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Ændringsforslag 285
Martin Callanan

Rådets holdning
Bilag I – indledning – afsnit 1 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

Når den samlede nominelle indfyrede 
termiske effekt for anlæg henhørende 
under punkt 1.1. skal beregnes, 
medregnes for fyringsanlæg, der bruges i 
sundhedsvæsnet, kun den normale 
driftskapacitet.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet vedtog dette ændringsforslag ved førstebehandlingen. 
Ændringsforslaget anerkender behovet for en betydelig standbykapacitet på hospitaler, 
hvilket er afgørende for at sikre kontinuitet i patientbehandlingen i tilfælde af en teknisk fejl. 
Man undgår også at belaste hospitaler med deres potentiale for emissioner i stedet for med de 
faktiske emissioner.

Ændringsforslag 286
Martin Callanan

Rådets holdning
Bilag I – indledning – afsnit 1 b (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

Når den samlede nominelle indfyrede 
termiske effekt for anlæg henhørende 
under punkt 1.1 skal beregnes, medregnes 
ikke fyringsanlæg, der har en nominel 
indfyret termisk effekt på under 50 MW 
og drives i højst 500 timer om året.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genindsættes Kommissionens oprindelige tekst og Parlamentets 
ændringsforslag 63 fra førstebehandlingen med henblik på at tackle spørgsmål om 
standbykapacitet i forbindelse med nødgeneratorer som dem, der anvendes på hospitaler. 
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Disse anlæg er ikke kilde til betydelige emissioner, da de i princippet kun er i drift i tilfælde af 
et større strømsvigt og/eller til testformål nogle få timer om året. Ændringsforslaget 
udelukker også meget små anlæg på under 3 MW, hvor omkostningerne og den administrative 
byrde ved at medtage dem langt overstiger fordelene.

Ændringsforslag 287
Åsa Westlund

Rådets holdning
Bilag I – punkt 1.1

Rådets holdning Ændringsforslag

1.1. Forbrænding af brændsel i anlæg med 
en samlet nominel indfyret termisk effekt 
på 50 MW eller derover.

1.1. Forbrænding af brændsel i anlæg med 
en samlet nominel indfyret termisk effekt 
på 20 MW eller derover.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af førstebehandlingsholdningen og teksten til Kommissionens forslag. Disse 
anlæg udgør en væsentlig emissionskilde og bør derfor indgå i anvendelsesområdet, således 
som Kommissionen oprindelig havde foreslået. Tærsklen skal også nedsættes til 20 MW for at 
sikre overensstemmelse med anvendelsesområdet i direktivet om EU's 
emissionshandelsordning.

Ændringsforslag 288
Sirpa Pietikäinen

Rådets holdning
Bilag I – punkt 1.1

Rådets holdning Ændringsforslag

1.1. Forbrænding af brændsel i anlæg med 
en samlet nominel indfyret termisk effekt
på 50 MW eller derover.

1.1. Forbrænding af brændsel i anlæg med 
en samlet nominel indfyret termisk effekt 
på 20 MW eller derover.

Or. en
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Begrundelse

Genindsættelse af førstebehandlingsholdningen. Disse anlæg udgør en væsentlig 
emissionskilde. Tærsklen skal også nedsættes til 20 MW for at sikre overensstemmelse med 
anvendelsesområdet i direktivet om EU's emissionshandelsordning. Når det gælder 
forbrændingsanlæg, der anvendes i sundhedsvæsnet, bør kun den normale driftskapacitet 
medregnes, når den samlede nominelle indfyrede termiske effekt beregnes.

Ændringsforslag 289
Sirpa Pietikäinen

Rådets holdning
Bilag I – punkt 1.1 - afsnit 1 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

Når den samlede nominelle indfyrede 
termiske effekt for anlæg henhørende 
under punkt 1.1. skal beregnes, 
medregnes for fyringsanlæg, der bruges i 
sundhedsvæsnet, kun den normale 
driftskapacitet.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af førstebehandlingsholdningen. Disse anlæg udgør en væsentlig 
emissionskilde. Tærsklen skal også nedsættes til 20 MW for at sikre overensstemmelse med 
anvendelsesområdet i direktivet om EU's emissionshandelsordning. Når det gælder 
forbrændingsanlæg, der anvendes i sundhedsvæsnet, bør kun den normale driftskapacitet 
medregnes, når den samlede nominelle indfyrede termiske effekt beregnes.

Ændringsforslag 290
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Bilag I – punkt 3.5

Rådets holdning Ændringsforslag

3.5. Fremstilling af keramiske produkter 
ved brænding, navnlig tagsten, mursten, 
ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn 
med en produktionskapacitet på mere end 
75 tons/dag og/eller med en ovnkapacitet 

3.5. Fremstilling af keramiske produkter 
ved brænding, navnlig tagsten, mursten, 
ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn 
med en produktionskapacitet på mere end 
75 tons/dag og med en sættetæthed pr. ovn 
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på mere end 4m3 og med en sættetæthed 
pr. ovn på mere end 300 kg/m3.

på mere end 300 kg/m3.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 117 som vedtaget ved førstebehandlingen. Meget små 
anlæg som f.eks. periodiske ovne eller ikke-industrielle ovne, der anvendes i 
håndværksvirksomheder, bør ikke være omfattet af direktivets anvendelsesområde. Dette 
ændringsforslag harmoniserer og forenkler definitionen af keramiske anlæg i hele Europa, 
samtidig med at man opretholder beskyttelsen af miljøet og begrænser de administrative 
byrder.

Ændringsforslag 291
Richard Seeber

Rådets holdning
Bilag I – punkt 3.5

Rådets holdning Ændringsforslag

3.5. Fremstilling af keramiske produkter 
ved brænding, navnlig tagsten, mursten, 
ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn 
med en produktionskapacitet på mere end 
75 tons/dag og/eller med en ovnkapacitet 
på mere end 4m3 og med en sættetæthed 
pr. ovn på mere end 300 kg/m3.

3.5. Fremstilling af keramiske produkter 
ved brænding, navnlig tagsten, mursten, 
ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn 
med en produktionskapacitet på mere end 
75 tons/dag og med en ovnkapacitet på 
mere end 4m3 og med en sættetæthed pr. 
ovn på mere end 300 kg/m3. 

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genindsættes ændringsforslag 117 fra førstebehandlingen delvis, 
og formålet med ændringsforslaget er at fjerne en uklarhed ved at ændre udtrykket "og/eller" 
til "og".
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Ændringsforslag 292
Salvatore Tatarella

Rådets holdning
Bilag I – punkt 3.5

Rådets holdning Ændringsforslag

3.5. Fremstilling af keramiske produkter 
ved brænding, navnlig tagsten, mursten, 
ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn 
med en produktionskapacitet på mere end 
75 tons/dag og/eller med en ovnkapacitet 
på mere end 4m3 og med en sættetæthed 
pr. ovn på mere end 300 kg/m3.

3.5. Fremstilling af keramiske produkter 
ved brænding, navnlig tagsten, mursten, 
ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn 
med en produktionskapacitet på mere end 
75 tons/dag og med en ovnkapacitet på 
mere end 4m3 og med en sættetæthed pr. 
ovn på mere end 300 kg/m3.

Or. it

Begrundelse

Rådets ordlyd skaber samme forvirring og usikkerhed, som findes i det gældende direktiv, idet 
det ikke angives, om de to kriterier for bestemmelse af anvendelsesområdet skal betragtes som 
alternativer, eller om de supplerer hinanden.

Ændringsforslag 293
Miroslav Ouzký

Rådets holdning
Bilag I – punkt  5.3. – litra a) – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

a) Bortskaffelse af ufarligt affald, hvor 
kapaciteten er større end 50 tons/dag, og 
hvorunder en eller flere af følgende 
aktiviteter finder sted, dog undtaget 
aktiviteter omfattet af Rådets direktiv 
91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning 
af byspildevand1:

(a) Bortskaffelse af ufarligt affald, hvor 
kapaciteten er større end 50 tons/dag (tør 
vægt), og hvorunder en eller flere af 
følgende aktiviteter finder sted, dog 
undtaget aktiviteter omfattet af Rådets 
direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om 
rensning af byspildevand1:

Or. en
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Ændringsforslag 294
Miroslav Ouzký

Rådets holdning
Bilag I – punkt 5.3 – litra b) – afsnit 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

b) Nyttiggørelse eller en blanding af 
nyttiggørelse og bortskaffelse af ufarligt 
affald, hvor kapaciteten er større end 75 
tons/dag, og hvorunder en eller flere af 
følgende aktiviteter finder sted, dog 
undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 
91/27/EØF:

(b) Nyttiggørelse eller en blanding af 
nyttiggørelse og bortskaffelse af ufarligt 
affald, hvor kapaciteten er større end 75 
tons/dag (tør vægt), og hvorunder en eller 
flere af følgende aktiviteter finder sted, dog 
undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 
91/27/EØF:

Or. en

Ændringsforslag 295
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Bilag I – punkt  5.3 – litra b) – afsnit 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

b) Nyttiggørelse eller en blanding af 
nyttiggørelse og bortskaffelse af ufarligt 
affald, hvor kapaciteten er større end 75 
tons/dag, og hvorunder en eller flere af 
følgende aktiviteter finder sted, dog 
undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 
91/27/EØF:

(b) Nyttiggørelse eller en blanding af 
nyttiggørelse og bortskaffelse af ufarligt 
affald, hvor kapaciteten er større end 50 
tons/dag, og hvorunder en eller flere af 
følgende aktiviteter finder sted, dog 
undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 
91/27/EØF:

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af tærsklen fra Kommissionens forslag.
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Ændringsforslag 296
Miroslav Ouzký

Rådets holdning
Bilag I – punkt 5.3 – litra b) – afsnit 1 – nr. i)

Rådets holdning Ændringsforslag

(i) biologisk behandling udgår

Or. en

Ændringsforslag 297
Miroslav Ouzký

Rådets holdning
Bilag I – punkt 5.3 – litra b) – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Hvis den eneste 
affaldsbehandlingsaktivitet, der finder 
sted, er anaerob nedbrydning, er 
kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 
ton pr. dag.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 298
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Bilag I – punkt 5.3 – litra b) – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Hvis den eneste 
affaldsbehandlingsaktivitet, der finder 
sted, er anaerob nedbrydning, er 
kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 
ton pr. dag.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Genindsættelse af tærsklen fra Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 299
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

Rådets holdning
Bilag I – punkt 6.6 – litra a

Rådets holdning Ændringsforslag

a) hvor der er flere end 450 000 pladser til 
vagtler 40 000 pladser til fjerkræ

a) hvor der er flere end 40 000 pladser til 
fjerkræ, bortset fra vagtler

Or. fr

Begrundelse

Direktivet medtager vagtler (0,25 kg) i fjerkrækategorien, hvorved det sidestiller
vagtelopdræt med opdræt af kyllinger (2 kg) og kalkuner (10 kg), selv om vagtelopdræt i langt 
mindre grad indvirker på miljøet. Det er derfor meget vigtigt at tage hensyn til den særlige 
karakter af vagtelopdræt set i forhold til andre former for fjerkræopdræt. At lade direktivet 
finde anvendelse på vagtelopdræt strider mod princippet om forholdsmæssighed og kan ikke 
begrundes ud fra miljømæssige hensyn. Hvis denne forskel ignoreres, er der risiko for, at 
vagtelopdræt i Europa vil forsvinde med tab af i hundredvis af job til følge.

Ændringsforslag 300
Inés Ayala Sender

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 2 – tabel – kolonne "Flydende brændsel" – note 1 og 2 (nye)

Rådets holdning Ændringsforslag

Flydende brændsel Flydende brændsel
350 3501

250 2502

200 200
1 Bortset fra regionerne Fællesskabets yderste 
periferi, hvor følgende grænseværdi skal 
anvendes: 850 mg/Nm3.
2 Bortset fra regionerne Fællesskabets yderste 
periferi, hvor følgende grænseværdi skal 
anvendes: 850 til 250 mg/Nm3 (lineært fald).
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Or. en

Ændringsforslag 301
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 2 – afsnit 1 a (nyt) (efter tabellen)

Rådets holdning Ændringsforslag

Fyringsanlæg, der fyres med fast 
brændsel og er godkendt før den 27. 
november 2002, eller hvis driftsledere 
havde indsendt en fuldstændig ansøgning
om godkendelse før denne dato, forudsat 
at anlægget var sat i drift senest den 27. 
november 2003, og der er indført eller 
eftermonteret tekniske anordninger til 
begrænsning af SO2-emissioner i 
overensstemmelse med kravene i direktiv 
2001/80/EF og direktiv 2008/1/EF inden 
...*, kan undtages fra kravet om 
overholdelse af de grænseværdier for 
emission af SO2, der er angivet i 
ovenstående tabel.  Som minimum bør de 
emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
disse fyringsanlægs godkendelser, navnlig 
i medfør af kravene i direktiv 2001/80/EF 
og 2008/1/EF, bibeholdes, men 
grænseværdierne må ikke være over 400 
mg/Nm3.
*EUT: Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Undtagelserne for eksisterende anlæg, der anvender fast brændsel, bør udformes på en sådan 
måde, at driftsledere, der rettidigt har indført eller eftermonteret rensningsudstyr i 
overensstemmelse med kravene i direktivet om store fyringsanlæg, ikke efterfølgende straffes 
for deres tidlige indsats. Det bør dog kræves, at sådanne anlæg som minimum overholder den 
strengeste emissionsgrænseværdi i direktivet om store fyringsanlæg (bilag III A), der skal 
anvendes for nye og bestående anlæg i medfør af henholdsvis artikel 4, stk. 1, og artikel 4, stk. 
3 (svarende til 400 mg/Nm3).
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Ændringsforslag 302
Oreste Rossi

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 2 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. For fyringsanlæg, der fyres med fast 
brændsel og er godkendt før den 27. 
november 2002, eller hvis driftsledere 
havde indsendt en fuldstændig ansøgning 
om godkendelse før denne dato, forudsat at 
anlægget var sat i drift senest den 27. 
november 2003, og som ikke er i drift i 
mere end 1500 drifts timer om året som 
rullende gennemsnit over en femårs 
periode gælder en emissionsgrænseværdi 
for SO2 på 800 mg/Nm3.

2. For fyringsanlæg, der fyres med fast 
brændsel og er godkendt før den 27. 
november 2002, eller hvis driftsledere 
havde indsendt en fuldstændig ansøgning 
om godkendelse før denne dato, forudsat at 
anlægget var sat i drift senest den 27. 
november 2003, og som ikke er i drift i 
mere end 3.000 drifts timer om året som 
rullende gennemsnit over en femårs 
periode gælder en emissionsgrænseværdi 
for SO2 på 800 mg/Nm3.

Or. it

(I overensstemmelse med ændringsforslag 6.)

Ændringsforslag 303
Oreste Rossi

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 2 – afsnit 3

Rådets holdning Ændringsforslag

For fyringsanlæg, der fyres med flydende 
brændsel og er godkendt før den 27. 
november 2002, eller hvis driftsledere 
havde indsendt en fuldstændig ansøgning 
om godkendelse før denne dato, forudsat at 
anlægget var sat i drift senest den 27. 
november 2003, og som ikke er i drift i 
mere end 1 500 driftstimer om året som 
rullende gennemsnit over en femårs 
periode, gælder en emissionsgrænseværdi 
for SO2 på 850 mg/Nm3 for så vidt angår 
anlæg med en samlet nominel indfyret 
termisk effekt på højst 300 MW og på 400 
mg/Nm3 for så vidt angår anlæg med en 
samlet nominel indfyret termisk effekt på 

For fyringsanlæg, der fyres med flydende 
brændsel og er godkendt før den 27.
november 2002, eller hvis driftsledere 
havde indsendt en fuldstændig ansøgning 
om godkendelse før denne dato, forudsat at 
anlægget var sat i drift senest den 27. 
november 2003, og som ikke er i drift i 
mere end 3.000 driftstimer om året som 
rullende gennemsnit over en femårs 
periode, gælder en emissionsgrænseværdi 
for SO2 på 850 mg/Nm3 for så vidt angår 
anlæg med en samlet nominel indfyret 
termisk effekt på højst 300 MW og på 400 
mg/Nm3 for så vidt angår anlæg med en 
samlet nominel indfyret termisk effekt på 
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over 300 MW. over 300 MW.

Or. it

(I overensstemmelse med ændringsforslag 6.)

Ændringsforslag 304
Oreste Rossi

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 2 – afsnit 4

Rådets holdning Ændringsforslag

For en del af et fyringsanlæg, der udleder 
sine røggasser gennem en eller flere 
særskilte kanaler i en fælles skorsten, og 
som ikke er i drift mere end 
1 500 driftstimer om året som rullende 
gennemsnit over en femårs periode, kan 
der gælde de emissionsgrænseværdier, der 
er fastsat i ovenstående to afsnit i forhold 
til hele fyringsanlæggets samlede 
nominelle indfyrede termiske effekt. I 
sådanne tilfælde overvåges emissionerne 
gennem hver af disse kanaler særskilt.

For en del af et fyringsanlæg, der udleder 
sine røggasser gennem en eller flere 
særskilte kanaler i en fælles skorsten, og 
som ikke er i drift mere end 
3.000 driftstimer om året som rullende 
gennemsnit over en femårs periode, kan 
der gælde de emissionsgrænseværdier, der 
er fastsat i ovenstående to afsnit i forhold 
til hele fyringsanlæggets samlede 
nominelle indfyrede termiske effekt. I 
sådanne tilfælde overvåges emissionerne 
gennem hver af disse kanaler særskilt.

Or. it

(I overensstemmelse med ændringsforslag 6.)

Ændringsforslag 305
Antonio Masip Hidalgo

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 2 – afsnit 4 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

For fyringsanlæg med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på over 900 MW, 
der var sat i drift før den 31. december 
1975 og fyres med en blanding af gasser 
med lav brændværdi fra 
stålproduktionsprocesser og kul, således 
at energien fra kullene udgør 1,5 gange 
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energien fra gassen, og som ikke er i drift 
i mere end 1 500 driftstimer om året som 
rullende gennemsnit over en femårs 
periode, gælder en emissionsgrænseværdi 
for SO2 på 1 000 mg/Nm3.

Or. en

Ændringsforslag 306
Antonio Masip Hidalgo

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 3 – afsnit 2 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

For fyringsanlæg med en samlet nominel
indfyret termisk effekt på over 900 MW, 
der var sat i drift før den 31. december 
1975 og fyres med en blanding af gasser 
med lav brændværdi fra 
stålproduktionsprocesser og kul, således 
at energien fra kullene udgør 1,5 gange 
energien fra gassen, og som ikke er i drift 
i mere end 1 500 driftstimer om året som 
rullende gennemsnit over en femårs 
periode, gælder en emissionsgrænseværdi 
for SO2 på 1 000 mg/Nm3.

Or. en

Ændringsforslag 307
Inés Ayala Sender

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 4 – tabel – kolonne "Flydende brændsel" – note 1 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Flydende brændsel Flydende brændsel

450 450
200 (1) 200 1 1a

150 (1) 150 1 1a
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(1a) Bortset fra regionerne i Fællesskabets yderste 
periferi, hvor følgende grænseværdi skal 
anvendes: 450 mg/Nm3.

Or. en

Ændringsforslag 308
Oreste Rossi

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 4 – afsnit 3

Rådets holdning Ændringsforslag

For fyringsanlæg, der fyres med fast eller 
flydende brændsel med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på højst 500 MW, 
som er godkendt før den 27. november 
2002, eller hvis driftsledere havde indsendt 
en fuldstændig ansøgning om godkendelse 
før denne dato, forudsat at anlægget var sat 
i drift senest den 27. november 2003, og 
som ikke er i drift i mere end 1 500 drifts 
timer om året som rullende gennemsnit 
over en femårs periode, gælder en 
emissionsgrænseværdi for NOx på 450 
mg/Nm3.

For fyringsanlæg, der fyres med fast eller 
flydende brændsel med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på højst 500 MW, 
som er godkendt før den 27. november 
2002, eller hvis driftsledere havde indsendt 
en fuldstændig ansøgning om godkendelse 
før denne dato, forudsat at anlægget var sat 
i drift senest den 27. november 2003, og 
som ikke er i drift i mere end 3.000 drifts 
timer om året som rullende gennemsnit 
over en femårs periode, gælder en 
emissionsgrænseværdi for NOx på 450 
mg/Nm3.

Or. it

(I overensstemmelse med ændringsforslag 6.)

Ændringsforslag 309
Inés Ayala Sender

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 4 – afsnit 3

Rådets holdning Ændringsforslag

For fyringsanlæg, der fyres med fast eller 
flydende brændsel med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på højst 500 MW, 
som er godkendt før den 27. november 
2002, eller hvis driftsledere havde indsendt 
en fuldstændig ansøgning om godkendelse 

For fyringsanlæg, der fyres med fast eller 
flydende brændsel med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på højst 500 MW, 
som er godkendt før den 27. november 
2002, eller hvis driftsledere havde indsendt 
en fuldstændig ansøgning om godkendelse 
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før denne dato, forudsat at anlægget var sat 
i drift senest den 27. november 2003, og 
som ikke er i drift i mere end 1 500 drifts 
timer om året som rullende gennemsnit 
over en femårs periode, gælder en 
emissionsgrænseværdi for NOx på 450 
mg/Nm3.

før denne dato, forudsat at anlægget var sat 
i drift senest den 27. november 2003, og 
som ikke er i drift i mere end 1 500 drifts 
timer om året som rullende gennemsnit 
over en femårs periode, gælder en 
emissionsgrænseværdi for NOx på 450 
mg/Nm3 (900 mg/Nm3 for anlæg, der 
fyres med fast indenlandsk brændsel med 
et indhold af flygtige forbindelser på 
mindre end 10 %).

Or. en

Ændringsforslag 310
Inés Ayala Sender

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 4 – afsnit 4

Rådets holdning Ændringsforslag

For fyringsanlæg, der fyres med fast 
brændsel med en samlet nominel indfyret 
termisk effekt på over 500 MW, som er 
godkendt før den 1. juli 1987, og som ikke 
er i drift i mere end 1 500 drifts timer om 
året som rullende gennemsnit over en 
femårs periode, gælder en 
emissionsgrænseværdi for NOx på 450 
mg/Nm3. 

For fyringsanlæg, der fyres med fast 
brændsel med en samlet nominel indfyret 
termisk effekt på over 500 MW, som er 
godkendt før den 1. juli 1987, og som ikke 
er i drift i mere end 1 500 drifts timer om 
året som rullende gennemsnit over en 
femårs periode, gælder en 
emissionsgrænseværdi for NOx på 450 
mg/Nm3 (900 mg/Nm3 for anlæg, der 
fyres med fast indenlandsk brændsel med 
et indhold af flygtige forbindelser på 
mindre end 10 %).

Or. en
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Ændringsforslag 311
Oreste Rossi

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 4 – afsnit 5

Rådets holdning Ændringsforslag

For fyringsanlæg, der fyres med flydende 
brændsel med en samlet nominel indfyret 
termisk effekt på over 500 MW, som er 
godkendt før den 27. november 2002, eller 
hvis driftsledere havde indsendt en 
fuldstændig ansøgning om godkendelse før 
denne dato, forudsat at anlægget var sat i 
drift senest den 27. november 2003, og 
som ikke er i drift i mere end 1 500
driftstimer om året som rullende 
gennemsnit over en femårs periode, gælder 
en emissionsgrænseværdi for NOx på 400 
mg/Nm3.

For fyringsanlæg, der fyres med flydende 
brændsel med en samlet nominel indfyret 
termisk effekt på over 500 MW, som er
godkendt før den 27. november 2002, eller 
hvis driftsledere havde indsendt en 
fuldstændig ansøgning om godkendelse før 
denne dato, forudsat at anlægget var sat i 
drift senest den 27. november 2003, og 
som ikke er i drift i mere end 3.000
driftstimer om året som rullende 
gennemsnit over en femårs periode, gælder 
en emissionsgrænseværdi for NOx på 400 
mg/Nm3.

Or. it

(I overensstemmelse med ændringsforslag 6.)

Ændringsforslag 312
Oreste Rossi

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 4 – afsnit 6

Rådets holdning Ændringsforslag

For en del af et fyringsanlæg, der udleder 
sine røggasser gennem en eller flere 
særskilte kanaler i en fælles skorsten, og 
som ikke er i drift mere end 
1 500 driftstimer om året som rullende 
gennemsnit over en femårs periode, kan 
der gælde de emissionsgrænseværdier, der 
er fastsat i de foregående tre afsnit i 
forhold til hele fyringsanlæggets samlede 
nominelle indfyrede termiske effekt. I 
sådanne tilfælde overvåges emissionerne 
gennem hver af disse kanaler særskilt.

For en del af et fyringsanlæg, der udleder 
sine røggasser gennem en eller flere 
særskilte kanaler i en fælles skorsten, og 
som ikke er i drift mere end 
3.000 driftstimer om året som rullende 
gennemsnit over en femårs periode, kan 
der gælde de emissionsgrænseværdier, der 
er fastsat i de foregående tre afsnit i 
forhold til hele fyringsanlæggets samlede 
nominelle indfyrede termiske effekt. I 
sådanne tilfælde overvåges emissionerne 
gennem hver af disse kanaler særskilt.
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Or. it

(I overensstemmelse med ændringsforslag 6.)

Ændringsforslag 313
Oreste Rossi

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 4 – afsnit 6 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

For fyringsanlæg, der fyres med 
indenlandsk fast brændsel med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på over 
300 MW, gælder en 
emissionsgrænseværdi for NOx på 400 
mg/Nm3.

Or. xm

(I overensstemmelse med ændringsforslag 6.)

Begrundelse

Eftersom der gælder en undtagelsesbestemmelse med hensyn til grænseværdierne for SO2 i 
fyringsanlæg, der fyres med indenlandsk fast brændsel (artikel 31), er det opfattelsen, at der 
også må indrømmes en undtagelse, når det gælder grænseværdierne for NOx, idet 
indenlandske faste brændsler normalt har lav brændværdi.

Ændringsforslag 314
Christa Klaß

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 5 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

For gasturbiner (herunder gasturbiner med 
kombineret cyklus (CCGT)), der fyres med 
lette og halvtunge destillater som flydende 
brændsel, gælder en emissionsgrænseværdi 
for NOx på 90 mg/Nm3 og for CO på 100 
mg/Nm3.

For gasturbiner (herunder gasturbiner med 
kombineret cyklus (CCGT)), der fyres med 
lette og halvtunge destillater som flydende 
brændsel, gælder en emissionsgrænseværdi 
for NOx på 120 mg/Nm3 og for CO på 100 
mg/Nm3, hvis disse drives med 
erstatningsbrændstof i mindre end 500 
driftstimer om året.
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Or. de

Begrundelse

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

Ændringsforslag 315
Christa Klaß

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 5 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Gasturbiner til nødsituationer, der er i drift 
i mindre end 500 driftstimer om året, er 
ikke omfattet af de 
emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
dette punkt. Driftslederen for sådanne 
anlæg registrerer de faktiske driftstimer.

Gasturbiner til nødsituationer eller 
udelukkende til dækning af 
spidsbelastningen i energiforsyningen, der 
er i drift i mindre end 500 driftstimer om 
året, er ikke omfattet af de 
emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
dette punkt. Driftslederen for sådanne 
anlæg registrerer de faktiske driftstimer.

Or. de

Begrundelse

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.
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Ændringsforslag 316
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 6 – tabel – overskrift

Rådets holdning Ændringsforslag

Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for 
NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg

Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for 
NOx fra gasfyrede fyringsanlæg

Or. en

Begrundelse

Den nyligt foreslåede indførelse af emissionsgrænseværdier for CO fra gasfyrede 
fyringsanlæg bør undgås. I lyset af subsidiaritetsprincippet bør CO-emissioner kun 
adresseres på nationalt plan.

Ændringsforslag 317
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 6 – tabel – kolonne "CO"

Rådets holdning Ændringsforslag

CO udgår
100
-
-
100
-
100

Or. en

Begrundelse

Den nyligt foreslåede indførelse af emissionsgrænseværdier for CO fra gasfyrede 
fyringsanlæg bør undgås. I lyset af subsidiaritetsprincippet bør CO-emissioner kun 
adresseres på nationalt plan.
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Ændringsforslag 318
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 6 – tabel

Rådets holdning

6. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg:

NOx CO

Fyringsanlæg, der fyres med naturgas, undtagen 
gasturbiner og gasmotorer 

100 100

Fyringsanlæg, der fyres med højovnsgas, 
koksværksgas eller gas med lav brændværdi fra 
forgasning af raffinaderirester, undtagen 
gasturbiner og gasmotorer

200 (4) --

Fyringsanlæg, der fyres med andre gasser, 
undtagen gasturbiner og gasmotorer 

200 (4) --

Gasturbiner (herunder CCGT) der fyres med 
naturgas (1)

50 (2)(3) 100

Gasturbiner (herunder CCGT) der fyres med 
andre gasser (4)

120 --

Gasmotorer 100 100

Ændringsforslag
NOx CO

Fyringsanlæg, der fyres med naturgas og har 
en samlet nominel indfyret termisk effekt på 
højst 300 MW, undtagen gasturbiner og 
gasmotorer  

150 100

Fyringsanlæg, der fyres med højovnsgas, 
koksværksgas eller gas med lav brændværdi fra 
forgasning af raffinaderirester, undtagen 
gasturbiner og gasmotorer

200 (4) --

Fyringsanlæg, der fyres med andre gasser, 
undtagen gasturbiner og gasmotorer 

200 (4) --

Gasturbiner (herunder CCGT) der fyres med 
naturgas (1)

50 (2)(3) 100

Gasturbiner (herunder CCGT) der fyres med 
andre gasser (4)

120 --

Gasmotorer 200 200

Or. en
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Begrundelse

Emissionsgrænseværdier for NOx fra eksisterende gasfyrede fyringsanlæg bør kunne nås 
uden at medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøgevinsten. De 
foreslåede emissionsgrænseværdier for eksisterende fyringsanlæg < 300 MW og gasmotorer 
kan ikke overholdes, hvis der kun anvendes primære foranstaltninger, men der ville kræves 
indførelse af sekundært rensningsudstyr, hvor fordelene ikke står i et rimeligt forhold til 
indsatsen.

Ændringsforslag 319
Inés Ayala Sender

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 6 – tabel – linje 7 a (ny)

Ændringsforslag

NOx CO

Gasmotorer, der fyres med gasser med lav 
brændværdi fra stålproduktionsprocesser og 
naturgas

200 -

Or. en

Ændringsforslag 320
Antonio Masip Hidalgo

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 6 – note 4 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(4a) 200 mg/Nm3 for gasmotorer, der 
fyres med gasser med lav brændværdi fra 
stålproduktionsprocesser og naturgas.

Or. en
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Ændringsforslag 321
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 6 – afsnit 2 (efter noterne)

Rådets holdning Ændringsforslag

For gasturbiner  (herunder CCGT)  gælder 
de emissionsgrænseværdier for NOx og 
CO, der er anført i dette punkt, kun ved 
belastninger på over 70 %.

For gasturbiner  (herunder CCGT)  gælder 
de emissionsgrænseværdier for NOx, der er 
anført i dette punkt, kun ved belastninger 
på over 70 % ved ISO-
basisbelastningsvilkår.

Or. en

Begrundelse

Den nyligt foreslåede indførelse af emissionsgrænseværdier for CO fra gasfyrede 
fyringsanlæg bør undgås. I lyset af subsidiaritetsprincippet bør CO-emissioner kun 
adresseres på nationalt plan.

Ændringsforslag 322
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 6 – afsnit 3 (efter noterne)

Rådets holdning Ændringsforslag

For gasturbiner (herunder CCGT), som er 
godkendt før den 27. november 2002, eller 
hvis driftsledere havde indsendt en 
fuldstændig ansøgning om godkendelse før 
denne dato, forudsat at anlægget var sat i 
drift senest den 27. november 2003, og 
som ikke er i drift i mere end 1 500 
driftstimer om året som rullende 
gennemsnit over en fem-års periode, 
gælder en emissionsgrænseværdi for NOx 
på 150 mg/Nm3, når der fyres med 
naturgas, og på 200 mg/Nm3, når der fyres 
med andre gasser eller med flydende 
brændsel.

For gasfyrede fyringsenheder, som er 
godkendt før den 27. november 2002, eller 
hvis driftsledere havde indsendt en 
fuldstændig ansøgning om godkendelse før 
denne dato, forudsat at anlægget var sat i 
drift senest den 27. november 2003, og 
som ikke er i drift i mere end 1 500 
driftstimer om året som rullende 
gennemsnit over en femårs periode, gælder 
en emissionsgrænseværdi for NOx på 150 
mg/Nm3, når der fyres med naturgas, og på 
200 mg/Nm3, når der fyres med andre 
gasser eller med flydende brændsel.

Or. en
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Begrundelse

For at sikre lige behandling af alle typer anlæg og brændsler bør undtagelsen for 
eksisterende gasturbiner udvides til at omfatte alle typer gasfyrede fyringsenheder, herunder 
kedler, gasturbiner og gasmotorer. Der er også fastsat lignende undtagelser for fyringsanlæg, 
der fyres med faste eller flydende brændsler.

Ændringsforslag 323
Oreste Rossi

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 6 – afsnit 3 (efter noterne)

Rådets holdning Ændringsforslag

For gasturbiner (herunder CCGT), som er 
godkendt før den 27. november 2002, eller 
hvis driftsledere havde indsendt en 
fuldstændig ansøgning om godkendelse før 
denne dato, forudsat at anlægget var sat i 
drift senest den 27. november 2003, og 
som ikke er i drift i mere end 1 500
driftstimer om året som rullende 
gennemsnit over en femårs periode, gælder 
en emissionsgrænseværdi for NOx på 150 
mg/Nm3, når der fyres med naturgas, og på 
200 mg/Nm3, når der fyres med andre 
gasser eller med flydende brændsel.

For gasturbiner (herunder CCGT), som er 
godkendt før den 27. november 2002, eller 
hvis driftsledere havde indsendt en 
fuldstændig ansøgning om godkendelse før 
denne dato, forudsat at anlægget var sat i 
drift senest den 27. november 2003, og 
som ikke er i drift i mere end 3.000
driftstimer om året som rullende 
gennemsnit over en femårs periode, gælder 
en emissionsgrænseværdi for NOx på 150 
mg/Nm3, når der fyres med naturgas, og på 
200 mg/Nm3, når der fyres med andre 
gasser eller med flydende brændsel.

Or. it

(I overensstemmelse med ændringsforslag 6.)

Ændringsforslag 324
Oreste Rossi

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 6 – afsnit 4 (efter noterne) 

Rådets holdning Ændringsforslag

For en del af et fyringsanlæg, der udleder 
sine røggasser gennem en eller flere 
særskilte kanaler i en fælles skorsten, og 
som ikke er i drift mere end 
1 500 driftstimer om året som rullende 

For en del af et fyringsanlæg, der udleder 
sine røggasser gennem en eller flere 
særskilte kanaler i en fælles skorsten, og 
som ikke er i drift mere end 
3.000 driftstimer om året som rullende 
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gennemsnit over en femårs periode, kan 
der gælde de emissionsgrænseværdier, der 
er fastsat i ovenstående afsnit i forhold til 
hele fyringsanlæggets samlede nominelle 
indfyrede termiske effekt. I sådanne 
tilfælde overvåges emissionerne gennem 
hver af disse kanaler særskilt.

gennemsnit over en femårs periode, kan 
der gælde de emissionsgrænseværdier, der 
er fastsat i ovenstående afsnit i forhold til 
hele fyringsanlæggets samlede nominelle 
indfyrede termiske effekt. I sådanne 
tilfælde overvåges emissionerne gennem 
hver af disse kanaler særskilt.

Or. it

(I overensstemmelse med ændringsforslag 6.)

Ændringsforslag 325
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Bilag V – Del 1 – sektion 6 – afsnit 5 (efter noterne)

Rådets holdning Ændringsforslag

Gasturbiner og gasmotorer til 
nødsituationer, der er i drift i mindre end 
500 drifts timer årligt, er ikke omfattet af 
de i dette punkt fastsatte 
emissionsgrænseværdier. Driftslederen for 
sådanne anlæg registrerer de faktiske 
driftstimer.

Gasfyrede fyringsenheder, der er i drift i 
mindre end 500 driftstimer årligt, er ikke 
omfattet af de i dette punkt fastsatte 
emissionsgrænseværdier. Driftslederen for 
sådanne anlæg registrerer de faktiske 
driftstimer.

Or. en

Begrundelse

Undtagelsesbestemmelsen ved drift i mindre end 500 timer bør omfatte alle typer gasfyrede 
anlæg og alle anvendelser, hvor der benyttes gasfyring. Da "nødsituationer" måske fortolkes 
forskelligt i de enkelte medlemsstater, bør henvisningen hertil udelades.

Ændringsforslag 326
Oreste Rossi

Rådets holdning
Bilag V – del 1 – sektion 6 – afsnit 5 a (nyt) (efter noterne)

Rådets holdning Ændringsforslag

For fyringsanlæg, der fyres med 
gasformigt brændsel med en samlet 
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nominel indfyret termisk effekt på højst 
500 MW, som er godkendt før den 27. 
november 2002, eller hvis driftsledere 
havde indsendt en fuldstændig ansøgning 
om godkendelse før denne dato, forudsat 
at anlægget var sat i drift senest den 27. 
november 2003, og som ikke er i drift i 
mere end 3.000 driftstimer om året som 
rullende gennemsnit over en femårs 
periode, gælder en emissionsgrænseværdi 
for NOx på 200 mg/Nm3.

Or. it

(I overensstemmelse med ændringsforslag 6.)

Begrundelse

Kraftværker, der fyres med gasformigt brændsel, og som er i drift for at dække behovet i 
spidsbelastningsperioder, er ikke omfattet af nærværende direktiv. Denne mangel kan der 
rådes bod på ved at tilføje dette afsnit.

Ændringsforslag 327
Christa Klaß

Rådets holdning
Bilag V – Del 2 – sektion 5 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

For gasturbiner (herunder gasturbiner med 
kombineret cyklus (CCGT)), der fyres med 
lette og halvtunge destillater som flydende 
brændsel, gælder en emissionsgrænseværdi 
for NOx på 50 mg/Nm3 og for CO på 100 
mg/Nm3.

For gasturbiner (herunder gasturbiner med 
kombineret cyklus (CCGT)), der fyres med 
lette og halvtunge destillater som flydende 
brændsel, gælder en emissionsgrænseværdi 
for NOx på 120 mg/Nm3 og for CO på 100 
mg/Nm3, hvis disse drives med 
erstatningsbrændstof i mindre end 500 
driftstimer om året.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 328
Christa Klaß

Rådets holdning
Bilag V – Del 2 – sektion 5 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Gasturbiner til nødsituationer, der er i drift 
i mindre end 500 driftstimer om året, er 
ikke omfattet af de 
emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
dette punkt. Driftslederen for sådanne 
anlæg registrerer de faktiske driftstimer.

Gasturbiner til nødsituationer eller 
udelukkende til dækning af 
spidsbelastningen i energiforsyningen, der 
er i drift i mindre end 500 driftstimer om 
året, er ikke omfattet af de 
emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
dette punkt. Driftslederen for sådanne 
anlæg registrerer de faktiske driftstimer.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til bilag V – del 2 – punkt 5 – afsnit 1. 

Ændringsforslag 329
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Bilag V – Del 2 – sektion 6 – tabel – overskrift og kolonne "CO"

Rådets holdning Ændringsforslag

6. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for 
NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg

6. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for 
NOx fra gasfyrede fyringsanlæg

CO
100
100
100
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Or. en

Begrundelse

Den nyligt foreslåede indførelse af emissionsgrænseværdier for CO fra gasfyrede 
fyringsanlæg bør undgås. I lyset af subsidiaritetsprincippet bør CO-emissioner kun 
adresseres på nationalt plan.

Ændringsforslag 330
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Bilag V – Del 2 – sektion 6 – tabel 

Rådets holdning

NOx CO
Andre fyringsanlæg end gasturbiner og 
gasmotorer 

100 100

Gasturbiner (herunder CCGT) 50 (1) 100
Gasmotorer 75 100

Note:
(1) For gasturbiner med enkelt cyklus og en virkningsgrad på over 35 % - bestemt ved ISO-
basisbelastningsvilkår - skal emissionsgrænseværdien for NOx være på 50xη/35, hvor η er 
gasturbineeffektiviteten ved ISO-basisbelastningsvilkår udtrykt som procentsats.

Ændringsforslag
NOx

(1) CO
Fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret 
termisk effekt på højst 300 MW, undtagen 
gasturbiner og gasmotorer  

150 100

Fyringsanlæg, der fyres med naturgas og har 
en samlet nominel indfyret termisk effekt på 
over 300 MW, undtagen gasturbiner og 
gasmotorer 

100 100

Gasturbiner (herunder CCGT) 50 100
Gasmotorer 200 200
Note:
(1) For gasturbiner med en virkningsgrad på over 35 % - bestemt ved ISO-basisbelastningsvilkår - skal 
emissionsgrænseværdien for NOx være på 50xη/35, hvor η er gasturbineeffektiviteten ved ISO-
basisbelastningsvilkår udtrykt som procentsats.

Or. en

Begrundelse

NOx-ELVs for existing gas-fired combustion plants should be achievable without causing 
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disproportionately high cost compared to the environmental benefit. The proposed ELVs for 
existing boilers < 300 MW and gas engines cannot be complied with using only primary 
measures, but would require the introduction of disproportionate secondary abatement 
equipment. In contrast to existing plant requirements (see part 1), the requirements for new 
gas turbines do not differenciate into different ELVs for CHP, CCGT or mechanical drives.
As a consequence, the efficiency correction factor shall be applicable to all types of gas 
turbines.

Ændringsforslag 331
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Bilag V – Del 2 – sektion 6 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

For gasturbiner  (herunder CCGT)  gælder 
de emissionsgrænseværdier for NOx og 
CO, der er anført i dette punkt, kun ved 
belastninger på over 70 %.

For gasturbiner  (herunder CCGT)  gælder 
de emissionsgrænseværdier for NOx, der er 
anført i dette punkt, kun ved belastninger 
på over 70 % ved ISO-
basisbelastningsvilkår.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til bilag V – del 2 – sektion 6 – tabel – overskrift og kolonne "CO".

Ændringsforslag 332
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Bilag V – Del 2 – sektion 6 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

For gasturbiner  (herunder CCGT)  gælder 
de emissionsgrænseværdier for NOx og 
CO, der er anført i dette punkt, kun ved 
belastninger på over 70 %.

For gasturbiner  (herunder CCGT)  gælder 
de emissionsgrænseværdier for NOx og 
CO, der er anført i dette punkt, kun ved 
belastninger på over 70 % ved ISO-
basisbelastningsvilkår.

Or. en



PE440.003v01-00 30/44 AM\810395DA.doc

DA

Begrundelse

Se begrundelsen til bilag V – del 2 – sektion 6 – tabel. 

Ændringsforslag 333
Thomas Ulmer

Rådets holdning
Bilag V – Del 2 – sektion 6 – afsnit 3

Rådets holdning Ændringsforslag

Gasturbiner og gasmotorer til 
nødsituationer, der er i drift i mindre end 
500 drifts timer årligt, er ikke omfattet af 
de i dette punkt fastsatte 
emissionsgrænseværdier. Driftslederen for 
sådanne anlæg registrerer de faktiske 
driftstimer.

Gasfyrede fyringsenheder, der er i drift i 
mindre end 500 driftstimer årligt, er ikke 
omfattet af de i dette punkt fastsatte 
emissionsgrænseværdier. Driftslederen for 
sådanne anlæg registrerer de faktiske 
driftstimer.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til bilag V – del 2 – sektion 6 – tabel. 

Ændringsforslag 334
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Bilag V – Del 3 – sektion 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Koncentrationerne af SO2, NOx og støv 
i røggas fra alle fyringsanlæg med en 
samlet nominel indfyret termisk effekt på 
100 MW eller derover måles kontinuerligt.

1. Koncentrationerne af SO2, NOx, CO og 
støv i røggas fra alle fyringsanlæg med en 
samlet nominel indfyret termisk effekt på 
100 MW eller derover måles kontinuerligt.

Koncentrationerne af CO i røggas fra alle 
fyringsanlæg, der fyrer med gasformigt 
brændsel og har en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 100 MW eller 
derover, måles kontinuerligt. 
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Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentets ændringsforslag 76 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 335
Åsa Westlund

Rådets holdning
Bilag V – Del 4 – sektion 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Når der foretages kontinuerlige 
målinger, anses emissionsgrænseværdierne 
i del 1 og 2 for overholdt, når en vurdering 
af måleresultaterne for driftstiden inden for 
et kalenderår viser, at alle følgende 
betingelser er overholdt:

1. Når der foretages kontinuerlige 
målinger, anses emissionsgrænseværdierne 
i del 1 og 2 for overholdt, når en vurdering 
af måleresultaterne for driftstiden inden for 
et kalenderår viser, at alle følgende 
betingelser er overholdt:

(a) Ingen af de validerede månedlige
gennemsnitsværdier overskrider de 
relevante emissionsgrænseværdier som 
fastsat i del 1 og 2.

(a) Ingen af de validerede daglige
gennemsnitsværdier overskrider de 
relevante emissionsgrænseværdier som 
fastsat i del 1 og 2.

b) Ingen af de validerede daglige 
gennemsnitsværdier overskrider 110 % af 
de relevante emissionsgrænseværdier som 
fastsat i del 1 og 2.
c) Ingen af de validerede daglige 
gennemsnitsværdier for fyringsanlæg, der 
udelukkende består af kulfyrede kedler 
med en samlet nominel indfyret termisk 
effekt på under 50 MW, overskrider 
150 % af de relevante 
emissionsgrænseværdier som fastsat i 
del 1 og 2.
d) 95 % af alle de validerede 
timegennemsnitsværdier i årets løb 
overskrider ikke 200 % af de relevante 
emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 
og 2.

d) 95 % af alle de validerede 
timegennemsnitsværdier i årets løb 
overskrider ikke 200 % af de relevante 
emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 
og 2.

De validerede gennemsnitsværdier 
bestemmes som fastsat i del 3, punkt 10.

De validerede gennemsnitsværdier 
bestemmes som fastsat i del 3, punkt 10.

Ved beregningen af de gennemsnitlige 
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emissionsværdier ses der bort fra værdier, 
der måles i de i artikel 30, stk. 5 og 6, og 
artikel 37 omhandlede perioder og under 
opstart og nedlukning.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 77 fra førstebehandlingen. Mens niveauerne i BAT-
referencedokumenterne afspejler daglige gennemsnit, kræver bilag V, at 
emissionsgrænseværdierne overholdes på månedlig basis. Desuden kan de daglige 
gennemsnitsværdier ikke overstige 110 % af emissionsgrænseværdierne, og 95 % af 
timegennemsnittene i løbet af et år må ikke overskride emissionsgrænseværdierne med over 
200 %. Kommissionens forslag skelner ikke mellem anlæg fra før 2016 og anlæg fra efter 
2016. Selv om der holdes fast ved de samme overholdelsesregler for allerede eksisterende og 
nye anlæg, må disse regler bringes i tråd med BAT-konklusionerne i BAT-
referencedokumenterne, som er baseret på daglige og ikke på månedlige gennemsnit.

Ændringsforslag 336
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Bilag V – Del 4 – sektion 1 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Når der foretages kontinuerlige 
målinger, anses emissionsgrænseværdierne 
i del 1 og 2 for overholdt, når en vurdering 
af måleresultaterne for driftstiden inden for 
et kalenderår viser, at alle følgende 
betingelser er overholdt:

1. Når der foretages kontinuerlige 
målinger, anses emissionsgrænseværdierne 
i del 1 og 2 for overholdt, når en vurdering 
af måleresultaterne for driftstiden inden for 
et kalenderår viser, at alle følgende 
betingelser er overholdt:

(a) Ingen af de validerede månedlige
gennemsnitsværdier overskrider de 
relevante emissionsgrænseværdier som 
fastsat i del 1 og 2.

(a) Ingen af de validerede daglige
gennemsnitsværdier overskrider de 
relevante emissionsgrænseværdier som 
fastsat i del 1 og 2.

b) Ingen af de validerede daglige 
gennemsnitsværdier overskrider 110 % af 
de relevante emissionsgrænseværdier som 
fastsat i del 1 og 2.
c) Ingen af de validerede daglige 
gennemsnitsværdier for fyringsanlæg, der 
udelukkende består af kulfyrede kedler 
med en samlet nominel indfyret termisk 
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effekt på under 50 MW, overskrider 
150 % af de relevante 
emissionsgrænseværdier som fastsat i 
del 1 og 2.
d) 95 % af alle de validerede 
timegennemsnitsværdier i årets løb 
overskrider ikke 200 % af de relevante 
emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 
og 2.

b) 95 % af alle de validerede 
timegennemsnitsværdier i årets løb 
overskrider ikke 200 % af de relevante 
emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 
og 2.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af Europa-Parlamentets ændringsforslag 77 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 337
Sirpa Pietikäinen

Rådets holdning
Bilag V – Del 4 – sektion 1 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Når der foretages kontinuerlige 
målinger, anses emissionsgrænseværdierne 
i del 1 og 2 for overholdt, når en vurdering 
af måleresultaterne for driftstiden inden for 
et kalenderår viser, at alle følgende 
betingelser er overholdt:

1. Når der foretages kontinuerlige 
målinger, anses emissionsgrænseværdierne 
i del 1 og 2 for overholdt, når en vurdering 
af måleresultaterne for driftstiden inden for 
et kalenderår viser, at alle følgende 
betingelser er overholdt:

(a) Ingen af de validerede månedlige
gennemsnitsværdier overskrider de 
relevante emissionsgrænseværdier som 
fastsat i del 1 og 2.

(a)  Ingen af de validerede daglige
gennemsnitsværdier overskrider de 
relevante emissionsgrænseværdier som 
fastsat i del 1 og 2, og

b) Ingen af de validerede daglige 
gennemsnitsværdier overskrider 110 % af 
de relevante emissionsgrænseværdier som 
fastsat i del 1 og 2.
c) Ingen af de validerede daglige 
gennemsnitsværdier for fyringsanlæg, der 
udelukkende består af kulfyrede kedler 
med en samlet nominel indfyret termisk 
effekt på under 50 MW, overskrider 
150 % af de relevante 
emissionsgrænseværdier som fastsat i 
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del 1 og 2.
d) 95 % af alle de validerede 
timegennemsnitsværdier i årets løb 
overskrider ikke 200 % af de relevante 
emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 
og 2.

b) 95 % af alle de validerede 
timegennemsnitsværdier i årets løb 
overskrider ikke 200 % af de relevante 
emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 
og 2.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 77 fra førstebehandlingen. Mens niveauerne i BAT-
referencedokumenterne afspejler daglige gennemsnit, kræver bilag V, at 
emissionsgrænseværdierne overholdes på månedlig basis. Desuden kan de daglige 
gennemsnitsværdier ikke overstige 110 % af emissionsgrænseværdierne, og 95 % af 
timegennemsnittene i løbet af et år må ikke overskride emissionsgrænseværdierne med over 
200 %. Kommissionens forslag skelner ikke mellem anlæg fra før 2016 og anlæg fra efter 
2016. Selv om der holdes fast ved de samme overholdelsesregler for allerede eksisterende og 
nye anlæg, må disse regler bringes i tråd med BAT-konklusionerne i BAT-
referencedokumenterne, som er baseret på daglige og ikke på månedlige gennemsnit.

Ændringsforslag 338
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Bilag V – Del 5

Rådets holdning Ændringsforslag

Del 5 udgår

Or. en

Begrundelse

Udeladelse af den nye del 5, som Rådet har indført, knyttet til artikel 31.
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Ændringsforslag 339
Åsa Westlund

Rådets holdning
Bilag V – Del 5 – tabel 1

Rådets holdning
1. Minimumsafsvovlingssats for de i artikel 30, stk. 2, nævnte fyringsanlæg

MinimumsafsvovlingssatsSamlet 
nominel 
indfyret 
termisk 
effekt 
(MW)

Anlæg, der var godkendt inden den 27. november 
2002, eller hvis driftsledere inden denne dato 
havde indsendt en fuldstændig ansøgning om 
godkendelse, forudsat at anlægget var i drift 

senest pr. 27. november 2003

Andre anlæg

50-100 80 % 92 %

100-300 90 % 92 %

> 300 96 % (1) 96 %

Note:

(1) For fyringsanlæg, der fyres med olieskifer, er afsvovlingssatsen mindst 95 %.

Ændringsforslag
1.  Minimumsafsvovlingssats og maksimale emissionsgrænseværdier for de i artikel 30, stk. 
2, nævnte anlæg

Minimumsafsvovlingssats og maksimale emissionsgrænseværdierSamlet 
nominel 
indfyret 
termisk 
effekt 
(MW)

Anlæg, der var godkendt inden den 27. november 
2002, eller hvis driftsledere inden denne dato 
havde indsendt en fuldstændig ansøgning om 
godkendelse, forudsat at anlægget var i drift 

senest pr. 27. november 2003

Andre anlæg

50-100 80 % og en maksimal emissionsgrænseværdi på 
650 mg/Nm3

92 % og en 
maksimal 

emissionsgræn
seværdi på 600 

mg/Nm3

100-300 90 % og en maksimal emissionsgrænseværdi på 
450 mg/Nm3

92 % og en 
maksimal 

emissionsgræn
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seværdi på 400 
mg/Nm3

> 300 96 % og en maksimal emissionsgrænseværdi på 
450 mg/Nm3 (1) 

96 % og en 
maksimal 

emissionsgræn
seværdi på 400 

mg/Nm3

Note:

(1) For fyringsanlæg, der fyres med olieskifer, er afsvovlingssatsen mindst 95 %, og der gælder en maksimal 
emissionsgrænseværdi på 450 mg/Nm3.

Or. en

Begrundelse

Ændring af nye undtagelser indsat af Rådet.
Store forbrændingsanlæg, der fyres med indenlandske faste brændsler med højt svovlindhold 
(dvs. brunkul), forårsager de største svovlemissioner i Europa. Af hensyn til miljøbeskyttelsen 
bør det sikres, at maksimumsafsvovlingssatserne mindst er underlagt disse mindre ambitiøse 
emissionsgrænseværdier sammenlignet med emissionsgrænseværdierne for brændsler med 
lavt svovlindhold. 

Ændringsforslag 340
Inés Ayala Sender

Rådets holdning
Bilag V – Del 5 – tabel 1 – note 1 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(1a) For anlæg, der er godkendt før den 1. 
juli 1987, og som havde installeret 
røggasafsvovling før 2000 og også har 
installeret teknologier i medfør af direktiv 
2001/80 før den 1. januar 2008, vil 
afsvovlingssatsen være mindst 93 %.

Or. en
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Ændringsforslag 341
Åsa Westlund

Rådets holdning
Bilag V – Del 5 – tabel 2

Rådets holdning
2. Minimumsafsvovlingssats for de i artikel 30, stk. 3, nævnte fyringsanlæg

Samlet nominel indfyret termisk effekt 
(MW)

Minimumsafsvovlingssats

50-100 93 %

100-300 93 %

> 300 97 %

Ændringsforslag
2. Minimumsafsvovlingssats og maksimale emissionsgrænseværdier for de i artikel 30, stk. 

3, nævnte anlæg

Samlet nominel indfyret termisk effekt 
(MW)

Minimumsafsvovlingssats

50-100 93 % og en maksimal 
emissionsgrænseværdi på 600 mg/Nm3

100-300 93 % og en maksimal 
emissionsgrænseværdi på 400 mg/Nm3

> 300 97 % og en maksimal 
emissionsgrænseværdi på 400 mg/Nm3

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til bilag V – del 5 – tabel 1.
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Ændringsforslag 342
Åsa Westlund

Rådets holdning
Bilag V – Del 6

Rådets holdning Ændringsforslag

De minimumsafsvovlingssatser, der er 
fastsat i del 5 i dette bilag, finder 
anvendelse som en månedlig
gennemsnitlig grænseværdi.

De minimumsafsvovlingssatser, der er 
fastsat i del 5 i dette bilag, finder 
anvendelse som en daglig gennemsnitlig 
grænseværdi.

Or. en

Begrundelse

Ændring af ny undtagelse indsat af Rådet. Mens niveauerne i BAT-referencedokumenterne 
afspejler daglige gennemsnit, kræver bilag V, at emissionsgrænseværdierne overholdes på 
månedlig basis. Det er nødvendigt at tilpasse den aktuelle tekst efter BAT-
referencedokumenterne, der er baseret på daglige og ikke månedlige gennemsnit.

Ændringsforslag 343
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Bilag V – Del 7

Rådets holdning Ændringsforslag

Del 7 udgår

Or. en

Begrundelse

Ændrer en ny artikel indsat af Rådet.
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Ændringsforslag 344
Åsa Westlund

Rådets holdning
Bilag V – del 7 – litra a

Rådets holdning Ændringsforslag

a) for fyringsanlæg, der var godkendt 
inden den 27. november 2002, eller hvis 
driftsledere inden denne dato havde 
indsendt en fuldstændig ansøgning om 
godkendelse, forudsat at anlægget var i 
drift senest pr. 27. november 2003: 1 000 
mg/Nm3;

(a) 350 mg/Nm3;

Or. en

Begrundelse

Ændring af ny tekst indsat af Rådet. Der bør ikke være nogen specifikke regler for store 
forbrændingsanlæg i raffinaderier eller i den kemiske sektor sammenlignet med andre store 
forbrændingsanlæg. Det lægger unødvendigt hindringer i vejen for begrænsninger af 
emissionerne. Store forbrændingsanlæg: kemiske anlæg og også raffinaderier kan kanalisere 
deres restprodukter med højt svovlindhold til de anlæg, der råder over det bedste udstyr til 
svovlgenvinding eller det bedste afsvovlingsudstyr. Hvis de ønsker at fyre med billige 
raffinaderirester med højt svovlindhold også i mindre kedler og opvarmningsovne, bør de 
installere rensningsteknikker, på sigt for en kombination af flere skorstene.

Ændringsforslag 345
Esther de Lange

Rådets holdning
Bilag V – del 7 – litra a

Rådets holdning Ændringsforslag

a) for fyringsanlæg, der var godkendt inden 
den 27. november 2002, eller hvis 
driftsledere inden denne dato havde 
indsendt en fuldstændig ansøgning om 
godkendelse, forudsat at anlægget var i 
drift senest pr. 27. november 2003: 1000
mg/Nm3;

a) for fyringsanlæg, der var godkendt inden 
den 27. november 2002, eller hvis 
driftsledere inden denne dato havde 
indsendt en fuldstændig ansøgning om 
godkendelse, forudsat at anlægget var i 
drift senest pr. 27. november 2003: 800
mg/Nm3;

Or. en
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Begrundelse

Emissionsgrænseværdierne for raffinaderier svarer ikke til de øvrige 
emissionsgrænseværdier. De gennemsnitlige emissionsgrænseværdier i artikel 37, stk. 2, og 
bilag V, del 7, er højere end de højeste grænseværdier i bilag V, del 1, nr. 2 og 3. Dette giver 
uden saglig grund mulighed for yderligere fleksibilitet og ville unødvendigt kunne hindre 
begrænsninger af emissionerne.

Ændringsforslag 346
Åsa Westlund

Rådets holdning
Bilag V – del 7 – litra b

Rådets holdning Ændringsforslag

b) for andre fyringsanlæg: 600 mg/Nm3. (b) 850 mg/Nm3, hvis forbrændingsanlæg 
ikke er i drift i mere end 1 500 driftstimer 
om året. 

Or. en

Begrundelse

Ændring af ny tekst indsat af Rådet. Der bør ikke være nogen specifikke regler for store 
forbrændingsanlæg i raffinaderier eller i den kemiske sektor sammenlignet med andre store 
forbrændingsanlæg. Det lægger unødvendigt hindringer i vejen for begrænsninger af 
emissionerne. Store forbrændingsanlæg: kemiske anlæg og også raffinaderier kan kanalisere 
deres restprodukter med højt svovlindhold til de anlæg, der råder over det bedste udstyr til 
svovlgenvinding eller det bedste afsvovlingsudstyr. Hvis de ønsker at fyre med billige 
raffinaderirester med højt svovlindhold også i mindre kedler og opvarmningsovne, bør de 
installere rensningsteknikker, på sigt for en kombination af flere skorstene.

Ændringsforslag 347
Esther de Lange

Rådets holdning
Bilag V – del 7 – litra b

Rådets holdning Ændringsforslag

b) for andre fyringsanlæg: 600 mg/Nm3. b) for andre fyringsanlæg: 400 mg/Nm3.

Or. en
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Begrundelse

Emissionsgrænseværdierne for raffinaderier svarer ikke til de øvrige 
emissionsgrænseværdier. De gennemsnitlige emissionsgrænseværdier i artikel 37, stk. 2, og 
bilag V, del 7, er højere end de højeste grænseværdier i bilag V, del 1, nr. 2 og 3. Dette giver 
uden saglig grund mulighed for yderligere fleksibilitet og ville unødvendigt kunne hindre 
begrænsninger af emissionerne.

Ændringsforslag 348
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Bilag VI – del 6 – punkt 2.5

Rådets holdning Ændringsforslag

2.5. Den kompetente myndighed kan 
vedtage, at der ikke kræves kontinuerlige 
målinger for HCl, HF og SO2 i 
affaldsforbrændings- eller  
medforbrændingsanlæg, og i stedet 
forlange periodiske målinger som fastsat i 
punkt 2.1, litra c), eller frafalde kravet om 
målinger, hvis driftslederen kan godtgøre, 
at emissionerne af disse stoffer under ingen 
omstændigheder kan komme over de 
fastsatte emissionsgrænseværdier.

2.5. Den kompetente myndighed kan 
vedtage, at der ikke kræves kontinuerlige 
målinger for HCl, HF og SO2 i 
affaldsforbrændings- eller  
medforbrændingsanlæg, og i stedet 
forlange periodiske målinger som fastsat i 
punkt 2.1, litra c), hvis driftslederen kan 
godtgøre, at emissionerne af disse stoffer 
under ingen omstændigheder kan komme 
over de fastsatte emissionsgrænseværdier.
Denne undtagelse gælder ikke for 
forbrænding af blandet affald fra 
forskellige kilder.

Den kompetente myndighed kan vedtage, 
at der ikke kræves kontinuerlige målinger 
for NOx i bestående affaldsforbrændings-
eller  medforbrændingsanlæg med en 
nominel kapacitet på mindre end 6 tons i 
timen, og i stedet fastsætte, at der skal 
foretages periodiske målinger som anført i 
punkt 2.1, litra c), hvis driftslederen kan 
godtgøre på grundlag af oplysninger om 
det pågældende affalds egenskaber, den 
anvendte teknologi og resultaterne af 
emissionsovervågningen, at NOx-
emissionerne under ingen 
omstændigheder kan komme over den 
foreskrevne emissionsgrænseværdi.
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Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentets ændringsforslag 78 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 349
Åsa Westlund

Rådets holdning
Bilag VI – del 6 – punkt 2.5 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

2.5. Den kompetente myndighed kan 
vedtage, at der ikke kræves kontinuerlige 
målinger for HCl, HF og SO2 i 
affaldsforbrændings- eller  
medforbrændingsanlæg, og i stedet 
forlange periodiske målinger som fastsat i 
punkt 2.1, litra c), eller frafalde kravet om 
målinger, hvis driftslederen kan godtgøre, 
at emissionerne af disse stoffer under ingen 
omstændigheder kan komme over de 
fastsatte emissionsgrænseværdier.

Den kompetente myndighed kan vedtage, 
at der ikke kræves kontinuerlige målinger 
for HCl, HF og SO2 i affaldsforbrændings-
eller  medforbrændingsanlæg, og i stedet 
forlange periodiske målinger som fastsat i 
punkt 2.1, litra c), hvis driftslederen kan 
godtgøre, at emissionerne af disse stoffer 
under ingen omstændigheder kan komme 
over de fastsatte emissionsgrænseværdier. 
Dette gælder ikke for blandet affald fra 
forskellige kilder.

Or. en

Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 78 fra førstebehandlingen. I henhold til Rådets 
holdning kan de kompetente myndigheder i særlige tilfælde frafalde kravet om målinger for 
HCl, HF and SO2. Dette omfatter muligheden af, at der ikke foretages nogen målinger. 
Kvaliteten af overvågningsmålinger afhænger i høj grad af affaldsprøvernes kvalitet, og 
blandet affald fra forskellige kilder og en øget andel af f.eks. chlorinindhold som følge af PVC 
kan således føre til dårlig kvalitet af prøverne. Hvis der blev indrømmet en sådan undtagelse, 
ville overvågningsdataene være selektive, og de ville sandsynligvis ikke omfatte toppunkter i 
emissionerne.
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Ændringsforslag 350
Åsa Westlund

Rådets holdning
Bilag VI – del 6 – punkt 2.6 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

2.6. Den kompetente myndighed kan 
vedtage at kræve en måling hvert andet år
for tungmetaller og en måling om året for 
dioxiner og furaner i følgende tilfælde:

2.6. Den kompetente myndighed kan 
vedtage kun at kræve én måling om året
for tungmetaller og for dioxiner og furaner 
i følgende tilfælde:

Or. en

Begrundelse

Reinstatement of first reading amendment 78. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. We need continuous monitoring system for heavy metal since 
continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of these 
highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Ændringsforslag 351
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Bilag VI – del 6 – punkt 2.6 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

2.6. Den kompetente myndighed kan 
vedtage at kræve en måling hvert andet år
for tungmetaller og en måling om året for 
dioxiner og furaner i følgende tilfælde:

2.6. Den kompetente myndighed kan 
vedtage kun at kræve én måling om året
for tungmetaller, for dioxiner og furaner i 
følgende tilfælde:

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentets ændringsforslag 79 fra førstebehandlingen.



PE440.003v01-00 44/44 AM\810395DA.doc

DA

Ændringsforslag 352
Åsa Westlund

Rådets holdning
Bilag VI – del 6 – punkt 2.6 – litra c a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

ca) driftslederen kan godtgøre, at der ikke 
behandles hverken elektrisk eller 
elektronisk affald eller affald 
indeholdende klorforbindelser.

Or. en

Begrundelse

Reinstatement of first reading amendment 80. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. BAT is the use of continuous monitoring system for heavy metal 
since continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of 
these highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Ændringsforslag 353
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets holdning
Bilag VI – del 6 – punkt 2.6 – litra c a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

(ca) driftslederen kan godtgøre, at der 
ikke behandles hverken elektrisk eller 
elektronisk affald eller affald 
indeholdende klorforbindelser.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentets ændringsforslag 80 fra førstebehandlingen.


