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Ändringsförslag 285
Martin Callanan

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – inledningen – stycke 1a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Vid beräkningen av den sammanlagda 
installerade tillförda effekten hos 
anläggningar som avses i punkt 1.1 ska 
endast den normala driftskapaciteten 
inkluderas i beräkningen för 
förbränningsanläggningar som används 
vid hälso- och sjukvårdsinrättningar.

Or. en

Motivering

Parlamentet antog denna ändring vid första behandlingen. Här erkänns det att sjukhus måste 
ha avsevärd reservkapacitet för att kunna garantera kontinuerlig patientvård i händelse av ett 
tekniskt problem. Därigenom förhindrar man också att sjukhus bestraffas för sin 
utsläppspotential snarare än för sina verkliga utsläpp.

Ändringsförslag 286
Martin Callanan

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – inledningen – stycke 1b (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Vid beräkningen av den sammanlagda 
installerade tillförda effekten hos 
anläggningar som avses i punkt 1.1 ska 
förbränningsanläggningar med en 
installerad tillförd effekt på högst 50 MW 
som är i drift högst 500 drifttimmar per år 
inte inkluderas i beräkningen.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs kommissionens ursprungliga text och 
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Europaparlamentets ändring 63 från första behandlingen, som syftar till att beakta 
reservkapaciteten hos nödgeneratorer, till exempel sådana som används av sjukhus. Dessa 
anläggningar är inte någon källa till omfattande utsläpp eftersom de i princip bara är i drift i 
händelse av ett större strömavbrott och/eller för testdrift under några timmar per år. Här 
undantas även mycket små anläggningar med en effekt på mindre än 3 MW, för vilka 
kostnaderna och den administrativa bördan för att inbegripa dem vida överstiger nyttan.

Ändringsförslag 287
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – punkt 1.1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1.1. Förbränning av bränsle i anläggningar 
med en total installerad tillförd effekt på 
minst 50 MW.

1.1. Förbränning av bränsle i anläggningar 
med en total installerad tillförd effekt på 
minst 20 MW.

Or. en

Motivering

Här återinförs ståndpunkten från första behandlingen och kommissionens föreslagna text.
Dessa anläggningar utgör en stor utsläppskälla och bör därför omfattas av direktivet, i 
enlighet med kommissionens ursprungliga förslag. Tröskelvärdet måste också fastställas till 
20 MW i syfte att skapa enhetlighet med tillämpningsområdet för EU:s ETS-direktiv.

Ändringsförslag 288
Sirpa Pietikäinen

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – punkt 1.1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1.1. Förbränning av bränsle i anläggningar 
med en total installerad tillförd effekt på 
minst 50 MW.

1.1. Förbränning av bränsle i anläggningar 
med en total installerad tillförd effekt på 
minst 20 MW.

Or. en

Motivering

Här återinförs ståndpunkten från första behandlingen. Dessa anläggningar utgör en stor 
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utsläppskälla. Tröskelvärdet måste också fastställas till 20 MW i syfte att skapa enhetlighet 
med tillämpningsområdet för EU:s ETS-direktiv. När det gäller förbränningsanläggningar 
som används vid hälso- och sjukvårdsinrättningar bör enbart den normala driftskapaciteten 
inkluderas i beräkningen av den totala installerade tillförda effekten.

Ändringsförslag 289
Sirpa Pietikäinen

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – punkt 1.1 – stycke 1a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Vid beräkningen av den sammanlagda 
installerade tillförda effekten hos 
anläggningar som avses i punkt 1.1 ska 
endast den normala driftskapaciteten 
inkluderas i beräkningen för 
förbränningsanläggningar som används 
vid hälso- och sjukvårdsinrättningar.



Or. en

Motivering

Här återinförs ståndpunkten från första behandlingen. Dessa anläggningar utgör en stor 
utsläppskälla. Tröskelvärdet måste också fastställas till 20 MW i syfte att skapa enhetlighet 
med tillämpningsområdet för EU:s ETS-direktiv. När det gäller förbränningsanläggningar 
som används vid hälso- och sjukvårdsinrättningar bör enbart den normala driftskapaciteten 
inkluderas i beräkningen av den totala installerade tillförda effekten.

Ändringsförslag 290
Anja Weisgerber

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – punkt 3.5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3.5. Tillverkning av keramiska produkter 
genom bränning, särskilt takpannor, tegel, 
eldfast sten, kakel, stengods eller porslin 
med en produktionskapacitet som 
överstiger 75 ton per dygn och/eller med 
en ugnskapacitet som överstiger 4m3 och 
med en satsningsdensitet per ugn på mer än 

3.5. Tillverkning av keramiska produkter 
genom bränning, särskilt takpannor, tegel, 
eldfast sten, kakel, stengods eller porslin 
med en produktionskapacitet som 
överstiger 75 ton per dygn och med en 
satsningsdensitet per ugn på mer än 
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300 kg/m3. 300 kg/m3.

Or. en

Motivering

Här återinförs ändring 117 från första behandlingen. Mycket små anläggningar såsom 
tillfälliga brännugnar eller icke-industriella brännugnar som används för hantverksändamål 
bör inte omfattas av direktivet. Genom detta ändringsförslag skulle definitionen av keramiska 
anläggningar harmoniseras och förenklas i hela EU, samtidigt som miljöskyddet skulle 
bevaras och den administrativa bördan minska.

Ändringsförslag 291
Richard Seeber

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – punkt 3.5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3.5. Tillverkning av keramiska produkter 
genom bränning, särskilt takpannor, tegel, 
eldfast sten, kakel, stengods eller porslin 
med en produktionskapacitet som 
överstiger 75 ton per dygn och/eller med 
en ugnskapacitet som överstiger 4m3 och 
med en satsningsdensitet per ugn på mer än 
300 kg/m3.

3.5. Tillverkning av keramiska produkter 
genom bränning, särskilt takpannor, tegel, 
eldfast sten, kakel, stengods eller porslin 
med en produktionskapacitet som 
överstiger 75 ton per dygn och med en 
ugnskapacitet som överstiger 4m3 och med 
en satsningsdensitet per ugn på mer än 
300 kg/m3.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs delvis ändring 117 från första behandlingen. Syftet är 
att skapa större tydlighet genom att ändra ”och/eller” till ”och”.

Ändringsförslag 292
Salvatore Tatarella

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – punkt 3.5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3.5. Tillverkning av keramiska produkter 3.5. Tillverkning av keramiska produkter 
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genom bränning, särskilt takpannor, tegel, 
eldfast sten, kakel, stengods eller porslin 
med en produktionskapacitet som 
överstiger 75 ton per dygn och/eller med 
en ugnskapacitet som överstiger 4m3 och 
med en satsningsdensitet per ugn på mer än 
300 kg/m3.

genom bränning, särskilt takpannor, tegel, 
eldfast sten, kakel, stengods eller porslin 
med en produktionskapacitet som 
överstiger 75 ton per dygn och med en 
ugnskapacitet som överstiger 4m3 och med 
en satsningsdensitet per ugn på mer än 
300 kg/m3.

Or. it

Motivering

Den formulering som rådet förslår skapar samma förvirring och osäkerhet som i det nu 
gällande direktivet. Det anges inte huruvida de två kriterierna för att avgöra 
tillämpningsområdet är alternativa eller kompletterar varandra.

Ändringsförslag 293
Miroslav Ouzký

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – punkt 5.3 – led a – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) Bortskaffande av icke-farligt avfall med 
en kapacitet som överstiger 50 ton per 
dygn genom en eller flera av följande 
verksamheter och med undantag för 
verksamheter som omfattas av rådets 
direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 
om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse1:

a) Bortskaffande av icke-farligt avfall med 
en kapacitet som överstiger 50 ton torrvikt
per dygn genom en eller flera av följande 
verksamheter och med undantag för 
verksamheter som omfattas av rådets 
direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 
om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse1:

Or. en

Ändringsförslag 294
Miroslav Ouzký

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – punkt 5.3 – led b – stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

b) Återvinning, eller en kombination av 
återvinning och bortskaffande, av 

b) Återvinning, eller en kombination av 
återvinning och bortskaffande, av 
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icke-farligt avfall med en kapacitet som 
överstiger 75 ton per dygn genom en eller 
flera av följande verksamheter, och med 
undantag för verksamheter som omfattas 
av direktiv 91/271/EEG:

icke-farligt avfall med en kapacitet som 
överstiger 75 ton torrvikt per dygn genom 
en eller flera av följande verksamheter, och 
med undantag för verksamheter som 
omfattas av direktiv 91/271/EEG:

Or. en

Ändringsförslag 295
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – punkt 5.3 – led b – stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

b) Återvinning, eller en kombination av 
återvinning och bortskaffande, av 
icke-farligt avfall med en kapacitet som 
överstiger 75 ton per dygn genom en eller 
flera av följande verksamheter, och med 
undantag för verksamheter som omfattas 
av direktiv 91/271/EEG:

b) Återvinning, eller en kombination av 
återvinning och bortskaffande, av 
icke-farligt avfall med en kapacitet som 
överstiger 50 ton per dygn genom en eller 
flera av följande verksamheter, och med 
undantag för verksamheter som omfattas 
av direktiv 91/271/EEG:

Or. en

Motivering

Här återinförs tröskelvärdet från kommissionens förslag.

Ändringsförslag 296
Miroslav Ouzký

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – punkt 5.3 – led b – stycke 1 – led i

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

i) Biologisk behandling. utgår

Or. en
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Ändringsförslag 297
Miroslav Ouzký

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – punkt 5.3 – led b – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

När den enda 
avfallshanteringsverksamhet som bedrivs 
är anaerob biologisk nedbrytning, ska 
tröskelvärdet för kapacitet för denna 
verksamhet vara 100 ton per dygn.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 298
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – punkt 5.3 – led b – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

När den enda 
avfallshanteringsverksamhet som bedrivs 
är anaerob biologisk nedbrytning, ska 
tröskelvärdet för kapacitet för denna 
verksamhet vara 100 ton per dygn.

utgår

Or. en

Motivering

Här återinförs tröskelvärdet från kommissionens förslag.
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Ändringsförslag 299
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – punkt 6.6 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) med mer än 40 000 platser för fjäderfä a) med mer än 40 000 platser för fjäderfä, 
med undantag för vaktlar

Or. fr

Motivering

I direktivet inbegrips vaktel (0,25 kg) i kategorin fjäderfä och vakteluppfödning betraktas 
motsvara uppfödning av kyckling (2 kg) eller kalkon (10 kg) fastän denna uppfödning har en 
betydligt mindre miljöpåverkan. Det är därför mycket viktigt att beakta denna skillnad jämfört 
med annan fjäderfäuppfödning. Att tillämpa direktivet på vakteluppfödning är 
oproportionerligt och motiveras inte av miljöhänsyn. Detta likställande kan medföra att 
vakteluppfödningen försvinner i Europa, vilket skulle resultera i en förlust av hundratals 
arbetstillfällen.

Ändringsförslag 300
Inés Ayala Sender

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 2 – tabellen – kolumnen ”Flytande bränslen” – anmärkningar 1 
och 2 (nya)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Flytande bränslen Flytande bränslen

350 3501

250 2502

200 200
______________________

1 Förutom i de ”yttersta randområdena”, 
där 850 mg/Nm3 ska gälla.
2 Förutom i de ”yttersta randområdena”, 
där 850 till 250 mg/Nm3 (linjär 
minskning) ska gälla.

Or. en
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Ändringsförslag 301
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) (efter tabellen)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Förbränningsanläggningar som använder 
fasta bränslen och som fick tillstånd för 
den 27 november 2002 eller vars 
verksamhetsutövare hade lämnat in en 
fullständig ansökan om tillstånd före den 
dagen, förutsatt att anläggningen togs i 
drift senast den 27 november 2003 och 
vidtagit tekniska åtgärder eller 
eftermonterat teknisk utrustning för att 
minska utsläppen av SO2 i enlighet med 
kraven i direktiven 2001/80/EG och 
2008/1/EG före den …* , får undantas 
från de utsläppsgränsvärden för SO2 som 
anges i tabellen ovan. Åtminstone de 
gränsvärden för utsläpp som fastställs i 
tillstånden för dessa 
förbränningsanläggningar, särskilt i 
enlighet med kraven i direktiven 
2001/80/EG och 2008/1/EG, ska 
bibehållas, men får inte överstiga 
400 mg/Nm³.
____________________
*EUT: Dagen för detta direktivs 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Undantagen för befintliga anläggningar som använder fasta bränslen bör utformas på ett 
sådant sätt att verksamhetsutövare som i god tid infört eller eftermonterat reningsutrustning i 
enlighet med kraven i direktivet om stora förbränningsanläggningar inte straffas i efterskott 
för att de vidtagit åtgärder på ett tidigt stadium. Sådana anläggningar bör dock åläggas att 
uppfylla åtminstone det strängaste utsläppsgränsvärde i direktivet om stora 
förbränningsanläggningar (bilaga III A) som ska tillämpas på nya och befintliga 
anläggningar i enlighet med artikel 4.1 respektive 4.3 i direktiv 2001/80/EG (motsvarande 
400 mg/Nm³).
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Ändringsförslag 302
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 2 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. För förbränningsanläggningar som 
använder fasta bränslen och som fick 
tillstånd före den 27 november 2002 eller 
vars verksamhetsutövare hade lämnat in en 
fullständig ansökan om tillstånd före den 
dagen, förutsatt att anläggningen togs i 
drift senast den 27 november 2003, och 
som inte är i drift mer än 1 500 timmar per 
år som ett rullande medelvärde över en 
period på fem år, ska gälla ett 
utsläppsgränsvärde för SO2 på 
800 mg/Nm3.

2. För förbränningsanläggningar som 
använder fasta bränslen och som fick 
tillstånd före den 27 november 2002 eller 
vars verksamhetsutövare hade lämnat in en 
fullständig ansökan om tillstånd före den 
dagen, förutsatt att anläggningen togs i 
drift senast den 27 november 2003, och 
som inte är i drift mer än 3 000 timmar per 
år som ett rullande medelvärde över en 
period på fem år, ska gälla ett 
utsläppsgränsvärde för SO2 på 
800 mg/Nm3.

Or. it

(Till följd av ändringsförslag 6.)

Ändringsförslag 303
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 2 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. För förbränningsanläggningar som 
använder flytande bränslen, som fick 
tillstånd före den 27 november 2002 eller 
vars verksamhetsutövare hade lämnat in en 
fullständig ansökan om tillstånd före den 
dagen, förutsatt att anläggningen togs i 
drift senast den 27 november 2003, och 
som inte är i drift mer än 1 500 drifttimmar
per år som ett rullande medelvärde över en 
period på fem år, ska gälla ett 
utsläppsgränsvärde för SO2 på 850 
mg/Nm3, när det gäller anläggningar med 

2. För förbränningsanläggningar som 
använder flytande bränslen, som fick 
tillstånd före den 27 november 2002 eller 
vars verksamhetsutövare hade lämnat in en 
fullständig ansökan om tillstånd före den 
dagen, förutsatt att anläggningen togs i 
drift senast den 27 november 2003, och 
som inte är i drift mer än 3 000 drifttimmar
per år som ett rullande medelvärde över en 
period på fem år, ska gälla ett 
utsläppsgränsvärde för SO2 på 850 
mg/Nm3, när det gäller anläggningar med 
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en installerad tillförd effekt av högst 
300 MW, och 400 mg/Nm3, när det gäller 
anläggningar med en total installerad 
tillförd effekt som är större än 300 MW.

en installerad tillförd effekt av högst 
300 MW, och 400 mg/Nm3, när det gäller 
anläggningar med en total installerad 
tillförd effekt som är större än 300 MW.

Or. it

(Till följd av ändringsförslag 6.)

Ändringsförslag 304
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 2 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

En del av en förbränningsanläggning där 
rökgaserna leds ut genom en eller flera 
separata pipor i en gemensam skorsten och 
som inte är i drift i mer än 
1 500 drifttimmar per år som ett rullande 
medelvärde över en period på fem år får 
omfattas av de gränsvärden för utsläpp som 
fastställs i de båda föregående styckena, 
när det gäller hela anläggningens 
sammanlagda installerade tillförda effekt. 
I sådana fall ska utsläppen genom var och 
en av dessa pipor kontrolleras separat.

En del av en förbränningsanläggning där 
rökgaserna leds ut genom en eller flera 
separata pipor i en gemensam skorsten och 
som inte är i drift i mer än 
3 000 drifttimmar per år som ett rullande 
medelvärde över en period på fem år får 
omfattas av de gränsvärden för utsläpp som 
fastställs i de båda föregående styckena, 
när det gäller hela anläggningens 
sammanlagda installerade tillförda effekt. 
I sådana fall ska utsläppen genom var och 
en av dessa pipor kontrolleras separat.

Or. it

(Till följd av ändringsförslag 6.)

Ändringsförslag 305
Antonio Masip Hidalgo

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 2 – stycke 4a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För förbränningsanläggningar med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 
mer än 900 MW vilka togs i drift före den 
31 december 1975 och använder en 
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blandning av gaser med lågt värmevärde 
från stålproduktion och kol så att den 
energi som detta kol ger är 1,5 gånger den 
energi som gasen ger samt inte är i drift 
mer än 1 500 drifttimmar per år som ett 
rullande medelvärde över en period på 
fem år ska det gälla ett 
utsläppsgränsvärde för SO2 på 
1 000 mg/Nm3.

Or. en

Ändringsförslag 306
Antonio Masip Hidalgo

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För förbränningsanläggningar med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 
mer än 900 MW vilka togs i drift före den 
31 december 1975 och använder en 
blandning av gaser med lågt värmevärde 
från stålproduktion och kol så att den 
energi som detta kol ger är 1,5 gånger den 
energi som gasen ger samt inte är i drift 
mer än 1 500 drifttimmar per år som ett 
rullande medelvärde över en period på 
fem år ska det gälla ett 
utsläppsgränsvärde för SO2 på 
1 000 mg/Nm3.

Or. en
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Ändringsförslag 307
Inés Ayala Sender

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 4 – tabellen – kolumnen ”Flytande bränslen” – anmärkning 1a 
(ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Flytande bränslen Flytande bränslen

450 450
200 1 200 1 1a

150 1 150 1 1a

________________________

1a Förutom i de ”yttersta randområdena”, 
där 450 mg/Nm3 ska gälla.

Or. en

Ändringsförslag 308
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 4 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För förbränningsanläggningar som 
använder fasta eller flytande bränslen med 
en sammanlagd installerad tillförd effekt på 
högst 500 MW som fick tillstånd före 
den 27 november 2002 eller vars 
verksamhetsutövare hade lämnat in en 
fullständig ansökan om tillstånd före den 
dagen, förutsatt att anläggningen togs i 
drift senast den 27 november 2003, och 
som inte är i drift mer än 1 500 drifttimmar
per år som ett rullande medelvärde över en 
period på fem år, ska gälla ett 
utsläppsgränsvärde för NOx på 
450 mg/Nm3.

För förbränningsanläggningar som 
använder fasta eller flytande bränslen med 
en sammanlagd installerad tillförd effekt på 
högst 500 MW som fick tillstånd före 
den 27 november 2002 eller vars 
verksamhetsutövare hade lämnat in en 
fullständig ansökan om tillstånd före den 
dagen, förutsatt att anläggningen togs i 
drift senast den 27 november 2003, och 
som inte är i drift mer än 3 000 drifttimmar
per år som ett rullande medelvärde över en 
period på fem år, ska gälla ett 
utsläppsgränsvärde för NOx på 
450 mg/Nm3.

Or. it
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(Till följd av ändringsförslag 6.)

Ändringsförslag 309
Inés Ayala Sender

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 4 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För förbränningsanläggningar som 
använder fasta eller flytande bränslen med 
en sammanlagd installerad tillförd effekt på 
högst 500 MW som fick tillstånd före den 
27 november 2002 eller vars 
verksamhetsutövare hade lämnat in en 
fullständig ansökan om tillstånd före den 
dagen, förutsatt att anläggningen togs i 
drift senast den 27 november 2003, och 
som inte är i drift mer än 1 500 drifttimmar 
per år som ett rullande medelvärde över en 
period på fem år, ska gälla ett 
utsläppsgränsvärde för NOx på 
450 mg/Nm3.

För förbränningsanläggningar som 
använder fasta eller flytande bränslen med 
en sammanlagd installerad tillförd effekt på 
högst 500 MW som fick tillstånd före den 
27 november 2002 eller vars 
verksamhetsutövare hade lämnat in en 
fullständig ansökan om tillstånd före den 
dagen, förutsatt att anläggningen togs i 
drift senast den 27 november 2003, och 
som inte är i drift mer än 1 500 drifttimmar 
per år som ett rullande medelvärde över en 
period på fem år, ska gälla ett 
utsläppsgränsvärde för NOx på 
450 mg/Nm3 (900 mg/Nm3 för 
anläggningar som använder inhemska 
fasta bränslen vars flyktiga innehåll 
uppgår till mindre än 10 procent).

Or. en

Ändringsförslag 310
Inés Ayala Sender

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 4 – stycke 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För förbränningsanläggningar som 
använder fasta bränslen med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 
mer än 500 MW, som fick tillstånd före 
den 1 juli 1987 och som inte är i drift mer 
än 1 500 drifttimmar per år som ett 
rullande medelvärde över en period på fem 

För förbränningsanläggningar som 
använder fasta bränslen med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 
mer än 500 MW, som fick tillstånd före 
den 1 juli 1987 och som inte är i drift mer 
än 1 500 drifttimmar per år som ett 
rullande medelvärde över en period på fem 



AM\810395SV.doc 17/45 PE440.003v01-00

SV

år, ska gälla ett utsläppsgränsvärde för NOx
på 450 mg/Nm3. 

år, ska gälla ett utsläppsgränsvärde för NOx
på 450 mg/Nm3 (900 mg/Nm3 för 
anläggningar som använder inhemska 
fasta bränslen vars flyktiga innehåll 
uppgår till mindre än 10 procent).

Or. en

Ändringsförslag 311
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 4 – stycke 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För förbränningsanläggningar som 
använder flytande bränslen med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 
mer än 500 MW, som fick tillstånd före 
den 27 november 2002 eller vars 
verksamhetsutövare hade lämnat in en 
fullständig ansökan om tillstånd före den 
dagen, förutsatt att anläggningen togs i 
drift senast den 27 november 2003, och 
som inte är i drift mer än 1 500 drifttimmar
per år som ett rullande medelvärde över en 
period på fem år, ska gälla ett 
utsläppsgränsvärde för NOx på 
400 mg/Nm3.

För förbränningsanläggningar som 
använder flytande bränslen med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 
mer än 500 MW, som fick tillstånd före 
den 27 november 2002 eller vars 
verksamhetsutövare hade lämnat in en 
fullständig ansökan om tillstånd före den 
dagen, förutsatt att anläggningen togs i 
drift senast den 27 november 2003, och 
som inte är i drift mer än 3 000 drifttimmar
per år som ett rullande medelvärde över en 
period på fem år, ska gälla ett 
utsläppsgränsvärde för NOx på 
400 mg/Nm3.

Or. it

(Till följd av ändringsförslag 6.)

Ändringsförslag 312
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 4 – stycke 6

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

En del av en förbränningsanläggning där 
rökgaserna leds ut genom en eller flera 

En del av en förbränningsanläggning där 
rökgaserna leds ut genom en eller flera 



PE440.003v01-00 18/45 AM\810395SV.doc

SV

separata pipor i en gemensam skorsten och 
som inte är i drift mer än 1 500 drifttimmar
per år som ett rullande medelvärde över en 
period på fem år får omfattas av de 
gränsvärden för utsläpp som fastställs i de 
tre föregående styckena, när det gäller hela 
anläggningens sammanlagda installerade 
tillförda effekt. I sådana fall ska utsläppen 
genom var och en av dessa pipor 
kontrolleras separat.

separata pipor i en gemensam skorsten och 
som inte är i drift mer än 3 000 drifttimmar
per år som ett rullande medelvärde över en 
period på fem år får omfattas av de 
gränsvärden för utsläpp som fastställs i de 
tre föregående styckena, när det gäller hela 
anläggningens sammanlagda installerade 
tillförda effekt. I sådana fall ska utsläppen 
genom var och en av dessa pipor 
kontrolleras separat.

Or. it

(Till följd av ändringsförslag 6.)

Ändringsförslag 313
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 4 – stycke 6a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För förbränningsanläggningar som 
använder inhemska fasta bränslen och 
som har en sammanlagd installerad 
tillförd effekt på över 300 MW ska det 
gälla ett utsläppsgränsvärde för NOx på
400 mg/Nm3.

Or. it

(Till följd av ändringsförslag 6.)

Motivering

Eftersom det finns ett undantag för gränsvärdena för SO2 i kraftverk som förbränner 
inhemska fasta bränslen (artikel 31) bör det göras ett undantag även för gränsvärdena för 
NOx, eftersom inhemska bränslen normalt sett har låg värmenivå.
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Ändringsförslag 314
Christa Klaß

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 5 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För gasturbiner (inklusive gaskombiverk) 
som använder lätta och medeltunga 
destillat som flytande bränslen ska gälla ett 
gränsvärde för utsläpp på 90 mg/Nm3 för 
NOx och 100 mg/Nm3 för CO.

För gasturbiner (inklusive gaskombiverk) 
som använder lätta och medeltunga 
destillat som flytande bränslen ska gälla ett 
gränsvärde för utsläpp på 120 mg/Nm3 för 
NOx och 100 mg/Nm3 för CO, när dessa 
drivs med ersättningsbränsle i mindre än
500 driftstimmar per år.

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.

Ändringsförslag 315
Christa Klaß

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 5 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Gasturbiner för reservdrift som inte är i 
drift mer än 500 drifttimmar per år ska inte 
omfattas av de utsläppsgränsvärden som 
anges i denna punkt. Verksamhetsutövaren 
vid sådana anläggningar ska registrera 
driftstiden.

Gasturbiner för reservdrift eller som 
uteslutande ska täcka toppbelastningar i 
energiförsörjningen, och som inte är i drift 
mer än 500 drifttimmar per år ska inte 
omfattas av de utsläppsgränsvärden som 
anges i denna punkt. Verksamhetsutövaren 
vid sådana anläggningar ska registrera 
driftstiden.

Or. de
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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.

Ändringsförslag 316
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 6 – tabellen – rubriken

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm3) av NOx
och CO från gaseldade 
förbränningsanläggningar

Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm3) av NOx
från gaseldade förbränningsanläggningar

Or. en

Motivering

Det nyligen föreslagna införandet av ett utsläppsgränsvärde för CO-utsläpp från gaseldade 
förbränningsanläggningar bör undvikas. Mot bakgrund av subsidiaritetsprincipen bör 
CO-utsläpp enbart regleras genom den nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag 317
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 6 – tabellen – kolumnen ”CO”

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

CO utgår
100
–
–
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100
–
100

Or. en

Motivering

Det nyligen föreslagna införandet av ett utsläppsgränsvärde för CO-utsläpp från gaseldade 
förbränningsanläggningar bör undvikas. Mot bakgrund av subsidiaritetsprincipen bör 
CO-utsläpp enbart regleras genom den nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag 318
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 6 – tabellen

Rådets ståndpunkt

6. Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm3) av NOx och CO från gaseldade 
förbränningsanläggningar

NOx CO

Förbränningsanläggningar som drivs med 
naturgas med undantag för gasturbiner och 
gasmotorer

100 100

Förbränningsanläggningar som drivs med 
masugnsgas, gas från koksugn eller gaser med 
lågt värmevärde från förgasning av 
raffinaderirestprodukter, med undantag för 
gasturbiner och gasmotorer

2004 --

Förbränningsanläggningar som drivs med andra 
gaser med undantag för gasturbiner och 
gasmotorer

2004 --

Gasturbiner (inkl. gaskombiverk) som använder 
naturgas1 som bränsle

502 3 100

Gasturbiner (inkl. gaskombiverk) som använder 
andra gaser som bränsle4

120 --

Gasmotorer 100 100

Parlamentets ändringsförslag
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NOx CO
Förbränningsanläggningar som drivs med 
naturgas och har en sammanlagd installerad 
tillförd effekt på högst 300 MW, med undantag 
för gasturbiner och gasmotorer 

150 100

Förbränningsanläggningar som drivs med 
masugnsgas, gas från koksugn eller gaser med 
lågt värmevärde från förgasning av 
raffinaderirestprodukter, med undantag för 
gasturbiner och gasmotorer

2004 --

Förbränningsanläggningar som drivs med andra 
gaser med undantag för gasturbiner och 
gasmotorer

2004 --

Gasturbiner (inkl. gaskombiverk) som använder 
naturgas1 som bränsle

502 3 100

Gasturbiner (inkl. gaskombiverk) som använder 
andra gaser som bränsle4

120 --

Gasmotorer 200 200

Or. en

Motivering

Gränsvärdena för NOx-utsläpp från befintliga gaseldade förbränningsanläggningar bör vara 
möjliga att uppfylla utan att det medför oproportionerligt höga kostnader i förhållande till 
miljövinsterna. De föreslagna gränsvärdena för befintliga pannor med < 300 MW och 
gasmotorer kan inte följas med hjälp av enbart enkla åtgärder, utan skulle kräva att det 
infördes oproportionerlig sekundär reningsutrustning.

Ändringsförslag 319
Inés Ayala Sender

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 6 – tabellen – rad 7a (ny)

Parlamentets ändringsförslag

NOx CO

Gasmotorer som använder gaser med lågt 
värmevärde från stålproduktion och naturgas

200 -

Or. en
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Ändringsförslag 320
Antonio Masip Hidalgo

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 6 – anmärkning 4a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4a 200 mg/Nm3 för gasmotorer som 
använder gaser med lågt värmevärde från 
stålproduktion och naturgas.

Or. en

Ändringsförslag 321
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 6 – stycke 2 (efter anmärkningarna)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För gasturbiner (inklusive gaskombiverk), 
gäller de gränsvärden för utsläpp för NOx
och CO som anges i tabellen i denna punkt 
endast över 70 % belastning.

För gasturbiner (inklusive gaskombiverk), 
gäller de gränsvärden för utsläpp för NOx 
som anges i tabellen i denna punkt endast 
över 70 % belastning vid 
grundbelastningsbetingelser enligt ISO.

Or. en

Motivering

Det nyligen föreslagna införandet av ett utsläppsgränsvärde för CO-utsläpp från gaseldade 
förbränningsanläggningar bör undvikas. Mot bakgrund av subsidiaritetsprincipen bör CO-
utsläpp enbart regleras genom den nationella lagstiftningen.
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Ändringsförslag 322
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 6 – stycke 3 (efter anmärkningarna)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För gasturbiner (inklusive gaskombiverk)
som fick tillstånd före den 27 november 
2002 eller vars verksamhetsutövare hade 
lämnat in en fullständig ansökan om 
tillstånd före den dagen, förutsatt att 
anläggningen togs i drift senast den 
27 november 2003, och som inte är i drift 
mer än 1 500 drifttimmar per år som ett 
rullande medelvärde över en period på fem 
år, ska gälla ett utsläppsgränsvärde för NOx
på 150 mg/Nm3, när de drivs med naturgas, 
och 200 mg/Nm3, när de drivs med andra 
gaser eller flytande bränslen.

För gaseldade förbränningsanläggningar 
som fick tillstånd före den 27 november 
2002 eller vars verksamhetsutövare hade 
lämnat in en fullständig ansökan om 
tillstånd före den dagen, förutsatt att 
anläggningen togs i drift senast den 
27 november 2003, och som inte är i drift 
mer än 1 500 drifttimmar per år som ett 
rullande medelvärde över en period på fem 
år, ska gälla ett utsläppsgränsvärde för NOx
på 150 mg/Nm3, när de drivs med naturgas, 
och 200 mg/Nm3, när de drivs med andra 
gaser eller flytande bränslen.

Or. en

Motivering

För att alla typer av anläggningar och bränslen ska behandlas lika bör undantaget för 
befintliga gasturbiner utsträckas till samtliga typer av gaseldade förbränningsanläggningar, 
inbegripet pannor, gasturbiner och gasmotorer. Liknande undantag planeras även för 
förbränningsanläggningar som använder fasta eller flytande bränslen.

Ändringsförslag 323
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 6 – stycke 3 (efter anmärkningarna)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För gasturbiner (inklusive gaskombiverk) 
som fick tillstånd före den 27 november 
2002 eller vars verksamhetsutövare hade 
lämnat in en fullständig ansökan om 
tillstånd före den dagen, förutsatt att 
anläggningen togs i drift senast den 
27 november 2003, och som inte är i drift 
mer än 1 500 drifttimmar per år som ett 

För gasturbiner (inklusive gaskombiverk) 
som fick tillstånd före den 27 november 
2002 eller vars verksamhetsutövare hade 
lämnat in en fullständig ansökan om 
tillstånd före den dagen, förutsatt att 
anläggningen togs i drift senast den 
27 november 2003, och som inte är i drift 
mer än 3 000 drifttimmar per år som ett 
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rullande medelvärde över en period på 
fem år, ska gälla ett utsläppsgränsvärde för 
NOx på 150 mg/Nm3, när de drivs med 
naturgas, och 200 mg/Nm3, när de drivs 
med andra gaser eller flytande bränslen.

rullande medelvärde över en period på 
fem år, ska gälla ett utsläppsgränsvärde för 
NOx på 150 mg/Nm3, när de drivs med 
naturgas, och 200 mg/Nm3, när de drivs 
med andra gaser eller flytande bränslen.

Or. it

(Till följd av ändringsförslag 6.)

Ändringsförslag 324
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 6 – stycke 4 (efter anmärkningarna) 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

En del av en förbränningsanläggning där 
rökgaserna leds ut genom en eller flera 
separata pipor i en gemensam skorsten och 
som inte är i drift mer än 1 500 drifttimmar
per år som ett rullande medelvärde över en 
period på fem år får omfattas av de 
gränsvärden för utsläpp som fastställs i 
föregående stycke, när det gäller hela 
förbränningsanläggningens sammanlagda 
installerade tillförda effekt. I sådana fall 
ska utsläppen genom var och en av dessa 
pipor kontrolleras separat.

En del av en förbränningsanläggning där 
rökgaserna leds ut genom en eller flera 
separata pipor i en gemensam skorsten och 
som inte är i drift mer än 3 000 drifttimmar
per år som ett rullande medelvärde över en 
period på fem år får omfattas av de 
gränsvärden för utsläpp som fastställs i 
föregående stycke, när det gäller hela 
förbränningsanläggningens sammanlagda
installerade tillförda effekt. I sådana fall 
ska utsläppen genom var och en av dessa 
pipor kontrolleras separat.

Or. it

(Till följd av ändringsförslag 6.)

Ändringsförslag 325
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 6 – stycke 5 (efter anmärkningarna)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Gasturbiner och gasmotorer för 
reservdrift som inte är i drift mer än 
500 drifttimmar per år ska inte omfattas av 

Gaseldade förbränningsanläggningar
som inte är i drift mer än 500 drifttimmar 
per år ska inte omfattas av de gränsvärden 
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de gränsvärden för utsläpp som anges i 
denna punkt. Verksamhetsutövaren vid 
sådana anläggningar ska registrera 
driftstiden.

för utsläpp som anges i denna punkt. 
Verksamhetsutövaren vid sådana 
anläggningar ska registrera driftstiden.

Or. en

Motivering

Undantaget för anläggningar som drivs högst 500 drifttimmar per år bör omfatta samtliga 
typer och användningar av gaseldade anläggningar. På grund av den potentiellt skiftande 
tolkning av ”reservdrift” som kan göras i olika medlemsstater bör hänvisningen till 
reservdrift undvikas.

Ändringsförslag 326
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 1 – punkt 6 – stycke 5a (nytt) (efter anmärkningarna)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För förbränningsanläggningar som 
använder gasformiga bränslen och som 
har en sammanlagd installerad tillförd 
effekt på högst 500 MW samt fick tillstånd 
före den 27 november 2002 eller vars 
verksamhetsutövare hade lämnat in en 
fullständig ansökan om tillstånd före den 
dagen, förutsatt att anläggningen togs i 
drift senast den 27 november 2003, och 
inte är i drift mer än 3 000 drifttimmar 
per år som ett rullande medelvärde över 
en period på fem år, ska det gälla ett 
utsläppsgränsvärde för NOx på 
200 mg/Nm3.

Or. it

(Till följd av ändringsförslag 6.)

Motivering

Kraftverk som förbränner gasformiga bränslen och som drivs för att täcka produktionstoppar 
omfattas inte av detta direktiv. Denna brist kan åtgärdas genom att man lägger till denna text.
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Ändringsförslag 327
Christa Klaß

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 2 – punkt 5 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För gasturbiner (inklusive gaskombiverk) 
som använder lätta och medeltunga 
destillat som flytande bränslen ska gälla ett 
gränsvärde för utsläpp på 50 mg/Nm3 för 
NOx och 100 mg/Nm3 för CO.

För gasturbiner (inklusive gaskombiverk) 
som använder lätta och medeltunga 
destillat som flytande bränslen ska gälla ett 
gränsvärde för utsläpp på 120 mg/Nm3 för 
NOx och 100 mg/Nm3 för CO, när dessa 
drivs med ersättningsbränsle i mindre än 
500 driftstimmar per år.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 328
Christa Klaß

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 2 – punkt 5 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Gasturbiner för reservdrift som drivs 
mindre än 500 timmar per år ska inte 
omfattas av de utsläppsgränsvärden som 
anges i denna punkt. Verksamhetsutövaren 
vid sådana anläggningar ska registrera 
driftstiden.

Gasturbiner för reservdrift eller som 
uteslutande ska täcka toppbelastningar i 
energiförsörjningen, och som drivs 
mindre än 500 drifttimmar per år ska inte 
omfattas av de utsläppsgränsvärden som 
anges i denna punkt. Verksamhetsutövaren 
vid sådana anläggningar ska registrera 
driftstiden.

Or. de
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till del 2 punkt 5 första stycket i bilaga V. 

Ändringsförslag 329
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 2 – punkt 6 – tabellen – rubriken och kolumnen ”CO”

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

6. Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm3) av 
NOx och CO från gaseldade 
förbränningsanläggningar

6. Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm3) av 
NOx från gaseldade 
förbränningsanläggningar

CO
100
100
100

Or. en

Motivering

Det nyligen föreslagna införandet av ett utsläppsgränsvärde för CO-utsläpp från gaseldade 
förbränningsanläggningar bör undvikas. Mot bakgrund av subsidiaritetsprincipen bör CO-
utsläpp enbart regleras genom den nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag 330
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 2 – punkt 6 – tabellen

Rådets ståndpunkt

NOx CO
Andra förbränningsanläggningar än gasturbiner 
och gasmotorer

100 100

Gasturbiner (inklusive gaskombiverk)1 50 1 100

Gasmotorer 75 100
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Anmärkning:
1 För gasturbiner med enkel process och en verkningsgrad på mer än 35 % – fastställd vid 
grundbelastningsbetingelser enligt ISO – ska gränsvärdet vara 50xη/35, där η är gasturbinens 
verkningsgrad vid grundbelastningsbetingelser enligt ISO uttryckt i procent.

Parlamentets ändringsförslag
NOx

(1) CO
Förbränningsanläggningar med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 
högst 300 MW, med undantag för gasturbiner 
och gasmotorer 

150 100

Förbränningsanläggningar som drivs med 
naturgas och har en sammanlagd installerad 
tillförd effekt på över 300 MW, med undantag 
för gasturbiner och gasmotorer

100 100

Gasturbiner (inklusive gaskombiverk)1 50 100

Gasmotorer 200 200
Anmärkning:

1 För gasturbiner med en verkningsgrad på mer än 35 % – fastställd vid 
grundbelastningsbetingelser enligt ISO – ska gränsvärdet vara 50xη/35, där η är gasturbinens 
verkningsgrad vid grundbelastningsbetingelser enligt ISO uttryckt i procent.

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 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.
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Ändringsförslag 331
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 2 – punkt 6 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För gasturbiner (inklusive gaskombiverk) 
gäller de gränsvärden för NOx och CO som 
anges i denna punkt endast över 70 % 
belastning.

För gasturbiner (inklusive gaskombiverk) 
gäller de gränsvärden för NOx som anges i 
denna punkt endast över 70 % belastning 
vid grundbelastningsbetingelser enligt 
ISO.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till bilaga V del 2 punkt 6 tabellen – rubriken och kolumnen ”CO”.

Ändringsförslag 332
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 2 – punkt 6 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För gasturbiner (inklusive gaskombiverk) 
gäller de gränsvärden för NOx och CO som 
anges i denna punkt endast över 70 % 
belastning.

För gasturbiner (inklusive gaskombiverk) 
gäller de gränsvärden för NOx och CO som 
anges i denna punkt endast över 70 % 
belastning vid 
grundbelastningsbetingelser enligt ISO.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till bilaga V del 2 punkt 6 tabellen. 
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Ändringsförslag 333
Thomas Ulmer

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 2 – punkt 6 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Gasturbiner och gasmotorer för 
reservdrift som drivs mindre än 
500 drifttimmar per år omfattas inte av de 
gränsvärden för utsläpp som anges i denna 
punkt. Verksamhetsutövaren vid sådana 
anläggningar ska registrera driftstiden.

Gaseldade förbränningsanläggningar
som drivs mindre än 500 drifttimmar per år 
omfattas inte av de gränsvärden för utsläpp 
som anges i denna punkt. 
Verksamhetsutövaren vid sådana 
anläggningar ska registrera driftstiden.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till bilaga V del 2 punkt 6 tabellen. 

Ändringsförslag 334
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 3 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Koncentrationerna av SO2, NOx och 
stoft i rökgaserna från alla 
förbränningsanläggningar med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 
minst 100 MW ska mätas kontinuerligt.

1. Koncentrationerna av SO2, NOx, CO och 
stoft i rökgaserna från alla 
förbränningsanläggningar med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 
minst 100 MW ska mätas kontinuerligt.

Koncentrationen av CO i rökgaserna från 
varje förbränningsanläggning som drivs 
med gasformiga bränslen med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 
minst 100 MW ska mätas kontinuerligt. 

Or. en

Motivering

Ändring 76 från Europaparlamentets första behandling.
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Ändringsförslag 335
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 4 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. När kontinuerliga mätningar utförs ska 
gränsvärdena för utsläpp i delarna 1 och 2 
anses vara uppfyllda om bedömningen av 
de resultat som avser den faktiska 
drifttiden under ett kalenderår visar att:

1. När kontinuerliga mätningar utförs ska 
gränsvärdena för utsläpp i delarna 1 och 2 
anses vara uppfyllda om bedömningen av 
de resultat som avser den faktiska 
drifttiden under ett kalenderår visar att:

a) inga validerade månadsmedelvärden
överstiger de relevanta gränsvärden för 
utsläpp som anges i delarna 1 och 2,

a) inga validerade dygnsmedelvärden
överstiger de relevanta gränsvärden för 
utsläpp som anges i delarna 1 och 2,

b) inga validerade dygnsmedelvärden 
överstiger 110 % av de relevanta 
gränsvärden för utsläpp som anges i 
delarna 1 och 2,
c) i fall där förbränningsanläggningarna 
består endast av pannor som använder kol 
med en sammanlagd installerad tillförd 
effekt under 50 MW, inga validerade 
dygnsmedelvärden överstiger 150 % av de 
relevanta gränsvärden för utsläpp som 
anges i delarna 1 och 2,
d) 95 % av alla validerade timmedelvärden 
under året inte överstiger 200 % av de 
relevanta gränsvärden för utsläpp som 
anges i delarna 1 och 2.

b) 95 % av alla validerade timmedelvärden 
under året inte överstiger 200 % av de 
relevanta gränsvärden för utsläpp som 
anges i delarna 1 och 2.

Validerade medelvärden ska fastställas på 
det sätt som anges i punkt 10 i del 3.

Validerade medelvärden ska fastställas på 
det sätt som anges i punkt 10 i del 3.

Vid beräkningen av de genomsnittliga 
gränsvärdena för utsläpp ska de värden 
som uppmätts under de perioder som 
avses i artikel 30.5 och 30.6 och artikel 37 
samt under idriftsättning och 
urdrifttagning inte beaktas.

Or. en
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Motivering

Här återinförs ändring 77 från första behandlingen. Medan nivåerna i BREF-dokumentet om 
bästa tillgängliga teknik avser dygnsmedelvärden ska utsläppsgränsvärdena enligt bilaga V 
avse månadsmedelvärden. Dessutom kan dygnsmedelvärdena inte överstiga 110 procent av 
utsläppsgränsvärdena, och 95 procent av timmedelvärdena under året ska inte överstiga mer 
än 200 procent av utsläppsgränsvärdena. I kommissionens förslag görs det ingen åtskillnad 
mellan anläggningar från tiden före och sådana från efter 2016. Samtidigt som samma 
efterlevnadsbestämmelser behålls för nya och befintliga anläggningar är det nödvändigt att 
anpassa dem till slutsatserna om bästa tillgängliga teknik i BREF-dokumentet, som baseras 
på dygnsmedelvärden och inte på månadsmedelvärden.

Ändringsförslag 336
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 4 – punkt 1 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. När kontinuerliga mätningar utförs ska 
gränsvärdena för utsläpp i delarna 1 och 2 
anses vara uppfyllda om bedömningen av 
de resultat som avser den faktiska 
drifttiden under ett kalenderår visar att:

1. När kontinuerliga mätningar utförs ska 
gränsvärdena för utsläpp i delarna 1 och 2 
anses vara uppfyllda om bedömningen av 
de resultat som avser den faktiska 
drifttiden under ett kalenderår visar att:

a) inga validerade månadsmedelvärden
överstiger de relevanta gränsvärden för 
utsläpp som anges i delarna 1 och 2,

a) inga validerade dygnsmedelvärden
överstiger de relevanta gränsvärden för 
utsläpp som anges i delarna 1 och 2,

b) inga validerade dygnsmedelvärden 
överstiger 110 % av de relevanta 
gränsvärden för utsläpp som anges i 
delarna 1 och 2,
c) i fall där förbränningsanläggningarna 
består endast av pannor som använder kol 
med en sammanlagd installerad tillförd 
effekt under 50 MW, inga validerade 
dygnsmedelvärden överstiger 150 % av de 
relevanta gränsvärden för utsläpp som 
anges i delarna 1 och 2,
d) 95 % av alla validerade timmedelvärden 
under året inte överstiger 200 % av de 
relevanta gränsvärden för utsläpp som 
anges i delarna 1 och 2.

b) 95 % av alla validerade timmedelvärden 
under året inte överstiger 200 % av de 
relevanta gränsvärden för utsläpp som 
anges i delarna 1 och 2.
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Or. en

Motivering

Ändring 77 från Europaparlamentets första behandling.

Ändringsförslag 337
Sirpa Pietikäinen

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 4 – punkt 1 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. När kontinuerliga mätningar utförs ska 
gränsvärdena för utsläpp i delarna 1 och 2 
anses vara uppfyllda om bedömningen av 
de resultat som avser den faktiska 
drifttiden under ett kalenderår visar att:

1. När kontinuerliga mätningar utförs ska 
gränsvärdena för utsläpp i delarna 1 och 2 
anses vara uppfyllda om bedömningen av 
de resultat som avser den faktiska 
drifttiden under ett kalenderår visar att:

a) inga validerade månadsmedelvärden
överstiger de relevanta gränsvärden för 
utsläpp som anges i delarna 1 och 2,

a) inga validerade dygnsmedelvärden
överstiger de relevanta gränsvärden för 
utsläpp som anges i delarna 1 och 2, och

b) inga validerade dygnsmedelvärden 
överstiger 110 % av de relevanta 
gränsvärden för utsläpp som anges i 
delarna 1 och 2,
c) i fall där förbränningsanläggningarna 
består endast av pannor som använder kol 
med en sammanlagd installerad tillförd 
effekt under 50 MW, inga validerade 
dygnsmedelvärden överstiger 150 % av de 
relevanta gränsvärden för utsläpp som 
anges i delarna 1 och 2,
d) 95 % av alla validerade timmedelvärden 
under året inte överstiger 200 % av de 
relevanta gränsvärden för utsläpp som 
anges i delarna 1 och 2.

b) 95 % av alla validerade timmedelvärden 
under året inte överstiger 200 % av de 
relevanta gränsvärden för utsläpp som 
anges i delarna 1 och 2.

Or. en

Motivering

Här återinförs ändring 77 från första behandlingen. Medan nivåerna i BREF-dokumentet om 
bästa tillgängliga teknik avser dygnsmedelvärden ska utsläppsgränsvärdena enligt bilaga V 
avse månadsmedelvärden. Dessutom kan dygnsmedelvärdena inte överstiga 110 procent av 



AM\810395SV.doc 35/45 PE440.003v01-00

SV

utsläppsgränsvärdena, och 95 procent av timmedelvärdena under året ska inte överstiga mer 
än 200 procent av utsläppsgränsvärdena. I kommissionens förslag görs det ingen åtskillnad 
mellan anläggningar från tiden före och sådana från efter 2016. Samtidigt som samma 
efterlevnadsbestämmelser behålls för nya och befintliga anläggningar är det nödvändigt att 
anpassa dem till slutsatserna om bästa tillgängliga teknik i BREF-dokumentet, som baseras 
på dygnsmedelvärden och inte på månadsmedelvärden.

Ändringsförslag 338
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Denna del utgår.

Or. en

Motivering

Strykning av den nya del 5 som rådet infört, hänger samman med artikel 31. 

Ändringsförslag 339
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 5 – tabell 1

Rådets ståndpunkt

1. Minimikrav för avsvavling för förbränningsanläggningar enligt artikel 30.2

Minimikrav för avsvavlingSamman-
lagd 
installerad 
tillförd 
effekt 
(MW)

Anläggningar som meddelats tillstånd före 
den 27 november 2002 eller vars 

verksamhetsutövare hade lämnat in en fullständig 
ansökan om tillstånd före den dagen, förutsatt att 

anläggningen togs i drift senast 
den 27 november 2003

Övriga 
anläggningar

50-100 80 % 92 %

100-300 90 % 92 %
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> 300 96 % (1) 96 %

Anmärkning:

1 För förbränningsanläggningar som använder oljeskiffer ska minimikravet för avsvavling 
vara 95 %.

Parlamentets ändringsförslag
1. Minimikrav för avsvavling och högsta utsläppsgränsvärden för förbränningsanläggningar 
enligt artikel 30.2

Minimikrav för avsvavling och högsta utsläppsgränsvärdenSamman-
lagd 
installerad 
tillförd 
effekt 
(MW)

Anläggningar som meddelats tillstånd före 
den 27 november 2002 eller vars 

verksamhetsutövare hade lämnat in en fullständig 
ansökan om tillstånd före den dagen, förutsatt att 

anläggningen togs i drift senast 
den 27 november 2003

Övriga 
anläggningar

50-100 80 % tillsammans med ett högsta 
utsläppsgränsvärde på 650 mg/Nm3

92 % tillsammans 
med ett högsta 
utsläppsgräns-

värde på 
600 mg/Nm3

100-300 90 % tillsammans med ett högsta 
utsläppsgränsvärde på 450 mg/Nm3

92 % tillsammans 
med ett högsta 
utsläppsgräns-

värde på 
400 mg/Nm3

> 300 96 % tillsammans med ett högsta 
utsläppsgränsvärde på 450 mg/Nm3(1) 

96 % tillsammans 
med ett högsta 
utsläppsgräns-

värde på 
400 mg/Nm3

Anmärkning:

1 För förbränningsanläggningar som använder oljeskiffer ska minimikravet för avsvavling 
vara 95 % tillsammans med ett högsta utsläppsgränsvärde på 450 mg/Nm3.

Or. en
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Motivering

Förslag till ändring av nya undantag som lagts till av rådet.
Stora förbränningsanläggningar som använder inhemska fasta bränslen med hög svavelhalt 
(dvs. lignit) står för de största svavelutsläppen i Europa. För att garantera miljöskydd måste 
man sörja för att de högsta avsvavlingsnivåerna åtminstone omfattas av dessa gränsvärden, 
som är mindre ambitiösa än de gränsvärden som tillämpas på bränslen med låg svavelhalt.

Ändringsförslag 340
Inés Ayala Sender

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 5 – tabell 1 – anmärkning 1a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1a För anläggningar som fått tillstånd 
före den 1 juli 1987 och som hade 
installerat utrustning för avsvavling av 
rökgaser före år 2000 samt installerat 
teknisk utrustning i enlighet med 
direktiv 2001/80/EG före den 
1 januari 2008 ska minimikravet för 
avsvavling vara 93 %.

Or. en

Ändringsförslag 341
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 5 – tabellen 2

Rådets ståndpunkt
2. Minimikrav för avsvavling för förbränningsanläggningar enligt artikel 30.3

Sammanlagd installerad tillförd effekt 
(MW)

Minimikrav för avsvavling

50-100 93 %

100-300 93 %

> 300 97 %



PE440.003v01-00 38/45 AM\810395SV.doc

SV

Parlamentets ändringsförslag
2. Minimikrav för avsvavling och högsta utsläppsgränsvärden för förbränningsanläggningar 

enligt artikel 30.3

Sammanlagd installerad tillförd effekt 
(MW)

Minimikrav för avsvavling

50-100 93 % tillsammans med ett högsta 
utsläppsgränsvärde på 600 mg/Nm3

100-300 93 % tillsammans med ett högsta 
utsläppsgränsvärde på 400 mg/Nm3

> 300 97 % tillsammans med ett högsta 
utsläppsgränsvärde på 400 mg/Nm3

Or. en

Motivering

Se motiveringen om bilaga V del 5 tabell 1.

Ändringsförslag 342
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 6

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

De minimikrav för avsvavling som 
fastställs i del 5 i denna bilaga ska gälla 
som månadsmedelvärden.

De minimikrav för avsvavling som 
fastställs i del 5 i denna bilaga ska gälla 
som dygnsmedelvärden.

Or. en

Motivering

Förslag till ändring av nya undantag som lagts till av rådet. Medan nivåerna i 
BREF-dokumentet om bästa tillgängliga teknik avser dygnsmedelvärden ska 
utsläppsgränsvärdena enligt bilaga V avse månadsmedelvärden. Denna text måste anpassas 
till BREF-dokumenten, som grundas på dygnsmedelvärden och inte på månadsmedelvärden.
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Ändringsförslag 343
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 7

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Denna del utgår.

Or. en

Motivering

Här ändras en ny artikel som införts av rådet.

Ändringsförslag 344
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 7 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) För förbränningsanläggningar som fått 
tillstånd före den 27 november 2002 eller 
vars verksamhetsutövare hade lämnat in 
en fullständig ansökan om tillstånd före 
den dagen, under förutsättning att 
anläggningen togs i drift senast 
den 27 november 2003: 1 000 mg/Nm3.

a) 350 mg/Nm3.

Or. en

Motivering

Förslag till ändring av ny text som lagts till av rådet. Det bör inte finnas några särskilda 
regler för stora raffinaderier och stora kemiska förbränningsanläggningar jämfört med andra 
stora förbränningsanläggningar. Det skulle hindra utsläppsminskningar i onödan. Vad gäller 
stora förbränningsanläggningar kan företag inom den kemiska industrin och raffinaderier 
överföra sitt avfall med hög svavelhalt till de anläggningar som har bäst utrustning för 
svavelåtervinning eller avsvavling. Om de vill använda billigt raffinaderiavfall med hög 
svavelhalt även för mindre pannor och värmare bör de installera reningsutrustning, som 
eventuellt kan installeras för en kombination av flera olika skorstenar.
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Ändringsförslag 345
Esther de Lange

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 7 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) För förbränningsanläggningar som fått 
tillstånd före den 27 november 2002 eller 
vars verksamhetsutövare hade lämnat in en 
fullständig ansökan om tillstånd före den 
dagen, under förutsättning att anläggningen 
togs i drift senast den 27 november 2003: 
1 000 mg/Nm3.

a) För förbränningsanläggningar som fått 
tillstånd före den 27 november 2002 eller 
vars verksamhetsutövare hade lämnat in en 
fullständig ansökan om tillstånd före den 
dagen, under förutsättning att anläggningen 
togs i drift senast den 27 november 2003: 
800 mg/Nm3.

Or. en

Motivering

Utsläppsgränsvärdena för raffinaderier är inte enhetliga. De genomsnittliga 
utsläppsgränsvärden som anges i artikel 37.2 och i del 7 i bilaga V är högre än de högsta 
utsläppsgränsvärdena i del 1 punkterna 2–3 i bilaga V. Detta skapar omotiverad ytterligare 
flexibilitet och kan hindra utsläppsminskningar i onödan.

Ändringsförslag 346
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 7 – led b

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

b) För övriga förbränningsanläggningar: 
600 mg/Nm3.

b) 850 mg/Nm3 om 
förbränningsanläggningen är i drift högst 
1 500 drifttimmar per år.

Or. en

Motivering

Förslag till ändring av ny text som lagts till av rådet. Det bör inte finnas några särskilda 
regler för stora raffinaderier och stora kemiska förbränningsanläggningar jämfört med andra 
stora förbränningsanläggningar. Det skulle hindra utsläppsminskningar i onödan. Vad gäller 
stora förbränningsanläggningar kan företag inom den kemiska industrin och raffinaderier 
överföra sitt avfall med hög svavelhalt till de anläggningar som har bäst utrustning för 
svavelåtervinning eller avsvavling. Om de vill använda billigt raffinaderiavfall med hög 
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svavelhalt även för mindre pannor och värmare bör de installera reningsutrustning, som 
eventuellt kan installeras för en kombination av flera olika skorstenar.

Ändringsförslag 347
Esther de Lange

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – del 7 – led b

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

b) För övriga förbränningsanläggningar: 
600 mg/Nm3.

b) För övriga förbränningsanläggningar: 
400 mg/Nm3.

Or. en

Motivering

Utsläppsgränsvärdena för raffinaderier är inte enhetliga. De genomsnittliga 
utsläppsgränsvärden som anges i artikel 37.2 och i del 7 i bilaga V är högre än de högsta 
utsläppsgränsvärdena i del 1 punkterna 2–3 i bilaga V. Detta skapar omotiverad ytterligare 
flexibilitet och kan hindra utsläppsminskningar i onödan.

Ändringsförslag 348
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Bilaga VI – del 6 – punkt 2.5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2.5. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av väteklorid, vätefluorid och 
svaveldioxid i avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar, och att det 
ska krävas periodiska mätningar enligt 
punkt 2.1 c eller inga mätningar om 
verksamhetsutövaren kan visa att utsläppen 
av dessa föroreningar under inga 
omständigheter kan överskrida de 
fastställda gränsvärdena för utsläpp.

2.5. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av väteklorid, vätefluorid och 
svaveldioxid i avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar, och att det 
ska krävas periodiska mätningar enligt 
punkt 2.1 c om verksamhetsutövaren kan 
visa att utsläppen av dessa föroreningar 
under inga omständigheter kan överskrida 
de fastställda gränsvärdena för utsläpp. 
Detta undantag ska inte gälla vid 
förbränning av blandat avfall från olika 
källor.
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Den behöriga myndigheten får besluta att 
det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av NOx och att det ska krävas 
periodiska mätningar enligt punkt 2.1 c i 
befintliga 
avfallsförbränningsanläggningar med en 
nominell kapacitet på mindre än sex ton 
per timme eller i befintliga 
samförbränningsanläggningar med en 
nominell kapacitet på mindre än sex ton 
per timme om verksamhetsutövaren, på 
grundval av information om kvaliteten på 
avfallet i fråga, den använda tekniken och 
resultaten av utsläppskontrollen, kan visa 
att utsläppen av NOx under inga 
omständigheter kan överstiga det 
föreskrivna gränsvärdet för utsläpp.

Or. en

Motivering

Ändring 78 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag 349
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Bilaga VI – del 6 – punkt 2.5 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2.5. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av väteklorid, vätefluorid och 
svaveldioxid i avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar, och att det 
ska krävas periodiska mätningar enligt 
punkt 2.1 c eller inga mätningar om 
verksamhetsutövaren kan visa att utsläppen 
av dessa föroreningar under inga 
omständigheter kan överskrida de 
fastställda gränsvärdena för utsläpp.

2.5 Den behöriga myndigheten får besluta 
att det inte ska krävas kontinuerliga 
mätningar av väteklorid, vätefluorid och 
svaveldioxid i avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar, och att det 
ska krävas periodiska mätningar enligt 
punkt 2.1 c eller inga mätningar om 
verksamhetsutövaren kan visa att utsläppen 
av dessa föroreningar under inga 
omständigheter kan överskrida de 
fastställda gränsvärdena för utsläpp. Detta 
ska inte gälla blandat avfall från olika 
källor.
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Or. en

Motivering

Här återinförs delvis ändring 78 från parlamentets första behandling. Rådet tar i sin 
ståndpunkt upp de speciella fall då de behöriga myndigheterna inte kan ställa några krav på 
väteklorid, vätefluorid och svaveldioxid. Det kan bland annat bero på att det inte finns några 
mätningar. Kvaliteten på kontrollerna och utvärderingen beror till stor del på provtagningen 
av avfall. Ett blandat avfall från olika källor och en högre andel t.ex. klorinnehåll på grund 
av PVC kan leda till en dålig provtagningskvalitet. Om ett sådant undantag tilläts skulle 
uppgifterna från övervakningen vara selektiva och förmodligen inte ta hänsyn till 
utsläppstoppar.

Ändringsförslag 350
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Bilaga VI – del 6 – punkt 2.6 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2.6. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det ska krävas en mätning vartannat år
av tungmetaller samt en mätning per år av 
dioxiner och furaner i följande fall:

2.6. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det ska krävas enbart en mätning per år
av tungmetaller samt av dioxiner och 
furaner i följande fall:

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 351
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Bilaga VI – del 6 – punkt 2.6 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2.6. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det ska krävas en mätning vartannat år
av tungmetaller samt en mätning per år av 
dioxiner och furaner i följande fall:

2.6. Den behöriga myndigheten får besluta 
att det ska krävas enbart en mätning per år
eller inga mätningar av tungmetaller samt 
av dioxiner och furaner i följande fall:

Or. en

Motivering

Ändring 79 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag 352
Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Bilaga VI – del 6 – punkt 2.6 – led ca (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

ca) Verksamhetsutövaren kan visa att inte 
vare sig elektriskt avfall eller avfall som 
innehåller klorföreningar behandlas.

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 353
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Rådets ståndpunkt
Bilaga VI – del 6 – punkt 2.6 – led ca (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

ca) Verksamhetsutövaren kan visa att inte 
vare sig elektriskt avfall eller avfall som 
innehåller klorföreningar behandlas.

Or. en

Motivering

Ändring 80 från parlamentets första behandling.


