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Amendement 285
Martin Callanan

Standpunt van de Raad
Bijlage I – inleidende formule – alinea 1 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Bij het berekenen van het totale nominale 
thermische ingangsvermogen van de in 
punt 1.1 bedoelde installaties wordt voor 
stookinstallaties die gebruikt worden in 
zorgfaciliteiten, uitsluitend rekening 
gehouden met het normale 
exploitatievermogen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is in eerste lezing aangenomen door het EP. In dit amendement wordt rekening 
gehouden met de behoefte aan een behoorlijke noodcapaciteit in ziekenhuizen die van vitaal 
belang is om bij stroomstoringen de continuïteit van de zorg te waarborgen. Dankzij dit 
amendement blijven ziekenhuizen bovendien gevrijwaard van boetes voor hun potentiële 
emissies, die niet gelijk zijn aan hun werkelijke emissies.

Amendement 286
Martin Callanan

Standpunt van de Raad
Bijlage I – inleidende formule – alinea 1 ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Bij het berekenen van het totale nominale 
ingangsvermogen van de in punt 1.1 
bedoelde installaties, worden 
stookinstallaties met een nominaal 
thermisch vermogen van minder dan 50 
MW die niet meer dan 500 uur per jaar in 
bedrijf zijn, buiten beschouwing gelaten.

Or. en

Motivering

Wederopneming van de oorspronkelijke tekst van de Commissie en amendement 63 van het EP 
in eerste lezing om te voorzien in reservecapaciteit in de vorm van noodgeneratoren, 
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bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Deze installaties leveren geen aanzienlijke emissies op aangezien 
zij in beginsel alleen bij grote stroomstoringen in bedrijf gaan en/of enkele uren per jaar getest 
worden. Ook worden zeer kleine installaties van minder dan 3 MW uitgesloten, want de 
voordelen van opneming van deze installaties wegen in het geheel niet op tegen de kosten en de 
administratieve rompslomp.

Amendement 287
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Bijlage I – punt 1.1

Standpunt van de Raad Amendement

1.1. Het stoken in installaties met een totaal 
nominaal thermisch ingangsvermogen van 
50 MW of meer

1.1. Het stoken in installaties met een totaal 
nominaal thermisch ingangsvermogen van 
20 MW of meer

Or. en

Motivering

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

Amendement 288
Sirpa Pietikäinen

Standpunt van de Raad
Bijlage I – punt 1.1

Standpunt van de Raad Amendement

1.1. Het stoken in installaties met een totaal 
nominaal thermisch ingangsvermogen van 
50 MW of meer

1.1. Het stoken in installaties met een totaal 
nominaal thermisch ingangsvermogen van 
20 MW of meer

Or. en

Motivering

Wederopneming van het standpunt in eerste lezing. Deze installaties zijn een belangrijke bron 
van emissies. Ook omwille van de consistentie met de richtlijn emissiehandel moet de drempel op 
20 MW worden vastgesteld. Bij stookinstallaties die gebruikt worden in zorgfaciliteiten, moet 
voor de berekening van het totale nominale thermische ingangsvermogen uitsluitend rekening 
worden gehouden met het normale exploitatievermogen.
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Amendement 289
Sirpa Pietikäinen

Standpunt van de Raad
Bijlage I - punt 1.1 – paragraaf 1 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Bij het berekenen van het totale nominale 
thermische ingangsvermogen van de in 
punt 1.1 bedoelde installaties, wordt voor 
stookinstallaties die gebruikt worden in 
zorgfaciliteiten, uitsluitend rekening 
gehouden met het normale 
exploitatievermogen.

Or. en

Motivering

Wederopneming van het standpunt in eerste lezing. Deze installaties zijn een belangrijke bron 
van emissies. Ook omwille van de consistentie met de richtlijn emissiehandel moet de drempel op 
20 MW worden vastgesteld. Bij stookinstallaties die gebruikt worden in zorgfaciliteiten, moet 
voor de berekening van het totale nominale thermische ingangsvermogen uitsluitend rekening 
worden gehouden met het normale exploitatievermogen.

Amendement 290
Anja Weisgerber

Standpunt van de Raad
Bijlage I – punt 3.5

Standpunt van de Raad Amendement

3.5. Het fabriceren van keramische 
producten door middel van verhitting, met 
name dakpannen, bakstenen, vuurvaste 
stenen, tegels, aardewerk of porselein met 
een productiecapaciteit van meer dan 75 
ton per dag en/of met een ovencapaciteit 
van meer dan 4 m3 en met een 
plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 
300 kg/m3.

3.5. Het fabriceren van keramische 
producten door middel van verhitting, met 
name dakpannen, bakstenen, vuurvaste 
stenen, tegels, aardewerk of porselein met 
een productiecapaciteit van meer dan 
75 ton per dag en met een 
plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 
300 g/m3.

Or. en

Motivering

Wederopneming van het in eerste lezing aangenomen amendement 117. Zeer kleine installaties, 
zoals intermitterende ovens en niet-industriële ovens die gebruikt worden voor ambachtelijke 
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productie, moeten buiten de werkingssfeer van de richtlijn blijven. Met dit amendement wordt de 
definitie van keramische installaties in geheel Europa geharmoniseerd en vereenvoudigd, terwijl 
de bescherming van het milieu  behouden blijft en de administratieve last verminderd wordt.

Amendement 291
Richard Seeber

Standpunt van de Raad
Bijlage I – punt 3.5

Standpunt van de Raad Amendement

3.5. Het fabriceren van keramische 
producten door middel van verhitting, met 
name dakpannen, bakstenen, vuurvaste 
stenen, tegels, aardewerk of porselein met 
een productiecapaciteit van meer dan 75 
ton per dag en/of met een ovencapaciteit 
van meer dan 4 m3 en met een 
plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 
300 kg/m3.

3.5. Het fabriceren van keramische 
produkten door middel van verhitting, met 
name dakpannen, bakstenen, vuurvaste 
stenen, tegels, aardewerk of porselein met 
een productiecapaciteit van meer dan 75 
ton per dag en met een ovencapaciteit van 
meer dan 4 m3 en met een 
plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 
300 kg/m3. 

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke wederopneming van amendement 117 uit eerste lezing en verduidelijking door de 
woorden “en/of” te vervangen door “en”.

Amendement 292
Salvatore Tatarella

Standpunt van de Raad
Bijlage I – punt 3.5

Standpunt van de Raad Amendement

3.5. Het fabriceren van keramische 
producten door middel van verhitting, met 
name dakpannen, bakstenen, vuurvaste 
stenen, tegels, aardewerk of porselein met 
een productiecapaciteit van meer dan 75 
ton per dag en/of met een ovencapaciteit 
van meer dan 4 m3 en met een 
plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 
300 kg/m3.

3.5. Het fabriceren van keramische 
produkten door middel van verhitting, met 
name dakpannen, bakstenen, vuurvaste 
stenen, tegels, aardewerk of porselein met 
een productiecapaciteit van meer dan 75 
ton per dag en met een ovencapaciteit van 
meer dan 4 m3 en met een 
plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 
300 kg/m3.

Or. it
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Motivering

De door de Raad gekozen formulering creëert dezelfde verwarring en onzekerheid als de 
vigerende richtlijn, omdat niet wordt gezegd of de twee criteria voor het bepalen van het 
toepassingsgebied alternatieven zijn of complementair zijn.

Amendement 293
Miroslav Ouzký

Standpunt van de Raad
Bijlage I - punt 5.3 – letter a – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

a) De verwijdering van ongevaarlijke 
afvalstoffen met een capaciteit van meer 
dan 50 ton per dag door middel van een of 
meer van de volgende activiteiten, met 
uitzondering van de activiteiten bedoeld in 
Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 
mei 1991 inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater1:

a) De verwijdering van ongevaarlijke 
afvalstoffen met een capaciteit van meer 
dan 50 ton droog gewicht per dag door 
middel van een of meer van de volgende 
activiteiten, met uitzondering van de 
activiteiten bedoeld in Richtlijn 
91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 
inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater1:

Or. en

Amendement 294
Miroslav Ouzký

Standpunt van de Raad
Bijlage I - punt 5.3 – letter b – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

b) Nuttige toepassing, of een combinatie 
van nuttige toepassing en verwijdering, van 
ongevaarlijke afvalstoffen met een 
capaciteit van meer dan 75 ton per dag, 
door middel van een of meer van de 
volgende activiteiten, met uitzondering van 
activiteiten die onder Richtlijn 91/271/EEG 
inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater vallen:

b) Nuttige toepassing, of een combinatie 
van nuttige toepassing en verwijdering, van 
ongevaarlijke afvalstoffen met een 
capaciteit van meer dan 75 ton droog 
gewicht per dag, door middel van een of 
meer van de volgende activiteiten, met 
uitzondering van activiteiten die 
onder Richtlijn 91/271/EEG inzake de 
behandeling van stedelijk afvalwater 
vallen:

Or. en
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Amendement 295
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Bijlage I - punt 5.3 – letter b - inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

b) Nuttige toepassing, of een combinatie 
van nuttige toepassing en verwijdering, van 
ongevaarlijke afvalstoffen met een 
capaciteit van meer dan 75 ton per dag, 
door middel van een of meer van de 
volgende activiteiten, met uitzondering van 
activiteiten die onder Richtlijn 91/271/EEG 
inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater vallen:

b) Nuttige toepassing, of een combinatie 
van nuttige toepassing en verwijdering, van 
ongevaarlijke afvalstoffen met een 
capaciteit van meer dan 50 ton per dag, 
door middel van een of meer van de 
volgende activiteiten, met uitzondering van 
activiteiten die onder Richtlijn 91/271/EEG 
inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater vallen:

Or. en

Motivering

Wederopneming van de drempel uit het voorstel van de Commissie.

Amendement 296
Miroslav Ouzký

Standpunt van de Raad
Bijlage I – punt 5.3 – letter b – letter i

Standpunt van de Raad Amendement

i) biologische behandeling; Schrappen

Or. en

Amendement 297
Miroslav Ouzký

Standpunt van de Raad
Bijlage I – punt 5.3 – letter b – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Indien de behandeling van het afval 
beperkt blijft tot anaërobe vergisting, 
bedraagt de maximale capaciteit voor deze 
activiteit 100 ton per dag.

Schrappen
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Or. en

Amendement 298
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Bijlage I – punt 5.3 – letter b – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Indien de behandeling van het afval 
beperkt blijft tot anaërobe vergisting, 
bedraagt de maximale capaciteit voor deze 
activiteit 100 ton per dag.

Schrappen

Or. en

Motivering

Wederopneming van de drempel uit het voorstel van de Commissie.

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

Standpunt van de Raad
Bijlage I – punt 6.6 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

a) met meer dan 40 000 plaatsen voor 
pluimvee;

a) met meer dan 40 000 plaatsen voor 
pluimvee, met uitzondering van kwartels;

Or. fr

Motivering

In de richtlijn worden kwartels (0,25 kg) ingedeeld in de categorie pluimvee en wordt het fokken 
van kwartels gelijkgesteld aan het fokken van kippen (2 kg) en kalkoenen (10 kg), terwijl de 
milieugevolgen veel geringer zijn. Het is daarom van essentieel belang dat rekening wordt 
gehouden met het bijzondere karakter van de kwartelhouderij in vergelijking met andere 
sectoren van de pluimveehouderij. Toepassing van de richtlijn op de kwartelhouderij in 
onevenredig en met milieuargumenten niet te rechtvaardigen. Door deze gelijkstelling dreigt de 
kwartelhouderij in Europa te verdwijnen, waardoor honderden banen verloren zouden gaan.

Amendement 300
Inés Ayala Sender

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 2 – tabel – kolom "vloeibare brandstoffen" – voetnoten 1 en 2 
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(nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Vloeibare brandstoffen Vloeibare brandstoffen

350 3501

250 2502

200 200
1 Behalve in het geval van de ultraperifere 
gebieden waar een waarde van 850 mg/Nm3 zal 
gelden.
2 Behalve in het geval van de ultraperifere 
gebieden waar een waarde van 850 tot 250 
mg/Nm3 (lineaire daling) zal gelden.

Or. en

Amendement 301
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel I – sectie 2 – alinea 1 bis (nieuw) (na de tabel)

Standpunt van de Raad Amendement

Voor installaties die vaste brandstoffen 
gebruiken waarvoor vóór 27 november 
2002 vergunning is verleend of waarvoor 
de exploitant vóór die datum een volledige
aanvraag voor een vergunning heeft 
ingediend, kunnen, mits de installatie 
uiterlijk op 27 november 2003 in gebruik 
is genomen en vóór ... * voorzien was van 
technische inrichtingen voor de 
vermindering van de SO2-emissies 
overeenkomstig de bepalingen van de 
Richtlijnen 2001/80/EG en 2008/1/EG, 
worden vrijgesteld van naleving van de in 
bovenstaande tabel vermelde 
emissiegrenswaarden voor SO2. De 
emissiegrenswaarden die in de 
vergunningen van die stookinstallatie op 
grond van, met name, de voorschriften 
van de Richtlijnen 2001/80/EG en 
2008/1/EG zijn opgenomen, moeten ten 
minste worden gehandhaafd, maar mogen 
niet hoger zijn dan 400 mg/Nm³.
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* PB: datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn.

Or. en

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

Amendement 302
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 2 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Voor stookinstallaties die vaste 
brandstoffen gebruiken waarvoor vóór 27 
november 2002 vergunning is verleend of 
waarvoor de exploitant vóór die datum een 
volledige aanvraag voor een vergunning 
heeft ingediend, mits de installatie uiterlijk 
27 november 2003 in gebruik is genomen, 
en die niet meer dan 1500 bedrijfsuur per 
jaar in bedrijf zijn (voortschrijdend 
gemiddelde over een periode van vijf jaar) 
geldt een SO2-emissiegrenswaarde van 800 
mg/Nm3.

Voor stookinstallaties die vaste 
brandstoffen gebruiken waarvoor vóór 27 
november 2002 vergunning is verleend of 
waarvoor de exploitant vóór die datum een 
volledige aanvraag voor een vergunning 
heeft ingediend, mits de installatie uiterlijk 
27 november 2003 in gebruik is genomen, 
en die niet meer dan 3000 bedrijfsuur per 
jaar in bedrijf zijn (voortschrijdend 
gemiddelde over een periode van vijf jaar) 
geldt een SO2-emissiegrenswaarde van 800 
mg/Nm3.

Or. it

(Sluit aan bij amendement 6.)

Amendement 303
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 2 – alinea 3

Standpunt van de Raad Amendement

Voor stookinstallaties die vloeibare Voor stookinstallaties die vloeibare 
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brandstoffen gebruiken waarvoor vóór 
27 november 2002 vergunning is verleend 
of waarvoor de exploitant vóór die datum 
een volledige aanvraag voor een 
vergunning heeft ingediend, mits de 
installatie uiterlijk 27 november 2003 in 
gebruik is genomen, en die niet meer dan 
1500 bedrijfsuur per jaar in bedrijf zijn, als 
voortschrijdend gemiddelde over een 
periode van vijf jaar, geldt een SO2-
emissiegrenswaarde van 850 mg/Nm3 in 
het geval van installaties met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van 
maximaal 300 MW en van 400 mg/Nm3 in 
het geval van installaties met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van meer 
dan 300 MW.

brandstoffen gebruiken waarvoor vóór 
27 november 2002 vergunning is verleend 
of waarvoor de exploitant vóór die datum 
een volledige aanvraag voor een 
vergunning heeft ingediend, mits de 
installatie uiterlijk 27 november 2003 in 
gebruik is genomen, en die niet meer dan 
3000 bedrijfsuur per jaar in bedrijf zijn, als 
voortschrijdend gemiddelde over een 
periode van vijf jaar, geldt een SO2-
emissiegrenswaarde van 850 mg/Nm3 in 
het geval van installaties met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van 
maximaal 300 MW en van 400 mg/Nm3 in 
het geval van installaties met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van meer 
dan 300 MW.

Or. it

(Sluit aan bij amendement 6.)

Amendement 304
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 2 – alinea 4

Standpunt van de Raad Amendement

Delen van een stookinstallatie waarvan de 
rookgassen via een of meer afzonderlijke 
rookgaskanalen in een gemeenschappelijke 
schoorsteen worden uitgestoten en die niet 
meer dan bedrijfsuur 1500 per jaar in 
bedrijf zijn (als voortschrijdend 
gemiddelde over een periode van vijf jaar), 
kunnen worden onderworpen aan de in de 
twee vorige alinea's vastgestelde 
emissiegrenswaarden in verhouding tot het 
totaal nominaal thermisch vermogen van 
de gehele stookinstallatie. In zulke 
gevallen worden de via elk betrokken 
rookgaskanaal uitgestoten emissies apart 
gecontroleerd.

Delen van een stookinstallatie waarvan de 
rookgassen via een of meer afzonderlijke 
rookgaskanalen in een gemeenschappelijke 
schoorsteen worden uitgestoten en die niet 
meer dan 3000 bedrijfsuur per jaar in 
bedrijf zijn (als voortschrijdend 
gemiddelde over een periode van vijf jaar), 
kunnen worden onderworpen aan de in de 
twee vorige alinea's vastgestelde 
emissiegrenswaarden in verhouding tot het 
totaal nominaal thermisch vermogen van 
de gehele stookinstallatie. In zulke 
gevallen worden de via elk betrokken 
rookgaskanaal uitgestoten emissies apart 
gecontroleerd.

Or. it

(Sluit aan bij amendement 6.)
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Amendement 305
Antonio Masip Hidalgo

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 2 – alinea 4 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Voor een stookinstallatie met een totaal 
nominaal thermisch ingangsvermogen 
van meer dan 900 MW die vóór 31 
december 1975 in gebruik is genomen en 
wordt gestookt met een zodanig mengsel 
van laagcalorische gassen uit 
siderurgische processen en kolen dat de 
kolen 1,5 keer zoveel energie leveren als 
het gas, en die niet meer dan 1500 
bedrijfsuur per jaar in bedrijf is, als 
voortschrijdend gemiddelde over een 
periode van vijf jaar, geldt een SO2-
emissiegrenswaarde van 1 000 mg/Nm3.

Or. en

Amendement 306
Antonio Masip Hidalgo

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Voor een stookinstallatie met een totaal 
nominaal thermisch ingangsvermogen 
van meer dan 900 MW die vóór 31 
december 1975 in gebruik is genomen en 
wordt gestookt met een zodanig mengsel 
van laagcalorische gassen uit 
siderurgische processen en kolen dat de 
kolen 1,5 keer zoveel energie leveren als 
het gas, en die niet meer dan 1500 
bedrijfsuur per jaar in bedrijf is, als 
voortschrijdend gemiddelde over een 
periode van vijf jaar, geldt een SO2-
emissiegrenswaarde van 1 000 mg/Nm3.

Or. en
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Amendement 307
Inés Ayala Sender

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 4 – tabel – kolom "vloeibare brandstoffen" – voetnoot 1 bis 
(nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Vloeibare brandstoffen Vloeibare brandstoffen
450 450

200 (1) 200 1 1bis

150 (1) 150 1 1bis

(1 bis) Behalve in het geval van de ultraperifere 
gebieden waar een waarde van 450 mg/Nm3 zal 
gelden.

Or. en

Amendement 308
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 4 – alinea 3

Standpunt van de Raad Amendement

Voor stookinstallaties die vaste of 
vloeibare brandstoffen gebruiken met een 
totaal nominaal thermisch vermogen van 
niet meer dan 500 MW waarvoor vóór 27 
november 2002 vergunning is verleend of 
die vóór die datum een volledige aanvraag 
voor een vergunning hebben ingediend, op 
voorwaarde dat de installatie uiterlijk 27 
november 2003 operationeel was, en die 
niet meer dan 1 500 bedrijfsuur per jaar in 
bedrijf zijn, als voortschrijdend gemiddelde 
over een periode van vijf jaar, geldt een 
emissiegrenswaarde voor NOx van 450 
mg/Nm3.

Voor stookinstallaties die vaste of 
vloeibare brandstoffen gebruiken met een 
totaal nominaal thermisch vermogen van 
niet meer dan 500 MW waarvoor vóór 27 
november 2002 vergunning is verleend of 
die vóór die datum een volledige aanvraag 
voor een vergunning hebben ingediend, op 
voorwaarde dat de installatie uiterlijk 27 
november 2003 operationeel was, en die 
niet meer dan 3 000 bedrijfsuur per jaar in 
bedrijf zijn, als voortschrijdend gemiddelde 
over een periode van vijf jaar, geldt een 
emissiegrenswaarde voor NOx van 450 
mg/Nm3.

Or. it

(Sluit aan bij amendement 6.)
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Amendement 309
Inés Ayala Sender

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 4 – alinea 3

Standpunt van de Raad Amendement

Voor stookinstallaties die vaste of 
vloeibare brandstoffen gebruiken met een 
totaal nominaal thermisch vermogen van 
niet meer dan 500 MW waarvoor vóór 27 
november 2002 vergunning is verleend of 
die vóór die datum een volledige aanvraag 
voor een vergunning hebben ingediend, op 
voorwaarde dat de installatie uiterlijk 27 
november 2003 operationeel was, en die 
niet meer dan 1 500 bedrijfsuur per jaar in 
bedrijf zijn, als voortschrijdend gemiddelde 
over een periode van vijf jaar, geldt een 
emissiegrenswaarde voor NOx van 450 
mg/Nm3.

Voor stookinstallaties die vaste of 
vloeibare brandstoffen gebruiken met een 
totaal nominaal thermisch vermogen van 
niet meer dan 500 MW waarvoor vóór 27 
november 2002 vergunning is verleend of 
die vóór die datum een volledige aanvraag 
voor een vergunning hebben ingediend, op 
voorwaarde dat de installatie uiterlijk 27 
november 2003 operationeel was, en die 
niet meer dan 1 500 bedrijfsuur per jaar in 
bedrijf zijn, als voortschrijdend gemiddelde 
over een periode van vijf jaar, geldt een 
emissiegrenswaarde voor NOx van 450 
mg/Nm3 (900 mg/Nm3 voor installaties die 
inheemse vaste brandstoffen gebruiken 
met minder dan 10% vluchtige inhoud).

Or. en

Amendement 310
Inés Ayala Sender

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 4 – alinea 4

Standpunt van de Raad Amendement

Voor stookinstallaties die vaste 
brandstoffen gebruiken met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van meer 
dan 500 MW waarvoor vóór 1 juli 1987 
vergunning is verleend en die niet meer 
dan 1 500 bedrijfsuur per jaar in bedrijf 
zijn (voortschrijdend gemiddelde over een 
periode van vijf jaar), geldt een 
emissiegrenswaarde voor NOx van 450 
mg/Nm3. 

Voor stookinstallaties die vaste 
brandstoffen gebruiken met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van meer 
dan 500 MW waarvoor vóór 1 juli 1987 
vergunning is verleend en die niet meer 
dan 1 500 bedrijfsuur per jaar in bedrijf 
zijn (voortschrijdend gemiddelde over een 
periode van vijf jaar), geldt een 
emissiegrenswaarde voor NOx van 450 
mg/Nm3 (900 mg/Nm3 voor installaties die 
inheemse vaste brandstoffen gebruiken 
met minder dan 10% vluchtige inhoud).

Or. en
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Amendement 311
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 4 – alinea 5

Standpunt van de Raad Amendement

Voor stookinstallaties met een totaal 
nominaal thermisch vermogen groter dan 
500 MW die vloeibare brandstoffen 
gebruiken, waarvoor vóór 27 november 
2002 vergunning is verleend of waarvan de 
exploitanten vóór die datum een volledige 
aanvraag voor een vergunning hebben 
ingediend, op voorwaarde dat de installatie 
uiterlijk 27 november 2003 operationeel 
was, en die niet meer dan 1 500 
bedrijfsuur per jaar in bedrijf zijn, als 
voortschrijdend gemiddelde over een 
periode van vijf jaar, geldt een NOx-
emissiegrenswaarde van 400 mg/Nm3.

Voor stookinstallaties met een totaal 
nominaal thermisch vermogen groter dan 
500 MW die vloeibare brandstoffen 
gebruiken, waarvoor vóór 27 november 
2002 vergunning is verleend of waarvan de 
exploitanten vóór die datum een volledige 
aanvraag voor een vergunning hebben 
ingediend, op voorwaarde dat de installatie 
uiterlijk 27 november 2003 operationeel 
was, en die niet meer dan 3 000 
bedrijfsuur per jaar in bedrijf zijn, als 
voortschrijdend gemiddelde over een 
periode van vijf jaar, geldt een NOx-
emissiegrenswaarde van 400 mg/Nm3.

Or. it

(Sluit aan bij amendement 6.)

Amendement 312
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 4 – alinea 6

Standpunt van de Raad Amendement

Delen van een stookinstallatie waarvan de 
rookgassen via één of meer afzonderlijke 
rookgaskanalen in een gemeenschappelijke 
schoorsteen worden uitgestoten en die niet 
meer dan 1 500 bedrijfsuur per jaar in 
bedrijf zijn, als voortschrijdend gemiddelde 
over een periode van vijf jaar, kunnen aan 
de in de drie voorgaande alinea's genoemde 
emissiegrenswaarden worden onderworpen 
voor het totale nominale thermisch 
vermogen van de volledige stookinstallatie. 
In zulke gevallen worden de via elk 

Delen van een stookinstallatie waarvan de 
rookgassen via één of meer afzonderlijke 
rookgaskanalen in een gemeenschappelijke 
schoorsteen worden uitgestoten en die niet 
meer dan 3 000 bedrijfsuur per jaar in 
bedrijf zijn, als voortschrijdend gemiddelde 
over een periode van vijf jaar, kunnen aan 
de in de drie voorgaande alinea's genoemde 
emissiegrenswaarden worden onderworpen 
voor het totale nominale thermisch 
vermogen van de volledige stookinstallatie. 
In zulke gevallen worden de via elk 
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betrokken rookgaskanaal uitgestoten 
emissies apart gecontroleerd.

betrokken rookgaskanaal uitgestoten 
emissies apart gecontroleerd.

Or. it

(Sluit aan bij amendement 6.)

Amendement 313
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel I - sectie 4 – alinea 6 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Voor stookinstallaties die inheemse vaste 
brandstoffen gebruiken met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van meer 
dan 300 MW geldt een 
emissiegrenswaarde voor NOx van 400 
mg/Nm3.

Or. xm

(Sluit aan bij amendement 6.)

Motivering

Aangezien er voor stookinstallaties die inheemse vaste brandstoffen stoken een uitzondering 
wordt gemaakt ten aanzien van de grenswaarden voor de SO2-emissies (art. 31), moet er ook een 
uitzondering komen voor de NOx-waarden gezien het feit dat inheemse vaste brandstoffen 
gewoonlijk een lage calorische waarde hebben.

Amendement 314
Christa Klaß

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 5 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

Voor gasturbines (met inbegrip van STEG) 
die als vloeibare brandstof lichte of 
halfzware distillaten gebruiken, geldt een 
NOx-emissiegrenswaarde van 90 mg/Nm3

en een CO2-emissiegrenswaarde van 100 
mg/Nm3.

Voor gasturbines (met inbegrip van STEG) 
die als vloeibare brandstof lichte of 
halfzware distillaten gebruiken, geldt een 
NOx-emissiegrenswaarde van 120 mg/Nm3

en een CO2-emissiegrenswaarde van 100 
mg/Nm3, als zij minder dan 500 
bedrijfsuur per jaar met vervangende 
brandstof worden aangedreven.
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Or. de

Motivering

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.

Amendement 315
Christa Klaß

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 5 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

De in dit punt genoemde 
emissiegrenswaarden gelden niet voor 
gasturbines die, voor noodgevallen, minder 
dan 500 bedrijfsuur per jaar in bedrijf zijn. 
De exploitant van dergelijke installaties 
registreert de gepresteerde bedrijfsuren.

De in dit punt genoemde 
emissiegrenswaarden gelden niet voor 
gasturbines die, voor noodgevallen of 
uitsluitend bij piekbelasting in de 
energievoorziening, minder dan 500 
bedrijfsuur per jaar in bedrijf zijn. De 
exploitant van dergelijke installaties 
registreert de gepresteerde bedrijfsuren.

Or. de

Motivering

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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Amendement 316
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 6 – tabel – kopje

Standpunt van de Raad Amendement

Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx
en CO voor met gas gestookte installaties

Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx
voor met gas gestookte installaties

Or. en

Motivering

De hier voorgestelde invoering van emissiegrenswaarden voor CO uit met gas gestookte 
installaties moet worden vermeden. Met het oog op het subsidiariteitsbeginsel moeten CO-
emissies alleen via de nationale wetgeving worden aangepakt.

Amendement 317
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 6 – tabel – kolom "CO"

Standpunt van de Raad Amendement

CO Schrappen
100
-
-
100
-
100

Or. en

Motivering

De hier voorgestelde invoering van emissiegrenswaarden voor CO uit met gas gestookte 
installaties moet worden vermeden. Met het oog op het subsidiariteitsbeginsel moeten CO-
emissies alleen via de nationale wetgeving worden aangepakt.
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Amendement 318
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 6 – tabel

Standpunt van de Raad

6. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor NOx en CO voor met gas gestookte installaties

NOx CO

Met gas gestookte installaties, uitgezonderd 
gasturbines en gasmotoren 

100 100

Met hoogovengas, cokesovengas of gassen met 
lage calorische waarde verkregen door 
vergassing van raffinaderijresiduen gestookte 
installaties, uitgezonderd gasturbines en 
gasmotoren

200 (4) --

Met andere gassen gestookte installaties, 
uitgezonderd gasturbines en gasmotoren 

200 (4) --

Gasturbines (met inbegrip van STEG) die met 
aardgas worden gestookt(1)

50 (2)(3) 100

Gasturbines (met inbegrip van STEG) die met 
andere gassen worden gestookt(4)

120 --

Gasmotoren 100 100

Amendement van het Parlement
NOx CO

Met gas gestookte installaties met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van ten 
hoogste 300 MW, uitgezonderd gasturbines en 
gasmotoren 

150 100

Met hoogovengas, cokesovengas of gassen met 
lage calorische waarde verkregen door 
vergassing van raffinaderijresiduen gestookte 
installaties, uitgezonderd gasturbines en 
gasmotoren

200 (4) --

Met andere gassen gestookte installaties, 
uitgezonderd gasturbines en gasmotoren 

200 (4) --

Gasturbines (met inbegrip van STEG) die met 
aardgas worden gestookt(1)

50 (2)(3) 100

Gasturbines (met inbegrip van STEG) die met 
andere gassen worden gestookt(4)

120 --

Gasmotoren 200 200

Or. en

Motivering

Emissiegrenswaarden voor NOx voor met gas gestookte installaties moeten haalbaar zijn zonder 
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dat er onevenredig hoge kosten in vergelijking met het milieuvoordeel ontstaan. De voorgestelde 
emissiegrenswaarden voor bestaande stookinstallaties met een vermogen tot 300 MW en 
gasmotoren zijn alleen met primaire maatregelen niet haalbaar en zouden de invoering van 
onevenredig dure secundaire reinigingsapparatuur noodzakelijk maken.

Amendement 319
Inés Ayala Sender

Standpunt van de Raad
Bijlage VI - deel 1 - sectie 6 - tabel - rij 7 bis (nieuw)

Amendement

NOx CO

Gasmotoren die met laagcalorische gassen 
van siderurgische processsen en aardgas 
worden gestookt

200 -

Or. en

Amendement 320
Antonio Masip Hidalgo

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel I - sectie 6 – voetnoot 4 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

4bis 200 mg/Nm3 voor gasmotoren die met 
laagcalorische gassen van siderurgische 
processsen en aardgas worden gestookt

Or. en

Amendement 321
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 6 – alinea 2 (na de voetnoten)

Standpunt van de Raad Amendement

Voor gasturbines (met inbegrip van 
STEG), zijn de in de tabel in dit punt 
vermelde NOx- en CO-
emissiegrenswaarden slechts van 
toepassing bij een belading van meer dan 

Voor gasturbines (met inbegrip van 
STEG), zijn de in de tabel in dit punt 
vermelde NOx-emissiegrenswaarden 
slechts van toepassing bij een belading van 
meer dan 70% onder ISO-
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70%. basisbelastingsomstandigheden.

Or. en

Motivering

De hier voorgestelde invoering van emissiegrenswaarden voor CO uit met gas gestookte 
installaties moet worden vermeden. Met het oog op het subsidiariteitsbeginsel moeten CO-
emissies alleen via de nationale wetgeving worden aangepakt.

Amendement 322
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 6 – alinea 3 (na de voetnoten)

Standpunt van de Raad Amendement

Voor gasturbines (met inbegrip van 
STEG) waarvoor vóór 27 november 2002 
vergunning is verleend of waarvan de 
exploitant vóór die datum een volledige 
aanvraag voor een vergunning heeft 
ingediend, op voorwaarde dat de installatie 
uiterlijk 27 november 2003 operationeel 
was, en die niet meer dan 1 500 bedrijfsuur 
per jaar in bedrijf zijn, als voortschrijdend 
gemiddelde over een periode van vijf jaar, 
geldt een NOx-emissiegrenswaarde van 
150 mg/Nm3 in het geval van met aardgas 
gestookte turbines en van 200 mg/Nm3 in 
het geval van met andere gassen of met 
vloeibare brandstoffen gestookte turbines.

Voor gasgestookte verbrandingseenheden
waarvoor vóór 27 november 2002 
vergunning is verleend of waarvan de 
exploitant vóór die datum een volledige 
aanvraag voor een vergunning heeft 
ingediend, op voorwaarde dat de installatie 
uiterlijk 27 november 2003 operationeel 
was, en die niet meer dan 1 500 bedrijfsuur 
per jaar in bedrijf zijn, als voortschrijdend 
gemiddelde over een periode van vijf jaar, 
geldt een NOx-emissiegrenswaarde van 
150 mg/Nm3 in het geval van met aardgas 
gestookte turbines en van 200 mg/Nm3 in 
het geval van met andere gassen of met 
vloeibare brandstoffen gestookte turbines.

Or. en

Motivering

Ten behoeve van de gelijke behandeling van alle installatietypen en brandstoffen moet de 
bestaande uitzondering voor gasturbines worden uitgebreid tot alle typen gasgestookte 
verbrandingseenheden, waaronder ketels, gasturbines en gasmotoren. Soortgelijke 
uitzonderingen zijn gepland voor stookinstallaties die met vaste of vloeibare brandstoffen 
worden gestookt.
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Amendement 323
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 6 – alinea 3 (na de voetnoten)

Standpunt van de Raad Amendement

Voor gasturbines (met inbegrip van STEG) 
waarvoor vóór 27 november 2002 
vergunning is verleend of waarvan de 
exploitant vóór die datum een volledige 
aanvraag voor een vergunning heeft 
ingediend, op voorwaarde dat de installatie 
uiterlijk 27 november 2003 operationeel 
was, en die niet meer dan 1 500 
bedrijfsuur per jaar in bedrijf zijn, als 
voortschrijdend gemiddelde over een 
periode van vijf jaar, geldt een NOx-
emissiegrenswaarde van 150 mg/Nm3 in 
het geval van met aardgas gestookte 
turbines en van 200 mg/Nm3 in het geval 
van met andere gassen of met vloeibare 
brandstoffen gestookte turbines.

Voor gasturbines (met inbegrip van STEG) 
waarvoor vóór 27 november 2002 
vergunning is verleend of waarvan de 
exploitant vóór die datum een volledige 
aanvraag voor een vergunning heeft 
ingediend, op voorwaarde dat de installatie 
uiterlijk 27 november 2003 operationeel 
was, en die niet meer dan 3.000 
bedrijfsuur per jaar in bedrijf zijn, als 
voortschrijdend gemiddelde over een 
periode van vijf jaar, geldt een NOx-
emissiegrenswaarde van 150 mg/Nm3 in 
het geval van met aardgas gestookte 
turbines en van 200 mg/Nm3 in het geval 
van met andere gassen of met vloeibare 
brandstoffen gestookte turbines.

Or. it

(Sluit aan bij amendement 6.)

Amendement 324
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 6 – alinea 4 (na de voetnoten) 

Standpunt van de Raad Amendement

Delen van een stookinstallatie waarvan de 
rookgassen via één of meer afzonderlijke 
rookgaskanalen in een gemeenschappelijke 
schoorsteen worden uitgestoten en die niet 
meer dan 1 500 bedrijfsuur per jaar in 
bedrijf zijn, als voortschrijdend gemiddelde 
over een periode van vijf jaar, kunnen aan 
de in de voorgaande alinea genoemde 
emissiegrenswaarden worden onderworpen 
voor het totale nominale thermisch 
vermogen van de volledige stookinstallatie. 
In zulke gevallen worden de via elk 

Delen van een stookinstallatie waarvan de 
rookgassen via één of meer afzonderlijke 
rookgaskanalen in een gemeenschappelijke 
schoorsteen worden uitgestoten en die niet 
meer dan 3 000 bedrijfsuur per jaar in 
bedrijf zijn, als voortschrijdend gemiddelde 
over een periode van vijf jaar, kunnen aan 
de in de voorgaande alinea genoemde 
emissiegrenswaarden worden onderworpen 
voor het totale nominale thermisch 
vermogen van de volledige stookinstallatie. 
In zulke gevallen worden de via elk 
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betrokken rookgaskanaal uitgestoten 
emissies apart gecontroleerd.

betrokken rookgaskanaal uitgestoten 
emissies apart gecontroleerd.

Or. it

(Sluit aan bij amendement 6.)

Amendement 325
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 1 – sectie 6 – alinea 5 (na de voetnoten)

Standpunt van de Raad Amendement

De in dit punt vermelde 
emissiegrenswaarden zijn niet van 
toepassing op gasturbines en gasmotoren
die, voor noodgevallen, minder dan 500 
bedrijfsuur per jaar in bedrijf zijn. De 
exploitant van dergelijke installaties 
registreert de uren gedurende welke deze in 
bedrijf zijn.

De in dit punt genoemde 
emissiegrenswaarden zijn niet van 
toepassing op gasgestookte 
verbrandingseenheden die minder dan 500 
bedrijfsuur per jaar in bedrijf zijn. De 
exploitant van dergelijke installaties 
registreert de uren gedurende welke deze in 
bedrijf zijn.

Or. en

Motivering

De 500 uur-uitzondering moet gelden voor alle gasgestookte installatietypen en alle doeleinden. 
Aangezien de term “noodgevallen” in de lidstaten op uiteenlopende wijze geïnterpreteerd zou 
kunnen worden, moet de verwijzing hiernaar worden geschrapt.

Amendement 326
Oreste Rossi

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel I – sectie 6 – alinea 5 bis (nieuw) (na de voetnoten)

Standpunt van de Raad Amendement

Voor met gasvormige brandstoffen 
gestookte stookinstallaties met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van ten 
hoogste 500 MW, waarvoor vóór 27 
november 2002 vergunning is verleend of 
waarvan de exploitanten vóór die datum 
een volledige aanvraag voor een 
vergunning hebben ingediend, op 
voorwaarde dat de installatie uiterlijk 27 
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november 2003 operationeel was, en die 
niet meer dan 3.000 bedrijfsuur per jaar 
in bedrijf zijn, als voortschrijdend 
gemiddelde over een periode van vijf jaar, 
geldt een NOx-emissiegrenswaarde van 
200 mg/Nm3.

Or. it

(Sluit aan bij amendement 6.)

Motivering

Met gasvormige brandstoffen gestookte krachtcentrales die worden ingeschakeld om 
productiepieken op te vangen, vallen buiten deze richtlijn. Dit hiaat kan worden verholpen door 
deze tekst toe te voegen.

Amendement 327
Christa Klaß

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 2 – sectie 5 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

Voor gasturbines (met inbegrip van STEG) 
die als vloeibare brandstof lichte of 
halfzware distillaten gebruiken, geldt een 
NOx-emissiegrenswaarde van 50 mg/Nm3

en een CO2-emissiegrenswaarde van 100 
mg/Nm3.

Voor gasturbines (met inbegrip van STEG) 
die als vloeibare brandstof lichte of 
halfzware distillaten gebruiken, geldt een 
NOx-emissiegrenswaarde van 120 mg/Nm3

en een CO2-emissiegrenswaarde van 100 
mg/Nm3, als zij minder dan 500 
bedrijfsuur per jaar met vervangende 
brandstof worden aangedreven.

Or. de

Motivering

Gasturbines kunnen niet altijd met aardgas worden gestookt, maar moeten ook op vloeibare 
brandstoffen kunnen draaien. Dit is van belang als er onvoldoende aardgas beschikbaar is. De 
voorgestelde grenswaarden kunnen, ook al wordt gebruik gemaakt van de modernste techniek, 
alleen worden gehaald met behulp van onevenredig grote hoeveelheden water en ammoniak. De 
grenswaarden die de Raad voorstelt, sluiten niet aan bij de grenswaarden in de richtlijn grote 
stookinstallaties. Daarin staat dat de gemeten NOx-emissies tussen 120 en 350 mg/Nm³ moeten 
liggen.
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Amendement 328
Christa Klaß

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 2 – sectie 5 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

De in dit punt genoemde 
emissiegrenswaarden gelden niet voor 
gasturbines die, voor noodgevallen, minder 
dan 500 bedrijfsuur per jaar in bedrijf zijn. 
De exploitant van dergelijke installaties 
registreert de uren gedurende welke deze in 
bedrijf zijn.

De in dit punt genoemde 
emissiegrenswaarden gelden niet voor 
gasturbines die, voor noodgevallen of 
uitsluitend bij piekbelasting in de 
energievoorziening, minder dan 500 
bedrijfsuur per jaar in bedrijf zijn. De 
exploitant van dergelijke installaties 
registreert de uren gedurende welke deze in 
bedrijf zijn.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij amendement op bijlage V – deel 2 – sectie 5 – alinea 1. 

Amendement 329
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 2 – punt 6 – tabel – kopje en kolom "CO"

Standpunt van de Raad Amendement

6. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor 
NOx en CO voor met gas gestookte 
installaties

6. Emissiegrenswaarden (mg/Nm3) voor 
NOx voor met gas gestookte installaties

CO
100
100
100

Or. en

Motivering

De hier voorgestelde invoering van emissiegrenswaarden voor CO uit met gas gestookte 
installaties moet worden vermeden. Met het oog op het subsidiariteitsbeginsel moeten CO-
emissies alleen via de nationale wetgeving worden aangepakt.
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Amendement 330
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 2 – punt 6 – tabel 

Standpunt van de Raad

NOx CO
Stookinstallaties, andere dan gasturbines en 
gasmotoren 

100 100

Gasturbines (met inbegrip van STEG) 50 (1) 100
Gasmotoren 75 100
Opmerkingen
(1) Voor single-cyclus gasturbines die een rendement hebben dat hoger is dan 35% (bepaald in ISO-
basisbelastingsomstandigheden), is de emissiegrenswaarde voor NOx 50x*η/35, waarbij η het in procenten 
uitgedrukte rendement van de gasturbine is, in ISO-basisbelastingsomstandigheden.

Amendement van het Parlement
NOx

(1) CO
Stookinstallaties met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van ten hoogste 300 MW, 
andere dan gasturbines en gasmotoren  

150 100

Met aardgas gestookte installaties met een 
totaal nominaal thermisch vermogen van meer 
dan 300 MW, uitgezonderd gasturbines en 
gasmotoren

100 100

Gasturbines (met inbegrip van STEG) 50 100
Gasmotoren 200 200
Opmerkingen
(1) For gas turbines having an efficiency greater than 35 % – determined at ISO base load conditions – the 
emission limit value for NOx shall be 50xη/35 where η is the gas turbine efficiency at ISO base load conditions 
expressed as a percentage.

Or. en

Motivering

NOx-ELVs for existing gas-fired combustion plants should be achievable without causing 
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 differentiate 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.
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Amendement 331
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 2 – sectie 6 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Voor gasturbines (met inbegrip van 
STEG), zijn de in de tabel in dit punt 
vermelde NOx- en CO-
emissiegrenswaarden slechts van 
toepassing bij een belading van meer dan 
70%.

Voor gasturbines (met inbegrip van 
STEG), zijn de in de tabel in dit punt 
vermelde NOx-emissiegrenswaarden 
slechts van toepassing bij een belading van 
meer dan 70%, in ISO-
basisbelastingsomstandigheden.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op bijlage V – deel 2 – punt 6 – tabel – kopje en kolom "CO".

Amendement 332
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 2 – sectie 6 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Voor gasturbines (met inbegrip van 
STEG), zijn de in de tabel in dit punt 
vermelde NOx- en CO-
emissiegrenswaarden slechts van 
toepassing bij een belading van meer dan 
70%.

Voor gasturbines (met inbegrip van 
STEG), zijn de in de tabel in dit punt 
vermelde NOx- en CO-
emissiegrenswaarden slechts van 
toepassing bij een belading van meer dan 
70%, in ISO-
basisbelastingsomstandigheden.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op bijlage V – deel 2 – sectie 6 – tabel. 



AM\810395NL.doc 29/42 PE440.003v01-00

NL

Amendement 333
Thomas Ulmer

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 2 – sectie 6 – alinea 3

Standpunt van de Raad Amendement

De in dit punt vermelde 
emissiegrenswaarden zijn niet van 
toepassing op gasturbines en gasmotoren
die, voor noodgevallen, minder dan 500 
bedrijfsuur per jaar in bedrijf zijn. De 
exploitant van dergelijke installaties 
registreert de uren gedurende welke deze in 
bedrijf zijn.

De in dit punt genoemde 
emissiegrenswaarden zijn niet van 
toepassing op gasgestookte 
verbrandingseenheden die minder dan 500 
bedrijfsuur per jaar in bedrijf zijn. De 
exploitant van dergelijke installaties 
registreert de uren gedurende welke deze in 
bedrijf zijn.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op bijlage V – deel 2 – sectie 6 – tabel. 

Amendement 334
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 3 – sectie 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. De concentratie zwaveldioxide, 
stikstofoxiden en stof in rookgassen van 
elke stookinstallatie met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van 100 
MW of meer wordt continu gemeten.

1. De concentratie zwaveldioxide, 
stikstofoxiden, koolmonoxide en stof in 
rookgassen van elke stookinstallatie met 
een nominaal thermisch vermogen van 
100 MW of meer wordt continu gemeten.

De concentratie koolmonoxide in 
rookgassen van met gasvormige
brandstoffen gestookte installaties met 
een totaal nominaal thermisch vermogen 
van 100 MW of meer wordt continu 
gemeten. 

Or. en

Motivering

Amendement 76 eerste lezing EP.
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Amendement 335
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 4 – sectie 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Bij continumetingen worden de in de 
delen 1 en 2 bedoelde 
emissiegrenswaarden geacht te zijn 
nageleefd, indien uit de evaluatie van de 
meetresultaten voor de bedrijfsduur tijdens 
een kalenderjaar blijkt dat aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

1. Bij continumetingen worden de in de 
delen 1 en 2 bedoelde 
emissiegrenswaarden geacht te zijn 
nageleefd, indien uit de evaluatie van de 
meetresultaten voor de bedrijfsduur tijdens 
een kalenderjaar blijkt dat aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

a) geen gevalideerd maandgemiddelde is 
hoger dan de in de delen 1 en 2 vermelde 
toepasselijke emissiegrenswaarden;

a) geen gevalideerd daggemiddelde is 
hoger dan de in de delen 1 en 2 vermelde 
toepasselijke emissiegrenswaarden;

b) geen gevalideerd daggemiddelde is 
hoger dan 110% van de in de delen 1 en 2 
vermelde toepasselijke 
emissiegrenswaarden;
c) voor stookinstallaties die uitsluitend uit 
met steenkool gestookte ketels bestaan met 
een totaal nominaal thermisch vermogen 
van minder dan 50 MW, is geen 
gevalideerd daggemiddelde hoger dan 
150% van de in de delen 1 en 2 vermelde 
toepasselijke emissiegrenswaarden;
d) 95% van alle gevalideerde 
uurgemiddelden in één jaar is niet hoger 
dan 200% van de in de delen 1 en 2 
vermelde toepasselijke 
emissiegrenswaarden.

b) 95% van alle gevalideerde 
uurgemiddelden in één jaar is niet hoger 
dan 200% van de in de delen 1 en 2 
vermelde toepasselijke 
emissiegrenswaarden.

De "gevalideerde gemiddelden" worden 
bepaald overeenkomstig deel 3, punt 10.

De "gevalideerde gemiddelden" worden 
bepaald overeenkomstig deel 3, punt 10.

Voor de berekening van de gemiddelde 
emissiewaarden, worden de waarden die 
zijn gemeten tijdens de in artikel 30, leden 
5 en 6, en artikel 37 bedoelde periodes en 
de periodes van opstarten en stilleggen, 
buiten beschouwing gelaten.

Or. en
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Motivering

Wederopneming van amendement 77 uit eerste lezing. Hoewel de BBT-referentiedocumenten 
dagelijkse gemiddelen weergeven, is de voorwaarde in bijlage V dat op maandelijkse basis aan 
de emissiegrenswaarden wordt voldaan. Daarnaast mogen de daggemiddelden niet hoger zijn 
dan 110% van de emissiegrenswaarden en mag 95% van de uurgemiddelden in één jaar niet 
hoger zijn dan het dubbele van de emissiegrenswaarden. In het voorstel van de Commissie wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen installaties van vóór en van na 2016. Hoewel dezelfde 
nalevingsvoorschriften voor nieuwe en bestaande installaties worden gehanteerd, moeten deze 
worden aangepast aan de BBT-conclusies in het BBT-referentiedocument, die uitgaan van de 
daggemiddelden en niet van de maandgemiddelden.

Amendement 336
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 4 – sectie 1 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Bij continumetingen worden de in de 
delen 1 en 2 bedoelde 
emissiegrenswaarden geacht te zijn 
nageleefd, indien uit de evaluatie van de 
meetresultaten voor de bedrijfsduur tijdens 
een kalenderjaar blijkt dat aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

1. Bij continumetingen worden de in de 
delen 1 en 2 bedoelde 
emissiegrenswaarden geacht te zijn 
nageleefd, indien uit de evaluatie van de 
meetresultaten voor de bedrijfsduur tijdens 
een kalenderjaar blijkt dat aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

a) geen gevalideerd maandgemiddelde is 
hoger dan de in de delen 1 en 2 vermelde 
toepasselijke emissiegrenswaarden;

a) geen gevalideerd daggemiddelde is 
hoger dan de in de delen 1 en 2 vermelde 
toepasselijke emissiegrenswaarden;

b) geen gevalideerd daggemiddelde is 
hoger dan 110% van de in de delen 1 en 2 
vermelde toepasselijke 
emissiegrenswaarden;
c) voor stookinstallaties die uitsluitend uit 
met steenkool gestookte ketels bestaan met 
een totaal nominaal thermisch vermogen 
van minder dan 50 MW, is geen 
gevalideerd daggemiddelde hoger dan 
150% van de in de delen 1 en 2 vermelde 
toepasselijke emissiegrenswaarden;
d) 95% van alle gevalideerde 
uurgemiddelden in één jaar is niet hoger 
dan 200% van de in de delen 1 en 2 
vermelde toepasselijke 
emissiegrenswaarden.

b) 95% van alle gevalideerde 
uurgemiddelden in één jaar is niet hoger 
dan 200% van de in de delen 1 en 2 
vermelde toepasselijke 
emissiegrenswaarden.
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Or. en

Motivering

Amendement 77 eerste lezing EP.

Amendement 337
Sirpa Pietikäinen

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 4 – sectie 1 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Bij continumetingen worden de in de 
delen 1 en 2 bedoelde
emissiegrenswaarden geacht te zijn 
nageleefd, indien uit de evaluatie van de 
meetresultaten voor de bedrijfsduur tijdens 
een kalenderjaar blijkt dat aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

1. Bij continumetingen worden de in de 
delen 1 en 2 bedoelde 
emissiegrenswaarden geacht te zijn 
nageleefd, indien uit de evaluatie van de 
meetresultaten voor de bedrijfsduur tijdens 
een kalenderjaar blijkt dat aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

a) geen gevalideerd maandgemiddelde is 
hoger dan de in de delen 1 en 2 vermelde 
toepasselijke emissiegrenswaarden;

 a)  geen gevalideerd daggemiddelde is 
hoger dan de in de delen 1 en 2 vermelde 
toepasselijke emissiegrenswaarden; 
alsmede

b) geen gevalideerd daggemiddelde is 
hoger dan 110% van de in de delen 1 en 2 
vermelde toepasselijke 
emissiegrenswaarden;
c) voor stookinstallaties die uitsluitend uit 
met steenkool gestookte ketels bestaan met 
een totaal nominaal thermisch vermogen 
van minder dan 50 MW, is geen 
gevalideerd daggemiddelde hoger dan 
150% van de in de delen 1 en 2 vermelde 
toepasselijke emissiegrenswaarden;
d) 95% van alle gevalideerde 
uurgemiddelden in één jaar is niet hoger 
dan 200% van de in de delen 1 en 2 
vermelde toepasselijke 
emissiegrenswaarden.

b) 95% van alle gevalideerde 
uurgemiddelden in één jaar is niet hoger 
dan 200% van de in de delen 1 en 2 
vermelde toepasselijke 
emissiegrenswaarden.

Or. en

Motivering

Wederopneming van amendement 77 uit eerste lezing. Hoewel de BBT-referentiedocumenten 
dagelijkse gemiddelen weergeven, is de voorwaarde in bijlage V dat op maandelijkse basis aan 
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de emissiegrenswaarden wordt voldaan. Daarnaast mogen de daggemiddelden niet hoger zijn 
dan 110% van de emissiegrenswaarden en mag 95% van de uurgemiddelden in één jaar niet 
hoger zijn dan het dubbele van de emissiegrenswaarden. In het voorstel van de Commissie wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen installaties van vóór en van na 2016. Hoewel dezelfde 
nalevingsvoorschriften voor nieuwe en bestaande installaties worden gehanteerd, moeten deze 
worden aangepast aan de BBT-conclusies in het BBT-referentiedocument, die uitgaan van de 
daggemiddelden en niet van de maandgemiddelden.

Amendement 338
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Bijlage V - deel 5

Standpunt van de Raad Amendement

Deel 5 Schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping van het nieuwe deel 5 dat door de Raad is opgenomen en verband houdt met artikel 
31.

Amendement 339
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Bijlage V - deel 5 – tabel 1

Standpunt van de Raad
1. Minimaal ontzwavelingspercentage voor stookinstallaties als bedoeld in artikel 30, lid 2

Minimaal ontzwavelingspercentageTotaal 
nominaal 
thermisch 
vermogen 
(mw)

Installaties waarvoor vóór 27 november 2002 
vergunning is verleend of waarvan de exploitant 
vóór die datum een volledige aanvraag voor een 

vergunning heeft ingediend, op voorwaarde dat de 
installatie uiterlijk 27 november 2003 

operationeel was

Overige installaties

50-100 80 % 92 %

100-300 90 % 92 %

> 300 96 % (1) 96 %
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Opmerking

(1) Voor stookinstallaties waarin olieschalie wordt gestookt, bedraagt het minimale ontzwavelingspercentage 
95%.

Amendement
1.  Minimaal ontzwavelingspercentage en emissiegrenswaarden voor stookinstallaties als 
bedoeld in artikel 30, lid 2

Minimaal ontzwavelingspercentage en emissiegrenswaardenTotaal 
nominaal 
thermisch 
vermogen 
(mw)

Installaties waarvoor vóór 27 november 2002 
vergunning is verleend of waarvan de exploitant 
vóór die datum een volledige aanvraag voor een 

vergunning heeft ingediend, op voorwaarde dat de 
installatie uiterlijk 27 november 2003 

operationeel was

Overige installaties

50-100 80 % met een emissiegrenswaarde van 650 mg/Nm3 92 % met een 
emissiegrens-
waarde van 
600 mg/Nm3

100-300 90 % met een emissiegrens-waarde van 450 mg/Nm3 92 % met een 
emissiegrens-
waarde van 
400 mg/Nm3

> 300 96 % met een emissiegrens-waarde van 450 mg/Nm3 (1) 96 % met een 
emissiegrens-
waarde van 
400 mg/Nm3

Opmerking

(1) Voor stookinstallaties waarin olieschalie wordt gestookt, bedraagt het minimale ontzwavelingspercentage 
95% met een emissiegrenswaarde 450 mg/Nm3.

Or. en

Motivering

Aanpassing van nieuwe, door de Raad geïntroduceerde vrijstellingen.
Grote stookinstallaties die gebruik maken van inheemse vaste brandstoffen met een hoog 
zwavelgehalte (bijv. bruinkool), dragen het meest bij aan de zwaveluitstoot in Europa. Ter 
bescherming van het milieu moeten de minimale ontzwavelingspercentages ten minste worden 
gekoppeld aan deze emissiegrenswaarden, die minder ambitieus zijn dan de grenswaarden die 
gelden voor brandstoffen met een laag zwavelgehalte.
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Amendement 340
Inés Ayala Sender

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 5 – tabel 1 – voetnoot 1 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(1 bis) Voor installaties waarvoor vóór 1 
juli 1987 vergunning is verleend en die 
vóór 2000 waren voorzien van 
rookgasontzwaveling en tevens vóór 1 
januari 2008 van technologieën als 
bedoeld in Richtlijn 2001/80/EG, bedraagt 
het minimale ontzwavelingspercentage 
93%. 

Or. en

Amendement 341
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Bijlage V - deel 5 – tabel 2

Standpunt van de Raad
2. Minimaal ontzwavelingspercentage voor stookinstallaties als bedoeld in artikel 30, lid 3

Totaal nominaal thermisch vermogen (mw) Minimaal ontzwavelingspercentage

50-100 93 %

100-300 93 %

> 300 97 %

Amendement
2. Minimaal ontzwavelingspercentage en emissiegrenswaarden voor stookinstallaties als 

bedoeld in artikel 30, lid 3
Totaal nominaal thermisch vermogen (mw) Minimaal ontzwavelingspercentage

50-100 93% met een emissiegrens-waarde van 
600 mg/Nm3

100-300 93% met een emissiegrens-waarde van 
400 mg/Nm3

> 300 97% met een emissiegrenswaarde van 400 mg/Nm3

Or. en
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Motivering

Zie motivering bij amendement op bijlage V – deel 5 – tabel 1.

Amendement 342
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Bijlage V - deel 6

Standpunt van de Raad Amendement

De in deel 5 van deze bijlage genoemde 
ontzwavelingspercentages gelden als 
gemiddelde maandelijkse grenswaarde.

De in deel 5 van deze bijlage genoemde 
ontzwavelingspercentages gelden als 
gemiddelde dagelijkse grenswaarde.

Or. en

Motivering

Aanpassing van nieuwe, door de Raad geïntroduceerde vrijstelling. Hoewel de BBT-
referentiedocumenten dagelijkse gemiddelen weergeven, is de voorwaarde in bijlage V dat op 
maandelijkse basis aan de emissiegrenswaarden wordt voldaan. De huidige tekst moet worden 
aangepast aan het BBT-referentiedocument, waarin wordt uitgegaan van daggemiddelden en 
niet van maandgemiddelden.

Amendement 343
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Bijlage V - deel 7

Standpunt van de Raad Amendement

Deel 7 Schrappen

Or. en

Motivering

Amendeert een nieuw door de Raad geïntroduceerd artikel.
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Amendement 344
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Bijlage V - deel 7 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

a) voor stookinstallaties waarvoor vóór 27 
november 2002 vergunning is verleend of 
waarvan de exploitant vóór die datum een 
volledige aanvraag voor een vergunning 
heeft ingediend, op voorwaarde dat de 
installatie uiterlijk 27 november 2003 
operationeel was: 1000 mg/Nm3;

a) 350 mg/Nm3;

Or. en

Motivering

Aanpassing van door de Raad toegevoegde nieuwe tekst. Er moeten voor grote stookinstallaties 
(gsi’s) in raffinaderijen en chemische fabrieken geen specifieke regels worden vastgesteld die 
afwijken van die voor andere gsi’s. Dit staat emissiereducties onnodig in de weg. Gsi’s in 
chemische fabrieken en ook raffinaderijen kunnen hun residuen met een hoog zwavelgehalte 
afgeven bij installaties met de beste apparatuur voor zwavelterugwinning of ontzwaveling. Als zij 
goedkope raffinaderijresiduen met een hoog zwavelgehalte ook voor de kleinere ketels en ovens 
willen gebruiken, moeten zij reinigingsapparatuur installeren, eventueel voor een combinatie 
van schoorstenen.

Amendement 345
Esther de Lange

Standpunt van de Raad
Bijlage V - deel 7 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

a) voor stookinstallaties waarvoor vóór 27 
november 2002 vergunning is verleend of 
waarvan de exploitant vóór die datum een 
volledige aanvraag voor een vergunning 
heeft ingediend, op voorwaarde dat de 
installatie uiterlijk 27 november 2003 
operationeel was: 1.000 mg/Nm3;

a) voor stookinstallaties waarvoor vóór 27 
november 2002 vergunning is verleend of 
waarvan de exploitant vóór die datum een 
volledige aanvraag voor een vergunning 
heeft ingediend, op voorwaarde dat de 
installatie uiterlijk 27 november 2003 
operationeel was: 800 mg/Nm3;

Or. en

Motivering

De emissiegrenswaarden voor raffinaderijen zijn niet consequent. De gemiddelde 
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emissiegrenswaarden in artikel 37, lid 2, en bijlage V, deel 7, zijn hoger dan de hoogste 
grenswaarden in bijlage V, deel 1, secties 2 en 3. Dit biedt ten onrechte extra flexibiliteit en kan 
emissiereducties onnodig in de weg staan.

Amendement 346
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 7 – letter b

Standpunt van de Raad Amendement

b) voor overige stookinstallaties: 600
mg/Nm3.

b) 850 mg/Nm3 als stookinstallaties niet 
meer dan 1 500 bedrijfsuren per jaar in 
bedrijf zijn.

Or. en

Motivering

Aanpassing van door de Raad toegevoegde nieuwe tekst. Er moeten voor grote stookinstallaties 
(gsi’s) in raffinaderijen en chemische fabrieken geen specifieke regels worden vastgesteld die 
afwijken van die voor andere gsi’s. Dit staat emissiereducties onnodig in de weg. Gsi’s in 
chemische fabrieken en ook raffinaderijen kunnen hun residuen met een hoog zwavelgehalte 
afgeven bij installaties met de beste apparatuur voor zwavelterugwinning of ontzwaveling. Als zij 
goedkope raffinaderijresiduen met een hoog zwavelgehalte ook voor de kleinere ketels en ovens 
willen gebruiken, moeten zij reinigingsapparatuur installeren, eventueel voor een combinatie 
van schoorstenen.

Amendement 347
Esther de Lange

Standpunt van de Raad
Bijlage V – deel 7 – letter b

Standpunt van de Raad Amendement

b) voor overige stookinstallaties: 600 
mg/Nm3. 

b) voor overige stookinstallaties: 400 
mg/Nm3. 

Or. en

Motivering

De emissiegrenswaarden voor raffinaderijen zijn niet consequent. De gemiddelde 
emissiegrenswaarden in artikel 37, lid 2, en bijlage V, deel 7, zijn hoger dan de hoogste 
grenswaarden in bijlage V, deel 1, secties 2 en 3. Dit biedt ten onrechte extra flexibiliteit en kan 
emissiereducties onnodig in de weg staan.
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Amendement 348
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Bijlage VI – deel 6 – punt 2.5

Standpunt van de Raad Amendement

2.5. De bevoegde autoriteit kan oordelen 
dat in afval verbrandings- of -
meeverbrandingsinstallaties geen 
continumetingen van HCl, HF en SO2 
dienen te worden uitgevoerd, maar wel 
periodieke metingen als bepaald in lid 2, 
onder c), of dat geen metingen moeten 
worden verricht indien de exploitant kan 
aantonen dat de emissies van genoemde 
verontreinigende stoffen in geen geval 
hoger kunnen zijn dan de vastgestelde 
emissiegrenswaarden.

2.5. De bevoegde autoriteit kan oordelen 
dat in afvalverbrandings- of -
meeverbrandingsinstallaties geen 
continumetingen van HCl, HF en SO2 
dienen te worden uitgevoerd, maar wel 
periodieke metingen als bepaald in lid 2.1, 
onder c), indien de exploitant kan aantonen 
dat de emissies van genoemde 
verontreinigende stoffen in geen geval 
hoger kunnen zijn dan de vastgestelde 
emissiegrenswaarden. Deze afwijking is 
niet van toepassing als het gaat om de 
verbranding van gemengd afval uit 
verschillende bronnen.

De bevoegde instantie kan besluiten dat 
het in bestaande installaties met een 
nominale capaciteit van minder dan 6 ton 
per uur niet nodig is continumetingen 
voor NOx uit te voeren, maar wel 
periodieke metingen als bedoeld in punt 
2.1, onder c), indien de exploitant aan de 
hand van informatie betreffende de 
kwaliteit van het betrokken afval, de 
gebruikte technologieën en de resultaten 
van de emissiemonitoring kan aantonen 
dat de uitstoot van NOx in geen geval de 
vastgestelde emissiegrenswaarden kan 
overschrijden.

Or. en

Motivering

Amendement 78 eerste lezing EP.
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Amendement 349
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Bijlage V - deel 6 - punt 2.5 - alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

2.5. De bevoegde autoriteit kan oordelen 
dat in afval verbrandings- of -
meeverbrandingsinstallaties geen 
continumetingen van HCl, HF en SO2 
dienen te worden uitgevoerd, maar wel 
periodieke metingen als bepaald in lid 2, 
onder c), of dat geen metingen moeten 
worden verricht indien de exploitant kan 
aantonen dat de emissies van genoemde 
verontreinigende stoffen in geen geval 
hoger kunnen zijn dan de vastgestelde 
emissiegrenswaarden.

2.5. De bevoegde autoriteit kan oordelen 
dat in afvalverbrandings- of -
meeverbrandingsinstallaties geen 
continumetingen van HCl, HF en SO2 
dienen te worden uitgevoerd, maar wel 
periodieke metingen als bepaald in lid 2.1, 
onder c), indien de exploitant kan aantonen 
dat de emissies van genoemde 
verontreinigende stoffen in geen geval 
hoger kunnen zijn dan de vastgestelde 
emissiegrenswaarden. Dit is niet van 
toepassing als het gaat om gemengde 
afvalstoffen uit verschillende bronnen.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke wederopneming van amendement 78 uit eerste lezing. Het standpunt van de Raad 
voorziet in specifieke gevallen waarin geen eisen voor HCI, HF en SO2 gesteld kunnen worden 
door de bevoegde instanties. Daaronder valt de mogelijkheid om geen metingen te verlangen. De 
kwaliteit van de controle-evaluatie berust in grote mate op het nemen van afvalmonsters; 
gemengd afval van verschillende bronnen met bijv. een verhoogd chloorgehalte als gevolg van 
PVC kan bijgevolg leiden tot een slechte kwaliteit van de stalen. Als een dergelijke vrijstelling 
zou worden toegestaan, zouden de controlegegevens selectief zijn en zouden emissiepieken 
waarschijnlijk onontdekt blijven.

Amendement 350
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.6 - inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

2.6. De bevoegde autoriteit kan 
voorschrijven voor zware metalen één 
meting om de twee jaar te verrichten, en
voor dioxinen en furanen één meting per 
jaar op voorwaarde dat

2.6. De bevoegde autoriteit kan 
voorschrijven slechts één meting per jaar
te verrichten voor zware metalen, dioxinen 
en furanen op voorwaarde dat:

Or. en
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Motivering

Wederopneming van amendement 78 uit eerste lezing. 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. Zodra er 
geen monitoring meer is, worden twee van de voorschriften irrelevant aangezien er geen 
monitoringinformatie voorhanden is om de emissies te evalueren. 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.

Amendement 351
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Bijlage VI - deel 6 - punt 2.6 - inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

2.6. De bevoegde autoriteit kan 
voorschrijven voor zware metalen één 
meting om de twee jaar te verrichten, en
voor dioxinen en furanen één meting per 
jaar op voorwaarde dat

2.6. De bevoegde autoriteit kan 
voorschrijven slechts één meting per jaar
te verrichten voor zware metalen, dioxinen 
en furanen op voorwaarde dat:

Or. en

Motivering

Amendement 79 eerste lezing EP.

Amendement 352
Åsa Westlund

Standpunt van de Raad
Bijlage VI – deel 6 – punt 2.6 – letter c bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

c bis) de exploitant kan aantonen dat geen 
elektrisch of elektronisch afval noch afval 
met gechloreerde verbindingen wordt 
behandeld.

Or. en

Motivering

Wederopneming van amendement 80 uit eerste lezing. It is unacceptable that the proposal lends 
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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. Zodra er 
geen monitoring meer is, worden twee van de voorschriften irrelevant aangezien er geen 
monitoringinformatie voorhanden is om de emissies te evalueren. 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.

Amendement 353
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Standpunt van de Raad
Bijlage VI – deel 6 – punt 2.6 – letter c bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

c bis) de exploitant kan aantonen dat geen 
elektrisch of elektronisch afval noch afval 
met gechloreerde verbindingen wordt 
behandeld.

Or. en

Motivering

Amendement 80 eerste lezing EP.


