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PR_COD_Recastingam

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af det retsgrundlag, der er valgt i udkastet til retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag markeres ændringer i udkastet til retsakt, med 
fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det anføres, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der berøres. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, markeres med fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne 
passager, markeres dette med [...].



PR\809082DA.doc 3/42 PE430.626v02-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE .................................................................................................................40



PE430.626v02-00 4/42 PR\809082DA.doc

DA



PR\809082DA.doc 5/42 PE430.626v02-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) 
(11962/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets førstebehandlingsordning (11962/2009 – C7-0034/2010),

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0844),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0002/2008),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1,  

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne 
af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

– der henviser til artikel 294, stk. 7, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 66,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed (A7-0000/2010),

1. fastlægger nedenstående andenbehandlingsholdning;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

                                               
1 Vedtagne tekster af 10.3.2009, P6_TA(2009)0093.
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Ændringsforslag 1

Rådets holdning
Betragtning 14

Rådets holdning Ændringsforslag

(14) Det er vigtigt at sikre de kompetente 
myndigheder tilstrækkelig fleksibilitet, så 
de kan fastsætte emissionsgrænseværdier, 
der sikrer, at emissionerne under normale 
driftsvilkår ikke overstiger de 
emissionsniveauer, der er forbundet med 
den bedste tilgængelige teknik Den 
kompetente myndighed kan for at nå dette 
mål fastsætte emissionsgrænser, der 
adskiller sig fra de emissionsniveauer, der 
er forbundet med den bedste tilgængelige 
teknik for så vidt angår anvendte værdier, 
tidsrum og referencevilkår, når blot det ved 
hjælp af resultaterne af 
emissionsovervågningen kan påvises, at
emissionerne ikke har oversteget de 
emissionsniveauer, der er forbundet med 
den bedste tilgængelige teknik

(14) Det er vigtigt at sikre de kompetente 
myndigheder tilstrækkelig fleksibilitet, så 
de kan fastsætte emissionsgrænseværdier, 
der sikrer, at emissionerne under normale 
driftsvilkår ikke overstiger de 
emissionsniveauer, der er forbundet med 
den bedste tilgængelige teknik 
Overholdelse af de 
emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
godkendelser, resulterer i driftsniveauer, 
der ikke overstiger disse 
emissionsgrænseværdier. Den kompetente 
myndighed kan for at nå dette mål fastsætte 
emissionsgrænser, der adskiller sig fra de 
emissionsniveauer, der er forbundet med 
den bedste tilgængelige teknik for så vidt 
angår anvendte værdier, tidsrum og 
referencevilkår, når blot det ved hjælp af 
resultaterne af emissionsovervågningen 
kan påvises, at emissionerne ikke har 
oversteget de emissionsniveauer, der er 
forbundet med den bedste tilgængelige 
teknik.

Or. en

Ændringsforslag 2

Rådets holdning
Betragtning 18

Rådets holdning Ændringsforslag

(18) Spredning af gødning bidrager i 
betydelig grad til forurenende emissioner i 
luften og i vandet. For at opfylde målene i 
temastrategien for luftforurening og EU-
lovgivningen om vandbeskyttelse er det 
nødvendigt, at Kommissionen på ny 

udgår
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overvejer behovet for at indføre den bedst 
egnede kontrol af disse emissioner 
gennem anvendelse af den bedste 
tilgængelige teknik.

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 73, stk. 2, litra a), nr. iii). Rådets tekst 
udgår.

Ændringsforslag 3

Rådets holdning
Betragtning 37

Rådets holdning Ændringsforslag

(37) For at forebygge, mindske og så vidt 
muligt eliminere forurening fra 
industrivirksomhed på den mest 
omkostningseffektive måde, idet der 
sørges for et højt miljøbeskyttelsesniveau 
som helhed, navnlig gennem 
gennemførelsen af den bedste 
tilgængelige teknik, kan mulighederne for 
markedsbaserede instrumenter som 
handel med nitrogenoxid- og 
svovloxidemissioner undersøges. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Indførelse af markedsbaserede instrumenter ville gøre lovgivningen endnu mere kompliceret.
Desuden har nitrogenoxid- og svovloxidemissioner lokale og/eller regionale konsekvenser og 
kan derfor ikke gøres til genstand for handel på EU-plan. Rådets nye tekst udgår.

Ændringsforslag 4

Rådets holdning
Betragtning 38

Rådets holdning Ændringsforslag

(38) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af dette direktiv bør 

(38) I henhold til artikel 291 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
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vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.

funktionsmåde fastsættes ved forordning 
efter den almindelige 
lovgivningsprocedure på forhånd 
generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser. Indtil en sådan 
ny forordning er vedtaget og i betragtning 
af behovet for at vedtage og gennemføre 
dette direktiv snarest muligt, bør
medlemsstaternes kontrol foretages i 
overensstemmelse med bestemmelserne i
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 
1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår 
for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen, for så vidt som disse 
bestemmelser er forenelige med de 
ændrede traktater. Henvisninger til disse 
bestemmelser bør ikke desto mindre 
erstattes med henvisninger til reglerne og 
principperne i den nye forordning, så 
snart denne træder i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 5

Rådets holdning
Betragtning 39

Rådets holdning Ændringsforslag

(39) Med henblik på at muliggøre at dette 
direktivs bestemmelser tilpasses til den 
videnskabelige og tekniske udvikling på 
baggrund af de bedste tilgængelige 
teknikker, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 for så vidt angår
tilpasningen af visse dele af bilag V, VI og 
VII til sådan videnskabelig og teknisk 
udvikling. For så vidt angår 
affaldsforbrændingsanlæg og 

(39) Med henblik på at muliggøre at dette 
direktivs bestemmelser tilpasses til den 
videnskabelige og tekniske udvikling på 
baggrund af de bedste tilgængelige 
teknikker, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med EUF-
traktatens artikel 290 for så vidt angår 
vedtagelse af BAT-konklusionerne og 
supplering eller ændring af de 
emissionsgrænseværdier og regler om 
overvågning og overholdelse, der allerede 
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affaldsmedforbrændingsanlæg kan dette 
omfatte opstilling af kriterier for 
dispensation fra kravet om løbende 
overvågning af emissionen af total støv. 
Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
hører eksperter i den forberedende fase i 
overensstemmelse med det tilsagn, som 
Kommissionen har givet i meddelelsen af 
9. december 2009 om gennemførelse af 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

er fastsat i dette direktiv. For så vidt angår 
affaldsforbrændingsanlæg og 
affaldsmedforbrændingsanlæg kan dette 
omfatte opstilling af kriterier for 
dispensation fra kravet om løbende 
overvågning af emissionen af total støv.

Or. en

Begrundelse

Ændring af en af Rådet indsat ny betragtning. Skal ses sammen med ændringsforslaget til 
artikel 74, stk. 1.

Ændringsforslag 6

Rådets holdning
Betragtning 39 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(39a) For at gøre det muligt at tilpasse 
dette direktivs bestemmelser til 
resultaterne af Kommissionens 
vurderinger af behovet for 
unionsdækkende mindstekrav for 
emissionsgrænseværdier og regler om 
overvågning og overholdelse for så vidt 
angår visse aktiviteter inden for de 
relevante BAT-konklusioners 
anvendelsesområde bør Kommissionen, 
på baggrund af disse aktiviteters 
indvirkning på miljøet som helhed eller 
den aktuelle situation med hensyn til 
gennemførelsen af de bedste tilgængelige 
teknikker for disse aktiviteter, tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med EUF-
traktatens artikel 290 for så vidt angår 
fastsættelsen af unionsdækkende 
mindstekrav for emissionsgrænseværdier 
og regler om overvågning og overholdelse 
for så vidt angår visse aktiviteter inden for 
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de relevante BAT-konklusioners 
anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 7

Rådets holdning
Betragtning 39 b (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(39b) For at gøre det muligt at supplere 
eller ændre dette direktivs bestemmelser 
med henblik på at sikre en konsekvent 
gennemførelse i hele Unionen af de 
bedste tilgængelige teknikker som 
beskrevet i BAT-referencedokumenterne 
bør Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med EUF-traktatens 
artikel 290 for så vidt angår fastlæggelse 
af specifikke kriterier for de kompetente 
myndigheders fastsættelse, i usædvanlige 
tilfælde, af mindre strenge 
emissionsværdier for anlæg under hensyn 
til resultaterne af vurderinger af deres 
geografiske placering eller de lokale 
miljøforhold eller deres tekniske 
egenskaber. Disse mindre strenge værdier 
må dog ikke overskride de 
unionsdækkende mindstekrav for 
emissionsgrænseværdier og regler om 
overvågning og overholdelse.

Or. en
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Ændringsforslag 8

Rådets holdning
Betragtning 39 c (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(39c) For at gøre det muligt at supplere 
eller ændre dette direktivs bestemmelser 
med henblik på at sikre en konsekvent 
gennemførelse i hele Unionen af de 
bedste tilgængelige teknikker og 
systematisk bedømmelse af de 
miljømæssige risici ved de berørte anlæg 
bør Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med EUF-traktatens 
artikel 290 for så vidt angår regler 
vedrørende fastlæggelsen af opstarts- og 
nedlukningsperioder, vedrørende det 
tidspunkt, fra hvilket der skal foretages 
kontinuerlige målinger af emissionerne af 
tungmetaller, dioxiner og furaner til luft, 
vedrørende hvilke typer oplysninger 
medlemsstaterne skal stille til rådighed for 
Kommissionen, og hvor hyppigt, og 
vedrørende yderligere kriterier for 
bedømmelsen af miljømæssige risici. 

Or. en

Ændringsforslag 9

Rådets holdning
Artikel 3 – nr. 14

Rådets holdning Ændringsforslag

14) "driftsleder": en fysisk eller juridisk 
person, der helt eller delvis driver eller 
leder et anlæg eller et fyringsanlæg, 
affaldsforbrændingsanlæg eller 
affaldsmedforbrændingsanlæg, eller som 
efter national lovgivning har fået 
overdraget den afgørende økonomiske 

14) "driftsleder": en fysisk eller juridisk 
person, der driver eller leder et anlæg eller 
et fyringsanlæg, affaldsforbrændingsanlæg 
eller affaldsmedforbrændingsanlæg, eller 
som efter national lovgivning har fået 
overdraget den afgørende økonomiske 
dispositionsret over dets tekniske drift
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dispositionsret over dets tekniske drift

Or. en

Begrundelse

De af Rådet indsatte nye ord udgår.

Ændringsforslag 10

Rådets holdning
Artikel 3 – nr. 18

Rådets holdning Ændringsforslag

18) "udgangstilstandsrapport": oplysninger 
om jordbundens og grundvandets tilstand 
med hensyn til forurening med relevante 
farlige stoffer

18) "udgangstilstandsrapport": 
kvantificerede oplysninger om 
jordbundens og grundvandets tilstand med 
hensyn til forurening med betydelige 
mængder relevante farlige stoffer

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 15 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 11

Rådets holdning
Artikel 3 – nr. 46 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

46a) "almindelige bindende forskrifter": 
emissionsgrænseværdier eller andre 
vilkår defineret i miljølovgivningen, 
mindst på sektorniveau, og fastsat med 
henblik på direkte anvendelse til 
fastsættelse af godkendelsesvilkår.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en klar definition af "almindelige bindende forskrifter". 
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Genfremsættelse af ændringsforslag 17 fra førstebehandlingen. 

Ændringsforslag 12

Rådets holdning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Hvis den manglende overholdelse af 
godkendelsesvilkårene medfører 
umiddelbar fare for menneskers sundhed 
eller i betydeligt omfang umiddelbart truer 
med at påvirke miljøet negativt, indstilles 
driften af anlægget, fyringsanlægget, 
affaldsforbrændingsanlægget eller 
affaldsmedforbrændingsanlægget, eller den 
relevante del heraf, indtil vilkårene atter 
overholdes i overensstemmelse med første 
afsnit, litra b) og c)

Hvis den manglende overholdelse af 
godkendelsesvilkårene medfører betydelig 
fare for menneskers sundhed eller miljøet, 
indstilles driften af anlægget, 
fyringsanlægget, 
affaldsforbrændingsanlægget eller 
affaldsmedforbrændingsanlægget, eller den 
relevante del heraf, indtil vilkårene atter 
overholdes i overensstemmelse med første 
afsnit, litra b) og c)

Or. en

Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 21 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 13

Rådets holdning
Artikel 12 – stk. 1 – litra e

Rådets holdning Ændringsforslag

e) en udgangstilstandsrapport, når en 
sådan skal foreligge, i overensstemmelse 
med artikel 22, stk. 2

e) såfremt aktiviteten indebærer 
anvendelse af betydelige mængder 
relevante farlige stoffer, en 
udgangstilstandsrapport med oplysninger 
om disse stoffer

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 23 fra førstebehandlingen.
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Ændringsforslag 14

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. Kommissionen indhenter udtalelse fra 
forummet om det foreslåede indhold af 
BAT-referencedokumenterne og tager 
hensyn til denne udtalelse i forbindelse 
med procedurerne i stk. 5.

4. Kommissionen indhenter udtalelse fra 
forummet om det foreslåede indhold af 
BAT-referencedokumenterne, offentliggør 
denne udtalelse og tager hensyn til den i
forbindelse med procedurerne i stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 15

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 5

Rådets holdning Ændringsforslag

5. Afgørelser om konklusionerne om BAT 
vedtages efter forskriftsproceduren i 
artikel 75, stk. 2.

5. Afgørelser om konklusionerne om BAT 
vedtages af Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 76.

Or. en

Ændringsforslag 16

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

5a. Efter vedtagelsen af en afgørelse om 
BAT-konklusionerne i henhold til stk. 5 
vurderer Kommissionen behovet for 
unionsforanstaltninger i form af 
fastsættelse af unionsdækkende 
mindstekrav for emissionsgrænseværdier 
og regler om overvågning og overholdelse 
for så vidt angår aktiviteter inden for de 
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pågældende BAT-konklusioners 
anvendelsesområde. Kommissionen 
foretager sin vurdering på grundlag af 
følgende kriterier:
a) de pågældende aktiviteters indvirkning 
på miljøet som helhed og
b) den aktuelle situation med hensyn til 
gennemførelsen af de bedste tilgængelige 
teknikker for de pågældende aktiviteter.
Efter at have indhentet udtalelse fra det i 
stk. 3 omhandlede forum og senest 12 
måneder efter vedtagelsen af en afgørelse 
om BAT-konklusionerne forelægger 
Kommissionen en rapport om resultaterne 
af vurderingen for Europa-Parlamentet 
og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 17

Rådets holdning
Artikel 13 - stk. 5 b (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

5b. Hvis den i stk. 5a omhandlede rapport 
finder, at der er behov for 
unionsdækkende mindstekrav for 
emissionsgrænseværdier og regler om 
overvågning og overholdelse, kan 
Kommissionen, ved hjælp af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
76, vedtage mindstekrav for 
emissionsgrænseværdier og regler om 
overvågning og overholdelse for så vidt 
angår de pågældende aktiviteter.

Or. en
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Ændringsforslag 18

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 6

Rådets holdning Ændringsforslag

6. Efter vedtagelsen af en afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 5 gør 
Kommissionen omgående BAT-
referencedokumentet offentligt 
tilgængeligt.

6. Efter vedtagelsen af en afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 5 gør 
Kommissionen omgående BAT-
referencedokumentet offentligt tilgængeligt 
og sikrer, at BAT-konklusionerne i BAT-
referencedokumentet gøres tilgængelige 
på medlemsstaternes officielle sprog. 
Efter anmodning fra en medlemsstat gør 
Kommissionen hele BAT-
referencedokumentet tilgængeligt på det 
ønskede sprog. Ajourføringen af BAT-
referencedokumenter afsluttes senest otte 
år efter offentliggørelsen af den 
foregående udgave.

Or. en

Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 27 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 19

Rådets holdning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra f

Rådets holdning Ændringsforslag

f) foranstaltninger vedrørende andre vilkår 
end normale driftsvilkår som f.eks. opstart, 
udslip, forstyrrelser, momentane 
standsninger og definitivt driftsophør

f) foranstaltninger vedrørende andre vilkår 
end normale driftsvilkår som f.eks. opstart 
og nedlukning, udslip, forstyrrelser, 
momentane standsninger og definitivt 
driftsophør

Or. en
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Ændringsforslag 20

Rådets holdning
Artikel 14 – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. Med forbehold af artikel 18 kan den
kompetente myndighed fastsætte strengere 
godkendelsesvilkår end dem, der kan 
opfyldes ved brug af den bedste 
tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-
konklusionerne.

4. Med forbehold af artikel 18 kan den 
kompetente myndighed fastsætte strengere 
godkendelsesvilkår end dem, der kan 
opfyldes ved brug af den bedste 
tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-
konklusionerne. Medlemsstaterne kan 
fastsætte regler for den kompetente 
myndigheds fastsættelse af sådanne 
strengere vilkår.

Or. en

Ændringsforslag 21

Rådets holdning
Artikel 14 – stk. 6

Rådets holdning Ændringsforslag

6. I situationer, hvor en aktivitet eller en 
produktionsproces, der udføres inden for et 
anlæg, ikke er omfattet af nogen af BAT-
konklusionerne, eller hvor disse 
konklusioner ikke omhandler alle 
aktivitetens eller processens potentielle 
miljøvirkninger, fastsætter den kompetente 
myndighed godkendelsesvilkårene på 
grundlag af den bedste tilgængelige teknik, 
som den har fastlagt for de pågældende 
aktiviteter eller processer, under særlig 
hensyntagen til kriterierne i bilag III.

6. I situationer, hvor en aktivitet eller en 
produktionsproces, der udføres inden for et 
anlæg, ikke er omfattet af nogen af BAT-
konklusionerne, eller hvor disse 
konklusioner ikke omhandler alle 
aktivitetens eller processens potentielle 
miljøvirkninger, fastsætter den kompetente 
myndighed i samråd med driftslederen 
godkendelsesvilkårene på grundlag af den 
bedste tilgængelige teknik, som den har 
fastlagt for de pågældende aktiviteter eller 
processer, under særlig hensyntagen til 
kriterierne i bilag III.

Or. en

Begrundelse
Driftslederen har det bedste kendskab til sin arbejdsproces og bør derfor inddrages i 
afgørelsen om, hvilke godkendelsesvilkår der kan opnås ved at anvende den bedste 
tilgængelige teknik. Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 30 fra førstebehandlingen.
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Ændringsforslag 22

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. På grundlag af en vurdering af 
omkostninger og udbytte i miljømæssig og 
økonomisk henseende, hvorunder der 
tages hensyn til det pågældende anlægs 
tekniske egenskaber, geografiske 
placering og de lokale miljøforhold, kan 
den kompetente myndighed i specifikke 
tilfælde dispensere fra stk. 3 ved at 
fastsætte emissionsgrænseværdier, der 
afviger fra dem, der er fastsat i henhold til 
stk. 3.

4. Den kompetente myndighed kan i 
usædvanlige tilfælde og med forbehold af 
artikel 18 dispensere fra stk. 3 ved at 
fastsætte mindre strenge
emissionsgrænseværdier. Der kan kun give 
en sådan dispensation, hvis det ved en 
vurdering påvises, at:

a) det pågældende anlægs geografiske 
placering eller de lokale miljøforhold 
forhindrer anvendelse i hele eller en del 
af dette anlæg af den bedste tilgængelige 
teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumentet eller at
b) det pågældende anlægs tekniske 
egenskaber forhindrer anvendelse i hele 
eller en del af dette anlæg af den bedste 
tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumentet eller at
c) anvendelsen af den bedste tilgængelige 
teknik som beskrevet i BAT-
referencedokumentet medfører en klar 
skævhed mellem økonomiske 
omkostninger og miljøfordele, som giver 
anledning til at tage proportionaliteten op 
til fornyet overvejelse.

Den kompetente myndighed fremlægger 
årsagerne til anvendelsen af første afsnit, 
herunder resultaterne af vurderingen og 
begrundelsen for de fastsatte vilkår.

Den kompetente myndighed anfører i et 
bilag til godkendelsesvilkårene årsagerne 
til anvendelsen af første afsnit, herunder 
resultaterne af vurderingen og 
begrundelsen for de fastsatte vilkår.

Emissionsgrænseværdierne må dog ikke 
være højere end dem, der er fastsat i bilag 
V til VIII, hvor disse gælder.

Sådanne emissionsgrænseværdier må dog 
ikke være højere end dem, der er fastsat i 
henhold til artikel 13, stk. 5b, eller i bilag 
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V til VIII, hvor disse gælder.

Medlemsstaterne sikrer, at de berørte 
borgere får tidlig og effektiv mulighed for 
at deltage i beslutningsprocessen 
vedrørende den i dette stykke omhandlede 
dispensation.

Kommissionen kan fastsætte vejledning, 
der specificerer de kriterier, der skal tages 
i betragtning i forbindelse med 
anvendelsen af dette stykke.

Kommissionen kan, ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 76, vedtage specifikke kriterier 
for indrømmelse af den i dette stykke 
omhandlede dispensation.

De kompetente myndigheder revurderer 
anvendelsen af første afsnit som led i hver 
enkelt revurdering af 
godkendelsesvilkårene i henhold til artikel 
21.

De kompetente myndigheder revurderer 
anvendelsen af første afsnit som led i hver 
enkelt revurdering af 
godkendelsesvilkårene i henhold til artikel 
21.

Or. en

Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 32 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 23

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

4a. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse på 
spredning af husdyrgødning uden for det i 
bilag I, punkt 6.6, omhandlede 
anlægsområde, med undtagelse af 
områder, der falder inden for 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
91/676/EØF af 12. december 1991 om 
beskyttelse af vand mod forurening 
forårsaget af nitrater, der stammer fra 
landbruget1.
1 EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1.

Or. en
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Begrundelse
Genfremsættelse af ændringsforslag 114 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 24

Rådets holdning
Artikel 17

Rådets holdning Ændringsforslag

Når medlemsstaterne fastsætter 
almindelige bindende forskrifter som 
omhandlet i artikel 6, sikrer de, at der 
anvendes en integreret fremgangsmåde, og 
at miljøbeskyttelsesniveauet bliver lige så 
højt som det, der kan opnås med særlige 
godkendelsesvilkår for hvert anlæg. 
Medlemsstaterne sikrer, at disse 
almindelige bindende forskrifter 
ajourføres i overensstemmelse med 
udviklingen i den bedste tilgængelige 
teknik.

1. Når medlemsstaterne fastsætter 
almindelige bindende forskrifter, sikrer de, 
at der anvendes en integreret 
fremgangsmåde, og at 
miljøbeskyttelsesniveauet bliver lige så 
højt som det, der kan opnås med særlige 
godkendelsesvilkår for hvert anlæg.

Or. en

Begrundelse

Rådets tilføjelse udgår. Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 17, stk. 3a (nyt).

Ændringsforslag 25

Rådets holdning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

1a. Almindelige bindende forskrifter bør 
bygge på de bedste tilgængelige teknikker 
uden at foreskrive nogen teknik eller 
bestemt teknologi for at sikre overholdelse 
af artikel 14 og 15.

Or. en
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Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 34 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 26

Rådets holdning
Artikel 17 – stk. 1 b (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne sikrer, at 
almindelige bindende forskrifter 
ajourføres i overensstemmelse med 
udviklingen i den bedste tilgængelige 
teknik for at sikre overholdelse af artikel 
21.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 35 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 27

Rådets holdning
Artikel 17 – stk. 1 c (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

1c. Almindelige bindende forskrifter, der 
er vedtaget efter stk. 1 til 1b, skal 
indeholde en henvisning til dette direktiv 
eller ved offentliggørelsen ledsages af en 
sådan henvisning.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af tekst fra Kommissionens forslag.
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Ændringsforslag 28

Rådets holdning
Artikel 19

Rådets holdning Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at den 
kompetente myndighed følger med i eller 
underrettes om udviklingen inden for den 
bedste tilgængelige teknik og om 
offentliggørelse af nye eller ajourførte 
BAT-konklusioner.

Medlemsstaterne sørger for, at den 
kompetente myndighed følger med i eller 
underrettes om udviklingen inden for den 
bedste tilgængelige teknik og om 
offentliggørelse af nye eller ajourførte 
BAT-konklusioner, og holder ligeledes de 
berørte borgere underrettet.

Or. en

Begrundelse

Det er nyttigt, at medlemsstaterne informerer de berørte borgere om udviklingen med hensyn 
til BAT-konklusioner. Genfremsættelse af ændringsforslag 36 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 29

Rådets holdning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvor aktiviteten indebærer, at der 
bruges, fremstilles eller frigives relevante 
farlige stoffer, skal driftslederen med 
henblik på en mulig forurening af jordbund 
eller grundvand på anlægsområdet, 
udarbejde en udgangstilstandsrapport og 
indsende den til den kompetente 
myndighed, før han påbegynder driften af 
et anlæg, eller før godkendelsen af et anlæg 
ajourføres, første gang efter …*.

2. Hvor aktiviteten indebærer, at der 
bruges, fremstilles eller frigives betydelige 
mængder relevante farlige stoffer, skal 
driftslederen med henblik på en mulig 
forurening af jordbund eller grundvand på 
anlægsområdet, udarbejde en 
udgangstilstandsrapport og indsende den til 
den kompetente myndighed, før han 
påbegynder driften af et anlæg, eller før 
godkendelsen af et anlæg ajourføres, første 
gang efter …*.

Or. en

Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 41 fra førstebehandlingen.
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Ændringsforslag 30

Rådets holdning
Artikel 23 – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. Med udgangspunkt i inspektionsplanerne 
udarbejder den kompetente myndighed 
regelmæssigt programmer for 
rutinemæssige miljøinspektioner, hvori 
den for forskellige anlægstyper fastsætter, 
hvor hyppigt anlægsområdet skal 
inspiceres.

4. Med udgangspunkt i inspektionsplanerne 
udarbejder den kompetente myndighed 
regelmæssigt inspektionsprogrammer, 
hvori den for forskellige anlægstyper 
fastsætter, hvor hyppigt anlægsområdet 
skal inspiceres.

Medlemsstaterne sikrer, at der står 
tilstrækkeligt behørigt kvalificeret 
personale til rådighed til at foretage 
inspektionerne.
Programmerne skal omfatte mindst én 
stikprøveinspektion hver attende måned 
på anlægsområdet for hvert anlæg. Denne 
hyppighed øges til mindst hver sjette 
måned, hvis der ved en inspektion er 
konstateret manglende overholdelse af 
godkendelsesvilkårene.

Denne hyppighed fastsættes på grundlag 
af en systematisk bedømmelse af den 
miljømæssige risiko ved de berørte anlæg. 
og må ikke være på over et år for de 
anlæg, der er forbundet med størst risiko, 
og tre år for de anlæg, der er forbundet 
med mindst risiko.

Hvis programmerne bygger på en 
systematisk bedømmelse af den 
miljømæssige risiko ved de berørte anlæg, 
kan hyppigheden reduceres til mindst én 
inspektion hvert andet år.

Den systematiske bedømmelse af den 
miljømæssige risiko baseres på mindst 
følgende kriterier:

Den systematiske bedømmelse af den 
miljømæssige risiko baseres på objektive
kriterier såsom:

a) de berørte anlægs potentielle og 
faktiske indvirkning på menneskers 
sundhed og på miljøet under hensyn til 
emissionsniveauer og -typer, lokalmiljøets 
følsomhed og risikoen for uheld
b) den hidtidige overholdelse af 
godkendelsesvilkårene

a) driftslederens hidtidige overholdelse 
eller manglende overholdelse af 
godkendelsesvilkårene

b) anlæggets indvirkninger på miljøet og 
menneskers sundhed eller
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c) deltagelse i EU-ordningen for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS).

c) driftslederens deltagelse i EU-ordningen 
for miljøledelse og miljørevision (EMAS) i 
henhold til forordning (EF) nr. 
1221/20091 eller i gennemførelsen af 
tilsvarende miljøledelsessystemer.
Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 76 vedtage yderligere kriterier 
for bedømmelsen af miljømæssige risici.
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om 
organisationers frivillige deltagelse i en 
fællesskabsordning for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS) (EUT L 342 af 22.12.2009, 
s. 1).

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 44 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 31

Rådets holdning
Artikel 23 – stk. 6 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Udkastet til rapport sendes til den berørte 
driftsleder, og den endelige rapport stilles
til rådighed for offentligheden i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF af 28. januar 2003 om 
offentlig adgang til miljøoplysninger1, 
senest tre måneder efter, at inspektionen 
har fundet sted

Rapporten forelægges den berørte 
driftsleder inden for en frist på to 
måneder. Den kompetente myndighed 
stiller rapporten til rådighed for 
offentligheden på internettet senest fire 
måneder efter, at inspektionen har fundet 
sted.

Or. en

Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 46 fra førstebehandlingen. 
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Ændringsforslag 32

Rådets holdning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

ca) ajourføring af en godkendelse eller 
godkendelsesvilkår for et anlæg i tilfælde, 
hvor der skal gives dispensation i medfør 
af artikel 15, stk. 4

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 47 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 33

Rådets holdning
Artikel 24 – stk. 2 – litra e

Rådets holdning Ændringsforslag

e) hvordan godkendelsesvilkårene, 
herunder emissionsgrænseværdierne er 
fastsat i forhold til den bedste tilgængelige 
teknik og de dertil svarende 
emissionsniveauer

e) hvordan de i artikel 14 omhandlede 
godkendelsesvilkår er fastsat i forhold til 
den bedste tilgængelige teknik og de dertil 
svarende emissionsniveauer som beskrevet 
i BAT-referencedokumenterne

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 51 fra førstebehandlingen. 

Ændringsforslag 34

Rådets holdning
Artikel 24 – stk. 2 – litra f

Rådets holdning Ændringsforslag

f) i de tilfælde, hvor artikel 15, stk. 4, 
anvendes: begrundelsen for denne 
anvendelse, jf. artikel 15, stk. 4, andet 

f) i de tilfælde, hvor der gives dispensation 
i medfør af artikel 15, stk. 4: den særlige 
begrundelse for dispensationen på 
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afsnit grundlag af de i nævnte stykke fastsatte 
kriterier og de vilkår, den gives på

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 52 fra førstebehandlingen. 

Ændringsforslag 35

Rådets holdning
Artikel 24 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

fa) resultaterne af revurderingen af 
godkendelsesvilkårene, jf. artikel 21.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 53 fra førstebehandlingen. 

Ændringsforslag 36

Rådets holdning
Artikel 28 – afsnit 2 – litra i

Rådets holdning Ændringsforslag

i) gasturbiner, der anvendes på 
offshoreplatforme

i) gasturbiner og gasmotorer, der anvendes 
på offshoreplatforme

Or. en

Begrundelse

Gasturbineteknologien og gasmotorteknologien konkurrerer med hinanden på 
offshoreplatforme. For at skabe lige vilkår for disse to teknologier må gasmotorer, der 
anvendes på offshoreplatforme, også udelukkes fra direktivets anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 37

Rådets holdning
Artikel 32

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
National overgangsplan

1. I perioden fra 1. januar 2016 til 31. 
december 2020 kan medlemsstaterne 
udarbejde og gennemføre en national 
overgangsplan for fyringsanlæg, der er 
godkendt første gang inden den 27. 
november 2002, eller hvis driftsledere 
havde indgivet en fuldstændig ansøgning 
om godkendelse inden denne dato, 
forudsat at anlægget blev sat i drift senest 
den 27. november 2003.  For hvert af de 
omfattede fyringsanlæg, skal planen 
dække emissioner af et eller flere af 
følgende forurenende stoffer: 
nitrogenoxider, svovldioxid og støv. For 
gasturbiner skal planen kun dække 
nitrogenoxidemissioner.
Den nationale overgangsplan omfatter 
ikke fyringsanlæg:
a) på hvilke artikel 33, stk. 1, finder 
anvendelse
b) inden for raffinaderier, der fyres med 
gasser med lav brændværdi fra 
forgasning af raffinaderirester eller med 
destillations- og konversionsrester fra 
raffinering af råolie til eget forbrug, alene 
eller med andet brændsel
c) på hvilke artikel 35 finder anvendelse.
2. Fyringsanlæg, der er omfattet af 
planen, kan fritages for at overholde 
emissionsgrænseværdierne i artikel 30, 
stk. 2, for de forurenende stoffer, som er 
omfattet af planen, eller de 
afsvovlingssatserne i artikel 31, hvor dette 
er relevant.
De emissionsgrænseværdier for 
svovldioxid, nitrogenoxider og støv, der er 
fastsat i fyringsanlæggets godkendelse, 
der finder anvendelse den 31. december 
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2015, især i henhold til kravene i direktiv 
2001/80/EF og 2008/1/EF, bibeholdes 
som minimum.
Fyringsanlæg med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på over 500 MW, 
der fyrer med fast brændsel, og som første 
gang er godkendt efter den 1. juli 1987, 
skal overholde de 
emissionsgrænseværdier for 
nitrogenoxider, der er fastsat i del 1 i 
bilag V.
3. For hvert af de omfattede forurenende 
stoffer fastsætter den nationale 
overgangplan et loft for de maksimale 
samlede årlige emissioner for alle de 
anlæg, der er omfattet af planen, på 
grundlag af hvert anlægs samlede 
nominelle indfyrede termiske effekt den 
31. december 2010, dets, faktiske årlige 
driftstimer og dets brændselsforbrug, 
opgjort som et gennemsnit for de sidste ti 
driftsår til og med 2010.
Loftet for 2016 beregnes på grundlag af 
de relevante emissionsgrænseværdier i 
bilag III-VII til direktiv 2001/80/EF eller, 
hvor det er relevant, på grundlag af de 
afsvovlingssatser, der er fastsat i bilag III 
til direktiv 2001/80/EF. Med hensyn til 
gasturbiner anvendes de 
emissionsgrænseværdier for 
nitrogenoxider, der er fastsat for disse 
anlæg i bilag VI, del B, til direktiv 
2001/80/EF. Lofterne for 2019 og 2020 
beregnes på grundlag af de relevante 
emissionsgrænseværdier i nærværende 
direktivs bilag V, del 1, eller, hvor det er 
relevant, de relevante afsvovlingssatser i 
nærværende direktivs bilag V, del 5.  
Lofterne for 2017 og 2018 fastsættes, 
således at der sker et lineært fald i 
lofterne mellem 2016 og 2019. 
Hvis et anlæg i den nationale 
overgangsplan lukkes eller ikke længere 
er omfattet af anvendelsesområdet for 
kapitel III, må dette ikke medføre en 
forøgelse af den samlede årlige emission 
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fra de resterende anlæg i planen.
4. Den nationale overgangsplan skal også 
indeholde bestemmelser om overvågning 
og rapportering, der er i 
overensstemmelse med de 
gennemførelsesbestemmelser, der er 
udarbejdet i henhold til artikel 41, litra b), 
samt de foranstaltninger, der er forudset 
for hvert af anlæggene for at sikre rettidig 
overholdelse af de 
emissionsgrænseværdier, der finder 
anvendelse fra den 1. januar 2021.
5. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen deres nationale 
overgangsplaner senest den 1. januar 
2013.
Kommissionen vurderer planen, og hvis 
Kommissionen ikke har gjort indsigelse 
senest tolv måneder fra modtagelsen af en 
plan, kan den berørte medlemsstat 
betragte sin plan som accepteret.
Hvis Kommissionen finder, at en plan 
ikke opfylder de 
gennemførelsesbestemmelser, der er 
udarbejdet i henhold til artikel 41, litra b), 
underretter den den pågældende 
medlemsstat om, at dens plan ikke kan 
accepteres. For så vidt angår vurderingen 
af en ny udgave af en plan, som en 
medlemsstat meddeler Kommissionen, er 
den i andet afsnit omhandlede periode 
seks måneder.
6. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om eventuelle senere 
ændringer af planen.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af bestemmelsen om nationale overgangsplaner vil medføre øgede 
emissioner. Desuden kan bestemmelsen skabe konkurrenceforvridninger i Fællesskabet, 
eftersom en række fyringsanlæg allerede har foretaget investeringer for at overholde de 
relevante emissionsgrænseværdier, og også eftersom ikke alle medlemsstater vil gennemføre 
en national overgangsplan. Rådets nye tekst udgår.
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Ændringsforslag 38

Rådets holdning
Artikel 33

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 33 udgår
Undtagelse vedrørende begrænset levetid

1. I perioden fra 1. januar 2016 til 31. 
december 2023 kan fyringsanlæg 
undtages fra at overholde 
emissionsgrænseværdierne i artikel 30, 
stk. 2, og afsvovlingssatserne i artikel 31, 
hvor dette er relevant, og fra at blive 
underlagt den nationale overgangsplan, 
jf. artikel 32, såfremt følgende betingelser 
er opfyldt:
a) driftslederen for fyringsanlægget 
forpligter sig i en skriftlig erklæring, der 
forelægges den kompetente myndighed 
senest den 1. januar 2014, til ikke at drive 
anlægget i mere end 20 000 driftstimer fra 
den 1. januar 2016 og indtil den 31. 
december 2023
b) driftslederen forelægger hvert år den 
kompetente myndighed en opgørelse over 
antallet af driftstimer siden 1. januar 2016
c) de emissionsgrænseværdier for 
svovldioxid, nitrogenoxider og støv, der er 
fastsat i fyringsanlæggets godkendelse, 
der finder anvendelse den 31. december 
2015, navnlig i medfør af kravene i 
direktiv 2001/80/EF og 2008/1/EF, 
bibeholdes som minimum i 
fyringsanlæggets resterende driftsperiode. 
Fyringsanlæg med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på over 500 MW, 
der fyrer med fast brændsel, og som første 
gang er godkendt efter den 1. juli 1987, 
skal overholde de 
emissionsgrænseværdier for 
nitrogenoxider der er fastsat i del 1 i bilag 
V, og
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d) fyringsanlægget har ikke fået en 
undtagelse i henhold til artikel 4, stk. 4, i 
direktiv 2001/80/EF.
2. Senest den 1. januar 2016 sender 
medlemsstaterne Kommissionen en 
fortegnelse over alle de fyringsanlæg, der 
er omfattet af stk. 1, med angivelse af 
deres samlede nominelle indfyrede 
termiske effekt, de anvendte 
brændselstyper og de 
emissionsgrænseværdier for svovldioxid, 
nitrogenoxider og støv, der finder 
anvendelse.  For anlæg, der er omfattet af 
stk. 1, sender medlemsstaterne hvert år 
Kommissionen en opgørelse over antallet 
af driftstimer siden 1. januar 2016.
3. I tilfælde af fyringsanlæg, der på …* er
en del af et lille isoleret system og på 
denne dato står for mindst 35 % af 
elektricitetsforsyningen i dette system, og 
som på grund af de tekniske 
karakteristika ikke er i stand til at 
overholde emissionsgrænseværdierne i 
artikel 30, stk. 2, er antallet af driftstimer 
som omhandlet i nærværende artikels stk. 
1, litra a), 18 000 fra den 1. januar 2020 
og indtil senest den 31. december 2023, og 
datoen i nærværende artikels stk. 1, litra 
b), og stk. 2, er den 1. januar 2020.
4. I tilfælde af fyringsanlæg med en 
samlet nominel indfyret termisk effekt på 
over 1 500 MW, der blev sat i drift før den 
31. december 1986 og fyres med 
indenlandsk fast brændsel med en nedre 
brændværdi på under 5 800 kJ/kg, et 
fugtighedsindhold på mere end 45 
vægtprocent, et kombineret fugtigheds- og 
askeindhold på mere end 60 vægtprocent 
og et calciumoxidindhold i asken på mere 
end 10 %, er antallet af driftstimer som 
omhandlet i stk. 1, litra a), 32 000.

Or. en
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Begrundelse

Denne bestemmelse kan skabe konkurrenceforvridninger i Fællesskabet, eftersom 
fyringsanlæg, der er omfattet af bestemmelsen, ikke behøver at investere i den bedste 
tilgængelige teknik for at overholde de relevante emissionsgrænseværdier. Endvidere vil 
denne artikel bringe EU's miljømål for 2020 i fare (Kommissionens temastrategi for 
luftforurening sigter mod senest i 2020 at nedbringe SO2- emissionerne med 82 % og NOx-
emissionerne med 60 % i forhold til 2000-niveauerne). Rådets nye tekst udgår.

Ændringsforslag 39

Rådets holdning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Indtil den 31. december 2023 kan et 
fyringsanlæg undtages fra at overholde 
emissionsgrænseværdierne i artikel 30, stk. 
2, og afsvovlingssatserne i artikel 31, 
såfremt følgende betingelser er opfyldt:

1. Indtil den 31. december 2019 kan et 
fyringsanlæg undtages fra at overholde 
emissionsgrænseværdierne i artikel 30, stk. 
2, og afsvovlingssatserne i artikel 31, 
såfremt følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Det er ikke ønskeligt at sætte fristen for denne undtagelse til en dato, der ligger langt efter 
2020-måldatoen i Kommissionens temastrategi for luftforurening, hvormed formålet bl.a. er 
senest i 2020 at nedbringe SO2- emissionerne med 82 % og NOx-emissionerne med 60 % i 
forhold til 2000-niveauerne. Ændring af ny tekst indsat af Rådet.

Ændringsforslag 40

Rådets holdning
Artikel 41

Rådets holdning Ændringsforslag

Gennemførelsesbestemmelser Opstarts- og nedlukningsperioder

Der fastsættes 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende:

Kommissionen vedtager, ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 76, bestemmelser vedrørende 
fastlæggelsen af de opstarts- og 
nedlukningsperioder, der er omhandlet i 
artikel 3, nr. 26), og i bilag V, del 4, punkt 
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1.

a) fastlæggelsen af de opstarts- og 
nedlukningsperioder, der er omhandlet i 
artikel 3, nr. 26, og i bilag V, del 4, punkt 1 
og
b) de nationale overgangsplaner, der er 
omhandlet i artikel 32, og især 
fastsættelsen af emissionslofter og 
relateret overvågning og rapportering. 
Disse gennemførelsesbestemmelser 
vedtages efter forskriftsproceduren i 
artikel 75, stk. 2.  Kommissionen 
fremsætter passende forslag senest …*.
* EUT: Seks måneder efter datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 32. Rådets nye tekst udgår.

Ændringsforslag 41

Rådets holdning
Artikel 48 – stk. 5

Rådets holdning Ændringsforslag

5. Så snart brugbar måleteknik forefindes i 
Unionen, fastsættes det efter 
forskriftsproceduren i artikel 75, stk. 2, fra 
hvilket tidspunkt der skal foretages 
kontinuerlige målinger af emissioner af 
tungmetaller, dioxiner og furaner til luften.

5. Så snart brugbar måleteknik forefindes i 
Unionen, fastsætter Kommissionen, ved 
hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 76, fra 
hvilket tidspunkt der skal foretages 
kontinuerlige målinger af emissioner af 
tungmetaller, dioxiner og furaner til luften.

Or. en
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Ændringsforslag 42

Rådets holdning
Artikel 72 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
Kommissionen forsynes med oplysninger 
om gennemførelsen af dette direktiv, om 
repræsentative data vedrørende emissioner 
og andre former for forurening, om 
emissionsgrænseværdier, om anvendelsen 
af den bedste tilgængelige teknik i 
overensstemmelse med artikel 15 og 16 og 
om fremskridt med hensyn til udvikling og 
anvendelse af nye teknikker i 
overensstemmelse med artikel 27.
Medlemsstaterne stiller oplysningerne til 
rådighed elektronisk.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
Kommissionen forsynes med oplysninger 
om gennemførelsen af dette direktiv, om 
repræsentative data vedrørende 
emissionerne og andre miljøpåvirkninger, 
om emissionsgrænseværdier, om 
anvendelsen af bedste tilgængelige teknik i 
overensstemmelse med artikel 15 og 16 og 
om dispensationer i medfør af artikel 15, 
stk. 4.

Medlemsstaterne udvikler og opgraderer 
jævnligt deres nationale 
informationssystemer for at kunne stille 
de i første afsnit omhandlede oplysninger 
til rådighed elektronisk for 
Kommissionen. Medlemsstaterne stiller et 
sammendrag af oplysningerne til 
rådighed for offentligheden.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 59 og 60 fra førstebehandlingen. 

Ændringsforslag 43

Rådets holdning
Artikel 72 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Det fastsættes efter 
forskriftsproceduren i artikel 75, stk. 2, 
hvilke typer af oplysninger der skal stilles 
til rådighed i medfør af stk. 1, og i hvilken 
form og med hvilke tidsintervaller det skal 

2. Kommissionen vedtager, ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 76, krav for, hvilke typer af 
oplysninger der skal stilles til rådighed i 
medfør af stk. 1, og i hvilken form og med 
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ske. Heri indgår også fastlæggelse af de 
specifikke aktiviteter og forurenende 
stoffer, for hvilke de i stk. 1 nævnte data 
skal stilles til rådighed. 

hvilke tidsintervaller det skal ske. Heri 
indgår også fastlæggelse af de specifikke 
aktiviteter og forurenende stoffer, for 
hvilke de i stk. 1 nævnte data skal stilles til 
rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 44

Rådets holdning
Artikel 73 – stk. 2 – litra a – nr. ii

Rådets holdning Ændringsforslag

ii) intensivt kvægopdræt, og udgår

Or. en

Begrundelse

Rådets nye tekst udgår.

Ændringsforslag 45

Rådets holdning
Artikel 73 – stk. 2 – litra a – nr. iii

Rådets holdning Ændringsforslag

iii) spredning af staldgødning, samt udgår

Or. en

Begrundelse

Rådets nye tekst er nu omfattet af ændringsforslaget til artikel 15, stk. 4a (nyt). Rådets nye 
tekst udgår.
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Ændringsforslag 46

Rådets holdning
Artikel 74

Rådets holdning Ændringsforslag

Med henblik på at muliggøre at 
bestemmelserne i dette direktiv tilpasses til 
den videnskabelige og tekniske udvikling 
på baggrund af de bedste tilgængelige 
teknikker, vedtager Kommissionen 
delegerede retsakter efter artikel 76 for så 
vidt angår tilpasningen af bilag V, del 3 
og 4, bilag VI, del 2, 6, 7 og 8, og bilag 
VII, del 5, 6, 7 og 8, til sådan
videnskabelig og teknisk udvikling.

1. Med henblik på at muliggøre at 
bestemmelserne i dette direktiv tilpasses til 
den videnskabelige og tekniske udvikling 
på baggrund af de bedste tilgængelige 
teknikker som beskrevet i de relevante 
BAT-referencedokumenter supplerer eller 
ændrer Kommissionen, senest 12 måneder 
efter offentliggørelsen af BAT-
konklusionerne i overensstemmelse med 
artikel 13 og ved hjælp af delegerede 
retsakter efter artikel 76, de mindstekrav
for emissionsgrænseværdier og regler om 
overvågning og overholdelse, der allerede 
er fastsat i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 61 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 47

Rådets holdning
Artikel 74 – stk. 1 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

1a. Inden vedtagelsen af de i stk. 1 
omhandlede foranstaltninger hører 
Kommissionen de relevante 
industriorganisationer og ikke-statslige 
organisationer, der fremmer 
miljøbeskyttelse, og aflægger beretning 
om resultatet af høringerne og om, 
hvorledes der er taget hensyn til dem.

Or. en
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Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 61 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 48

Rådets holdning
Artikel 76 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de i artikel 74 omhandlede 
delegerede retsakter for en periode på fem 
år efter ikrafttrædelsen af dette direktiv. 
Kommissionen aflægger en rapport om de 
delegerede beføjelser senest seks måneder 
inden udløbet af perioden på fem år. 
Delegationen af beføjelser fornys 
automatisk for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-Parlamentet 
eller Rådet tilbagekalder delegationen i 
henhold til artikel 77.

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de i artikel 13, 15, 23, 41, 48, 72 
og 74 omhandlede delegerede retsakter for 
en periode på fem år efter ikrafttrædelsen 
af dette direktiv. Kommissionen aflægger 
en rapport om de delegerede beføjelser 
senest seks måneder inden udløbet af 
perioden på fem år. Delegationen af 
beføjelser fornys automatisk for perioder af 
samme varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet tilbagekalder 
delegationen i henhold til artikel 77.

Or. en

Ændringsforslag 49

Rådets holdning
Artikel 77 – stk. 1 

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Den i artikel 74 omhandlede delegation 
af beføjelser kan tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. 

1. Den i artikel 13, 15, 23, 41, 48, 72 og 74
omhandlede delegation af beføjelser kan 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Or. en
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Ændringsforslag 50

Rådets holdning
Artikel 77 – stk. 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

2. En institution, der indleder en intern 
procedure for at beslutte, om den ønsker at 
tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
giver den anden institution og 
Kommissionen meddelelse herom senest 
en måned, inden den træffer endelig 
afgørelse, og oplyser samtidig, hvilke 
delegerede beføjelser der eventuelt vil 
blive tilbagekaldt, samt begrundelsen
herfor.

2. En institution, der indleder en intern 
procedure for at beslutte, om den ønsker at 
tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
bestræber sig på at give den anden 
institution og Kommissionen meddelelse 
herom inden for en rimelig tidsfrist, inden 
den træffer endelig afgørelse, og oplyser 
samtidig, hvilke delegerede beføjelser der 
eventuelt vil blive tilbagekaldt, samt den 
eventuelle begrundelse herfor.

Or. en

Ændringsforslag 51

Rådets holdning
Artikel 77 – stk. 3 

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning straks eller på et 
senere i afgørelsen angivet tidspunkt.  
Afgørelsen er uden virkning for 
gyldigheden af de delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft. Afgørelsen 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse skal 
anføre begrundelsen for tilbagekaldelsen 
og bringer delegationen af de beføjelser, 
der er nævnt i afgørelsen, til ophør. Den får 
virkning straks eller på et senere i 
afgørelsen angivet tidspunkt.  Afgørelsen 
er uden virkning for gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 
Afgørelsen offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en
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Ændringsforslag 52

Rådets holdning
Artikel 78 

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
for tre måneder fra underretningen.

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
for en frist på to måneder fra meddelelsen. 
Fristen forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

2. Har hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet gjort indsigelse mod den delegerede 
retsakt ved fristens udløb, eller har både 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
fristens udløb meddelt Kommissionen, at 
de har besluttet ikke at gøre indsigelse, 
træder den delegerede retsakt i kraft på den 
dato, der er fastsat deri. 

2. Har hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet gjort indsigelse mod den delegerede 
retsakt, offentliggøres den i Den 
Europæiske Unions Tidende og træder i 
kraft på den dato, der er anført heri.

3. Gør Europa-Parlamentet eller Rådet 
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
træder retsakten ikke i kraft. Den 
institution, der gør indsigelse mod den 
delegerede retsakt, anfører begrundelsen 
herfor.

3. Gør Europa-Parlamentet eller Rådet 
indsigelse mod en delegeret retsakt, træder 
retsakten ikke i kraft. Den institution, der 
gør indsigelse mod den delegerede retsakt, 
anfører begrundelsen herfor.

Or. en
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BEGRUNDELSE

I. BAGGRUND

Målsætningen med 1996-direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 
(IPPC-direktivet) er at forebygge og bekæmpe emissioner til luft, vand og jord fra 
industrianlæg over hele Europa. Med henblik på at nå denne målsætning sigter IPPC-
direktivet mod at fremme gennemførelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT), dvs. 
teknik, der er realistisk i økonomisk og teknisk henseende, og som mest effektivt bidrager til 
etableringen af et højt niveau for miljøbeskyttelse. Den bedste tilgængelige teknik er defineret 
i de såkaldte BAT-referencedokumenter (BREF). Disse dokumenter er tekniske dokumenter, 
der er udarbejdet på grundlag af en informationsudveksling mellem Kommissionen, 
medlemsstaternes myndigheder og andre interesseparter (Sevilla-processen).

IPPC-direktivet dækker omkring 52 000 industrianlæg, som tegner sig for en meget stor del af 
den samlede luftforurening i EU. I henhold til IPPC-direktivet er medlemsstaternes 
myndigheder forpligtet til at tage hensyn til BREF-dokumenter i forbindelse med godkendelsen 
af individuelle industrianlæg og fastsættelsen af emissionsgrænseværdier for de enkelte anlæg. 
Ud over at forurene luften kan industriaktiviteter også forurene vand og jord eller generere 
affald og derfor nødvendiggøre en integreret tilgang for at tage hensyn til den samlede 
indvirkning på miljøet. I 2005 foretog Kommissionen en revision af IPPC-direktivet. Dette 
resulterede i et forslag til direktiv om industrielle emissioner, som ændrede syv særskilte 
allerede eksisterende direktiver om industrielle emissioner og samlede dem i ét enkelt direktiv. 
Forslaget sigtede mod at sikre, at de nationale myndigheder gennemfører og håndhæver 
forskrifterne bedre med det mål at nå et højt miljøbeskyttelsesniveau, samt mod at forenkle 
lovgivningen og afskaffe unødige administrative byrder. Ordføreren støttede generelt 
Kommissionens strategi og fokuserede i den forbindelse på:

 at sætte en stopper for den uensartede gennemførelse og håndhævelse i medlemsstaterne; 
forskelle i gennemførelsen af eksisterende lovgivning i national ret bringer 
miljøbeskyttelsen i fare og resulterer i konkurrenceforvridning

 i så høj grad som muligt at beskytte den værdifulde informationsudveksling via Sevilla-
processen

 at begrænse unødigt bureaukrati.

II. PARLAMENTETS FØRSTEBEHANDLING

Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsholdning med et bredt flertal (402 stemmer for 
og 189 imod) på plenarmødet den 10. marts 2009.

Under førstebehandlingen var Kommissionens forslag om at fastsætte 
emissionsgrænseværdierne direkte på grundlag af BAT-referencedokumenterne et vigtigt 
spørgsmål. Efter Europa-Parlamentets opfattelse var dette ikke gennemførligt i praksis. Det 
ville medføre, at der ville blive øvet uønsket politisk indflydelse på Sevilla-processen. 
Europa-Parlamentet foreslog derfor en grundlæggende ændring bestående i nedsættelse af et 
komitologiudvalg, der skulle være underlagt parlamentarisk kontrol og have til opgave at 
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fastlægge emissionsbegrænsende foranstaltninger i form af mindstekrav. Mindstekravene ville 
udgøre et europæisk sikkerhedsnet, hvis regler intet anlæg måtte bryde. På de lokale 
kompetente myndigheders niveau fastsættes der emissionsbegrænsende foranstaltninger for 
individuelle anlæg, som skal resultere i emissioner, der gennemsnitligt opfylder kravene i 
BAT-referencedokumenterne, og hvor der er plads til fleksibilitet, således at der kan tages 
behørigt hensyn til lokale forhold. På den måde løses problemet med, at der under ethvert 
anlægs normale drift, f.eks. under opstart, optræder særlig høje emissionsværdier, som kan 
overstige de niveauer, der er forbundet med beskrivelserne af den bedste tilgængelige teknik. 
De grænseværdier, der afstikkes af det europæiske sikkerhedsnet, må dog under ingen 
omstændigheder overskrides. Forslaget skaber balance mellem, på den ene side, indførelsen af 
europæiske standarder for godkendelse af industrianlæg og, på den anden, det forhold, at 
medlemsstaterne gives et hårdt tiltrængt spillerum, inden for hvilket der kan tages hensyn til 
det enkelte anlægs tekniske egenskaber, dets geografiske placering og de lokale miljøforhold.

III. PARLAMENTETS ANDENBEHANDLING

Rådets førstebehandlingsholdning til direktivet om industrielle emissioner vedtoges den 
15. februar 2010. Mens formålet med Parlamentets førstebehandlingsholdning var at forbedre 
gennemførelsen af IPPC-direktivet og forhindre konkurrenceforvridning, går en række nye 
bestemmelser i Rådets forslag efter ordførerens opfattelse i den modsatte retning. Rådets 
holdning overtager ikke tanken om et europæisk sikkerhedsnet for emissionsgrænseværdier, 
men indfører øget fleksibilitet for store fyringsanlæg for så vidt angår overholdelse af de i 
bilag V til VIII fastsatte emissionsgrænseværdier. 

Ordføreren respekterer i sin indstilling ved andenbehandling i så vid udstrækning som muligt 
Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning, eftersom denne vedtoges med et bredt 
flertal. Mange af de ved førstebehandlingen vedtagne ændringsforslag er blevet genfremsat. 
Med hensyn til det europæiske sikkerhedsnet har ordføreren fremsat et nyt forslag, hvori han 
holder fast ved målsætningen om at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og afhjælpe 
konkurrenceforvridninger i Unionen som følge af forskelle i gennemførelsen af eksisterende 
lovgivning i national ret. Ordføreren foreslår, at der på grundlag af BAT-konklusionerne 
fastsættes unionsdækkende mindstekrav for emissionsgrænseværdier og regler om 
overvågning og overholdelse, men kun for så vidt angår de aktiviteter, hvor der er brug for 
EU-foranstaltninger ud fra følgende kriterier:

a) de pågældende aktiviteters indvirkning på miljøet som helhed 
b) situationen med hensyn til gennemførelsen af bedste tilgængelige teknik i den relevante 
sektor.

Til gengæld indskrænker ordføreren antallet af de mange nye undtagelsesbestemmelser i 
Rådets holdning. Det bør kun være muligt at indrømme undtagelser i usædvanlige tilfælde. 
Den såkaldte nationale overgangsplan, som medlemsstaterne kan iværksætte for at give store 
fyringsanlæg yderligere fem år til at nå de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i bilag V, 
giver for stor fleksibilitet. Den kan skabe konkurrenceforvridninger i Unionen, eftersom en 
række fyringsanlæg allerede har foretaget investeringer for at overholde de pågældende 
emissionsgrænseværdier. Desuden er det ikke alle medlemsstater, der vil gennemføre en 
national overgangsplan. Undtagelsen vedrørende begrænset levetid kan ligeledes skabe 
konkurrenceforvridninger i Unionen. Fyringsanlæg med en begrænset levetid på 20 000 
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driftstimer behøver ikke at investere i den bedste tilgængelige teknik for at overholde de 
emissionsgrænseværdier, der er fastlagt i bilag V. Endvidere vil undtagelsen vedrørende 
begrænset levetid bringe Kommissionens temastrategi for luftforurening i fare. Denne strategi 
sigter bl.a. mod senest i 2020 at nedbringe SO2- emissionerne med 82 % og NOx-
emissionerne med 60 % i forhold til 2000-niveauerne. Af denne grund foreslår ordføreren 
også at afkorte den i bestemmelsen om fjernvarmeanlæg fastsatte tidsfrist, som ikke bør 
strække sig længere end til 2020. 

Ordføreren går ikke ind for at gøre lovgivningen endnu mere kompliceret ved at indføre 
markedsbaserede instrumenter for at nå direktivets mål. Indførelsen af markedsbaserede 
instrumenter såsom handel – som et supplement til fastsættelsen af emissionsgrænseværdier –
vil kun medføre en begrænset yderligere nedbringelse af emissionerne, men med 
uforholdsmæssigt store udgifter til følge.


