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PR_COD_Recastingam

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets 
och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och 
begränsa föroreningar) (omarbetning)
(11962/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (11962/2009 –
C7-0034/2010),

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0844),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0002/2008),

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen1,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artiklarna 294.7 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 66 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Antagna texter, 10.3.2009, P6_TA(2009)0093.
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Ändringsförslag 1

Rådets ståndpunkt
Skäl 14

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(14) Det är viktigt att de behöriga 
myndigheterna ges tillräcklig flexibilitet 
för att fastställa gränsvärden för utsläpp 
som säkerställer att utsläppen under 
normala driftsförhållanden inte är högre än 
de utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik. I detta syfte får de 
behöriga myndigheterna fastställa 
gränsvärden som avviker från de 
utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik vad beträffar de värden, 
tidsperioder och referensvillkor som
tillämpas, så länge som det genom 
resultaten från utsläppskontrollen kan 
påvisas att utsläppen inte har överskridit de 
utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik.

(14) Det är viktigt att de behöriga 
myndigheterna ges tillräcklig flexibilitet 
för att fastställa gränsvärden för utsläpp 
som garanterar att utsläppen under normala 
driftsförhållanden inte är högre än de 
utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt BAT-slutsatser. 
Om de gränsvärden för utsläpp som 
fastställts i tillstånden följs kommer det att 
resultera i driftsnivåer under dessa 
gränsvärden för utsläpp. I detta syfte får 
de behöriga myndigheterna fastställa 
gränsvärden som avviker från de 
utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik vad beträffar de värden, 
tidsperioder och referensvillkor som 
tillämpas, så länge som det genom 
resultaten från utsläppskontrollerna kan 
påvisas att utsläppen inte har överskridit de 
utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik.

Or. en

Ändringsförslag 2

Rådets ståndpunkt
Skäl 18

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(18) Spridning av gödsel bidrar i 
betydande grad till utsläpp av 
föroreningar till luft och vatten. För att 
uppfylla de mål som anges i den tematiska 
strategin för luftförorening och 
unionslagstiftningen om vattenskydd är 
det nödvändigt att kommissionen ser över 

utgår
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behovet av att fastställa de lämpligaste 
kontrollerna för dessa utsläpp genom 
tillämpning av bästa tillgängliga teknik.

Or. en

Motivering

Har anknytning till det ändringsförslag som hänför sig till artikel 73.2 a iii. Strykning av 
rådets text.

Ändringsförslag 3

Rådets ståndpunkt
Skäl 37

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(37) För att förebygga, minska och i 
möjligaste mån eliminera föroreningar 
från industriella verksamheter på det mest 
kostnadseffektiva sättet samtidigt som en 
hög skyddsnivå för miljön som helhet 
säkerställs, i synnerhet genom tillämpning 
av bästa tillgängliga teknik, kan 
möjligheterna för marknadsbaserade 
instrument som handel med utsläppsrätter 
för kväveoxid och svaveldioxid 
undersökas.

utgår

Or. en

Motivering

Om man inför marknadsbaserade instrument blir lagstiftningen ännu mer tillkrånglad.
Dessutom har utsläppen av kväveoxider och svaveldioxid konsekvenser på det lokala och/eller 
regionala planet och därför kan de inte bli föremål för handel på EU-nivå. Strykning av ny 
text som lagts till av rådet.

Ändringsförslag 4

Rådets ståndpunkt
Skäl 38

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(38) De åtgärder som är nödvändiga för (38) Enligt artikel 291 i EUF-fördraget 
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att genomföra detta direktiv bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter.

ska allmänna regler och principer för
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter i förväg 
fastställas genom en förordning i enlighet 
med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. I avvaktan på 
antagandet av den nya förordningen bör 
medlemsstaterna och med hänsyn tagen 
till att detta direktiv bör antas och 
genomföras så snabbt som möjligt, utföra 
övervakningen i enlighet med
föreskrifterna i rådets beslut 1999/468/EG 
av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter, till den del 
dessa föreskrifter fortfarande 
överensstämmer med fördragen i deras 
ändrade lydelse. Så fort den nya 
förordningen trätt i kraft bör dock 
hänvisningarna till dessa föreskrifter
ersättas med hänvisningar till de 
bestämmelser och principer som fastställts 
i den nya förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 5

Rådets ståndpunkt
Skäl 39

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(39) För att bestämmelserna i detta direktiv 
ska kunna anpassas till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen på grundval av 
bästa tillgänglig teknik, bör kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget vad 
gäller anpassningen av vissa delar av 
bilagorna V, VI och VII till denna 
vetenskapliga och tekniska utveckling. För 
avfallsförbrännings- och 

(39) För att bestämmelserna i detta direktiv 
ska kunna anpassas till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen på grundval av 
bästa tillgänglig teknik, bör kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget
vad gäller antagandet av 
BAT-slutsatserna samt vad gäller 
komplettering eller ändring av de 
gränsvärden för utsläpp och regler för
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samförbränningsanläggningar kan detta 
innefatta fastställande av kriterier för 
undantag från kravet på kontinuerlig 
kontroll av totala stoftutsläpp. Det är av 
särskilt betydelse att kommissionen hör 
experter under det förberedande arbetet, i 
enlighet med de åtaganden som gjorts i 
kommissionens meddelande av den 
9 december 2009 om genomförandet av 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

övervakning och efterlevnad som redan 
antagits utgående från detta direktiv. För 
avfallsförbrännings- och 
samförbränningsanläggningar kan detta 
innefatta fastställande av kriterier för 
undantag från kravet på kontinuerlig 
kontroll av totala stoftutsläpp.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag till ett nytt skäl som lagts till av rådet. Anknyter till ändringsförslaget till 
artikel 74.1.

Ändringsförslag 6

Rådets ståndpunkt
Skäl 39a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(39a) För att bestämmelserna i detta 
direktiv ska kunna anpassas till resultaten 
av kommissionens bedömningar av 
behovet av unionsomfattande minimikrav 
på gränsvärden för utsläpp och regler för
övervakning och efterlevnad för vissa 
verksamheter som omfattas av 
BAT-slutsatserna bör kommissionen, 
utifrån hur dessa verksamheter påverkar 
miljön överlag eller hur det gått med 
genomförandet av bästa tillgängliga 
teknik för dessa verksamheter, ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 
vad gäller fastställandet av
unionsomfattande minimikrav på 
gränsvärden för utsläpp och regler för
övervakning och efterlevnad för vissa 
verksamheter som omfattas av 
BAT-slutsatserna.

Or. en
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Ändringsförslag 7

Rådets ståndpunkt
Skäl 39b (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(39b) För att bestämmelserna i detta 
direktiv ska kunna kompletteras eller 
ändras i syfte att säkerställa ett 
konsekvent genomförande i hela unionen
av den bästa tillgängliga teknik som 
beskrivits i BAT-referensdokumenten bör 
kommissionen ges befogenhet att, i 
enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget, 
anta delegerade akter för fastställande av
specifika kriterier för hur de behöriga 
myndigheterna i tillstånden undantagsvis 
får fastställa mindre stränga 
utsläppsvärden för anläggningar med 
hänsyn tagen till bedömningar av en 
anläggnings geografiska läge eller de 
lokala miljöförhållandena kring en
anläggning eller dess tekniska 
egenskaper. Dessa utsläppsvärden får 
dock inte överskrida unionens minimikrav 
på gränsvärden för utsläpp och regler för 
övervakning och efterlevnad.

Or. en

Ändringsförslag 8

Rådets ståndpunkt
Skäl 39c (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(39c) För att bestämmelserna i detta 
direktiv ska kunna kompletteras eller 
ändras i syfte att säkerställa ett 
konsekvent genomförande i hela unionen
av bästa tillgängliga teknik samt en 
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systematisk bedömning av miljöriskerna 
vid de berörda anläggningarna bör 
kommissionen ges befogenhet att, i 
enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget, 
anta delegerade akter för fastställandet av 
start- och stopperioder, den dag från och 
med vilken kontinuerliga mätningar av 
utsläpp i luften av tungmetaller, dioxiner 
och furaner ska göras, typen, formatet 
och periodiciteten för den information 
som medlemsstaterna ska göra tillgänglig 
för kommissionen samt ytterligare 
bedömningskriterier för miljörisker.

Or. en

Ändringsförslag 9

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 - punkt 14

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

14. verksamhetsutövare: varje fysisk eller 
juridisk person som helt eller delvis driver 
eller kontrollerar en anläggning eller 
förbränningsanläggning, 
avfallsförbränningsanläggning eller 
samförbränningsanläggning eller, om det 
finns bestämmelser om detta i den 
nationella lagstiftningen, varje person som 
har givits rätten att fatta avgörande 
ekonomiska beslut med avseende på 
anläggningens tekniska funktionssätt.

14. verksamhetsutövare: varje fysisk eller 
juridisk person som driver eller 
kontrollerar en anläggning eller 
förbränningsanläggning, 
avfallsförbränningsanläggning eller 
samförbränningsanläggning eller, om det 
finns bestämmelser om detta i den 
nationella lagstiftningen, varje person som 
har givits rätten att fatta avgörande 
ekonomiska beslut med avseende på 
anläggningens tekniska funktionssätt.

Or. en

Motivering

Strykning av en ny term som lagts till av rådet.
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Ändringsförslag 10

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 - punkt 18

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

18. statusrapport: information om statusen i 
mark och grundvatten med avseende på 
förorening med relevanta farliga ämnen.

18. statusrapport: kvantifierad information 
om tillståndet i mark och grundvatten 
avseende förorening med betydande 
mängder relevanta farliga ämnen.

Or. en

Motivering

Återinförande av ändring 15 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag 11

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 - punkt 46a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

46a. generella bindande regler: 
gränsvärden för utsläpp eller andra 
villkor som definieras i miljölagstiftning 
på åtminstone sektorsnivå och vars syfte 
är att direkt användas för fastställande av 
tillståndsvillkor.

Or. en

Motivering

Det behövs en tydlig definition av ”generella bindande regler”. Återinförande av ändring 17 
från parlamentets första behandling. 

Ändringsförslag 12

Rådets ståndpunkt
Artikel 8 - punkt 2 - stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om en överträdelse av tillståndsvillkoren Om en överträdelse av tillståndsvillkoren 
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innebär en omedelbar fara för människors 
hälsa eller hotar att omedelbart medföra 
betydande skadeverkningar för miljön och 
fram till dess att villkoren åter följs i 
enlighet med första stycket b och c, ska 
driften av anläggningen, 
förbränningsanläggningen, 
avfallsförbränningsanläggningen, 
samförbränningsanläggningen eller en 
relevant del av denna upphöra.

innebär en betydande fara för människors 
hälsa eller för miljön och fram till dess att 
villkoren åter följs i enlighet med första 
stycket b och c, ska driften av 
anläggningen, förbränningsanläggningen, 
avfallsförbränningsanläggningen, 
samförbränningsanläggningen eller en 
relevant del av denna upphöra.

Or. en

Motivering

Delvis återinförande av ändring 21 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag 13

Rådets ståndpunkt
Artikel 12 - punkt 1 - stycke 1 - led e

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

e) I tillämpliga fall en statusrapport i 
enlighet med artikel 22.2.

e) Om verksamheten inbegriper betydande 
mängder av farliga ämnen: en 
statusrapport med information om dessa 
ämnen. 

Or. en

Motivering

Återinförande av ändring 23 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag 14

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 - punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Kommissionen ska inhämta yttrande 
från forumet om det föreslagna innehållet i 
BAT-referensdokumenten och ska beakta 
detta yttrande vid de förfaranden som 
anges i punkt 5.

4. Kommissionen ska inhämta och 
offentliggöra yttrande från forumet om det 
föreslagna innehållet i 
BAT-referensdokumenten och ska beakta 
detta yttrande vid de förfaranden som 
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anges i punkt 5.

Or. en

Ändringsförslag 15

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 - punkt 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5. Beslut om BAT-slutsatserna ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
som avses i artikel 75.2.

5. Kommissionen ska, med hjälp av 
delegerade akter i enlighet med artikel 76, 
anta beslut om BAT-slutsatserna.

Or. en

Ändringsförslag 16

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 - punkt 5a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5a. Efter det att ett beslut om 
BAT-slutsatserna antagits i enlighet med 
punkt 5 ska kommissionen bedöma om det 
behövs åtgärder på unionsnivå i form av 
att det fastställs unionsomfattande 
minimikrav på gränsvärden för utsläpp 
och regler för övervakning och 
efterlevnad inom det område som 
omfattas av de berörda BAT-slutsatserna, 
utgående från följande kriterier:
(a) Hur de berörda verksamheterna 
påverkar miljön överlag. 
(b) Hur det ligger till med genomförandet 
av bästa tillgängliga teknik för de berörda 
verksamheterna.
Efter att ha inhämtat yttrandet från det 
forum som avses i punkt 3 ska 
kommissionen, senast 12 månader efter 



PE430.626v02-00 14/40 PR\809082SV.doc

SV

antagandet av ett beslut om 
BAT-slutsatserna, lägga fram en rapport 
om vad som framkommit vid denna 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 17

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 - punkt 5b (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5b. Om det i den rapport som avses i 
punkt 5a påpekas att det behövs 
unionsomfattande minimikrav på 
gränsvärden för utsläpp samt regler för 
övervakning och efterlevnad får 
kommissionen, med hjälp av delegerade 
rättsakter i enlighet med artikel 76, anta 
minimikrav på gränsvärden för utsläpp 
samt regler för övervakning och 
efterlevnad för de berörda 
verksamheterna.

Or. en

Ändringsförslag 18

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 - punkt 6

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

6. Efter det att ett beslut antagits i enlighet 
med punkt 5 ska kommissionen snarast 
möjligt offentliggöra 
BAT-referensdokumenten.

6. Efter det att ett beslut antagits i enlighet 
med punkt 5 ska kommissionen snarast 
möjligt offentliggöra 
BAT-referensdokumenten och se till att 
BAT-slutsatserna i
BAT-referensdokumenten blir tillgängliga 
på alla medlemsstaters officiella språk. På 
en medlemsstats begäran ska 
kommissionen göra hela 
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BAT-referensdokumenten tillgängligt på 
det efterfrågade språket. Uppdateringen 
av BAT-referensdokumenten ska slutföras 
senast åtta år efter det att den föregående 
versionen offentliggjorts.

Or. en

Motivering

Delvis återinförande av ändring 27 från första behandlingen.

Ändringsförslag 19

Rådets ståndpunkt
Artikel 14 - punkt 1 - stycke 2 - led f

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

f) Åtgärder som rör andra förhållanden än 
normala driftsförhållanden, 
t.ex. igångsättande, läckor, störningar i 
driften, tillfälliga avbrott och den slutliga 
nedläggningen av verksamheten.

f) Åtgärder som rör andra förhållanden än 
normala driftsförhållanden, t.ex. arbete 
med igångsättande och urdrifttagning,
läckor, störningar i driften, tillfälliga 
avbrott och den slutliga nedläggningen av 
verksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 20

Rådets ståndpunkt
Artikel 14 - punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 får den behöriga myndigheten 
fastställa strängare tillståndsvillkor än de 
som går att uppnå genom användning av 
bästa tillgängliga teknik enligt 
BAT-slutsatserna.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 får den behöriga myndigheten 
fastställa strängare tillståndsvillkor än de 
som går att uppnå genom användning av 
bästa tillgängliga teknik enligt 
BAT-slutsatserna. Medlemsstaterna får 
fastställa bestämmelser som tillåter den 
behöriga myndigheten att fastställa 
sådana strängare tillståndsvillkor.
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Or. en

Ändringsförslag 21

Rådets ståndpunkt
Artikel 14 - punkt 6

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

6. Om en verksamhet eller en typ av 
produktionsprocess som bedrivs i en 
anläggning inte omfattas av någon av 
BAT-slutsatserna eller om dessa slutsatser 
inte behandlar alla potentiella miljöeffekter 
av verksamheten eller processen, ska den 
behöriga myndigheten fastställa 
tillståndsvillkoren på grundval av bästa 
tillgängliga teknik som myndigheten, med 
särskilt beaktande av kriterierna i 
bilaga III, har fastställt för de aktuella 
verksamheterna och processerna.

6. Om en verksamhet eller en typ av 
produktionsprocess som bedrivs i en 
anläggning inte omfattas av någon av 
BAT-slutsatserna eller om dessa slutsatser 
inte behandlar alla potentiella miljöeffekter 
av verksamheten eller processen, ska den 
behöriga myndigheten, i samråd med 
verksamhetsutövaren, fastställa 
tillståndsvillkoren på grundval av bästa 
tillgängliga teknik som myndigheten, med 
särskilt beaktande av kriterierna i 
bilaga III, har fastställt för de aktuella 
verksamheterna och processerna.

Or. en

Motivering

Det är verksamhetsutövaren som bäst känner till sina metoder och verksamhetsutövaren bör 
få vara med när man fastställer de tillståndsvillkor som kan nås genom användning av bästa 
tillgängliga teknik. Delvis återinförande av ändring 30 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag 22

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 - punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3 får den 
behöriga myndigheten i specifika fall, på 
grundval av en bedömning av 
miljömässiga och ekonomiska kostnader 
och fördelar med hänsyn till den aktuella 
anläggningens tekniska egenskaper och 
geografiska belägenhet samt de lokala 
miljöförhållandena, fastställa gränsvärden 

4. Genom undantag från punkt 3 och utan 
att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 får den behöriga myndigheten i 
undantagsfall fastställa mindre stränga 
gränsvärden för utsläpp. Sådana undantag 
får komma i fråga endast om det påvisats 
att:



PR\809082SV.doc 17/40 PE430.626v02-00

SV

för utsläpp som avviker från dem som 
fastställs i enlighet med punkt 3.

(a) det till följd av anläggningens 
geografiska läge eller de lokala 
miljöförhållandena vid anläggningen inte 
går att i anläggningen som helhet, eller i 
någon del därav, genomföra den bästa 
tillgängliga teknik som beskrivits i 
BAT-referensdokumenten, eller
b) det till följd av anläggningens tekniska 
egenskaper inte går att i anläggningen 
som helhet, eller i någon del därav, 
genomföra den bästa tillgängliga teknik 
som beskrivits i BAT-referensdokumentet, 
eller
c) genomförandet av bästa tillgängliga 
teknik som beskrivits i 
BAT-referensdokumentet skulle leda till 
en så uppenbar diskrepans mellan de 
ekonomiska kostnaderna och nyttan för 
miljön, att det blev skäl att än en gång 
överväga proportionaliteten.

Den behöriga myndigheten ska ange 
skälen för tillämpningen av första stycket, 
inklusive resultatet av bedömningen och en 
motivering till de villkor som åläggs.

Den behöriga myndigheten ska i en bilaga 
till tillståndsvillkoren dokumentera skälen 
för tillämpningen av första stycket, 
inklusive resultatet av bedömningen och en 
motivering till de villkor som åläggs.

Gränsvärden för utsläpp får dock inte vara 
högre än de som anges i bilagorna V–VIII, 
i tillämpliga fall.

Dessa gränsvärden för utsläpp får dock inte 
vara högre än de minimikrav på 
gränsvärden för utsläpp som fastställts i 
enlighet med artikel 13.5b eller, i 
tillämpliga fall, i bilagorna V–VIII.

Medlemsstaterna ska se till att berörda
personer i allmänheten tidigt och effektivt 
kan delta i beslutsfattandet om beviljande 
av undantag enligt denna punkt.

Kommissionen får fastställa riktlinjer med 
angivande av kriterier som ska beaktas vid 
tillämpningen av denna punkt.

Kommissionen får, med hjälp av 
delegerade akter i enlighet med artikel 76,
anta specifika kriterier för beviljande av 
undantag enligt denna punkt.

De behöriga myndigheterna ska göra en 
förnyad bedömning av tillämpningen av 
det första stycket som en del av 
omprövningen av tillståndsvillkoren enligt 

De behöriga myndigheterna ska göra en 
förnyad bedömning av tillämpningen av 
det första stycket som en del av 
omprövningen av tillståndsvillkoren enligt 
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artikel 21. artikel 21.

Or. en

Motivering

Delvis återinförande av ändring 32 från första behandlingen.

Ändringsförslag 23

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 - punkt 4a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4a. Punkterna 2, 3 och 4 gäller spridning 
av stallgödsel och flytgödsel utanför det 
anläggningsområde som avses i punkt 6.6 
i bilaga I, med undantag för områden som 
omfattas av tillämpningsområdet för 
rådets direktiv 91/676/EEG av den 
12 december 1991 om skydd mot att vatten 
förorenas av nitrater från jordbruket1.
_____________
1 EGT L 375, 31.12.1991, s. 1.

Or. en

Motivering

Återinförande av ändring 114 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag 24

Rådets ståndpunkt
Artikel 17

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

När medlemsstaterna antar generella 
bindande regler som avses i artikel 6 ska 
de säkerställa ett samordnat förfarande och 
en hög skyddsnivå för miljön motsvarande 
den som kan uppnås med enskilda 
tillståndsvillkor. Medlemsstaterna ska se 
till att dessa generella bindande regler 

1. När medlemsstaterna antar generella 
bindande regler ska de säkerställa ett 
samordnat förfarande och en hög 
skyddsnivå för miljön motsvarande den 
som kan uppnås med enskilda 
tillståndsvillkor.
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uppdateras i enlighet med utvecklingen av 
bästa tillgängliga teknik.

Or. en

Motivering

Strykning av ett tillägg som gjorts av rådet. Ändringsförslaget hör ihop med 
ändringsförslaget till artikel 17.3a (ny).

Ändringsförslag 25

Rådets ståndpunkt
Artikel 17 - punkt 1a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1a. Generella bindande regler ska baseras 
på bästa tillgängliga teknik, utan att 
föreskriva användning av en viss teknik 
eller särskild teknologi, för att säkerställa 
att artiklarna 14 och 15 följs.

Or. en

Motivering

Återinförande av ändring 34 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag 26

Rådets ståndpunkt
Artikel 17 - punkt 1b (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska se till att 
generella bindande regler uppdateras i 
förhållande till utvecklingen av bästa 
tillgängliga teknik för att säkerställa att 
artikel 21 följs.

Or. en
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Motivering

Återinförande av ändring 35 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag 27

Rådets ståndpunkt
Artikel 17 - punkt 1c (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1c. Generella bindande regler som antas 
enligt punkterna 1–1b ska innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs.

Or. en

Motivering

Återinförande av texten i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 28

Rådets ståndpunkt
Artikel 19

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
behöriga myndigheten följer eller hålls 
underrättad om utvecklingen av bästa 
tillgängliga teknik och om offentliggörande 
av nya eller uppdaterade BAT-slutsatser.

Medlemsländerna ska övervaka att den 
behöriga myndigheten följer eller hålls 
underrättad om utvecklingen av bästa 
tillgängliga teknik och om offentliggörande 
av nya eller uppdaterade BAT-slutsatser 
och att berörda personer i allmänheten 
hålls underrättad.

Or. en

Motivering

Det är till nytta om medlemsstaterna håller den berörda allmänheten underrättad om 
utvecklingen av BAT-slutsatserna. Återinförande av ändring 36 från parlamentets 
första behandling.
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Ändringsförslag 29

Rådets ståndpunkt
Artikel 22 - punkt 2 - stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Delvis återinförande av ändring 41 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag 30

Rådets ståndpunkt
Artikel 23 - punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska, på 
grundval av tillsynsplanerna, regelbundet 
upprätta program för rutinmässig 
miljötillsyn, inklusive frekvensen för besök 
på plats för olika typer av anläggningar.

4. Den behöriga myndigheten ska, på 
grundval av tillsynsplanerna, regelbundet 
upprätta tillsynsprogram och fastställa
frekvensen för besök på plats för olika 
typer av anläggningar.

Medlemsstaterna ska se till att tillräckligt 
många lämpligt kvalificerade personer 
kan genomföra denna tillsyn.
Programmen ska omfatta minst ett 
slumpmässigt besök på plats var 
artonde månad för varje anläggning. 
Denna frekvens ska ökas till minst var 
sjätte månad om det vid ett tillsynstillfälle 
konstateras att tillståndsvillkoren inte 
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uppfylls.
Tiden mellan två besök på plats ska 
baseras på en systematisk bedömning av 
miljöriskerna vid de berörda 
anläggningarna och får inte överstiga 
ett år för anläggningar som medför de 
största riskerna och tre år för 
anläggningar som medför de minsta 
riskerna.

Om programmen är baserade på en 
systematisk bedömning av miljöriskerna 
vid de berörda anläggningarna kan antalet 
besök på plats minskas till minst ett 
vartannat år.

Den systematiska bedömningen av 
miljöriskerna ska baseras på åtminstone 
följande kriterier:

Den systematiska bedömningen av 
miljöriskerna ska baseras på objektiva
kriterier såsom:

a) De berörda anläggningarnas 
potentiella och faktiska påverkan på 
människors hälsa och på miljön, med 
beaktande av nivåerna och typerna av 
utsläpp, den lokala miljöns känslighet och 
risken för olyckor.

a) verksamhetsutövarens tidigare 
efterlevnad av tillståndsvillkoren,

b) Uppgifter om hur tillståndsvillkoren 
tidigare har följts.

b) anläggningens inverkan på miljön och 
människors hälsa, eller

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

c) verksamhetsutövarens deltagande i 
unionens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (EMAS) enligt 
förordning (EG) nr 1221/20091 eller 
genomförande av likvärdiga 
miljöledningssystem. Kommissionen får, 
med hjälp av delegerade rättsakter i 
enlighet med artikel 76, anta ytterligare 
bedömningskriterier för miljörisker.
_____________
1 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1221/2009 av den 
25 november 2009 om frivilligt deltagande 
för organisationer i gemenskapens 
miljölednings- och miljörevisionsordning 
(Emas (EUT L 342, 22.12.2009, s. 1).

Or. en

Motivering

Återinförande av ändringsförslag 44 från parlamentets första behandling.
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Ändringsförslag 31

Rådets ståndpunkt
Artikel 23 - punkt 6 - stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

Rapporten ska delges den berörda 
verksamhetsutövaren inom två månader. 
Rapporten ska av den behöriga 
myndigheten offentliggöras på Internet
inom fyra månader efter det att besöket på 
plats genomförts.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 46 vid Europaparlamentets första behandling återinförs delvis. 

Ändringsförslag 32

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

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

ca) Uppdatering av tillstånd eller 
tillståndsvillkor för en anläggning för 
vilken det ska beviljas undantag enligt 
artikel 15.4.

Or. en

Motivering

Återinförande av ändringsförslag 47 från parlamentets första behandling.
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Ändringsförslag 33

Rådets ståndpunkt
Artikel 24 - punkt 2 - led e

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

e) Hur tillståndsvillkoren, inklusive 
gränsvärdena för utsläpp, har fastställts i 
förhållande till bästa tillgängliga teknik och 
motsvarande utsläppsnivåer.

e) Hur de tillståndsvillkor som avses i 
artikel 14 har fastställts i förhållande till 
bästa tillgängliga teknik och motsvarande 
utsläppsnivåer enligt 
BAT-referensdokumenten.

Or. en

Motivering

Återinförande av ändring 51 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag 34

Rådets ståndpunkt
Artikel 24 - punkt 2 - led f

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

f) Om artikel 15.4 tillämpas, skälen för 
tillämpningen enligt artikel 15.4 
andra stycket.

f) Om ett undantag beviljas enligt 
artikel 15.4, de särskilda skälen för 
undantaget, utgående från de kriterier 
som fastställs i den punkten, samt vilka 
villkor som föreskrivits.

Or. en

Motivering

Återinförande av ändring 52 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag 35

Rådets ståndpunkt
Artikel 24 - punkt 2 - led fa (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

fa) Resultatet av omprövningen av 
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tillståndsvillkor enligt artikel 21.

Or. en

Motivering

Återinförande av ändring 53 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag 36

Rådets ståndpunkt
Artikel 28 - stycke 2 - led i

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

i) Gasturbiner som används på 
offshore-plattformar.

i) Gasturbiner och gasmotorer som 
används på offshore-plattformar.

Or. en

Motivering

Gasturbiner och gasmotorer är tekniska tillämpningar som konkurrerar med varandra på 
marknaden för offshore-plattformar. För att konkurrensen mellan dem ska ske på likvärdiga 
villkor måste också gasmotorer som används på offshore-plattformar undantas från 
tillämpningsområdet för detta direktiv.

Ändringsförslag 37

Rådets ståndpunkt
Artikel 32

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Nationell övergångsplan

1. Under perioden från och med 
den 1 januari 2016 till och med 
den 31 december 2020 får 
medlemsstaterna fastställa och genomföra 
en nationell övergångsplan som omfattar 
förbränningsanläggningar som 
meddelades det första tillståndet före 
den 27 november 2002 eller vars 
verksamhetsutövare hade ingivit en 
komplett tillståndsansökan senast det 
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datumet, under förutsättning att 
anläggningen togs i drift senast 
den 27 november 2003. Planen ska för var 
och en av de förbränningsanläggningar 
som omfattas av den omfatta utsläpp av 
en eller flera av följande föroreningar: 
kväveoxider, svaveldioxid och stoft. För 
gasturbiner ska endast utsläpp av 
kväveoxider omfattas av planen.
Den nationella övergångsplanen ska inte 
omfatta följande 
förbränningsanläggningar:
a) De förbränningsanläggningar för vilka 
artikel 33.1 är tillämplig.
b) De förbränningsanläggningar i 
raffinaderier som använder gaser med 
lågt värmevärde från förgasning av 
raffinaderirestprodukter eller som för 
egen förbrukning använder destillations-
och omvandlingsrester från 

råoljeraffinering, separat eller 
tillsammans med andra bränsletyper.
c) De förbränningsanläggningar för vilka 
artikel 35 är tillämplig.
2. Förbränningsanläggningar som 
omfattas av planen får undantas från 
skyldigheten att iaktta de gränsvärden för 
utsläpp som avses i artikel 30.2 för de 
föroreningar som omfattas av planen 
eller, i tillämpliga fall, från de 
avsvavlingsgrader som avses i artikel 31.
De utsläppsgränsvärden för svaveldioxid, 
kväveoxider och stoft som fastställs i det 
tillstånd för förbränningsanläggningen 
som är gällande den 31 december 2015, 
särskilt i enlighet med kraven
i direktiven 2001/80/EG och 2008/1/EG, 
ska åtminstone gälla.
Förbränningsanläggningar med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 
mer än 500 MW som använder fast 
bränsle och som meddelades det första 
tillståndet efter den 1 juli 1987 ska 
uppfylla de utsläppsgränsvärden för 
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kväveoxider som anges i del 1 i bilaga V.
3. För var och en av de föroreningar som 
omfattas av den nationella 
övergångsplanen ska ett tak fastställas 
som anger de högsta totala årliga 
utsläppen från alla anläggningar som 
omfattas av planen på grundval av varje 
anläggnings sammanlagda faktiska 
installerade tillförda effekt 
den 31 december 2010, dess faktiska 
årliga drifttimmar och dess 
bränsleanvändning, uttryckt som ett 
medelvärde för de tio senaste åren i drift 
fram till och med 2010.
Taket för 2016 ska beräknas på grundval 
av de relevanta utsläppsgränsvärden som 
fastställs i bilagorna IIIVII till 
direktiv 2001/80/EG eller i tillämpliga fall 
på grundval av de avsvavlingsgrader som 
anges i bilaga III till direktiv 2001/80/EG. 
När det gäller gasturbiner ska de 
utsläppsgränsvärden för kväveoxider som 
fastställs för sådana anläggningar i del B 
i bilaga VI till direktiv 2001/80/EG 
användas. Taken för 2019 och 2020 ska 
beräknas på grundval av de relevanta 
utsläppsgränsvärden som fastställs i del 1 
i bilaga V till det här direktivet eller, 
i tillämpliga fall, på grundval av de 
relevanta avsvavlingsgrader som fastställs 
i del 5 i bilaga V till det här direktivet. 
Taken för 2017 och 2018 ska fastställas 
genom angivandet av en linjär minskning 
av taken mellan 2016 och 2019.
Om en anläggning som omfattas av den 
nationella övergångsplanen läggs ned 
eller inte längre faller inom 
tillämpningsområdet för kapitel III, ska 
detta inte leda till en höjning av de totala 
årliga utsläppen från de övriga 
anläggningar som omfattas av planen.
4. Den nationella övergångsplanen ska 
också innehålla bestämmelser om kontroll 
och rapportering som överensstämmer 
med de genomförandebestämmelser som 
fastställts i enlighet med artikel 41 b samt 
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de åtgärder som fastställts för varje 
anläggning för att säkerställa att de 
utsläppsgränsvärden som kommer att 
gälla från och med den 1 januari 2021 
uppfylls inom fastställd tid.
5. Senast den 1 januari 2013 ska 
medlemsstaterna överlämna sina 
nationella övergångsplaner till 
kommissionen.
Kommissionen ska utvärdera planerna 
och om kommissionen inte framfört några 
invändningar inom tolv månader efter 
mottagandet av en plan, ska den berörda 
medlemsstaten anse att planen är 
godkänd.
Om kommissionen anser att en plan inte
överensstämmer med de 
genomförandebestämmelser som 
fastställts i enlighet med artikel 41 b, ska 
den underrätta den berörda 
medlemsstaten om att planen inte kan 
godkännas. När det gäller utvärderingen 
av en ny version av en plan som en 
medlemsstat överlämnar till 
kommissionen, ska den period som avses i 
andra stycket vara sex månader.
6. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla senare ändringar 
av planen.

Or. en

Motivering

Följden av att den nationella övergångsplanen genomförs blir att utsläppen ökar. Dessutom 
kan det snedvrida konkurrensen inom gemenskapen i och med att somliga 
förbränningsanläggningar redan investerat för att följa gränsvärdena för utsläpp och inte 
heller alla medlemsstater kommer att genomföra någon nationell övergångsplan. Strykning 
av ny text som lagts till av rådet.
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Ändringsförslag 38

Rådets ståndpunkt
Artikel 33

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Undantag för anläggningar med 

begränsad livstid
1. Under perioden från och med 
den 1 januari 2016 till och med 
den 31 december 2023 får 
förbränningsanläggningar undantas från 
skyldigheten att iaktta de gränsvärden för 
utsläpp som avses i artikel 30.2 och från 
de avsvavlingsgrader som avses i 
artikel 31 i tillämpliga fall, och från att 
inkluderas i den nationella övergångsplan 
som avses i artikel 32 förutsatt att följande 
villkor är uppfyllda:
a) Verksamhetsutövaren vid 
förbränningsanläggningen ska i en 
skriftlig försäkran, överlämnad senast 
den 1 januari 2014 till den behöriga 
myndigheten, förbinda sig att inte driva 
anläggningen under mer än 
20 000 drifttimmar från och med 
den 1 januari 2016 och senast till och med 
den 31 december 2023.
(b) verksamhetsutövaren ska varje år till 
den behöriga myndigheten inkomma med 
uppgifter om antalet drifttimmar sedan 
den 1 januari 2016,
c) gränsvärdena för utsläpp av 
svaveldioxid, kväveoxider och stoft som 
fastställs i det tillstånd för 
förbränningsanläggningen som är 
gällande den 31 december 2015, särskilt i 
enlighet med kraven i 
direktiven 2001/80/EG och 2008/1/EG, 
ska åtminstone gälla under 
förbränningsanläggningens återstående 
drifttid. Förbränningsanläggningar med 
en sammanlagd installerad tillförd effekt 
på mer än 500 MW som använder fast 
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bränsle och som meddelades det första 
tillståndet efter den 1 juli 1987 ska 
uppfylla de utsläppsgränsvärden för 
kväveoxider som anges i del 1 i bilaga V, 
och
d) förbränningsanläggningen har inte 
medgetts ett undantag i enlighet med 
artikel 4.4 i direktiv 2001/80/EG.
2. Senast den 1 januari 2016 ska varje 
medlemsstat till kommissionen överlämna 
en förteckning över 
förbränningsanläggningar på vilka 
bestämmelserna i punkt 1 är tillämpliga, 
inbegripet deras sammanlagda 
installerade tillförda effekt, de typer av 
bränsle som används och de tillämpliga 
gränsvärdena för utsläpp av svaveldioxid, 
kväveoxider och stoft. När det gäller 
anläggningar som omfattas av 
bestämmelserna i punkt 1 ska 
medlemsstaterna till kommissionen varje 
år lämna uppgifter om antalet drifttimmar 
sedan den 1 januari 2016.
3. När det gäller en 
förbränningsanläggning som den ...* 
utgör en del av ett litet enskilt system och 
som vid den tidpunkten svarar för 
åtminstone 35 % av elförsörjningen inom 
det systemet som på grund av sina 
tekniska egenskaper inte kan uppfylla de 
gränsvärden för utsläpp som anges i 
artikel 30.2, ska det antal drifttimmar som 
avses i punkt 1 a i denna artikel vara 
18 000 från och med den 1 januari 2020 
och längst till och med
den 31 december 2023, och den tidpunkt 
som avses i punkterna 1 b och 2 i denna 
artikel ska vara den 1 januari 2020.
4. När det gäller en 
förbränningsanläggning med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 
mer än 1 500 MW som togs i drift före 
den 31 december 1986 och som använder 
inhemska fasta bränslen med ett 
nettovärmevärde på mindre än 
5 800 kJ/kg, en fukthalt på mer än 
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45 viktprocent, en kombinerad fukt- och 
askhalt på mer än 60 viktprocent och en 
kalciumoxidhalt i aska på mer än 10 %, 
ska det antal drifttimmar som avses i 
punkt 1 a vara 32 000.

Or. en

Motivering

Denna föreskrift kan snedvrida konkurrensen inom gemenskapen i och med att de 
förbränningsanläggningar som omfattas av föreskriften inte behöver investera i bästa 
tillgängliga teknik för att följa de berörda utsläppsgränsvärdena. Dessutom kommer artikeln 
att bli en fara för de miljömål som EU fastställt för 2020 (kommissionens tematiska strategi 
för luftförorening går ut på att utsläppen av svaveldioxid ska minskas med 82 procent och 
utsläppen av kväveoxider med 60 procent jämfört med vad de var under 2000). Strykning av 
ny text som lagts till av rådet.

Ändringsförslag 39

Rådets ståndpunkt
Artikel 35 - punkt 1 - inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

1. Fram till och med 
den 31 december 2019 får en 
förbränningsanläggning undantas från 
skyldigheten att iaktta de gränsvärden för 
utsläpp som avses i artikel 30.2 och de 
avsvavlingsgrader som avses i artikel 31 
förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Det är inte önskvärt att den tidpunkt då denna föreskrift ska upphöra gälla ligger långt 
bortom det måldatum 2020 som fastställs i kommissionens tematiska strategi för 
luftförorening, som bland annat går ut på att utsläppen av svaveldioxid ska minskas med 
82 procent och utsläppen av kväveoxider med 60 procent jämfört med vad de var under 2000. 
Här ändras en ny artikel som införts av rådet.
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Ändringsförslag 40

Rådets ståndpunkt
Artikel 41

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Genomförandebestämmelser Start- och stopperioder
Genomförandebestämmelser ska 
fastställas

Kommissionen ska, med hjälp av 
delegerade akter i enlighet med artikel 76, 
anta bestämmelser för angivandet av de 
start- och stopperioder som avses i 
artikel 3.26 och i del 4 punkt 1 i bilaga V.

a) för angivandet av de start- och 
stopperioder som avses i artikel 3.26 och i 
del 4 punkt 1 i bilaga V, och

b) för de nationella övergångsplaner som 
avses i artikel 32, och särskilt för 
fastställandet av utsläppstak och därtill 
hörande kontroller och rapportering.
Dessa genomförandebestämmelser ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande som avses i artikel 75.2. 
Kommissionen ska lägga fram lämpliga 
förslag senast den ...*.

______________
* EUT: Sex månader efter dagen för detta 
direktivs ikraftträdande.

Or. en

Motivering

I enlighet med ändringen av artikel 32. Ny text från rådet utgår.

Ändringsförslag 41

Rådets ståndpunkt
Artikel 48 - punkt 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5. Så snart som lämpliga mätmetoder finns 
tillgängliga inom unionen, ska den dag från 
och med vilken kontinuerliga mätningar av 

5. Så snart som lämpliga mätmetoder finns 
tillgängliga inom unionen, ska 
kommissionen, med hjälp av delegerade 



PR\809082SV.doc 33/40 PE430.626v02-00

SV

utsläpp till luften av tungmetaller, dioxiner 
och furaner ska göras fastställas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande som 
avses i artikel 75.2.

akter i enlighet med artikel 76, fastställa
den dag från och med vilken kontinuerliga 
mätningar av utsläpp i luften av 
tungmetaller, dioxiner och furaner ska 
göras.

Or. en

Ändringsförslag 42

Rådets ståndpunkt
Artikel 72 - punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att 
information görs tillgänglig för 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv, om representativa uppgifter om 
utsläpp och andra miljöeffekter, om 
gränsvärden för utsläpp, om användningen 
av bästa tillgängliga teknik i enlighet med 
artiklarna 14 och 15 samt om undantag 
som beviljats enligt artikel 15.4.

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

Or. en

Motivering

Återinförande av ändringsförslagen 59 och 60 från första behandlingen.
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Ändringsförslag 43

Rådets ståndpunkt
Artikel 72 - punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Typen, formatet och periodiciteten för 
den information som ska göras tillgänglig 
enligt punkt 1 ska fastställas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande som 
avses i artikel 75.2. Detta ska inkludera 
fastställandet av den specifika verksamhet 
och de specifika föroreningar för vilka 
information enligt punkt 1 ska 
tillhandahållas.

2. Kommissionen ska, med hjälp av 
delegerade akter i enlighet med artikel 76, 
anta krav på typen, formatet och 
periodiciteten för den information som ska 
göras tillgänglig enligt punkt 1. Detta ska 
inkludera fastställandet av den specifika 
verksamhet och de specifika föroreningar 
för vilka information enligt punkt 1 ska 
tillhandahållas.

Or. en

Ändringsförslag 44

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

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

ii) intensiv uppfödning av nötkreatur, och utgår

Or. en

Motivering

Strykning av ny text som lagts till av rådet.

Ändringsförslag 45

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

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

iii) spridning av gödsel, och utgår

Or. en
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Motivering

Denna nya text från rådet omfattas numera av det ändringsförslag som hänför sig till 
artikel 15.4a (ny). Strykning av ny text som lagts till av rådet.

Ändringsförslag 46

Rådets ståndpunkt
Artikel 74

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

1. För att bestämmelserna i detta direktiv 
ska kunna anpassas till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen på grundval av 
bästa tillgängliga teknik enligt berörda 
BAT-referensdokument, ska 
kommissionen, senast 12 månader efter 
offentliggörandet av BAT-slutsatserna i 
enlighet med artikel 13, med hjälp av 
delegerade akter i enlighet med artikel 76, 
komplettera eller ändra de minimikrav på 
gränsvärden för utsläpp och regler för 
övervakning och efterlevnad som redan 
antagits utgående från detta direktiv.

Or. en

Motivering

Delvis återinförande av ändring 61 från första behandlingen.

Ändringsförslag 47

Rådets ståndpunkt
Artikel 74 - stycke 1a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1a. Innan de åtgärder som avses i punkt 1 
antas, ska kommissionen samråda med 
den industri som berörs och med 
icke-statliga miljöskyddsorganisationer 
och rapportera om resultatet av samrådet 
och hur detta samråd beaktats.
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Or. en

Motivering

Delvis återinförande av ändring 61 från första behandlingen.

Ändringsförslag 48

Rådets ståndpunkt
Artikel 76 - punkt 1 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artikel 74 ska ges till 
kommissionen för en period på fem år från 
det att detta direktiv har trätt i kraft. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
de delegerade befogenheterna senast 
sex månader innan perioden på fem år löpt 
ut. Delegeringen av befogenhet ska 
automatiskt förlängas med perioder av 
samma längd, om den inte återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet i enlighet 
med artikel 77. 

1. Befogenheterna att anta de delegerade 
akter som avses i artiklarna 13, 15, 23, 41, 
48, 72 och 74 ska ges till kommissionen 
för en period på fem år från det att detta 
direktiv har trätt i kraft. Kommissionen ska
utarbeta en rapport om de delegerade 
befogenheterna senast sex månader innan 
perioden på fem år löpt ut. Delegeringen av 
befogenhet ska automatiskt förlängas med
perioder av samma längd, om den inte 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet 
i enlighet med artikel 77.

Or. en

Ändringsförslag 49

Rådets ståndpunkt
Artikel 77 - punkt 1 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 74 får återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet.

1. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 13, 15, 23, 41, 48, 72 och 74
får återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet.

Or. en
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Ändringsförslag 50

Rådets ståndpunkt
Artikel 77 - punkt 2 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta huruvida en 
delegering av befogenhet ska återkallas ska 
underrätta den andra institutionen och 
kommissionen senast en månad innan det 
slutliga beslutet fattas, och ange vilka 
delegerade befogenheter som kan komma 
att återkallas och skälen för detta.

2. Den institution som inlett ett internt 
förfarande för att besluta huruvida en 
delegering av befogenhet ska återkallas ska 
sträva efter att underrätta den andra 
institutionen och kommissionen inom 
rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, 
och ange vilka delegerade befogenheter 
som kan komma att återkallas och de 
eventuella skälen för detta.

Or. en

Ändringsförslag 51

Rådets ståndpunkt
Artikel 77 - punkt 3 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Beslutet om återkallande innebär att 
delegeringen av de befogenheter som anges 
i beslutet upphör att gälla. Det får verkan 
omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet 
angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
trätt i kraft. Det ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

3. I beslutet om återkallande ska skälen till 
återkallandet anges och det ska innebära
att delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet upphör att gälla. Det får 
verkan omedelbart eller vid ett senare, i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
trätt i kraft. Det ska offentliggöras 
i Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 52

Rådets ståndpunkt
Artikel 78 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Europaparlamentet eller rådet får 1. Europaparlamentet eller rådet får 
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invända mot en delegerad akt inom en 
period på tre månader från 
delgivningsdagen. 

invända mot en delegerad akt inom en 
period på två månader från 
delgivningsdagen. På Europaparlamentets 
eller rådets initiativ ska fristen förlängas 
med två månader.

2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av denna period har 
invänt mot den delegerade akten eller om 
både Europaparlamentet och rådet före 
detta datum har underrättat 
kommissionen om att de har beslutat att 
inte invända, ska den delegerade akten 
träda i kraft den dag som anges i den.

2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet har invänt mot den delegerade akten 
ska akten offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft den dag som anges i 
denna.

3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot den delegerade akten ska 
den inte träda i kraft. Den institution som 
invänder mot den delegerade akten ska 
ange skälen för detta.

3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt, ska den 
inte träda i kraft. Den institution som 
invänder mot den delegerade akten ska 
ange skälen för detta.

Or. en

MOTIVERING

I. BAKGRUND

Syftet med direktivet från 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar (IPPC-direktivet) är att förebygga och begränsa utsläppen i luften, vattnet och 
marken från industrianläggningar runtom i Europeiska unionen. För att detta syfte ska nås 
strävar IPPC-direktivet efter att främja användningen av bästa tillgängliga teknik (BAT), alltså 
den ekonomiskt lönsamma och tekniskt genomförbara teknik som effektivast leder till att en 
hög nivå på miljöskyddet nås. Bästa tillgängliga teknik finns definierad i de så kallade 
BAT-referensdokumenten. De är tekniska dokument som sammanställs genom ett 
informationsutbyte mellan kommissionen, medlemsstaternas myndigheter och andra berörda 
parter (”Sevillaprocessen”).

IPPC-direktivet omfattar inemot 52 000 industrianläggningar som svarar för en stor del av de 
sammanlagda luftföroreningarna i EU. Direktivet ålägger medlemsstaternas myndigheter att ta 
hänsyn till BAT-referensdokumenten, både när de beviljar tillstånd till enskilda 
industrianläggningar och när de fastställer gränsvärden för utsläpp från olika anläggningar. 
Industrin förorenar inte bara luften utan kan också förorena vattnet och marken eller ge upphov 
till avfall och därför krävs det ett samordnat grepp för att man ska kunna dryfta dess totala 
miljöpåverkan. Kommissionen gjorde 2005 en översyn av IPPC-direktivet, vilken utmynnade i 
ett förslag till ett direktiv om industriutsläpp, där sju separata direktiv om industriutsläpp 
reviderades och sammanfördes till ett enda direktiv. Förslaget avsåg att få de nationella 
myndigheterna att bättre genomföra lagstiftningen och bättre övervaka att den följdes, så att vi 
skulle få en hög nivå på miljöskyddet, tillsammans med enklare lagstiftning och mindre av 
onödigt betungande administration. Föredraganden ställde överlag upp bakom kommissionens 
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strategi och lade då tyngdpunkten vid att

 få slut på att medlemsstaterna gick olika till väga, såväl med genomförandet av direktivet 
som med övervakningen av att det följdes, då ju olikheter vid införlivandet av befintlig 
lagstiftning blir en fara för miljöskyddet och snedvrider konkurrensen,

 i så hög grad som möjligt slå vakt om det värdefulla informationsutbytet via 
”Sevillaprocessen”,

 minska den onödiga byråkratin.

II. FÖRSTA BEHANDLINGEN I EUROPAPARLAMENTET

Europaparlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen vid plenarsammanträdet den 
10 mars 2009 med en överväldigande majoritet: 402 röster för och 189 emot.

En viktig fråga vid första behandlingen var kommissionens förslag om att gränsvärdena för 
utsläppen skulle fastställas direkt utgående från BAT-referensdokumenten. 
Europaparlamentet ansåg att detta inte skulle fungera i praktiken. Följden skulle nämligen bli 
att Sevillaprocessen utsattes för oönskat politiskt inflytande. Därför föreslog 
Europaparlamentet en genomgripande ändring, nämligen att det skulle införas ett 
kommittéförfarande med parlamentarisk kontroll och med uppdrag att fastställa 
utsläppsminskande åtgärder i form av minimikrav. Minimikraven skulle utgöra ett europeiskt 
säkerhetsnät som alla anläggningar måste respektera. På de lokala behöriga myndigheternas 
nivå fastställs det utsläppsbegränsande åtgärder för enskilda anläggningar. Åtgärderna 
utformas så, att utsläppen i genomsnitt ska motsvara kraven i BAT-referensdokumenten, med 
visst spelrum så att det går att ta vederbörlig hänsyn till lokala förhållanden. Syftet med den 
bestämmelsen är att åtgärda problemet med att det vid normal drift kan förekomma vissa 
toppar i utsläppsbelastningen som kan överstiga de utsläppsvärden som förknippas med 
beskrivningarna av bästa tillgängliga teknik, till exempel då en anläggning tas i drift. 
Gränserna enligt det europeiska säkerhetsnätet måste dock alltid respekteras. Med detta 
förslag skapas det en balans mellan att det å ena sidan införs europeiska standarder för 
utfärdandet av tillstånd till industrianläggningar och att medlemsstaterna å andra sidan ges ett 
i allra högsta grad nödvändigt beslutsutrymme för att beakta anläggningarnas tekniska 
egenskaper, deras geografiska läge och de lokala miljöförhållandena.

III. ANDRA BEHANDLINGEN

Rådet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen av direktivet om industriutsläpp den 
15 februari 2010. Medan Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen syftade till 
att förbättra genomförandet av IPPC-direktivet och förhindra snedvridningar av konkurrensen 
anser föredraganden att somliga av de nya föreskrifterna i rådets ståndpunkt går i motsatt 
riktning. Rådet tog i sin ståndpunkt inte fasta på tanken på ett europeiskt säkerhetsnät för 
gränsvärden för utsläpp, utan ökade flexibiliteten för stora förbränningsanläggningar när det 
gällde att följa de gränsvärden för utsläpp som fastställts i bilagorna V–VIII. 

Föredraganden har i sitt betänkande inför andra behandlingen visat största möjliga respekt för 
Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen, eftersom denna ståndpunkt antagits 
av en överväldigande majoritet. Många av de ändringar som antogs vid första behandlingen 
har återinförts. I fråga om det europeiska säkerhetsnätet kom föredraganden med ett nytt 
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förslag där han behöll målen med att trygga en hög miljöskyddsnivå och råda bot på de 
snedvridningar av konkurrensen i unionen som orsakats av olikheter vid införlivandet av den 
befintliga lagstiftningen. Föredraganden föreslår att det fastställs unionsomfattande 
minimikrav på gränsvärden för utsläpp samt bestämmelser om övervakning och efterlevnad 
utgående från BAT-slutsatserna, men bara för sådana verksamhetsformer där det behövs 
åtgärder från unionens sida, utgående från följande kriterier:

(a) Hur de berörda verksamheterna påverkar miljön överlag.
(b) Hur det ligger till med genomförandet av bästa tillgängliga teknik inom den berörda 
sektorn.

I utbyte skär föredraganden ned de många nya bestämmelserna om undantag i rådets 
ståndpunkt. Undantag bör få komma i fråga endast i undantagsfall. Den så kallade nationella 
övergångsplanen som medlemsstaterna får använda för att ge stora förbränningsanläggningar 
fem år ytterligare tid för att förverkliga de gränsvärden för utsläpp som fastställts i bilaga V 
innebär ett alltför stort mått av flexibilitet. Den kan snedvrida konkurrensen inom 
gemenskapen i och med att somliga förbränningsanläggningar redan investerat för att rätta sig 
efter dessa utsläppsgränsvärden. Alla medlemsstater kommer inte heller att ha någon nationell 
övergångsplan. Dessutom kan det ”begränsade livstidsundantaget” snedvrida konkurrensen 
inom unionen. Förbränningsanläggningar med en begränsad livstid på 20 000 drifttimmar 
kommer inte att behöva investera i bästa tillgängliga teknik för att följa de gränsvärden för 
utsläpp som fastställts i bilaga V. Dessutom kommer det begränsade livstidsundantaget att bli 
en fara för kommissionens tematiska strategi för luftförorening som bland annat går ut på att 
utsläppen av svaveldioxid fram till 2020 ska minskas med 82 procent och utsläppen av 
kväveoxider med 60 procent jämfört med vad de var under 2000. Därför föreslår 
föredraganden också att tidigarelägga tidpunkten för när bestämmelsen för 
fjärrvärmeanläggningar ska upphöra att gälla, något som bör ske senast 2020.

Föredraganden vill inte krångla till lagstiftningen ytterligare genom att införa 
marknadsbaserade instrument för att målen med direktivet ska uppnås. Om man, förutom att 
fastställa gränsvärden för utsläppen, också börjar använda marknadsbaserade instrument, 
såsom handel, kommer resultatet bara att bli en begränsad ytterligare utsläppsminskning till 
oproportionerliga kostnader. 


