och med 
den 1 januari 2016 till och med den 
31 december 2018 får medlemsstaterna 
fastställa och genomföra en nationell 
övergångsplan som omfattar 
förbränningsanläggningar som meddelades 
det första tillståndet före 
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den 27 november 2002 eller vars 
verksamhetsutövare hade ingivit en 
komplett tillståndsansökan senast det 
datumet, under förutsättning att 
anläggningen togs i drift senast 
den 27 november 2003. Planen ska för var 
och en av de förbränningsanläggningar 
som omfattas av den omfatta utsläpp av en 
eller flera av följande föroreningar: 
kväveoxider, svaveldioxid och stoft. För 
gasturbiner ska endast utsläpp av 
kväveoxider omfattas av planen.

den 27 november 2002 eller vars 
verksamhetsutövare hade ingivit en 
komplett tillståndsansökan senast det 
datumet, under förutsättning att 
anläggningen togs i drift senast 
den 27 november 2003. Planen ska för var 
och en av de förbränningsanläggningar 
som omfattas av den omfatta utsläpp av en 
eller flera av följande föroreningar: 
kväveoxider, svaveldioxid och stoft. För 
gasturbiner ska endast utsläpp av 
kväveoxider omfattas av planen.

Or. en

Motivering

Den period för att genomföra nationella övergångsplaner som anges i rådets ståndpunkt är 
alltför lång och skulle försvåra uppnåendet av unionens mål när det gäller luftkvalitet, vilka 
fastställts i kommissionens tematiska strategi för luftförorening. Detta ändringsförslag är 
tillåtligt eftersom denna bestämmelse inte ingick i det förslag som lades fram av 
kommissionen. 

Ändringsförslag 238
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Under perioden från och med 
den 1 januari 2016 till och med 
den 31 december 2020 får medlemsstaterna 
fastställa och genomföra en nationell 
övergångsplan som omfattar 
förbränningsanläggningar som meddelades 
det första tillståndet före 
den 27 november 2002 eller vars 
verksamhetsutövare hade ingivit en 
komplett tillståndsansökan senast det 
datumet, under förutsättning att 
anläggningen togs i drift senast 
den 27 november 2003. Planen ska för var 
och en av de förbränningsanläggningar 
som omfattas av den omfatta utsläpp av en 

1. Under perioden från och med 
den 1 januari 2016 till och med 
den 31 december 2020 får medlemsstaterna 
fastställa och genomföra en nationell 
övergångsplan som omfattar 
förbränningsanläggningar som meddelades 
det första tillståndet före 
den 27 november 2002 eller vars 
verksamhetsutövare hade ingivit en 
komplett tillståndsansökan senast det 
datumet, under förutsättning att 
anläggningen togs i drift senast 
den 27 november 2003. Planen ska för var 
och en av de förbränningsanläggningar 
som omfattas av den omfatta utsläpp av en 
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eller flera av följande föroreningar: 
kväveoxider, svaveldioxid och stoft. För 
gasturbiner ska endast utsläpp av 
kväveoxider omfattas av planen.

eller flera av följande föroreningar: 
kväveoxider, svaveldioxid och stoft. För 
gasturbiner och gasmotorer ska endast 
utsläpp av kväveoxider och kolmonoxid 
omfattas av planen.

Or. en

Motivering

Kolmonoxid bör omfattas av den nationella övergångsplanen om utsläppsgränsvärden för 
kolmonoxid för gaseldade förbränningsanläggningar fastställs i direktivet. Gasmotorer ingick 
inte i direktivet om stora förbränningsanläggningar. Om gasmotorer fortsättningsvis omfattas 
av det nya direktivet bör sådana anläggningar kunna omfattas av de nationella 
övergångsplanerna. 

Ändringsförslag 239
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt
Artikel 32 – punkt 3 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Taket för 2016 ska beräknas på grundval 
av de relevanta utsläppsgränsvärden som 
fastställs i bilagorna IIIVII till 
direktiv 2001/80/EG eller i tillämpliga fall 
på grundval av de avsvavlingsgrader som 
anges i bilaga III till direktiv 2001/80/EG. 
När det gäller gasturbiner ska de 
utsläppsgränsvärden för kväveoxider som 
fastställs för sådana anläggningar i del B i 
bilaga VI till direktiv 2001/80/EG 
användas. Taken för 2019 och 2020 ska 
beräknas på grundval av de relevanta 
utsläppsgränsvärden som fastställs i del 1 
i bilaga V till det här direktivet eller, 
i tillämpliga fall, på grundval av de 
relevanta avsvavlingsgrader som fastställs i 
del 5 i bilaga V till det här direktivet. 
Taken för 2017 och 2018 ska fastställas 
genom angivandet av en linjär minskning 
av taken mellan 2016 och 2019.

Taket för 2016 ska beräknas på grundval 
av de relevanta utsläppsgränsvärden som 
fastställs i bilagorna IIIVII till 
direktiv 2001/80/EG eller i tillämpliga fall 
på grundval av de avsvavlingsgrader som 
anges i bilaga III till direktiv 2001/80/EG. 
När det gäller gasturbiner ska de 
utsläppsgränsvärden för kväveoxider som 
fastställs för sådana anläggningar i del B i 
bilaga VI till direktiv 2001/80/EG 
användas. Taken för 2022 och 2023 ska 
beräknas på grundval av de relevanta 
utsläppsgränsvärden som fastställs i del 1 
i bilaga V till det här direktivet eller, 
i tillämpliga fall, på grundval av de 
relevanta avsvavlingsgrader som fastställs i 
del 5 i bilaga V till det här direktivet. 
Taken för åren 2017–2021 ska fastställas 
genom angivandet av en linjär minskning 
av taken mellan 2016 och 2022.

Or. it
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Motivering

För att säkerställa en smidig övergång bör slutdatumet för de nationella övergångsplanerna 
vara 2023.

Ändringsförslag 240
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Artikel 32 – punkt 3 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Taket för 2016 ska beräknas på grundval 
av de relevanta utsläppsgränsvärden som 
fastställs i bilagorna IIIVII till 
direktiv 2001/80/EG eller i tillämpliga fall 
på grundval av de avsvavlingsgrader som 
anges i bilaga III till direktiv 2001/80/EG. 
När det gäller gasturbiner ska de 
utsläppsgränsvärden för kväveoxider som 
fastställs för sådana anläggningar i del B i 
bilaga VI till direktiv 2001/80/EG 
användas. Taken för 2019 och 2020 ska 
beräknas på grundval av de relevanta 
utsläppsgränsvärden som fastställs i del 1 
i bilaga V till det här direktivet eller, 
i tillämpliga fall, på grundval av de 
relevanta avsvavlingsgrader som fastställs i 
del 5 i bilaga V till det här direktivet. 
Taken för 2017 och 2018 ska fastställas 
genom angivandet av en linjär minskning 
av taken mellan 2016 och 2019.

Taket för 2016 ska beräknas på grundval 
av de relevanta utsläppsgränsvärden som 
fastställs i bilagorna III–VII till 
direktiv 2001/80/EG eller i tillämpliga fall 
på grundval av de avsvavlingsgrader som 
anges i bilaga III till direktiv 2001/80/EG. 
När det gäller gasturbiner och gasmotorer 
ska de utsläppsgränsvärden för 
kväveoxider och kolmonoxid som 
fastställs för sådana anläggningar i del B i 
bilaga VI till direktiv 2001/80/EG 
användas. Taken för 2019 och 2020 ska 
beräknas på grundval av de relevanta 
utsläppsgränsvärden som fastställs i del 1 
i bilaga V till det här direktivet eller, 
i tillämpliga fall, på grundval av de 
relevanta avsvavlingsgrader som fastställs i 
del 5 i bilaga V till det här direktivet. 
Taken för 2017 och 2018 ska fastställas 
genom angivandet av en linjär minskning 
av taken mellan 2016 och 2019.

Or. en

Motivering

Kolmonoxid bör omfattas av den nationella övergångsplanen om utsläppsgränsvärden för 
kolmonoxid för gaseldade förbränningsanläggningar fastställs i direktivet. Gasmotorer 
omfattades inte av direktivet om stora förbränningsanläggningar. Om gasmotorer 
fortsättningsvis omfattas av det nya direktivet bör sådana anläggningar kunna omfattas av de 
nationella övergångsplanerna. 
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Ändringsförslag 241
Theodoros Skylakakis

Rådets ståndpunkt
Artikel 32 –  punkt 3 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Taket för 2016 ska beräknas på grundval 
av de relevanta utsläppsgränsvärden som 
fastställs i bilagorna IIIVII till 
direktiv 2001/80/EG eller i tillämpliga fall 
på grundval av de avsvavlingsgrader som 
anges i bilaga III till direktiv 2001/80/EG. 
När det gäller gasturbiner ska de 
utsläppsgränsvärden för kväveoxider som 
fastställs för sådana anläggningar i del B i 
bilaga VI till direktiv 2001/80/EG 
användas. Taken för 2019 och 2020 ska 
beräknas på grundval av de relevanta 
utsläppsgränsvärden som fastställs i del 1 
i bilaga V till det här direktivet eller, 
i tillämpliga fall, på grundval av de 
relevanta avsvavlingsgrader som fastställs i 
del 5 i bilaga V till det här direktivet. 
Taken för 2017 och 2018 ska fastställas 
genom angivandet av en linjär minskning 
av taken mellan 2016 och 2019.

Taket för 2016 ska beräknas på grundval 
av de relevanta utsläppsgränsvärden som 
fastställs i bilagorna III–VII till 
direktiv 2001/80/EG eller i tillämpliga fall 
på grundval av de avsvavlingsgrader som 
anges i bilaga III till direktiv 2001/80/EG. 
När det gäller gasturbiner ska de 
utsläppsgränsvärden för kväveoxider som 
fastställs för sådana anläggningar i del B i 
bilaga VI till direktiv 2001/80/EG 
användas. Taken för 2022 ska beräknas på 
grundval av de relevanta 
utsläppsgränsvärden som fastställs i del 1 
i bilaga V till det här direktivet eller, 
i tillämpliga fall, på grundval av de 
relevanta avsvavlingsgrader som fastställs i 
del 5 i bilaga V till det här direktivet. 
Taken för 2017–2021 ska fastställas genom 
angivandet av en linjär minskning av taken 
mellan 2016 och 2022. Om en anläggning 
som omfattas av den nationella 
övergångsplanen läggs ned eller inte längre 
faller inom tillämpningsområdet för kapitel 
III, ska detta inte leda till en höjning av de 
totala årliga utsläppen från de övriga 
anläggningar som omfattas av planen.

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 
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simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.

Ändringsförslag 242
Richard Seeber

Rådets ståndpunkt
Artikel 32 – punkt 3 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Taket för 2016 ska beräknas på grundval 
av de relevanta utsläppsgränsvärden som 
fastställs i bilagorna IIIVII till 
direktiv 2001/80/EG eller i tillämpliga fall 
på grundval av de avsvavlingsgrader som 
anges i bilaga III till direktiv 2001/80/EG. 
När det gäller gasturbiner ska de 
utsläppsgränsvärden för kväveoxider som 
fastställs för sådana anläggningar i del B i 
bilaga VI till direktiv 2001/80/EG 
användas. Taken för 2019 och 2020 ska 
beräknas på grundval av de relevanta 
utsläppsgränsvärden som fastställs i del 1 
i bilaga V till det här direktivet eller, 
i tillämpliga fall, på grundval av de 
relevanta avsvavlingsgrader som fastställs 
i del 5 i bilaga V till det här direktivet. 
Taken för 2017 och 2018 ska fastställas 
genom angivandet av en linjär minskning 
av taken mellan 2016 och 2019.

Taket för 2016 ska beräknas på grundval 
av de relevanta utsläppsgränsvärden som 
fastställs i bilagorna III–VII till direktiv 
2001/80/EG eller i tillämpliga fall på 
grundval av de avsvavlingsgrader som 
anges i bilaga III till direktiv 2001/80/EG. 
När det gäller gasturbiner ska de 
utsläppsgränsvärden för kväveoxider som 
fastställs för sådana anläggningar i del B i 
bilaga VI till direktiv 2001/80/EG 
användas. Taken för 2017 och 2018 ska 
fastställas genom angivandet av en linjär 
minskning av taken mellan 2016 och 2018.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till mitt ändringsförslag till artikel 32.1 i rådets ståndpunkt.
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Ändringsförslag 243
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt
Artikel 32 – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Den nationella övergångsplanen ska 
också innehålla bestämmelser om kontroll 
och rapportering som överensstämmer med 
de genomförandebestämmelser som 
fastställts i enlighet med artikel 41 b samt 
de åtgärder som fastställts för varje 
anläggning för att säkerställa att de 
utsläppsgränsvärden som kommer att gälla 
från och med den 1 januari 2021 uppfylls 
inom fastställd tid.

4. Den nationella övergångsplanen ska 
också innehålla bestämmelser om kontroll 
och rapportering som överensstämmer med 
de genomförandebestämmelser som 
fastställts i enlighet med artikel 41 b samt 
de åtgärder som fastställts för varje 
anläggning för att säkerställa att de 
utsläppsgränsvärden som kommer att gälla 
från och med den 1 januari 2024 uppfylls 
inom fastställd tid.

Or. it

Motivering

För att säkerställa en smidig övergång bör slutdatumet för de nationella övergångsplanerna 
vara 2023.

Ändringsförslag 244
Jutta Haug

Rådets ståndpunkt
Artikel 32a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 32a
Den behöriga myndigheten får medge 
förbränningsanläggningar som meddelats 
tillstånd före den 27 november 2002 eller 
verksamhetsutövare som inkom med en 
komplett ansökan om tillstånd före detta 
datum fler årliga drifttimmar än de som 
anges i delarna 1, 2, 4 och 6 i bilaga V, 
under förutsättning att anläggningen togs 
i drift senast den 27 november 2003 och 
under förutsättning att ett striktare 
utsläppsgränsvärde tillämpas som leder 
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till en motsvarande hög skyddsnivå för 
miljön för denna förorening årligen.

Or. en

Motivering

Undantaget har utformats för de verksamhetsutövare som tidigt införde reningsutrustning och 
som inte bör straffas i efterhand för att de redan investerat för att följa de striktare 
utsläppsgränsvärdena. Anläggningar som omfattas av detta undantag bör tillåtas att vara i 
drift fler timmar per år under förutsättning att samma miljöskyddsnivå uppnås. Detta 
undantag är förenligt med delarna 1,2, 4 och 6 i bilaga V och Europaparlamentets 
ståndpunkt vid första behandlingen. 

Ändringsförslag 245
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Artikel 32a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 32a
Den behöriga myndigheten får medge 
förbränningsanläggningar som använder 
fasta bränslen och som meddelats tillstånd 
före den 27 november 2002 eller 
verksamhetsutövare som inkom med en 
komplett ansökan om tillstånd före detta 
datum fler årliga drifttimmar än de som 
anges i delarna 1, 2, 4 och 6 i bilaga V, 
under förutsättning att anläggningen togs 
i drift senast den 27 november 2003 och 
införde eller eftermonterade tekniska 
åtgärder för att minska utsläppen från 
SO2 i enlighet med kraven i direktiven 
2001/80/EG och 2008/1/EG före den...*. 
Sådana förbränningsanläggningar får 
undantas från kraven på efterlevnad av de 
utsläppsgränsvärden för svaveldioxid som 
anges i tabellerna i del 1 och 2 i bilaga V. 
De utsläppsgränsvärden som fastställs i 
tillstånden för dessa 
förbränningsanläggningar, särskilt i 
enlighet med kraven i 
direktiven 2001/80/EG och 2008/1/EG, 
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bör åtminstone bibehållas, men får inte 
överskrida 400 mg/Nm³.
 _________
*EUT: Dagen för detta direktivs 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Undantagen för befintliga anläggningar som använder fasta bränslen bör utformas på ett 
sådant sätt att verksamhetsutövare som i god tid infört eller eftermonterat reningsutrustning i 
enlighet med kraven i direktivet om stora förbränningsanläggningar inte straffas i efterhand 
för att de på ett tidigt stadium vidtagit åtgärder. Sådana anläggningar bör dock åläggas att 
uppfylla åtminstone det strängaste utsläppsgränsvärdet i direktivet om stora 
förbränningsanläggningar (bilaga III A) som ska tillämpas på nya och befintliga 
anläggningar i enlighet med artikel 4.1 respektive 4.3 i direktiv 2001/80/EG (motsvarande 
400 mg/Nm³).

Ändringsförslag 246
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Artikel 32a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 32a
Den behöriga myndigheten får medge 
förbränningsanläggningar som meddelats 
tillstånd före den 27 november 2002 eller 
verksamhetsutövare som inkom med en 
komplett ansökan om tillstånd före detta 
datum fler årliga drifttimmar än de som 
anges i delarna 1, 2, 4 och 6 i bilaga V, 
under förutsättning att anläggningen togs 
i drift senast den 27 november 2003, och 
under förutsättning att ett striktare
utsläppsgränsvärde tillämpas som leder 
till en motsvarande hög skyddsnivå för 
miljön för denna förorening årligen.

Or. en
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Motivering

Undantagen ska utformas på ett mer flexibelt sätt så att verksamhetsutövare som tidigt 
införde reningsutrustning inte straffas i efterhand. Anläggningar som omfattas av detta 
undantag och som redan uppfyller strängare utsläppsgränsvärden bör tillåtas att vara i drift 
fler timmar per år under förutsättning att samma miljöskyddsnivå uppnås.

Ändringsförslag 247
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Rådets ståndpunkt
Artikel 33

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Motivering

Denna föreskrift kan snedvrida konkurrensen inom gemenskapen i och med att de 
förbränningsanläggningar som omfattas av föreskriften inte behöver investera i bästa 
tillgängliga teknik för att följa de berörda utsläppsgränsvärdena. Artikeln kan dessutom 
äventyra de miljömål som EU fastställt för 2020 i kommissionens tematiska strategi för 
luftförorening, vars mål är att utsläppen av svaveldioxid ska minskas med 82 procent och 
utsläppen av kväveoxider med 60 procent jämfört med vad de var under 2000.

Ändringsförslag 248
Richard Seeber

Rådets ståndpunkt
Artikel 33 – punkt 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Under perioden från och med 
den 1 januari 2016 till och med 
den 31 december 2023 får 
förbränningsanläggningar undantas från 
skyldigheten att iaktta de gränsvärden för 
utsläpp som avses i artikel 30.2 och från de 
avsvavlingsgrader som avses i artikel 31 i 
tillämpliga fall, och från att inkluderas i 
den nationella övergångsplan som avses i 

1. Under perioden från och med 
den 1 januari 2016 till och med den 
31 december 2020 får 
förbränningsanläggningar undantas från 
skyldigheten att iaktta de gränsvärden för 
utsläpp som avses i artikel 30.2 och från de 
avsvavlingsgrader som avses i artikel 31 i 
tillämpliga fall, och från att inkluderas i 
den nationella övergångsplan som avses i 
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artikel 32 förutsatt att följande villkor är 
uppfyllda:

artikel 32 förutsatt att följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Motivering

Den övergångsperiod för förbränningsanläggningar med en begränsad livstid som anges i 
rådets ståndpunkt är alltför lång och skulle försvåra uppnåendet av unionens mål för 
luftkvalitet som fastställts i kommissionens tematiska strategi för luftförorening. Detta 
ändringsförslag är tillåtligt eftersom denna bestämmelse inte ingick i det förslag som lades 
fram av kommissionen. 

Ändringsförslag 249
Esther de Lange

Rådets ståndpunkt
Artikel 33 – punkt 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Under perioden från och med 
den 1 januari 2016 till och med 
den 31 december 2023 får 
förbränningsanläggningar undantas från 
skyldigheten att iaktta de gränsvärden för 
utsläpp som avses i artikel 30.2 och från de 
avsvavlingsgrader som avses i artikel 31 i 
tillämpliga fall, och från att inkluderas i 
den nationella övergångsplan som avses i 
artikel 32 förutsatt att följande villkor är 
uppfyllda:

1. Under perioden från och med 
den 1 januari 2016 till och med den 
31 december 2020 får 
förbränningsanläggningar undantas från 
skyldigheten att iaktta de gränsvärden för
utsläpp som avses i artikel 30.2 och från de 
avsvavlingsgrader som avses i artikel 31 i 
tillämpliga fall, och från att inkluderas i 
den nationella övergångsplan som avses i 
artikel 32 förutsatt att följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är mer i linje med europeiska mål såsom kommissionens tematiska 
strategi för luftförorening.
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Ändringsförslag 250
Richard Seeber

Rådets ståndpunkt
Artikel 33 – punkt 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) Verksamhetsutövaren vid 
förbränningsanläggningen ska i en skriftlig 
försäkran, överlämnad senast 
den 1 januari 2014 till den behöriga 
myndigheten, förbinda sig att inte driva 
anläggningen under mer än 
20 000 drifttimmar från och med 
den 1 januari 2016 och senast till och med 
den 31 december 2023.

a) Verksamhetsutövaren vid 
förbränningsanläggningen ska i en skriftlig 
försäkran, överlämnad senast 
den 1 januari 2014 till den behöriga 
myndigheten, förbinda sig att inte driva 
anläggningen under mer än 
20 000 drifttimmar från och med 
den 1 januari 2016 och senast till och med 
den 31 december 2020.

Or. en

Motivering

Den övergångsperiod för förbränningsanläggningar med en begränsad livstid som anges i 
rådets ståndpunkt är alltför lång och skulle försvåra uppnåendet av unionens mål för 
luftkvalitet som fastställts i kommissionens tematiska strategi för luftförorening. Detta 
ändringsförslag är tillåtligt eftersom denna bestämmelse inte ingick i det förslag som lades 
fram av kommissionen.  

Ändringsförslag 251
Esther de Lange

Rådets ståndpunkt
Artikel 33 –  punkt 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) Verksamhetsutövaren vid 
förbränningsanläggningen ska i en skriftlig 
försäkran, överlämnad senast 
den 1 januari 2014 till den behöriga 
myndigheten, förbinda sig att inte driva 
anläggningen under mer än 
20 000 drifttimmar från och med 
den 1 januari 2016 och senast till och med 
den 31 december 2023.

a) Verksamhetsutövaren vid 
förbränningsanläggningen ska i en skriftlig 
försäkran, överlämnad senast 
den 1 januari 2014 till den behöriga 
myndigheten, förbinda sig att inte driva 
anläggningen under mer än 
20 000 drifttimmar från och med 
den 1 januari 2016 och senast till och med 
den 31 december 2020.
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är mer i linje med europeiska mål såsom kommissionens tematiska 
strategi för luftförorening.

Ändringsförslag 252
Theodoros Skylakakis

Rådets ståndpunkt
Artikel 33 – punkt 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) Verksamhetsutövaren vid 
förbränningsanläggningen ska i en skriftlig 
försäkran, överlämnad senast 
den 1 januari 2014 till den behöriga 
myndigheten, förbinda sig att inte driva 
anläggningen under mer än 
20 000 drifttimmar från och med 
den 1 januari 2016 och senast till och med 
den 31 december 2023.

a) Verksamhetsutövaren vid 
förbränningsanläggningen ska i en skriftlig 
försäkran, överlämnad senast 
den 1 januari 2014 till den behöriga 
myndigheten, förbinda sig att inte driva 
anläggningen under mer än 
30 000 drifttimmar från och med 
den 1 januari 2016 och senast till och med 
den 31 december 2023.

Or. en

Motivering

De undantag som rådet inför är mycket viktiga för energiförsörjningstryggheten under den 
kritiska perioden 2016–2023, dvs. samma period som målen i miljöpaketet måste förverkligas. 
Antalet drifttimmar för de befintliga anläggningar som undantas bör ökas till 30 000 
(normalfallet) för perioden 1 januari 2016–31 december 2023 så att energiförsörjningen 
garanteras. Man måste ta hänsyn till att sådana grundbelastningsanläggningar är 
underställda tekniska begränsningar (de kan inte drivas under den lägsta tekniska 
belastningen eller med en belastning som ofta växlar.)



PE439.995v01-00 58/80 AM\810289SV.doc

SV

Ändringsförslag 253
Theodoros Skylakakis

Rådets ståndpunkt
Artikel 33 – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. När det gäller en 
förbränningsanläggning med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 
mer än 1 500 MW som togs i drift före 
den 31 december 1986 och som använder 
inhemska fasta bränslen med ett 
nettovärmevärde på mindre än 5800 kJ/kg, 
en fukthalt på mer än 45 viktprocent, en 
kombinerad fukt- och askhalt på mer än 
60 viktprocent och en kalciumoxidhalt i 
aska på mer än 10 %, ska det antal 
drifttimmar som avses i punkt 1 a vara 
32 000.

4. När det gäller 
förbränningsanläggningar som använder 
inhemska fasta bränslen med ett 
nettovärmevärde på mindre än 5800 kJ/kg, 
en fukthalt på mer än 45 viktprocent, en 
kombinerad fukt- och askhalt på mer än 
60 viktprocent och en kalciumoxidhalt i 
aska på mer än 10 %, ska det antal 
drifttimmar som avses i punkt 1 a vara 
50 000.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 254
Antonio Masip Hidalgo

Rådets ståndpunkt
Artikel 33 – punkt 4a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4a. För förbränningsanläggningar med 
en sammanlagd installerad tillförd effekt 
av mer än 900 MW, som togs i drift före 
den 31 december 1975 och som använder 
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en blandning av gaser med lågt 
värmevärde från järn- och stålprocesser 
och kol så att energitillförseln från detta 
kol är 1,5 gånger energitillförseln från 
gasen ska antalet drifttimmar som anges i 
punkt 1a vara 32 000 timmar.

Or. en

Ändringsförslag 255
Inés Ayala Sender

Rådets ståndpunkt
Artikel 33 – punkt 4a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4a. För förbränningsanläggningar med 
en sammanlagd installerad tillförd effekt 
av mer än 900 MW, som erhöll sitt första 
tillstånd före den 1 juli 1987 och som 
använder en blandning av gaser med lågt 
värmevärde från järn- och stålprocesser 
och kol så att energitillförseln från detta 
kol är 1,5 gånger energitillförseln från 
gasen ska antalet drifttimmar som anges i 
punkt 1a vara 32 000 timmar.

Or. en

Ändringsförslag 256
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Artikel 35 – punkt 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Fram till och med 
den 31 december 2023 får en 
förbränningsanläggning undantas från 
skyldigheten att iaktta de gränsvärden för 
utsläpp som avses i artikel 30.2 och de 
avsvavlingsgrader som avses i artikel 31 

1. Fram till och med den 
31 december 2018 får en 
förbränningsanläggning undantas från 
skyldigheten att iaktta de gränsvärden för 
utsläpp som avses i artikel 30.2 och de 
avsvavlingsgrader som avses i artikel 31 
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förutsatt att följande villkor är uppfyllda: förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Här ändras en ny artikel som införts av rådet.

Ändringsförslag 257
Richard Seeber

Rådets ståndpunkt
Artikel 35 – punkt 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Fram till och med 
den 31 december 2023 får en 
förbränningsanläggning undantas från 
skyldigheten att iaktta de gränsvärden för 
utsläpp som avses i artikel 30.2 och de 
avsvavlingsgrader som avses i artikel 31 
förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

1. Fram till och med den
31 december 2020 får en 
förbränningsanläggning undantas från 
skyldigheten att iaktta de gränsvärden för 
utsläpp som avses i artikel 30.2 och de 
avsvavlingsgrader som avses i artikel 31 
förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Den övergångsperiod för förbränningsanläggningar med en begränsad livstid som anges i 
rådets ståndpunkt är alltför lång och tillämpningsområdet är för omfattande. Detta skulle 
försvåra uppnåendet av unionens mål för luftkvalitet som fastställts i kommissionens 
tematiska strategi för luftförorening. Detta ändringsförslag är tillåtligt eftersom denna 
bestämmelse inte ingick i det förslag som lades fram av kommissionen.  

Ändringsförslag 258
Elisabetta Gardini

Rådets ståndpunkt
Artikel 35 – punkt 1 – led a 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) Den sammanlagda installerade tillförda 
effekten överstiger inte 200 MW,

a) När det gäller centralvärmesystem, den 
sammanlagda installerade tillförda effekten 
överstiger inte 200 MW och när det gäller 
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högeffektiva kraftvärmeverk, i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/8/EG av den 
11 februari 2004 om främjande av 
kraftvärme på grundval av efterfrågan på 
nyttiggjord värme på den inre marknaden 
för energi1,
_____________
1 EUT L 52, 21.2.2004, s. 50.

Or. it

Motivering

När det gäller centralvärmesystem måste man även beakta kraftvärmeteknikens särdrag 
jämfört med andra förbränningsanläggningar vad gäller dess höga energieffektivitet (som 
erkänns i sjätte miljöhandlingsprogrammet 2002) och följaktligen lägre utsläpp. Samtliga 
kraftvärmeverk bör därför behandlas på samma sätt som anläggningar för centralvärme i 
syfte att främja kraftvärme.

Ändringsförslag 259
Richard Seeber

Rådets ståndpunkt
Artikel 35 – punkt 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) Den sammanlagda installerade tillförda 
effekten överstiger inte 200 MW,

a) Den sammanlagda installerade tillförda 
effekten överstiger inte 150 MW,

Or. en

Motivering

Den övergångsperiod för förbränningsanläggningar med en begränsad livstid som anges i 
rådets ståndpunkt är alltför lång och tillämpningsområdet är för omfattande. Detta skulle 
försvåra uppnåendet av unionens mål för luftkvalitet som fastställts i kommissionens 
tematiska strategi för luftförorening. Detta ändringsförslag är tillåtligt eftersom denna 
bestämmelse inte ingick i det förslag som lades fram av kommissionen.  
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Ändringsförslag 260
Elisabetta Gardini

Rådets ståndpunkt
Artikel 35 – punkt 1 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) åtminstone 50 % av anläggningens 
produktion av nyttiggjord värme som ett 
rullande medelvärde över en period på fem 
år levereras i form av ånga eller varmvatten 
till ett offentligt fjärrvärmenät, och

c) åtminstone 50 % av anläggningens 
produktion av nyttiggjord värme som ett 
rullande medelvärde över en period på fem 
år levereras i form av ånga eller varmvatten 
till ett offentligt fjärrvärmenät eller andra 
kraftvärmebaserade användningar, och

Or. it

Motivering

När det gäller centralvärmesystem måste man även beakta kraftvärmeteknikens särdrag 
jämfört med andra förbränningsanläggningar vad gäller dess höga energieffektivitet (som 
erkänns i sjätte miljöhandlingsprogrammet 2002) och följaktligen lägre utsläpp. Samtliga 
kraftvärmeverk bör därför behandlas på samma sätt som anläggningar för centralvärme i 
syfte att främja kraftvärme.

Ändringsförslag 261
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Artikel 35 – punkt 1 – led d

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

d) de utsläppsgränsvärden för svaveldioxid, 
kvävedioxider och stoft som fastställs i det 
tillstånd för anläggningen som är gällande 
den 31 december 2015, särskilt i enlighet 
med kraven i direktiven 2001/80/EG och 
2008/1/EG, ska åtminstone gälla till och 
med den 31 december 2023.

d) de utsläppsgränsvärden för svaveldioxid, 
kvävedioxider och stoft som fastställs i det 
tillstånd för anläggningen som är gällande 
den 31 december 2015, särskilt i enlighet 
med kraven i direktiven 2001/80/EG och 
2008/1/EG, ska åtminstone gälla till och 
med den 31 december 2018.

Or. en

Motivering

Här ändras en ny artikel som införts av rådet.
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Ändringsförslag 262
Richard Seeber

Rådets ståndpunkt
Artikel 35 – punkt 1 – led d

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

d) de utsläppsgränsvärden för svaveldioxid, 
kvävedioxider och stoft som fastställs i det 
tillstånd för anläggningen som är gällande 
den 31 december 2015, särskilt i enlighet 
med kraven i direktiven 2001/80/EG och 
2008/1/EG, ska åtminstone gälla till och 
med den 31 december 2023.

d) de utsläppsgränsvärden för svaveldioxid, 
kvävedioxider och stoft som fastställs i det 
tillstånd för anläggningen som är gällande 
den 31 december 2015, särskilt i enlighet 
med kraven i direktiven 2001/80/EG och 
2008/1/EG, ska åtminstone gälla till och 
med den 31 december 2020.

Or. en

Motivering

Den övergångsperiod för förbränningsanläggningar med en begränsad livstid som anges i
rådets ståndpunkt är alltför lång och tillämpningsområdet är för omfattande. Detta skulle 
försvåra uppnåendet av unionens mål för luftkvalitet som fastställts i kommissionens 
tematiska strategi för luftförorening. Detta ändringsförslag är tillåtligt eftersom denna 
bestämmelse inte ingick i det förslag som lades fram av kommissionen.  

Ändringsförslag 263
Elisabetta Gardini

Rådets ståndpunkt
Artikel 35 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Senast den 1 januari 2016 ska varje 
medlemsstat till kommissionen överlämna 
en förteckning över de 
förbränningsanläggningar på vilka 
bestämmelserna i punkt 1 är tillämpliga, 
inbegripet deras sammanlagda installerade 
tillförda effekt, de typer av bränsle som 
används och de tillämpliga gränsvärdena 
för utsläpp av svaveldioxid, kvävedioxider 
och stoft. Medlemsstaterna ska dessutom, 
för alla förbränningsanläggningar som 

2. Senast den 1 januari 2016 ska varje 
medlemsstat till kommissionen överlämna 
en förteckning över de 
förbränningsanläggningar på vilka 
bestämmelserna i punkt 1 är tillämpliga, 
inbegripet deras sammanlagda installerade 
tillförda effekt, de typer av bränsle som 
används och de tillämpliga gränsvärdena 
för utsläpp av svaveldioxid, kvävedioxider 
och stoft. Medlemsstaterna ska dessutom, 
för alla förbränningsanläggningar som 
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omfattas av punkt 1 och under den period 
som anges i den punken, årligen underrätta 
kommissionen om den andel av varje 
anläggnings produktion av nyttiggjord 
värme som levererades i form av ånga eller 
varmvatten till ett offentligt fjärrvärmenät, 
uttryckt som ett rullande medelvärde över 
de föregående fem åren.

omfattas av punkt 1 och under den period 
som anges i den punken, årligen underrätta 
kommissionen om den andel av varje 
anläggnings produktion av nyttiggjord 
värme som levererades i form av ånga eller 
varmvatten till ett offentligt fjärrvärmenät 
eller andra eller kraftvärmebaserade 
användningar, uttryckt som ett rullande 
medelvärde över de föregående fem åren.

Or. it

Motivering

När det gäller centralvärmesystem måste man även beakta kraftvärmeteknikens särdrag 
jämfört med andra förbränningsanläggningar vad gäller dess höga energieffektivitet (som 
erkänns i sjätte miljöhandlingsprogrammet 2002) och följaktligen lägre utsläpp. Samtliga 
kraftvärmeverk bör därför behandlas på samma sätt som anläggningar för centralvärme i 
syfte att främja kraftvärme.

Ändringsförslag 264
Elisabetta Gardini

Rådets ståndpunkt
Artikel 36

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 36 utgår
Geologisk lagring av koldioxid

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
verksamhetsutövarna vid alla 
förbränningsanläggningar med en 
nominell elektrisk effekt på 300 MW eller 
mer, för vilka det ursprungliga tillståndet 
till uppförande eller, i avsaknad av ett 
sådant förfarande, det ursprungliga 
drifttillståndet har utfärdats efter 
ikraftträdandet av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/31/EG av 
den 23 april 2009 om geologisk lagring av 
koldioxid1, har gjort en bedömning av om 
följande villkor är uppfyllda:
 a) Lämpliga förvaringsplatser finns 
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tillgängliga.
b) Transporten är tekniskt och 
ekonomiskt genomförbar.
c) Det är tekniskt och ekonomiskt möjligt 
att eftermontera utrustning för 
koldioxidavskiljning.
2. Om villkoren i punkt 1 är uppfyllda, 
ska den behöriga myndigheten se till att 
lämpligt utrymme avsätts vid 
anläggningen för den utrustning som 
krävs för att avskilja och komprimera 
koldioxid. Den behöriga myndigheten ska 
bedöma huruvida villkoren är uppfyllda 
på grundval av den bedömning som avses 
i punkt 1 och annan tillgänglig 
information, särskilt när det gäller skydd 
av miljön och av människors hälsa.
_____________
1 EUT L 140, 5.6.2009, s. 114.

Or. it

Motivering

Man bör undvika dubbleringar med andra redan gällande direktiv.

Ändringsförslag 265
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Artikel  38 – punkt 1 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att kontroll 
av luftförorenande ämnen sker i enlighet 
med del 3 i bilaga V.

1. Medlemsstaterna ska se till att kontroll 
av luftförorenande ämnen sker i enlighet 
med del 3 i bilaga V. Medlemsstaterna ska 
offentliggöra en sammanfattning av den 
tillhandahållna informationen.

Or. en
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Ändringsförslag 266
Elisabetta Gardini

Rådets ståndpunkt
Artikel 40 – punkt 3a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3a. För sådana flerbränsleanläggningar 
som avses i artikel 30.2 och som använder 
avgaser från stålproduktion, separat eller 
tillsammans med andra bränsletyper, 
gäller inte de beräkningsmetoder som 
anges i denna artikel. För dessa 
anläggningar gäller bestämmelserna i 
artikel 14.6.

Or. it

Motivering

På grund av det tryck som avgaserna ger upphov till i denna typ av anläggningar kan de 
beräkningskriterier som anges i artikel 40 inte användas. Därför bör artikel 14.6 tillämpas. 

Ändringsförslag 267
Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz

Rådets ståndpunkt
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För förbränningsanläggningar som 
samförbränner avfall och som använder 
inhemska fasta bränslen, och som inte 
kan uppfylla utsläppsgränsvärdena för 
svaveldioxid enligt del 4 i bilaga VI på 
grund av detta bränsles egenskaper, får 
medlemsstaterna i stället tillämpa 
minimikraven för avsvavling enligt 
del 5 i bilaga V i överensstämmelse med 
de regler för iakttagande av 
avsvavlingsgraderna som fastställs i 
del 6 i bilaga V.

Or. de
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Motivering

Samförbränning av avfall är i enlighet med direktiv 2000/67/EG och direktiv 2001/80/EG 
tillåtet även i förbränningsanläggningar som använder inhemska bränslen med hög 
svavelhalt. Även i rådets ståndpunkt tas möjligheten att använda kol med hög svavelhalt upp, 
dock inte i samförbränningsanläggningar. För att hushålla med resurserna och för en 
likvärdig behandling bör det vara möjligt att använda inhemskt kol med hög svavelhalt i 
samförbränningsanläggningar med beaktande av de villkor om avsvavling som tas upp i 
bilaga V. 

Ändringsförslag 268
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Artikel 72 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
information görs tillgänglig för 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv, om representativa uppgifter om 
utsläpp och andra former av förorening, 
om gränsvärden för utsläpp, om 
användningen av bästa tillgängliga teknik i 
enlighet med artiklarna 14 och 15 samt om 
framstegen när det gäller utvecklingen och 
tillämpningen av ny teknik i enlighet med 
artikel 27. Medlemsstaterna ska
tillhandahålla informationen i ett 
elektroniskt format.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
information görs tillgänglig för 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv, om representativa uppgifter om 
utsläpp och annan miljöpåverkan, om 
gränsvärden för utsläpp, om användningen 
av bästa tillgängliga teknik i enlighet med 
artiklarna 14 och 15, om undantag som 
beviljats i enlighet med artikel 15.4 samt 
om framstegen när det gäller utvecklingen 
och tillämpningen av ny teknik i enlighet 
med artikel 27.

Medlemsstaterna ska utveckla och 
regelbundet uppgradera sina nationella 
informationssystem för att i ett 
elektroniskt format tillhandahålla 
kommissionen den information som avses 
i första stycket. Medlemsstaterna ska 
offentliggöra en sammanfattning av den 
tillhandahållna informationen.

Or. en
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Ändringsförslag 269
Elisabetta Gardini

Rådets ståndpunkt
Artikel 72 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
information görs tillgänglig för 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv, om representativa uppgifter om 
utsläpp och andra former av förorening, om 
gränsvärden för utsläpp, om användningen 
av bästa tillgängliga teknik i enlighet med 
artiklarna 14 och 15 samt om framstegen 
när det gäller utvecklingen och 
tillämpningen av ny teknik i enlighet med 
artikel 27. Medlemsstaterna ska 
tillhandahålla informationen i ett 
elektroniskt format.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
information görs tillgänglig för 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv, om representativa uppgifter om 
utsläpp och andra former av förorening, om 
gränsvärden för utsläpp, om de undantag 
som beviljats i enlighet med artikel 15.4 
och motiveringar till detta, om 
användningen av bästa tillgängliga teknik i 
enlighet med artiklarna 14 och 15 samt om 
framstegen när det gäller utvecklingen och 
tillämpningen av ny teknik i enlighet med 
artikel 27. Medlemsstaterna ska 
tillhandahålla informationen i ett 
elektroniskt format.

Or. it

Motivering

För att förhindra missbruk bör det finnas krav på att kommissionen informeras om undantag 
som de behöriga myndigheterna beviljar i enlighet med artikel 15, i överensstämmelse med 
bestämmelserna i artikel 59.4 om anläggningar som använder organiska lösningsmedel.

Ändringsförslag 270
Richard Seeber

Rådets ståndpunkt
Artikel 72 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
information görs tillgänglig för 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv, om representativa uppgifter om 
utsläpp och andra former av förorening, om 
gränsvärden för utsläpp, om användningen 
av bästa tillgängliga teknik i enlighet med 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
information görs tillgänglig för 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv, om representativa uppgifter om 
utsläpp och andra former av förorening, om 
gränsvärden för utsläpp, om användningen 
av bästa tillgängliga teknik i enlighet med 
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artiklarna 14 och 15 samt om framstegen 
när det gäller utvecklingen och 
tillämpningen av ny teknik i enlighet med 
artikel 27. Medlemsstaterna ska 
tillhandahålla informationen i ett 
elektroniskt format.

artiklarna 14 och 15, särskilt om 
medgivande av undantag i enlighet med 
artikel 15.4, samt om framstegen när det 
gäller utvecklingen och tillämpningen av 
ny teknik i enlighet med artikel 27.
Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
informationen i ett elektroniskt format.

Or. en

Ändringsförslag 271
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Artikel 72 – punkt 4 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) svavelhalten i det inhemska fasta bränsle 
som används och den avsvavlingsgrad som 
uppnåtts, uttryckt som ett medelvärde per 
månad, när det gäller 
förbränningsanläggningar på vilka 
artikel 31 är tillämplig, och

a) svavelhalten i det inhemska fasta bränsle 
som används och den avsvavlingsgrad som 
uppnåtts, uttryckt som ett medelvärde per 
månad, när det gäller 
förbränningsanläggningar på vilka 
artikel 31 är tillämplig, den tekniska 
motiveringen till varför 
utsläppsgränsvärdena som anges i 
artikel 33.2 och 33.3 inte kan uppnås och

Or. en

Motivering

Förslag till ändring av nya undantag som lagts till av rådet. De medlemsstater som har 
anläggningar som tillämpar den särskilda avsvavlingsgraden måste lämna en teknisk 
motivering till varför de inte har möjlighet att uppnå de vanliga utsläppsgränsvärdena.

Ändringsförslag 272
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt
Artikel 72 – punkt 4 – led b

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

b) antalet drifttimmar per år, när det gäller b) antalet drifttimmar per år, när det gäller 
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förbränningsanläggningar som är i drift 
högst 1 500 drifttimmar per år som ett 
rullande medelvärde över en period av 
fem år.

förbränningsanläggningar som är i drift 
högst 3 000 drifttimmar per år som ett 
rullande medelvärde över en period av 
fem år.

Or. it

Motivering

Det torde vara mer representativt med 3 000 driftstimmar per år för kraftanläggningar som 
täcker produktionstoppar.

Ändringsförslag 273
Elena Oana Antonescu; Rareş-Lucian Niculescu

Rådets ståndpunkt
Artikel 73 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Kommissionen ska senast 
den 31 december 2012 se över behovet av 
att

utgår

a) begränsa utsläpp från
i) förbränning av bränsle i anläggningar 
med en sammanlagd installerad tillförd 
effekt på mindre än 50 MW,
ii) intensiv uppfödning av nötkreatur, och
iii) spridning av gödsel, och
b) i bilaga I fastställa
i) differentierade tröskelvärden för 
kapacitet för uppfödning av olika arter av 
fjäderfä,
ii) differentierade tröskelvärden för 
kapacitet för uppfödning av olika typer av 
djur i en och samma anläggning.
Den ska avge en rapport om resultaten 
från denna översyn till 
Europaparlamentet och rådet, om så är 
lämpligt åtföljd av ett lagförslag.

Or. en
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Ändringsförslag 274
Mairead McGuinness

Rådets ståndpunkt
Artikel 73 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Kommissionen ska senast 
den 31 december 2012 se över behovet av 
att

utgår

a) begränsa utsläpp från
i) förbränning av bränsle i anläggningar 
med en sammanlagd installerad tillförd 
effekt på mindre än 50 MW,
ii) intensiv uppfödning av nötkreatur, och
iii) spridning av gödsel, och
b) i bilaga I fastställa
i) differentierade tröskelvärden för 
kapacitet för uppfödning av olika arter av 
fjäderfä,
ii) differentierade tröskelvärden för 
kapacitet för uppfödning av olika typer av 
djur i en och samma anläggning.
Den ska avge en rapport om resultaten 
från denna översyn till 
Europaparlamentet och rådet, om så är 
lämpligt åtföljd av ett lagförslag.

Or. en

Motivering

Denna tillagda översynsklausul är onödig. Om det skulle finnas behov för sådana 
bestämmelser i framtiden kan kommissionen se över direktivet när som helst.
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Ändringsförslag 275
Christa Klaß

Rådets ståndpunkt
Artikel 73 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Kommissionen ska senast 
den 31 december 2012 se över behovet av 
att

utgår

a) begränsa utsläpp från
i) förbränning av bränsle i anläggningar 
med en sammanlagd installerad tillförd 
effekt på mindre än 50 MW,
ii) intensiv uppfödning av nötkreatur, och
iii) spridning av gödsel, och
b) i bilaga I fastställa
i) differentierade tröskelvärden för 
kapacitet för uppfödning av olika arter av 
fjäderfä,
ii) differentierade tröskelvärden för 
kapacitet för uppfödning av olika typer av 
djur i en och samma anläggning.
Den ska avge en rapport om resultaten 
från denna översyn till 
Europaparlamentet och rådet, om så är 
lämpligt åtföljd av ett lagförslag.

Or. en

Motivering

Gasturbiner kan inte alltid drivas med gas, utan måste även kunna drivas med flytande 
bränsle. Detta är viktigt om det skulle uppstå brister i gasförsörjningen. De föreslagna 
gränsvärdena kommer inte att kunna uppnås, ens med hjälp av den modernaste tekniken, utan 
en oproportionerligt hög användning av resurser som färskvatten och ammoniak.  De 
gränsvärden som föreslås av rådet motsvarar inte de som fastställts i direktivet om stora 
förbränningsanläggningar. Där fastställs det att uppmätta kväveoxidutsläpp måste ligga på 
mellan 120–130 mg/Nm3. 
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Ändringsförslag 276
Elisabetta Gardini

Rådets ståndpunkt
Artikel 73 – punkt 2 – led a – led i

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

i) förbränning av bränsle i anläggningar 
med en sammanlagd installerad tillförd 
effekt på mindre än 50 MW,

utgår

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 277
Marianne Thyssen

Rådets ståndpunkt
Artikel 73 – punkt 2 – led a – led ii

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

ii) intensiv uppfödning av nötkreatur, och utgår

Or. en

Motivering

Denna tillagda översynsklausul är onödig. Om det skulle finnas behov för sådana 
bestämmelser i framtiden kan kommissionen se över direktivet när som helst. Att utvidga 
tillämpningsområdet för detta direktiv står dessutom inte i proportion till de eventuella 
miljökonsekvenser sådana verksamheter skulle kunna orsaka. 
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Ändringsförslag 278
Marianne Thyssen

Rådets ståndpunkt
Artikel 73 – punkt 2 – led a – led iii

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

iii) spridning av gödsel, och utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 279
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Artikel 73 – punkt 2 – led a – leden iiia – iiid (nya)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

iiia) för anläggningar som bedriver de 
verksamheter som avses i punkterna 2.1 
och 2.2 i bilaga I, i synnerhet dioxiner 
och furaner och
iiib) för anläggningar som bedriver de 
verksamheter som avses i punkterna 1.1 
och 1.2 i bilaga I, i synnerhet kvicksilver  
och
iiic) för anläggningar som bedriver de 
verksamheter som avses i 
punkterna 2.1-2.4 i bilaga I, i synnerhet 
tungmetaller och deras föreningar såsom 
arsenik, kadmium, krom, cyanider, bly, 
nickel och koppar, dioxiner och furaner, 
perfluorkarboner, fenoler, polycykliska 
aromatiska kolväten och 
svavelhexafluorid och
iii) för alla övriga anläggningar som 
omfattas av bilaga I, om det i det 
europeiska registret över utsläpp och 
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överföringar av föroreningar för 
rapporteringsåret 2007 fastställdes att en 
verksamhet som omnämns i bilaga I 
orsakar minst [20%] av de totala 
utsläppen från verksamheter som avses 
bilaga I.  

Or. en

Motivering

Förslag till ändring av ny text som lagts till av rådet. Det europeiska säkerhetsnätet står för 
minimisäkerhetsgarantier mot fortsatt dåligt genomförande av BAT. Det är viktigt att 
kommissionen bedömer de totala utsläppen från de verksamheter som anges i bilaga I och 
lägger fram förslag till lagstiftning i syfte att kontrollera utsläppen från de sektorer som 
bidrar mest till de totala utsläppen, i enlighet med principen om förebyggande åtgärder mot 
föroreningar.

Ändringsförslag 280
Marianne Thyssen

Rådets ståndpunkt
Artikel 73 – punkt 2 – led b

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

b) i bilaga I fastställa utgår
i) differentierade tröskelvärden för 
kapacitet för uppfödning av olika arter av 
fjäderfä, 
ii) differentierade tröskelvärden för 
kapacitet för uppfödning av olika typer av 
djur i en och samma anläggning.

Or. en

Motivering

Denna tillagda översynsklausul är onödig. Om det skulle finnas behov för sådana 
bestämmelser i framtiden kan kommissionen se över direktivet när som helst. Att utvidga 
tillämpningsområdet för detta direktiv står dessutom inte i proportion till de eventuella 
miljökonsekvenser sådana verksamheter skulle kunna orsaka. 
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Ändringsförslag 281
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Artikel 74

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För att bestämmelserna i detta direktiv ska 
kunna anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen på grundval av bästa 
tillgängliga teknik, ska kommissionen anta
delegerade akter i enlighet med artikel 76 
vad gäller anpassning av delarna 3 och 4 i 
bilaga V, delarna 2, 6, 7 och 8 i bilaga VI 
och delarna 5, 6, 7 och 8 i bilaga VII till 
denna vetenskapliga och tekniska 
utveckling.

1. För att bestämmelserna i detta direktiv 
ska kunna anpassas till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen på grundval av 
bästa tillgängliga teknik, ska 
kommissionen, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 13.5, komplettera 
och i tillämpliga fall anpassa, de 
minimikrav som anges i bilagorna till 
detta direktiv med hjälp av delegerade 
akter i enlighet med artikel 76 åtminstone 
när det gäller följande:
a) att senast den 31 december 2011 
fastställa utsläppsgränsvärden samt krav 
på övervakning och efterlevnad för 
utsläpp av dioxiner och furaner från 
anläggningar som bedriver de 
verksamheter som avses i punkterna 2.1 
och 2.2 i bilaga I, 
b) att senast den 31 december 2013 
fastställa förebyggande åtgärder, 
inbegripet utsläppsgränsvärden för 
kvicksilverutsläpp från de verksamheter 
som avses i punkterna 1.1 och 1.2 i 
bilaga I,
2. Innan de åtgärder som avses i punkt 1 
antas, ska kommissionen samråda med 
den berörda branschen och med icke-
statliga miljöskyddsorganisationer och 
rapportera om resultatet av samrådet och 
hur detta samråd beaktats.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 282
Richard Seeber

Rådets ståndpunkt
Artikel 74a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 74a
Minimikrav för de verksamheter som 

avses i bilaga I 
1. Om en bedömning av hur 
genomförandet av bästa tillgängliga 
teknik fortskridit för de verksamheter som 
avses i artikel I eller effekterna av dessa 
verksamheter på miljön som helhet visar 
att det behövs åtgärder på unionsnivå ska 
kommissionen, trots vad som sägs i 
artikel 7, med utgångspunkt från 
BAT-referensdokumenten lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för att fastställa 
utsläppsgränsvärden och regler för 
övervakning och efterlevnad som 
unionsomfattande minimikrav. 
Utsläppsgränsvärdena får kompletteras av 
likvärdiga parametrar eller tekniska 
åtgärder om en motsvarande hög 
skyddsnivå för miljön kan uppnås genom 
sådana likvärdiga parametrar.
2. Vid bedömningen av behovet av de 
minimikrav som avses i punkt I ska 
kommissionen i synnerhet ta hänsyn till 
den information som medlemsstaterna 
tillgängliggjort i enlighet med artikel 72.1.
3. Innan den lägger fram det förslag som 
avses i punkt 1, ska kommissionen 
samråda med experter från 
medlemsstaterna, den berörda branschen 
och med icke-statliga 
miljöskyddsorganisationer och rapportera 
om resultatet av samrådet och hur dessa 
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resultat beaktats.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till en kompromiss mellan artikel 15.4 i rådets ståndpunkt och 
ändringsförslag 62 i parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen. I motsats till 
ändringsförslag 62 ska emellertid, i enlighet med artikel 19 i direktiv 2008/1/EG, de 
minimikrav för verksamheter som anges i bilaga I antas var för sig och omfattas av 
medbeslutandeförfarandet. Behovet av ett minimikrav skulle framför allt fastställas utifrån 
medlemsstaternas rapportering av genomförandet. 

Ändringsförslag 283
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Artikel 74a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 74a
Minimikrav

1. Kommissionen ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 67, 
inom tolv månader efter offentliggörandet 
av ett BAT-referensdokument i enlighet 
med artikel 14 och baserat på 
BAT-slutsatserna i 
BAT-referensdokumentet, fastställa 
utsläppsgränsvärden samt krav på 
övervakning och efterlevnad som 
minimikrav. Utsläppsgränsvärdena får 
kompletteras av likvärdiga parametrar 
eller tekniska åtgärder om en 
motsvarande hög skyddsnivå för miljön 
kan uppnås genom sådana likvärdiga 
parametrar.
Sådana minimikrav ska vara inriktade på 
verksamheters eller berörda 
anläggningars avsevärda miljöpåverkan 
och ska baseras på utsläppsnivåer som 
motsvarar bästa tillgängliga teknik. 
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv, ska 
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antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 69.2.
2. Innan genomförandeåtgärderna som 
avses i punkt 1 antas, ska kommissionen 
samråda med de branschorganisationer 
och icke-statliga 
miljöskyddsorganisationer som berörs och 
rapportera om resultatet av samrådet och 
hur detta samråd beaktats.
3. Kommissionen ska i enlighet med 
punkt 1 och 2 senast den 
31 december 2011 särskilt fastställa 
utsläppsgränsvärden samt krav på 
övervakning och efterlevnad för utsläpp 
av dioxiner och furaner från 
anläggningar som bedriver de 
verksamheter som avses i punkt 2.1 och 
2.2 i bilaga I. 
Medlemsstater och deras behöriga 
myndigheter får fastställa strängare 
utsläppsgränsvärden för dioxin- och 
furanutsläpp.
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 69.2.

Or. en

Ändringsförslag 284
Elisabetta Gardini

Rådets ståndpunkt
Artikel 80 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1 Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa artikel 2, artikel 3.103.13, 
3.173.22, 3.253.29 och 3.333.35, 
artikel 4.2 och 4.3, artikel 5.1, artikel 7, 
artiklarna 8 och 10, artikel 11 e och 11 h, 

1 Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa artikel 2, artikel 3.103.13, 
3.173.22, 3.253.29 och 3.333.35, 
artikel 4.2 och 4.3, artikel 5.1, artikel 7, 
artiklarna 8 och 10, artikel 11 e och 11 h,
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artikel 12.1 e och 12.1 h, artikel 13.7, 
artikel 14.1 c ii, artikel 14.1 d, 14.1 e, 14.1 
f och 14.1 h, artikel 14.214.7, 
artikel 15.215.5, artiklarna 16, 17 och 19, 
artikel 21.221.5, artiklarna 22 och 23,
artikel 24.2, 24.3 och 24.4, artiklarna 27, 
28 och 29, artikel 30.3, 30.4, 30.7, 30.8 och 
30.9, artiklarna 31, 32, 33, 34, 35 och 36, 
artikel 38, artikel 40.2 och 40.3, 
artiklarna 41, 42 och 43, artikel 45.1 och 
45.2, artikel 57.1, artikel 58, artikel 59.5, 
artikel 63, artikel 70.2 och 70.3, 
artiklarna 71, 72 och 79, och med första 
punkten och punkterna 1.4, 2.5 b, 3.1, 4, 5, 
6.1 c, 6.4 b, 6.9, 6.10 och 6.11 i bilaga I, 
bilaga II, punkt 12 i bilaga III, bilaga V, 
punkt b i del 1, punkterna 2.2, 2.4, 3.1 och 
3.2 i del 4, punkterna 2.5 och 2.6 i del 6 
och punkt 1.1.d i del 8 i bilaga VI, punkt 2 
i del 4, punkt 1 i del 5, punkt 3 i del 7 
i bilaga VII, punkterna 1 och 2.c i del 1, 
punkterna 2 och 3 i del 2 och del 3 
i bilaga VIII senast den ...*.

artikel 12.1 e och 12.1 h, artikel 13.7, 
artikel 14.1 c ii, artikel 14.1 d, 14.1 e, 14.1 
f och 14.1 h, artikel 14.214.7, 
artikel 15.215.5, artiklarna 16, 17 och 19, 
artikel 21.221.5, artiklarna 22 och 23, 
artikel 24.2, 24.3 och 24.4, artiklarna 27, 
28 och 29, artikel 30.3, 30.4, 30.7, 30.8 och 
30.9, artiklarna 31, 32, 33, 34, 35 och 36, 
artikel 38, artikel 40.2 och 40.3, 
artiklarna 41, 42 och 43, artikel 45.1 och 
45.2, artikel 57.1, artikel 58, artikel 59.5, 
artikel 63, artikel 70.2 och 70.3, 
artiklarna 71, 72 och 79, och med första 
punkten och punkterna 1.4, 2.5 b, 3.1, 4, 5, 
6.1 c, 6.4 b, 6.9, 6.10 och 6.11 i bilaga I, 
bilaga II, punkt 12 i bilaga III, bilaga V, 
punkt b i del 1, punkterna 2.2, 2.4, 3.1 och 
3.2 i del 4, punkterna 2.5 och 2.6 i del 6 
och punkt 1.1.d i del 8 i bilaga VI, punkt 2 
i del 4, punkt 1 i del 5, punkt 3 i del 7 
i bilaga VII, punkterna 1 och 2.c i del 1, 
punkterna 2 och 3 i del 2 och del 3 
i bilaga VIII senast den 1°januari 2016.

De ska tillämpa dessa åtgärder från och 
med den dagen.

De ska tillämpa dessa åtgärder från och 
med den dagen.

När en medlemsstat antar dessa åtgärder 
ska de innehålla en hänvisning till detta 
direktiv eller åtföljas av en sådan 
hänvisning när de offentliggörs. Närmare 
föreskrifter om hur hänvisningen ska göras 
ska varje medlemsstat själv utfärda.

När en medlemsstat antar dessa åtgärder 
ska de innehålla en hänvisning till detta 
direktiv eller åtföljas av en sådan 
hänvisning när de offentliggörs. Närmare 
föreskrifter om hur hänvisningen ska göras 
ska varje medlemsstat själv utfärda.

_______________
* EUT: Två år efter att detta direktiv trätt i 
kraft.

Or. it

Motivering

Datumet för de nya bestämmelsernas ikraftträdande bör vara detsamma för alla typer av 
anläggningar. Dessutom åtgärdas en bristande överensstämmelse rörande datumet för 
upphävandet av direktiv 2001/80/EG, som anges i artikel 81.1.


