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Ændringsforslag 286
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) vedtagelse af almindelige bindende 
forskrifter i medfør af artikel 7 og 18.

udgår

Or. nl

Begrundelse

På grund af pligten til at være i besiddelse af en godkendelse for hvert IPPC-anlæg og 
eftersom offentligheden har indsigt i godkendelsesproceduren, har den pågældende 
offentlighed stadig mulighed for offentlig indsigt, når de almindelige bindende forskrifter har 
indvirkning på konkrete situationer. Hvis man giver alle enkeltpersoner mulighed for at 
deltage i vedtagelsen af almindelige bindende forskrifter, vil det udgøre en alvorlig hindring 
for gennemførelsen af BAT-referencedokumentet.

Ændringsforslag 287
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) udstedelse af dispensationer i 
henhold til artikel 16, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af den berørte offentlighed bør atter indsættes i lovgivningen for at sikre, at 
NGO'er inddrages i forbindelse med offentlighedens deltagelse i beslutningsprocessen.

Offentligheden og NGO'ere bør ligeledes høres i forbindelse med de centrale beslutninger, 
der træffes om eventuel udstedelse af dispensationer fra BAT, således at den fornødne 
gennemskuelighed sikres. 
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Ændringsforslag 288
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikke-statslige organisationer, der arbejder 
for at fremme miljøbeskyttelse, og som 
imødekommer alle krav efter national 
lovgivning, anses for at have en interesse.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af den berørte offentlighed bør atter indsættes i lovgivningen for at sikre, at 
NGO'er inddrages i forbindelse med offentlighedens deltagelse i beslutningsprocessen.

Offentligheden og NGO'ere bør ligeledes høres i forbindelse med de centrale beslutninger, 
der træffes om eventuel udstedelse af dispensationer fra BAT, således at den fornødne 
gennemskuelighed sikres. 

Ændringsforslag 289
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1, litra a) og b), finder ikke 
anvendelse, når alle følgende betingelser 
er opfyldt:

udgår

a) Det nye anlæg eller den væsentlige 
ændring er omfattet af direktiv 
85/337/EØF.
b) Der findes almindelige bindende 
forskrifter for alle nødvendige 
godkendelsesvilkår.
c) Der er ikke grund til at stille strengere 
krav af hensyn til opfyldelsen af artikel 



AM\743551DA.doc 5/67 PE412.328v01-00

DA

19.

Or. nl

Begrundelse

Undtagelsen er uklar og vanskelig at gennemføre, eftersom det tidligt i beslutningsproceduren 
endnu er uklart, hvorvidt der vil blive udarbejdet særlige betingelser.

Ændringsforslag 290
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1, litra a) og b), finder ikke 
anvendelse, når alle følgende betingelser 
er opfyldt:

2. Den kompetente myndighed sikrer, at 
de validerede ansøgninger om 
godkendelse senest tre uger efter 
ansøgningens modtagelse stilles til 
rådighed og gøres tilgængelige for 
offentligheden online, indtil de 
omhandlede aktiviteter definitivt ophører.

(a) Det nye anlæg eller den væsentlige 
ændring er omfattet af direktiv 
85/337/EØF.
(b) Der findes almindelige bindende 
forskrifter for alle nødvendige 
godkendelsesvilkår.
(c) Der er ikke grund til at stille strengere 
krav af hensyn til opfyldelsen af artikel 
19.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med bestemmelserne i Århuskonventionen skal oplysninger om 
godkendelsesvilkår, der påvirker miljøet, under alle omstændigheder stilles til rådighed for 
offentligheden.
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Ændringsforslag 291
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1, litra a) og b), finder ikke 
anvendelse, når alle følgende betingelser 
er opfyldt:

2. Den kompetente myndighed sikrer, at 
de validerede ansøgninger om 
godkendelse senest tre uger efter 
ansøgningens modtagelse, permanent 
stilles til rådighed for offentligheden 
online, indtil de omhandlede aktiviteter 
definitivt ophører.

(a) Det nye anlæg eller den væsentlige 
ændring er omfattet af direktiv 
85/337/EØF.
(b) Der findes almindelige bindende 
forskrifter for alle nødvendige 
godkendelsesvilkår.
(c) Der er ikke grund til at stille strengere 
krav af hensyn til opfyldelsen af artikel 
19.

Or. en

Begrundelse

Det følger af kravene i Århuskonventionen, at det er af afgørende betydning, at det 
udtrykkeligt nævnes, at NGO'ere – på såvel lokal som national plan – henhører under den 
"berørte offentlighed".  Adgang til beslutningsgrundlaget for godkendelser er afgørende for 
en effektiv offentlig deltagelse, hvorfor validerede ansøgninger om godkendelse senest tre 
uger efter ansøgningens modtagelse permanent skal stilles til rådighed for offentligheden 
online. 
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Ændringsforslag 292
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der er truffet en afgørelse om 
udstedelse, revurdering eller ajourføring af 
en tilladelse eller om ajourføring af 
almindelige bindende forskrifter , stiller
den kompetente myndighed følgende 
oplysninger til rådighed for offentligheden:

3. Når der er truffet en afgørelse om 
udstedelse, revurdering eller ajourføring af 
en tilladelse eller om ajourføring af 
almindelige bindende forskrifter, 
offentliggør den kompetente myndighed 
på internettet følgende oplysninger, som 
straks skal stilles til rådighed for 
offentligheden:

Or. en

Begrundelse

The public and NGOs should have easy access to the necessary information through the 
internet.

Ændringsforslag 293
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der er truffet en afgørelse om 
udstedelse, revurdering eller ajourføring af 
en tilladelse eller om ajourføring af 
almindelige bindende forskrifter , stiller
den kompetente myndighed følgende 
oplysninger til rådighed for offentligheden:

3. Når der er truffet en afgørelse om 
udstedelse, revurdering eller ajourføring af 
en tilladelse eller om ajourføring af 
almindelige bindende forskrifter, stiller den 
kompetente myndighed permanent
følgende oplysninger til rådighed online 
for offentligheden:

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at såvel lokale som nationale NGO'er samt den berørte offentlighed, 
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herunder borgere der arbejder inden for normal kontortid, og hvis adgang til de offentlige 
registre ville være begrænset, er i besiddelse af de nødvendige værktøjer og har online 
adgang til oplysninger, for at de kan yde de kompetente myndigheder værdifuld bistand ved 
vurderingen af, om en tilladelse overholdes, og kan bidrage til at afværge omfattende 
sundheds- og miljømæssige risici gennem tidligere varslinger.

Ændringsforslag 294
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) hvordan de emissionsgrænseværdier, 
der er indeholdt i godkendelsen eller de 
almindelige bindende forskrifter er fastsat i 
forhold til den bedste tilgængelige teknik 
og de dertil svarende emissionsniveauer 
som beskrevet i BAT-
referencedokumenterne

e) hvordan de i artikel 15 anførte 
godkendelsesvilkår eller de almindelige 
bindende forskrifter er fastsat i forhold til 
den bedste tilgængelige teknik og de dertil 
svarende emissionsniveauer som beskrevet 
i BAT-referencedokumenterne

Or. en

Begrundelse

Redegørelsen fra de kompetente myndigheder skal ikke være begrænset til at omfatte 
emissionsgrænseværdier, men skal omfatte alle godkendelsesvilkår.

Ændringsforslag 295
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) i de tilfælde, hvor der er givet 
dispensation i medfør af artikel 16, stk. 3: 
begrundelsen for dispensationen og de 
vilkår den er givet på

f) i de tilfælde, hvor der er givet 
dispensation i medfør af artikel 16, stk. 3: 
den særlige begrundelse for 
dispensationen på grundlag af de i artikel 
16, stk. 3, fastsatte kriterier og de vilkår 
den er givet på
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Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at offentligheden får en detaljeret begrundelse for dispensationen. 

Ændringsforslag 296
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 udgår
Udveksling af oplysninger

Kommissionen tilrettelægger udveksling 
af oplysninger med  medlemsstaterne, de 
berørte industrier og ikke-statslige 
organisationer, der arbejder for 
miljøbeskyttelse, om:
(a) anlæggenes præstationer med hensyn 
til emissioner, forurening, forbrug af 
råmaterialer, råmaterialernes art, brug af 
energi og produktion af affald
(b) den benyttede  teknik, de dertil 
knyttede overvågningsforanstaltninger og 
udviklingen i denne teknik  .

Or. en

Begrundelse

Jvf. ændringen af artikel 14. Det er vigtigt, at artikel 14 og 29 slås sammen og tilpasses, 
således at den nuværende proces med udarbejdelse og vedtagelse af BREF-dokumenter 
garanteres.
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Ændringsforslag 297
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 udgår
Udveksling af oplysninger

Kommissionen tilrettelægger udveksling 
af oplysninger med medlemsstaterne, de 
berørte industrier og ikke-statslige 
organisationer, der arbejder for 
miljøbeskyttelse, om:
(a) anlæggenes præstationer med hensyn 
til emissioner, forurening, forbrug af 
råmaterialer, råmaterialernes art, brug af 
energi og produktion af affald
(b) den benyttede  teknik, de dertil 
knyttede overvågningsforanstaltninger og 
udviklingen i denne teknik  .

Or. en

Begrundelse

Denne artikel flyttes op til artikel 14. Dette ændringsforslag bortfalder, hvis 
ændringsforslaget til artikel 14 ikke vedtages.

Ændringsforslag 298
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Med henblik på udveksling af 
oplysninger træffer medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger, således at 
Kommissionen hvert tredje år og første 
gang inden 18 måneder efter datoen for 
direktivets ikrafttrædelse modtager 
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repræsentative data om den 
lokalitetsspecifikke anlægskapacitet, om 
emmissionsgrænseværdier, om 
emmissioner og andre miljøvirkninger 
samt om grænseværdier for de specifikke 
kategorier af aktiviteter i bilag I og 
underretning om den bedste tilgængelige 
teknik, som disse værdier bygger på, i 
overensstemmelse navnlig med artikel 16. 
På et senere tidspunkt suppleres de i 
overensstemmelse med proceduren i 
denne artikels stk. 3 og artikel 67. 
Oplysningerne skal opdateres og 
struktureres under iagttagelse af 
vejledningen om forbedret indsamling og 
forelæggelse af data med henblik på at 
udlede brugbare BAT-konklusioner, og 
stilles til rådighed for Kommissionen og 
offentligheden i elektronisk form. 
Kommissionen offentliggør en 
evalueringsrapport på EU's officielle 
sprog i elektronisk form.

Or. en

Begrundelse

Kvaliteten af BREF'erne afhænger helt af kvaliteten og kvantiteten af de data, der indgår i 
Sevilla-processen, som skal gøre det lettere at nå frem til brugbare BAT-konklusioner. Det er 
derfor afgørende, at oplysningerne ikke blot angår de fastsatte eksponeringsgrænseværdier, 
men også omfatter data om kapaciteten i de specifikke anlæg. Offentliggørelsen af 
lokalitetsspecifikke eksponeringsgrænseværdier vil sætte offentligheden i stand til at 
kontrollere, om standarderne generelt overholdes i EU bortset fra af deres lokale anlæg.

Ændringsforslag 299
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Med henblik på udveksling af 
oplysninger træffer medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger, således at 



PE412.328v01-00 12/67 AM\743551DA.doc

DA

Kommissionen hvert tredje år og første 
gang inden 18 måneder efter datoen for 
direktivets gennemførelse modtager 
repræsentative data om den 
lokalitetsspecifikke anlægskapacitet, om 
emmissionsgrænseværdier, om 
emmissioner og andre miljøvirkninger 
samt om grænseværdier for de specifikke 
kategorier af aktiviteter i bilag I og 
underretning om den bedste tilgængelige 
teknik, som disse værdier bygger på, i 
overensstemmelse navnlig med artikel 16. 
På et senere tidspunkt suppleres 
oplysningerne i overensstemmelse med 
procedurerne i artikel 67.

Or. en

Begrundelse

For at få en objektiv analyse af situationen, bør de personer, der udarbejder BREF-
dokumenter, kunne drage brugbare BAT-konklusioner på grundlag af pålidelige og 
tilgængelige data indsendt af medlemsstaterne og indsamlet i forbindelse med 
medlemsstaternes overvågning. Forummet til udveksling af oplysninger har for nylig vedtaget 
en "vejledning om forbedret indsamling og forelæggelse af data med henblik på at udlede 
brugbare konklusioner", som bør danne grundlag for formatet og indholdet af de data, der 
indgives.

Ændringsforslag 300
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 29 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tilrettelægger udveksling af 
oplysninger med  medlemsstaterne, de 
berørte industrier og ikke-statslige 
organisationer, der arbejder for 
miljøbeskyttelse, om:

Kommissionen tilrettelægger udveksling af 
oplysninger med medlemsstaterne, de 
berørte industrier og ikke-statslige 
organisationer, der arbejder for 
miljøbeskyttelse, på grundlag af en ligelig 
repræsentation af leverandører af 
industrisystemer og industriejere og 
miljøorganisationer. Kommissionen 
udarbejder og offentliggør regler om 
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indsamling af data, fastsættelse af BAT og 
BAT-relaterede grænseværdier. 
Udvekslingen af oplysninger angår:

Or. en

Begrundelse

Balancen mellem de forskellige grupper, der er repræsenteret i Sevilla-processen, er meget 
problematisk, da i gennemsnit 40 % er repræsentanter fra medlemsstaterne og 49 % 
repræsentanter for industrien og en enkelt NGO repræsentant, der arbejder for 
miljøbeskytelse. I praksis afløses medlemsstaternes repræsentanter ofte af repræsentanter fra 
industrien. I det mindste bør private interesser varetages ligeligt af industriejere og 
leverandører af industrisystemer, da sidstnævnte har en mere åbenbar interesse i optagelsen 
af ambitiøse BAT. 

Ændringsforslag 301
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 29 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tilrettelægger udveksling af 
oplysninger med  medlemsstaterne, de 
berørte industrier og ikke-statslige 
organisationer, der arbejder for 
miljøbeskyttelse, om:

Kommissionen tilrettelægger udveksling af 
oplysninger med medlemsstaterne, de 
berørte industrier, som repræsenteres 
ligeligt af leverandører af 
industrisystemer og industriejere, og ikke-
statslige organisationer, der arbejder for 
miljøbeskyttelse. Kommissionen 
udarbejder og offentliggør regler om 
indsamling af data, fastsættelse af BAT og 
BAT-relaterede grænseværdier. Der 
udveksles oplysninger om:

Or. en

Begrundelse

Sevilla-processen inddrager tekniske eksperter, hvoraf i gennemsnit 40% repræsenterer 
medlemsstaterne, 49% industriens interessenter og en enkelt miljø NGO.  Det bør gøres 
lettere at fremsætte og inddrage mindretalssynspunkter, hvorfor private interesser i det 
mindste bør varetages ligeligt af industriejere og leverandører af industrisystemer, og for at 
forhindre at målsætningerne for Sevilla-processen undergraves, skal Kommissionen 
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udarbejde regler om fastsættelse af BAT og BAT-relaterede grænseværdier .

Ændringsforslag 302
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 29 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tilrettelægger udveksling af 
oplysninger med  medlemsstaterne, de 
berørte industrier og ikke-statslige 
organisationer, der arbejder for 
miljøbeskyttelse, om:

Kommissionen tilrettelægger udveksling af 
oplysninger med medlemsstaterne, 
repræsentanter for lokale og regionale 
myndigheder, de berørte industrier og 
ikke-statslige organisationer, der arbejder 
for miljøbeskyttelse, om:

Or. en

Begrundelse

De lokale og regionale myndigheder indgår ikke i Sevilla-processen. Regionale og lokale 
myndigheder har som godkendende myndigheder og/eller som myndigheder, der er ansvarlig 
for inspektionen, et godt kendskab til de bedste tilgængelige teknikker, og Sevilla-processen 
kan følgelig forbedres gennem deltagelsen af repræsentanter for lokale og regionale 
myndigheder.

Ændringsforslag 303
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 29 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tilrettelægger udveksling af 
oplysninger med  medlemsstaterne, de 
berørte industrier og ikke-statslige 
organisationer, der arbejder for 
miljøbeskyttelse, om:

Kommissionen tilrettelægger udveksling af 
oplysninger med medlemsstaterne, 
repræsentanter for lokale og regionale 
myndigheder, de berørte industrier og 
ikke-statslige organisationer, der arbejder 
for miljøbeskyttelse, om:

Or. en
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Begrundelse

De lokale og regionale myndigheder indgår ikke i Sevilla-processen. Regionale og lokale 
myndigheder har som godkendende myndigheder og/eller som myndigheder, der er ansvarlig 
for inspektionen, et godt kendskab til de bedste tilgængelige teknikker, og Sevilla-processen 
kan følgelig forbedres gennem deltagelsen af repræsentanter for lokale og regionale 
myndigheder.

Ændringsforslag 304
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 29 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tilrettelægger udveksling af 
oplysninger med medlemsstaterne, de 
berørte industrier og ikke-statslige 
organisationer, der arbejder for 
miljøbeskyttelse, om:

Kommissionen tilrettelægger udveksling af 
oplysninger mellem medlemsstaterne, de 
berørte industrier, Kommissionen og ikke-
statslige organisationer, der arbejder for 
miljøbeskyttelse, om:

Or. de

Begrundelse

Det bør fremgå tydeligt, at udvekslingen af oplysninger med henblik på udarbejdelse eller 
revision af BAT-referencedokumenterne er en multilateral proces med deltagelse af 
Kommissionen.

Ændringsforslag 305
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Forslag til direktiv
Artikel 29 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tilrettelægger udveksling af 
oplysninger med medlemsstaterne, de 
berørte industrier og ikke-statslige 
organisationer, der arbejder for 
miljøbeskyttelse, om:

Kommissionen tilrettelægger udveksling af 
oplysninger mellem medlemsstaterne, de 
berørte industrier, Kommissionen og ikke-
statslige organisationer, der arbejder for 
miljøbeskyttelse, om:
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Or. en

Begrundelse

To make it crystal clear what the Commission has been writing down. The Seville process is a 
multi-lateral process, including the Commission.

Ændringsforslag 306
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 29 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den  benyttede  teknik, de dertil 
knyttede overvågningsforanstaltninger  og 
udviklingen i denne teknik.

b) den benyttede teknik, de dertil knyttede 
overvågningsforanstaltninger og 
udviklingen i denne teknik samt 
effektiviteten af de udførte aktiviteter og 
deres bidrag til forbedringen af miljøet og 
folkesundheden. 

Or. pl

Begrundelse

Udvekslingen af oplysninger bør først og fremmest vise, at anvendelsen af den bedste 
tilgængelige teknik virkelig har en positiv indvirkning på miljøet og folkesundheden og 
overbevise samfundet om dens effektivitet. 

Ændringsforslag 307
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – indledning og afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på stk. 1 træffer
Kommissionen foranstaltninger for at 
fastsætte:

Med henblik på stk. 1 udarbejder
Kommissionen retningslinjer for at 
fastsætte:

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 

Disse retningslinjer, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
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dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 69, stk. 2.

dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 69, stk. 2.

Or. nl

Begrundelse

Fastsættelsen af foranstaltninger virker for vidtgående. Retningslinjer vil være mere passende 
i denne forbindelse.

Ændringsforslag 308
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kapitel vedrører fyringsanlæg , der er 
bestemt til energiproduktion,  med en 
nominel indfyret termisk effekt på 50 MW
og derover, uanset brændselstype .

Dette kapitel vedrører fyringsanlæg, der er 
bestemt til energiproduktion, med en 
nominel indfyret termisk effekt på 20 MW
og derover, uanset brændselstype.

Or. en

Begrundelse

Det vil være hensigtsmæssigt, at fyringsanlæg med en effekt på mellem 20 og 50 MW ikke 
omfattes af bestemmelserne i kapitel II (jf. ændringsforslag). I betragtning af behovet for at 
regulere sådanne anlægs emmissioner til luften bør de henhøre under kapitel III, og der bør 
fastsættes særlige emmissionskontrolforanstaltninger for dem. Et sådant ændringsforslag kan 
fremsættes i henhold til artikel 80a i forretningsordenen. Mindre fyringsanlæg skal være 
omfattet af kapitel III og ikke af kapitel II, som foreslået af Kommissionen.
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Ændringsforslag 309
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kapitel vedrører fyringsanlæg , der er 
bestemt til energiproduktion,  med en 
nominel indfyret termisk effekt på 50 MW
og derover, uanset brændselstype .

Dette kapitel vedrører fyringsanlæg , der er 
bestemt til energiproduktion,  med en 
nominel indfyret termisk effekt på 20 MW
og derover, uanset brændselstype .

Or. en

Begrundelse

Grænsen for små fyringsanlæg bør være i overensstemmelse med bilag I, og derfor også i 
artikel 31 være fastsat til 20 MW.

Ændringsforslag 310
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når røggas fra to eller flere særskilte 
fyringsanlæg udledes gennem en fælles 
skorsten, anses en sådan kombination af 
anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, 
og deres samlede kapacitet betragtes under 
et.

1. Når røggas fra to eller flere særskilte 
fyringsanlæg udledes gennem en fælles 
røgkanal, anses en sådan kombination af 
anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, 
under hensyntagen til både tekniske og 
økonomiske faktorer, og deres samlede 
kapacitet betragtes under et.

Or. fi
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Ændringsforslag 311
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(j) anlæg, der fyres med andet fast eller 
flydende affald end det, der henvises til i 
artikel 38, stk. 2, litra a).

(j) anlæg omfattet af kapitel IV, der fyres 
med andet fast eller flydende affald end 
det, der henvises til i artikel 38, stk. 2, litra 
a).

Or. en

Begrundelse

Lige som det er tilfældet for det gældende direktiv om store fyringsanlæg bør 
affaldsforbrænding være undtaget fra anvendelsesområdet. Da dette direktiv har et bredere 
anvendelsesomåde, kan definitionen af brændstof ikke begrænses til de brændstoffer, der er 
omhandlet i nærværende kapitel III. Det letteste vil være at undtage de anlæg, der er omfattet 
af kapitel IV om affaldsforbrændings- og affaldsmedforbrændingsanlæg.

Ændringsforslag 312
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ja) anlæg, der er bestemt til forbrænding 
og medforbrænding af brændstof 
udvundet af affald, skal anses for 
affaldsforbrændingsanlæg.

Or. en

Begrundelse

Denne præcisering er nødvendig for at undgå retlig usikkerhed om klassifikationen som 
"medforbrændings" anlæg (hovedformålet er produktion af energi..) eller 
"affaldsforbrændings" anlæg (anvendes til varmebehandling af affald). Denne bestemmelse er 
nødvendig når henses til det stigende antal anlæg, der er bestemt til anvendelse af brændstof 
fra affald (affaldsbaseret brændsel eller fast genbrugsbrændsel), som har (næsten) samme 



PE412.328v01-00 20/67 AM\743551DA.doc

DA

sammensætning og forurenende indhold som kommunalt affald.

Ændringsforslag 313
Glenis Willmott

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ja) anlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på ikke over 500 MW, som 
er godkendt før den 27. november 2002, 
og som ikke er i drift i mere end 1 500 
timer om året som rullende gennemsnit 
over en femårs periode.

Or. en

Begrundelse

Dette vil udvide undtagelsen til at omfatte fastbrændselsanlæg, der allerede er medtaget i det 
gældende direktiv om store fyringsanlæg og omfattet af bilag V, del 1 af forslaget vedrørende 
alle anlæg uanset brændselstype. Det er nødvendigt, fordi der også findes gasanlæg eller 
flydene brændselsanlæg, der anvendes i standby- eller backup-tilstand, som det er hensigten, 
at disse undtagelser skal omfatte. De vil selvfølgelig fortsat være omfattet af bestemmelserne i 
forslagets kapitel II og dermed de BAT-baserede emmissionsgrænseværdier.

Ændringsforslag 314
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Installeres to eller flere særskilte 
fyringsanlæg, som der udstedt godkendelse 
til eller indgivet fuldstændig ansøgning for 
efter den i artikel 72, stk. 2, omhandlede 
dato,  således, at røggassen herfra, under 
hensyntagen til både tekniske og 
økonomiske forhold , kan udledes gennem 
en fælles skorsten, anses  en sådan 

2. Installeres to eller flere særskilte 
fyringsanlæg, som der udstedt godkendelse 
til eller indgivet fuldstændig ansøgning for 
efter den i artikel 72, stk. 2, omhandlede 
dato, således, at røggassen herfra, under 
hensyntagen til både tekniske og 
økonomiske forhold, efter de kompetente 
myndigheders mening kan udledes 



AM\743551DA.doc 21/67 PE412.328v01-00

DA

kombination af anlæg for at være et enkelt 
fyringsanlæg, og deres samlede kapacitet 
betragtes under et.

gennem en fælles skorsten, anses en sådan 
kombination af anlæg for at være et enkelt 
fyringsanlæg, og deres samlede kapacitet 
betragtes under et.

Or. fi

Ændringsforslag 315
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når den samlede nominelle indfyrede 
termiske effekt for fyringsanlæg skal 
beregnes, medregnes ikke enkelte enheder 
med en nominel indfyret termisk effekt på 
under 20 MW.

Or. en

Begrundelse

I relation til reglen om sammenlægning bør det præciseres, at kun enkelte fyringsenheder med 
en nominel indfyret termisk effekt, som er lig med eller større end 20 MW, bør omfattes af 
reglerne om sammenlægning. Et sådant ændringsforslag kan fremsættes i henhold til artikel 
80a i forretningsordenen, da det foreslåede stk. 3 er nært forbundet med stk. 1.

Ændringsforslag 316
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32a
Særlige foranstaltninger for mindre 

forbrændingsanlæg
1. Indtil der er indgået en aftale i henhold 
til stk. 2, finder bilag V ikke anvendelse 
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på forbrændingsanlæg med en nominel 
termisk kapacitet på under 50 MW.
2. Kommissionen stiller inden for en 
rimelig tidsramme, dog senest i 2012, et 
forslag om ændring af bilag V, der skal 
omfatte emmissionsgrænseværdier, 
overvågningskrav, regler til vurdering af 
om kravene er opfyldt for de i stk. 1 
omhandlede anlæg. Et sådan forslag skal, 
hvis det er hensigtsmæssigt, indeholde 
særlige krav til bestående fyringsanlæg 
med en passende overgangsperiode inden 
de ændrede bestemmelser skal overholdes. 

Or. en

Begrundelse

Kapitel 2 bør også omfatte forbrændingsanlæg med en nominel termisk kapacitet på under 50 
MW. I bilag V skal der med udgangspunkt i de tilgængelige teknikker fastsættes særlige 
bestemmelser for sådanne anlæg efter den fælles beslutningsprocedure. Et sådant 
ændringsforslag kan fremsættes i henhold til artikel 80a i forretningsordenen. Mindre 
fyringsanlæg skal være omfattet af kapitel III og ikke af kapitel II, som foreslået af 
Kommissionen.

Ændringsforslag 317
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle godkendelser af anlæg, der 
indeholder fyringsanlæg, for hvilke der er 
udstedt en godkendelse eller indgivet en 
fuldstændig ansøgning inden den dato, der 
er anført i artikel 72, stk. 2, skal, hvis 
fyringsanlæggene sættes i drift senest et år 
efter denne dato, indeholde vilkår, der 
sikrer, at fyringsanlæggenes emissioner til
luften ikke overskrider
emissionsgrænseværdierne i bilag V, del 1 
.

2. Alle godkendelser af anlæg, der 
indeholder fyringsanlæg, for hvilke der er 
udstedt en godkendelse eller indgivet en 
fuldstændig ansøgning inden den dato, der 
er anført i artikel 72, stk. 2, skal, hvis 
fyringsanlæggene sættes i drift senest et år 
efter denne dato, indeholde vilkår, der 
under hensyntagen til både tekniske og 
økonomiske faktorer sikrer, at 
fyringsanlæggenes emissioner til luften 
ikke overskrider 
emissionsgrænseværdierne i bilag V, del 1.
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Or. fi

Ændringsforslag 318
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Godkendelser af de i stk. 2 
omhandlede forbrændingsanlæg, der har 
været i drift i 20 år, bør indeholde vilkår 
om, at emmissionerne inden anlægget har 
været i drift i 25 år reduceres, således at 
fyringsanlæggenes emissioner til luften 
ikke overskrider 
emissionsgrænseværdierne i bilag V, 
del 2. En emmissionsreduktion er ikke 
nødvendig, hvis driften af 
forbrændingsanlægget ophører efter 20 
års drift og 10 000 driftstimer.

Or. en

Begrundelse

For bestående anlæg bør driftsperioden med højere emmissionsgrænser end grænserne for 
nye anlæg begrænses til 20 år. 5 år efter denne periode bør emmissionsgrænserne for nye 
anlæg finde anvendelse på det eksisterende anlæg. Med dette ændringsforlsag kan der opnås 
en betydelig reduktion af emmissionerne i Europa.

Ændringsforslag 319
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Bestående anlæg, som defineret i 
artikel 2, nr. 10 i direktiv 2001/80, der 
fuldt ud overholder bestemmelserne i 
artikel 4, stk. 3, i direktiv 2001/80, skal 
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fortsat være undergivet disse betingelser 
og ikke undergivet de i bilag V fastsatte 
grænseværdier.

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2001/80/EF fastsætter to trin for emmissionsreduktioner: 2008 og 2016. Af hensyn til 
stabiliteten og sikkerheden i investeringerne bør de bestående anlæg (med oprindelige 
godkendelser udstedt inden den 1.7.1987), som allerede overholder de 
eksponeringsgrænseværdier, der er fastsat i samme direktivs bilag III-VII, også efter 2016 
drives i overensstemmelse med disse eksponeringsgrænseværdier.

Ændringsforslag 320
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når et fyringsanlægs effekt udvides , 
gælder emissionsgrænseværdierne i bilag 
V, del 2, for den del af anlægget, der 
berøres af ændringen,  og de fastsættes i 
forhold til det samlede fyringsanlægs
nominelle indfyrede  termiske effekt.

6. Når et fyringsanlægs effekt udvides med 
mindst 20 MW, gælder 
emissionsgrænseværdierne i bilag V, del 2, 
for den del af anlægget, der berøres af 
ændringen, og de fastsættes i forhold til det 
samlede fyringsanlægs nominelle indfyrede 
termiske effekt.

Or. en

Begrundelse

Mindre udvidelser af forbrændingsanlæg bør ikke omfattes af denne bestemmelse.
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Ændringsforslag 321
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Forbrændingsanlæg kan undtages fra 
emmissionsgrænseværdierne for 
nitrogenoxider (NOx)og svovldioxid 
(SO2) fastsat i henhold til artikel 15 og 16 
forudsat, at forbrændingsanlægget er 
underlagt den i stk. 8 omhandlede 
nationale emissionsreduktionsplan, og 
forudsat, at de særlige bestemmelser i 
bilag V og VI overholdes.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens initiativ til fastsættelse af EU-bestemmelser om handel med emmissioner for 
andre stoffer end for drivhusgasser støttes. Det ville være ønskeligt, at initiativet udformes på 
en sådan måde, at EU-bestemmelserne om handel med emmissioner træder i kraft samtidig 
med IPPC-direktivet. Hvis dette ikke er muligt, kan der indsættes en sådan bestemmelse i 
IPPC-direktivet. De gældende nationale ordninger for handel kunne så fortsætte som et 
pilotprojekt eller et eksperiment i overgangsperioden, indtil der kommer EU-bestemmelser om 
handel med emmissioner for andre stoffer end drivhusgasser.

Ændringsforslag 322
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Medlemsstaterne kan, uden at dette 
berører de særlige bestemmelser for 
forbrændingsanlæg i kapitel III, fastsætte 
og gennemføre en national 
emissionsreduktionsplan for 
forbrændingsanlæg under hensyntagen til 
anlæggenes omkostninger og udbytte 
samt til deres forpligtelser i henhold til 



PE412.328v01-00 26/67 AM\743551DA.doc

DA

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/81/EF af 23. oktober 2001 om 
nationale emissionslofter for visse 
luftforurenende stoffer og direktiv 
96/62/EF.
Den nationale emissionsreduktionsplan 
skal reducere de samlede årlige 
emissioner af nitrogenoxider (NOx) og 
svovldioxid (SO2) fra forbrændingsanlæg 
til det niveau, som ville være opnået ved at 
anvende de bedst tilgængelige teknikker 
ud fra det enkelte anlægs faktiske årlige 
driftstid, den anvendte brændsel og den 
indfyrede termiske effekt ud fra et 
gennemsnit af de sidste fem års drift.
Lukning af et anlæg omfattet af den 
nationale emissionsreduktionsplan må 
ikke medføre en forøgelse af den samlede 
årlige emission fra de resterende anlæg.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens initiativ til fastsættelse af EU-bestemmelser om handel med emmissioner for 
andre stoffer end for drivhusgasser støttes. Det ville være ønskeligt, at initiativet udformes på 
en sådan måde, at EU-bestemmelserne om handel med emmissioner træder i kraft samtidig 
med IPPC-direktivet. Hvis dette ikke er muligt, kan der indsættes en sådan bestemmelse i 
IPPC-direktivet. De gældende nationale ordninger for handel kunne så fortsætte som et 
pilotprojekt eller et eksperiment i overgangsperioden, indtil der kommer EU-bestemmelser om 
handel med emmissioner for andre stoffer end drivhusgasser.

Ændringsforslag 323
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 6 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6c. Følgende betingelser gælder for 
nationale emissionsreduktionsplaner:
a) Planen skal omfatte målsætningerne og 
de dertil knyttede mål, foranstaltninger og 
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tidsplaner med henblik på at nå disse 
målsætninger og mål samt en 
tilsynsordning.
b) Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen deres nationale 
emissionsreduktionsplan senest den dato, 
der er fastsat i artikel 71, stk. 1.
c) Inden seks måneder efter den i litra b) 
nævnte meddelelse vurderer 
Kommissionen, hvorvidt planen opfylder 
kravene i dette stykke. Hvis 
Kommissionen finder, at dette ikke er 
tilfældet, underretter den medlemsstaten 
herom, og inden for de efterfølgende tre 
måneder meddeler medlemsstaten de 
foranstaltninger, den har truffet for at 
sikre, at kravene i dette stykke opfyldes.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens initiativ til fastsættelse af EU-bestemmelser om handel med emmissioner for 
andre stoffer end for drivhusgasser støttes. Det ville være ønskeligt, at initiativet udformes på 
en sådan måde, at EU-bestemmelserne om handel med emmissioner træder i kraft samtidig 
med IPPC-direktivet. Hvis dette ikke er muligt, kan der indsættes en sådan bestemmelse i 
IPPC-direktivet. De gældende nationale ordninger for handel kunne så fortsætte som et 
pilotprojekt eller et eksperiment i overgangsperioden, indtil der kommer EU-bestemmelser om 
handel med emmissioner for andre stoffer end drivhusgasser.

Ændringsforslag 324
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Den kompetente myndighed kan på 
baggrund af en konkret vurdering af de 
kraftværker, der var godkendt før den 1. 
juli 1987, give dispensation fra pligten i 
stk. 2 og fastsætte emissionsgrænserne for 
følgende anlæg: 
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a) anlæg, der forsyner ved 
spidsbelastninger og ikke er i drift i mere 
end 1500 timer om året som rullende 
gennemsnit over en femårs periode
b) anlæg forbundet til et isoleret netværk, 
et internt netværk eller placeret på en ø, 
og som er i drift i under 2500 timer om 
året.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af den begrænsede driftstid har disse anlæg ikke nogen væsentlig betydning i 
relation til emissionsgrænserne, selv om de bidrager til systemets forsyningssikkerhed/-
stabilitet, og de investeringer der ville være nødvendige, hvis de skulle opfylde de nye krav, vil 
være vanskelige at få dækket ind. En sådan dispensationsadgang er endvidere forudsat i 
artikel 5 i direktiv 2001/80/EF.

Ændringsforslag 325
Glenis Willmott

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne kan, under 
hensyntagen til anlæggenes omkostninger 
og udbytte samt til deres forpligtelser i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 20…/…/EF om nationale 
emissionslofter for visse luftforurenende 
stoffer og direktiv 2008/50/EF om 
luftkvalitet, fastsætte og gennemføre en 
national emissionsreduktionsplan for 
nogle eller alle anlæg omfattet af artikel 
33, stk. 2.
Den nationale emissionsreduktionsplan 
skal reducere de samlede årlige 
emissioner af nitrogenoxider (NOx) og 
svovldioxid (SO2) og støv fra bestående 
anlæg til det niveau, som ville være 
opnået ved at anvende de i bilag V, del 1 
omhandlede emissionsgrænseværdier for 
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bestående anlæg, der er i drift i år 2013 
ud fra det enkelte anlægs faktiske årlige 
driftstid, den anvendte brændsel og den 
indfyrede termiske effekt ud fra et 
gennemsnit af de sidste fem års drift.
Lukning af et anlæg omfattet af den 
nationale emissionsreduktionsplan må 
ikke medføre en forøgelse af den samlede 
årlige emission fra de resterende anlæg.
Følgende betingelser gælder for nationale 
emissionsreduktionsplaner:
a) Planen skal omfatte målsætningerne og 
de dertil knyttede mål, foranstaltninger og 
tidsplaner med henblik på at nå disse 
målsætninger og mål samt en 
tilsynsordning.
b) Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen deres nationale 
emissionsreduktionsplan senest den 1. 
januar 2015.
c) Inden seks måneder efter den i litra b) 
nævnte meddelelse vurderer 
Kommissionen, hvorvidt planen opfylder
kravene i dette stykke. Hvis 
Kommissionen finder, at dette ikke er 
tilfældet, underretter den medlemsstaten 
herom, og inden for de efterfølgende tre 
måneder underretter den pågældende 
medlemsstat Kommissionen om de 
foranstaltninger, den har truffet for at
sikre, at kravene i dette stykke opfyldes.
d) Kommissionen udarbejder inden den 1. 
januar 2013 retningslinjer, som skal 
hjælpe medlemsstaterne i udarbejdelsen 
af planerne.

Or. en

Begrundelse

Der bør fortsat kunne anvendes nationale emissionsreduktionsplaner fra 2016, da disse er 
nødvendige for at øge fleksibiliteten. En national emissionsreduktionsplan fastsætter klare 
grænser for den samlede årlige mængde emissioner fra de deltagende anlæg og regulerer 
således de forurenende mænger, som igen bestemmer deponeringsraterne. Det er ifølge 
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planerne ligeledes muligt at overføre kvoter mellem de deltagende anlæg – en fleksibilitet, 
som det er så meget desto vigtigere at bevare, når der ikke foreligger noget andet forslag fra 
Kommissionen.

Ændringsforslag 326
Glenis Willmott

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Bestående anlæg kan, uden at dette 
berører direktiv 2008/50/EF, fritages for 
kravene i artikel 33, stk. 2, på følgende 
betingelser:
a) driftslederen af det bestående anlæg 
forpligter sig i en skriftlig erklæring, der 
forelægges den kompetente myndighed 
senest den [tre år efter ikrafttrædelsen], 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 oversigt over, 
hvor megen tid der er brugt, og hvor 
megen tid der er tilbage til den resterende 
del af anlæggets driftsperiode
c) den kompetente myndighed skal sikre, 
at emissionsgrænseværdierne for de i 
artikel 33, stk. 2, omhandlede 
forurenende stoffer fortsat er mindst lige 
så strenge, som dem, der var indholdt i 
godkendelsen for anlægget, således som 
godkendelsen var udformet på datoen for 
driftslederens skriftlige erklæring eller, 
såfremt der var en gyldig godkendelse den 
1. januar 2008, som den lavere 
emmissionsgrænseværdi, der er  fastsat i 
denne godkendelse.

Or. en
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Begrundelse

The inclusion of this “limited hours opt-out” provision, which is modelled on that included in 
the current LCP Directive, would provide flexibility for existing plants to remain in service 
whilst low carbon replacement plants are constructed and commissioned following the 
expected demonstration within the first half of the next decade of the viability of carbon 
capture and storage and the further development of renewable energy sources. The 
environment would remain protected through the provisions of Chapter II of the proposal and 
thus to BAT-based emission limit values and through the limitation on the number of hours in 
which the plants could operate.

Ændringsforslag 327
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33a
Emissionsgrænseværdier for kuldioxid

1. Fra den 1. januar 2010 skal alle 
godkendelser af store el-producerende 
fyringsanlæg med en kapacitet på 300 
megawatt eller mere med en 
byggetilladelse eller, hvis en sådan 
procedure ikke findes, med en oprindelig 
driftsgodkendelse fra den 1. januar 2010 
eller senere, indeholde krav om 
overholdelse af en emissionsgrænseværdi 
til luft på 350 gram kuldioxid pr. 
kilowattime elproduktion. 
2. Fra den 1. januar 2018 skal alle 
godkendelser af store el-producerende 
fyringsanlæg med en kapacitet på 300 
megawatt eller mere, som ikke er omfattet 
af stk. 1, indeholde krav om overholdelse 
af en emissionsgærnseværdi til luft på 350 
gram kuldioxid pr. kilowattime 
elproduktion
3. Den kompetente nationale myndighed 
skal hvert år kontrollere den i stk. 1 og 2 
omhandlede emissionsgrænseværdi.
4. Den 30. juni 2014 reviderer 
Kommissionen bestemmelserne i denne 
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artikel under hensyntagen til de generelle 
fremskridt med hensyn til reduktion af 
drivhusgasemissioner og et eventuelt 
bidrag fra relevante 
forureningsbekæmpende teknikker. Ved 
revisionen skal der navnlig tages stilling 
til, om den i stk. 1 og 2 omhandlede 
emissionsgrænseværdi skal sænkes, om 
den i stk. 2 anførte dato skal fremrykkes, 
eller om der skal ske en etapevis 
indførelse, og om anvendelsesområdet 
skal udvides til også omfatte store 
fyringsanlæg uden for el-sektoren. Efter 
revisionen fremlægger Kommissionen i 
givet fald forslag. 

Or. en

Begrundelse

Der skal findes et kompromis mellem energisikkerhed og klimapolitiske krav. Det foreslås at 
små kraftvarmeanlæg med en kapacitet på under 300 megawatt undtages fra CO2 
grænseværdien.

Ændringsforslag 328
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33a
Emissionsgrænseværdier for kuldioxid

1. Fra den 1. januar 2010 skal alle 
godkendelser af store el-producerende 
fyringsanlæg med en kapacitet på mere 
end 300 megawatt, som får udstedt en 
byggetilladelse, eller, hvis en sådan 
procedure ikke findes, har en oprindelig 
driftsgodkendelse den 1. januar 2010 eller 
senere, indeholde krav om overholdelse af 
en emissionsgrænseværdi til luft på 450 
gram kuldioxid pr. kilowattime 
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elproduktion.
2. Fra den 1. januar 2025 skal alle 
godkendelser af store el-producerende 
fyringsanlæg med en kapacitet på over 
300 megawatt, som ikke er omfattet af stk. 
1, indeholde krav om overholdelse af en 
emissionsgærnseværdi til luft på 450 
gram kuldioxid pr. kilowattime 
elproduktion
3. Den kompetente nationale myndighed 
skal hvert år kontrollere den i stk. 1 og 2 
omhandlede emissionsgrænseværdi.
4. Den 30. juni 2014 reviderer 
Kommissionen bestemmelserne i denne 
artikel under hensyntagen til de generelle 
fremskridt med hensyn til reduktion af 
drivhusgasemissioner og et eventuelt 
bidrag fra relevante 
forureningsbekæmpende teknikker. Ved 
revisionen skal der navnlig tages stilling 
til, om den i stk. 1 og 2 omhandlede 
emissionsgrænseværdi skal sænkes, om 
den i stk. 2 anførte dato skal fremrykkes, 
eller om der skal ske en etapevis 
indførelse, og om anvendelsesområdet 
skal udvides til også omfatte store 
fyringsanlæg uden for el-sektoren. Efter 
revisionen fremlægger Kommissionen i 
givet fald forslag. 

Or. en

Begrundelse

Store fyringsanlæg er stærkt medvirkende til emissionerne af kuldioxid og dermed til 
klimaændringerne. EU's emissionshandelsordning danner en meget nytte ramme for
reduktion af drivhusgasser inden for området, men giver ikke et tilstrækkeligt stærkt 
prissignal, der kan forhindre, at nye, meget store enkelte kuldioxidkilder kommer ind i 
systemet. Det er derfor nødvendigt, at forslaget kommer til at omfatte bestemmelser, der 
kræver, at der som integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening fastsættes kuldioxid 
emissionsgrænseværdier til luft for store nye anlæg.
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Ændringsforslag 329
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Driftslederen underretter den kompetente 
myndighed senest 48 timer efter, at 
rensningsudstyret begyndte at fungere 
unormalt eller svigtede.

Driftslederen underretter den kompetente 
myndighed hurtigst muligt og under alle 
omstændigheder senest 8 timer efter, at 
rensningsudstyret begyndte at fungere 
unormalt eller svigtede.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at der skulle gælde mindre strenge krav for disse anlæg end dem, der 
gælder for forbrændings- og samforbrændingsanlæg, hverken når det gælder, hvor mange 
timer i løbet af et år (tolv måneders periode) anlæggene må drives under unormale forhold, 
eller hvor hurtigt de kompetente myndigheder skal varsles, så de kan træffe passende 
foranstaltninger. 

Ændringsforslag 330
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den samlede varighed af drift uden 
rensning må ikke  overskride 120 timer i 
nogen tolvmåneders periode .

Den samlede varighed af drift uden 
rensning må ikke overskride 60 timer i 
nogen tolvmåneders periode.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at der skulle gælde mindre strenge krav for disse anlæg end dem, der 
gælder for forbrændings- og samforbrændingsanlæg, hverken når det gælder, hvor mange 
timer i løbet af et år (tolv måneders periode) anlæggene må drives under unormale forhold, 
eller hvor hurtigt de kompetente myndigheder skal varsles, så de kan træffe passende 
foranstaltninger. 
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Ændringsforslag 331
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
overvågningen af de luftforurenende 
stoffer gennemføres  i overensstemmelse 
med bilag V, del 3.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
overvågningen af de luftforurenende 
stoffer gennemføres i overensstemmelse 
med bilag V, del 3. Medlemsstaterne kan 
kræve, at en sådan overvågning udføres 
på ejerens bekostning.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstatater bør i visse tilfælde have ret til  at kræve, at ejeren bidrager til 
overvågningen af udledninger. Denne mulighed, der findes i den gældende lovgivning, bør 
ikke fjernes.

Ændringsforslag 332
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Som et alternativ til den i stk. 2 
fastsatte emissionsgrænseværdi kan 
følgende gennemsnitlige 
emissionsgrænseværdier for SO2 
anvendes (uanset den anvendte 
kombination af brændstof):
a) 1000 mg/Nm3 for anlæg omhandlet i 
artikel 4, stk. 1 og 3, i gennemsnit for alle 
anlæg i raffinaderiet
b) 600 mg/Nm3 for nye anlæg omhandlet 
i artikel 4, stk. 2, i gennemsnit for alle nye 
anlæg i raffinaderiet med undtagelse af 
gasturbiner.
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Grænseværdierne revideres under 
hensyntagen til tekniske fremskridt og 
økonomiske aspekter.
De kompetente myndigheder sikrer, at
anvendelsen af denne bestemmelse ikke 
medfører en stigning i emissionerne fra 
bestående anlæg.

Or. de

Begrundelse

Genindfører eksisterende og efterprøvet lovgivning. Disse værdier udgør grundlæggende 
retningslinjer for driftsledere og godkendende myndigheder ved fastsættelsen af 
områdebestemte emissionsgrænseværdier som en vægtet gennemsnitsværdi for 
røggasemissioner fra alle procesvarmeanlæg i et raffinaderi (klokkesystem).

Ændringsforslag 333
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette kapit finder anvendelse på
affaldsforbrændingsanlæg og 
affaldsmedforbrændingsanlæg  , der 
forbrænder eller medforbrænder fast eller 
flydende affald .

1. Dette kapitel finder anvendelse på 
affaldsforbrændingsanlæg og 
affaldsmedforbrændingsanlæg, der 
forbrænder eller medforbrænder fast eller 
flydende affald, herunder brændstof 
udvundet af affald.

Or. en

Begrundelse

Kapitel IV omhandler affaldsforbrænding og affaldsmedforbrænding af fast eller flydende 
affald (artikel 38). Det bør af anvendelsesområdet klart fremgå, at brændsel udvundet af 
affald (affaldsbrændsel, fast genbrugsbrændsel m.v.) altid er omfattet af disse bestemmelser. 
Praksis i mindst en medlemsstat nødvendiggør, at affaldsbaseret brændsel og fast genvundet 
brændsel klassificeres som affald, som nævnes i listen over affald under kode 19 12 10 
(brændbart affald).
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Ændringsforslag 334
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De særlige krav, der er fastsat i artikel 41, 
stk. 2 andet afsnit, finder ikke anvendelse 
på følgende farlige affald:
a) brændbart flydende affald, herunder 
olieaffald som defineret i artikel … i 
direktiv 98/xxx*, såfremt det opfylder 
følgende kriterier: 
i) masseindholdet af polychlorerede 
aromatiske carbonhydrider, f.eks. 
polychlorerede biphenyler (PCB) eller 
pentachlorphenol (PCP), må ikke 
overstige de koncentrationer, der er 
fastsat i den relevante 
fællesskabslovgivning  
ii) den nedre brændværdi er mindst 30 
MJ/kg. 
b) alt brændbart flydende affald, som ikke 
kan forårsage andre emissioner i 
røggassen fra forbrændingen end 
emissioner fra gasolie som defineret i 
artikel 1, stk. 1, i direktiv 93/12/EØF eller 
en større koncentration af emissioner end 
dem, der hidrører fra forbrænding af 
således defineret gasolie.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke berettiget at fjerne dette krav, som har eksisteret i den europæiske forordning om 
affaldsforbrænding og affaldsmedforbrændign siden 1996.  Fastsættelsen af grænsen på 40% 
har til formål at beskytte markedsandelen for den traditionelle forbrænding mod risikoen for 
en øget medforbrænding. Brugt olie er ikke affald, som normalt bortskaffes i 
forbrændingsanlæg. Der er følgelig ikke noget behov for at ændre dette.
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Ændringsforslag 335
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – litra a – led i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) affald, der er anført i artikel 3, nr. 21, 
litra b)

udgår

Or. en

Begrundelse

Affaldsforbrændingsdirektivet, direktiv 2000/76 indeholder helt specifikke undtagelser, som 
det er afgørende at bevare uændrede. Disse undtagelser kunne knyttes til dele af definitionen 
af biomasse, men skal under alle omstændigheder omfatte alle former for biomasse. Det 
kunne følgelig være bedre atter at indsætte dem i artikel 38 (ikke slettet som de tilsvarende 
tilpassede områder). Dette ændringsforslag er forbundet med ændringsforslag 30 om behovet 
for en enkelt definition af begrebet biomasse, fremsat af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag 336
Glenis Willmott

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – litra a – led iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) talg fra dyrekroppe, der anvendes 
som brændstof og er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 20/[…] om sundhedsbestemmelser for 
animalske biprodukter og som ikke er 
bestemt til konsum

Or. en

Begrundelse

A proposal for a revision of Regulation (EC) No 1774/2002 published by the European 
Commission in June 2008 contains provisions which distinguish the burning of animal by-
products as fuel from their disposal as waste. This is taken to signal the Commission’s 
recognition that the application of the requirements of the current Water Incineration 
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Directive (2000/76/EC) to burning tallow as fuel are disproportionate, bearing in mind that 
the animal rendering plants which use as fuel of the tallow which they themselves produce are 
in any case subject to the current IPPC Directive and would remain so under the proposed 
recast Directive. But to make that intention clear, the explicit exclusion provided by this 
amendment is essential.

Ændringsforslag 337
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Affaldsmedforbrændingsanlæg med 
en nominel termisk effekt på under 500 
KW som behandler højst 50 tons affald 
fra virksomheden om året, hvis disse 
anlæg er omfattet af en national 
godkendelsesordning, og denne 
godkendelse indebærer krav til 
forbrændingen, navnlig grænseværdier.

Or. de

Begrundelse

Reglerne for affaldsforbrænding, navnlig vedrørende ansøgning om godkendelse, 
grænseværdier og overvågning er indrettet på en større mængde affald.   Forbrændingen af 
små mængder affald bør derfor undtages fra disse særlige regler og kun være omfattet af de 
generelle regler for affaldshåndteringsanlæg.

Ændringsforslag 338
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette kapitel finder ikke anvendelse på 
varmebehandling af animalsk fedt på 
oprindelsesstedet. 
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Or. de

Begrundelse

Animalsk fedt kan med hensyn til sammensætningen sammenlignes med fyringsolie. 
Anvendelsen af direktivet på forbrænding og medforbrænding af animalsk fedt udgør en 
uforholdsmæssig byrde, der ikke retfærdiggøres ud fra miljømæssige synspunkter. Hvis det 
animalske fedt ikke kan anvendes på destruktionsanstalten, må det endvidere transporteres til 
andre anlæg. 

Ændringsforslag 339
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 39 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Den varme, der genereres ved 
forbrændingen og medforbrændingen, skal 
udnyttes i den udstrækning det er praktisk 
muligt ved produktion af varme,  damp 
eller elektricitet .

(b) den varme, der genereres ved 
forbrændingen og medforbrændingen, skal 
udnyttes i den udstrækning det er praktisk 
muligt, gennem varme-kraft-kobling, 
produktion af procesdamp, fjernkøling 
eller fjernvarme.

Or. en

Begrundelse

Virkningen af den ændrede formulering er væsentlig, fordi den fremmer rene el-
forbrændingsanlæg, mens det ifølge den tidligere ordlyd kun var "varme" og "damp" der var 
taget i betragtning.  Dette er ikke energieffektivt og fremmer forbrænding i forhold til andre 
former for affaldshåndtering, der er mere miljøvenlige og energieffektive. Der er flere og flere 
anlæg, der anvender eller forbereder sig på at producere fjernkøling.
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Ændringsforslag 340
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 39 – afsnit d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Minimusstandarderne for 
energieffektivitet i henhold til den bedst 
tilgængelige teknik skal opfyldes.

Or. en

Ændringsforslag 341
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en liste over alle de affaldskategorier, 
som må behandles, på grundlag af, som 
minimum, affaldskategorierne i EU's liste 
over affald som fastsat ved Kommissionens 
beslutning 2000/532/EF, og med 
oplysninger om mængden af hver kategori 
af  affald, hvor det er relevant

a) en liste over alle de affaldskategorier, 
som må behandles, om muligt på grundlag 
af, som minimum, affaldskategorierne i 
EU's liste over affald som fastsat ved 
Kommissionens beslutning 2000/532/EF, 
og med oplysninger om mængden af hver 
kategori af  affald, hvor det er relevant

Or. de

Begrundelse

Med denne ændring tilpasses teksten den nuværende retsstilling.  Den ændrede formulering 
sikrer, at det ikke er obligatorisk at medtage listen over affald ord for ord. Hvis affald opdeles 
i affaldskategorier i henhold til EAK, er der ingen mulighed for at tage hensyn til de 
forskellige kvaliteter af affald. Denne oplysning er nødvendig for at sikre den bedste 
genanvendelse af affaldet. Endvidere er der planer om en revision af EU's liste over affald, 
eftersom den er utilstrækkelig.
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Ændringsforslag 342
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en liste over alle  de affaldskategorier, 
som må behandles, på grundlag af, som 
minimum,  affaldskategorierne i EU's liste 
over affald som fastsat ved Kommissionens 
beslutning 2000/532/EF, og med
oplysninger om mængden af hver kategori 
af  affald, hvor det er relevant

a) en liste over alle de affaldskategorier, 
som må behandles, på grundlag af, som 
minimum, den sekscifrede kode for
affaldskategorierne i EU's liste over affald 
som fastsat ved Kommissionens beslutning 
2000/532/EF, og med oplysninger om den 
godkendte mængde af hver kategori 
af affald, hvor det er relevant

Or. en

Begrundelse

Godkendelsen skal gælde ret veldefinerede affaldskategorier, og anlæggets samlede 
affaldsforbrændingskapacitet bør ses i forhold til den maksimale affaldsmængde, der sendes 
til det pågældende anlæg hvert år.

Ændringsforslag 343
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) anlæggets samlede affaldsforbrændings-
eller -medforbrændingskapacitet

b) anlæggets samlede affaldsforbrændings-
eller –medforbrændingskapacitet og den 
maksimale årlige affaldsmængde, der kan 
behandles ved forbrænding eller 
medforbrænding

Or. en

Begrundelse

Godkendelsen skal gælde ret veldefinerede affaldskategorier, og anlæggets samlede 
affaldsforbrændingskapacitet bør ses i forhold til den maksimale affaldsmængde, der sendes 
til det pågældende anlæg hvert år.
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Ændringsforslag 344
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindste og største massestrøm for det 
farlige affald, dets laveste og højeste 
brændværdi og dets største indhold af PCB, 
PCP, chlor, fluor, svovl og tungmetaller og 
andre forurenende stoffer.

b) ved affaldsmedforbrændingsanlæg 
mindste og største massestrøm for det 
farlige affald, dets laveste og højeste 
brændværdi og dets største indhold af 
forurenende stoffer (f.eks. PCB, PCP, 
chlor, fluor, svovl, arsenik) og 
tungmetaller (f.eks. Sb, Pb, Cd, Cr, Co, 
Cu, Ni, Hg, Zn).

Or. de

Begrundelse

Begrebet "forurenende stoffer" er bredt og bør konkretiseres gennem eksempler. Ligeledes 
bør begrebet "tungmetaller" konkretiseres.

Ændringsforslag 345
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med forbehold af artikel 45, stk. 4, litra 
c), må affaldsforbrændings-  eller -
medforbrændingsanlægget  eller de enkelte 
ovne, som indgår i et sådant anlæg  under 
ingen omstændigheder forbrænde affald i 
et uafbrudt tidsrum på over 4 timer, hvis 
emissionsgrænseværdierne overskrides.

6. Med forbehold af artikel 45, stk. 4, litra 
c), må affaldsforbrændings-  eller -
medforbrændingsanlægget  eller de enkelte 
ovne, som indgår i et sådant anlæg  under 
ingen omstændigheder forbrænde affald i 
et uafbrudt tidsrum på over 4 timer, hvis de 
i bilag VI, del 3, 4 og 5 fastsatte 
emissionsgrænseværdier overskrides.

Or. en
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Begrundelse

De BAT-relaterede grænseværdier er de værdier, der må forventes som resultat af, at de 
teknikker, der er beskrevet i det tilsvarende referencedokument, inden for en bestemt sektor 
anvendes for at overholde de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
affaldsforbrændingsdirektivet. Unormale driftsforhold bør defineres i forhold til disse retligt 
bindende emissionsgrænseværdier.

Ændringsforslag 346
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Driftslederen skal i tilfælde af havari , så 
snart det er praktisk muligt, indskrænke 
eller standse driften, indtil normal drift kan 
genoptages.

Driftslederen skal i tilfælde af nedbrud, så 
snart det er praktisk muligt, indskrænke 
eller standse driften, indtil normal drift kan 
genoptages og skal hurtigst muligt 
informere de kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder skal være opmærksomme på enhver uregelmæssighed i 
anlæggets drift. 

Ændringsforslag 347
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) når de kontinuerlige målinger viser, at 
en emissionsgrænseværdi overskrides som 
følge af forstyrrelser eller svigt i 
røggasrensningsanlægget  .

c) når de kontinuerlige målinger viser, at 
en emissionsgrænseværdi fastsat i bilag 
VI, del 3, 4 og 5 overskrides som følge af 
forstyrrelser eller svigt i 
røggasrensningsanlægget.

Or. en
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Begrundelse

De BAT-relaterede grænseværdier er de værdier, der må forventes som resultat af, at de 
teknikker, der er beskrevet i det tilsvarende referencedokument, inden for en bestemt sektor 
anvendes for at overholde de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
affaldsforbrændingsdirektivet. Unormale driftsforhold bør defineres i forhold til disse retligt 
bindende emissionsgrænseværdier.

Ændringsforslag 348
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Driftslederen bestemmer massen af 
hver affaldskategori, jf. EU's liste over 
affald som fastsat ved Kommissionens 
beslutning 2000/532/EF , inden affaldet 
modtages i affaldsforbrændings- eller -
medforbrændingsanlægget .

(2) Driftslederen bestemmer massen af 
hver affaldskategori, om muligt jf. EU's 
liste over affald som fastsat ved 
Kommissionens beslutning 2000/532/EF , 
inden affaldet modtages i 
affaldsforbrændings- eller -
medforbrændingsanlægget .

Or. de

Begrundelse

 Med denne ændring tilpasses teksten den nuværende retsstilling.  Den ændrede formulering 
sikrer, at det ikke er obligatorisk at medtage listen over affald ord for ord.   Den ændrede 
formulering sikrer, at det ikke er obligatorisk at medtage listen over affald ord for ord. Hvis 
affald opdeles i affaldskategorier i henhold til EAK, er der ingen mulighed for at tage hensyn 
til de forskellige kvaliteter af affald. Denne oplysning er nødvendig for at sikre den bedste 
genanvendelse af affaldet. Endvidere er der planer om en revision af EU's liste over affald, 
eftersom den er utilstrækkelig.
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Ændringsforslag 349
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Affald, der forbrændes i 
medforbrændingsanlæg, skal opfylde 
kravene i bilag VI, del 9.

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslagene til bilag VI, del 9 (ny). For at opnå en begrænsning af 
forureningsmængden i affald og produkter bør der fastsættes grænseværdier for 
minimumskvaliteten af det affald, der forbrændes i affaldsmedforbrændingsanlæg, samt krav 
til kvalitetssikring.

Ændringsforslag 350
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den kompetente myndighed kan 
indrømme undtagelser fra stk. 2, 3 og 4 for 
affaldsforbrændings- eller -
medforbrændingsanlæg, som er en del af et 
anlæg, der er omfattet af kapitel II, og
kun forbrænder eller medforbrænder affald, 
som dette anlæg selv frembringer.

(5) Den kompetente myndighed kan 
indrømme undtagelser fra stk. 2, 3 og 4 for 
affaldsforbrændings- eller -
medforbrændingsanlæg, som kun 
forbrænder eller medforbrænder affald, 
som dette anlæg selv frembringer.

Or. de

Begrundelse

Ændringen svarer til den nuværende retsstilling. Det står ikke klart, hvorfor denne undtagelse 
kun skal finde anvendelse på store anlæg og ikke på små anlæg, dvs. dem, der ikke er en del 
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af kapitel II.

Ændringsforslag 351
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Restprodukter skal begrænses til det 
mindst mulige for så vidt angår mængde og 
skadelighed. Restprodukterne 
genanvendes, hvor det er hensigtsmæssigt, 
på selve anlægget eller udenfor.

(1) Restprodukter skal begrænses til det 
mindst mulige for så vidt angår mængde og 
skadelighed. Restprodukterne behandles, 
hvor det er hensigtsmæssigt, på selve 
anlægget eller udenfor .

Or. de

Begrundelse

Behandling omfatter genanvendelse og bortskaffelse. Af miljømæssige grunde er behandling i 
anlægget en bedre mulighed end genanvendelse uden for anlægget på grund af den længere 
bortskaffelsesvej. Denne behandling bør derfor ikke udelukkes.

Ændringsforslag 352
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Inden det afgøres, hvordan 
restprodukterne skal bortskaffes eller 
genanvendes, skal der foretages passende 
tests for at bestemme restprodukternes 
fysiske og kemiske egenskaber og 
forureningspotentiale. Testene skal 
vedrøre det samlede indhold af opløselige 
stoffer og indholdet af opløselige 
tungmetaller.

(3) Inden det afgøres, hvordan 
restprodukterne skal bortskaffes eller 
genanvendes, skal der foretages passende 
tests for at bestemme restprodukternes 
fysiske og kemiske egenskaber og 
forureningspotentiale.

Or. de
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Begrundelse

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Tests auf die Bestimmung der Eluatgehalte 
eingeschränkt sind. Diese Eluattest sind aber jedenfalls - unabhängig von der nachfolgenden 
Behandlung - durchzuführen. Da es durchaus Behandlungswege gibt, bei denen z. B. nur die 
Gesamtgehalte nicht aber die Eluatgehalte relevant sind – z. B. bei der Verwertung von 
Flugaschen – ist der letzte Satz des Absatzes zu streichen. Durch die Streichung wäre 
sichergestellt, dass die für die nachfolgenden Behandlungswege geeigneten Tests - d.h. 
abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen des Behandlungsverfahrens - durchzuführen 
sind.

Ændringsforslag 353
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "bestående anlæg": et anlæg, som er i 
drift, og som der enten er udstedt 
godkendelse til inden den 1. april 2001 
eller indsendt en komplet ansøgning om 
godkendelse for inden den 1. april 2001, 
forudsat at anlægget er sat i drift senest 
den 1. april 2002

udgår

Or. pl

Begrundelse

Definitionen af "anlæg" i artikel 3, stk. 3, er helt tilfredsstillende. Det er derfor ikke 
nødvendigt at gentage den endnu engang, især eftersom definitionen omfatter bestående 
anlæg.
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Ændringsforslag 354
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) "organisk forbindelse": forbindelse, 
der mindst indeholder grundstoffet kulstof 
og et eller flere af stofferne brint, 
halogen, ilt, svovl, fosfor, silikone eller 
kvælstof, med undtagelse af kulilte og 
uorganiske carbonater og bicarbonater

Or. en

Begrundelse

Denne definition bør stå i artikel 52 i stedet for i artikel 3, af de grunde, som er anført 
vedrørende ændringsforslaget til artikel 3.

Ændringsforslag 355
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) "flygtig organisk forbindelse 
(VOC)": organisk forbindelse, hvis 
damptryk ved 293,15 K er mindst 0,01 
kPa, eller som har en tilsvarende 
flygtighed under de særlige 
anvendelsesforhold.

Or. en

Begrundelse

Disse definitioner bør stå i artikel 52 i stedet for i artikel 3, af de grunde, som er anført 
vedrørende ændringsforslaget til artikel 3.
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Ændringsforslag 356
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5c) "organisk opløsningsmiddel": en 
flygtig organisk forbindelse, som, uden at 
undergå kemisk ændring, anvendes alene 
eller sammen med andre agenser og til 
ethvert af følgende formål: 
(a) til at opløse råmateriale, produkter 
eller affaldsmateriale
(b) som rensemiddel til opløsning af 
urenheder
(c) som opløsningsmiddel
(d) som dispergerende middel
(e) som middel til justering af viskositet
(f) som middel til justering af 
overfladespænding
(g) som blødgøringsmiddel
(h) som konserveringsmiddel.

Or. en

Begrundelse

Disse definitioner bør stå i artikel 52 i stedet for i artikel 3, af de grunde, som er anført 
vedrørende ændringsforslaget til artikel 3.

Ændringsforslag 357
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) "genbrug ": anvendelse af organiske 
opløsningsmidler, der er genvundet fra et 

(11) "genbrug ": anvendelse af organiske 
opløsningsmidler, der er genvundet fra et 
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anlæg, med henblik på teknisk eller 
erhvervsmæssig anvendelse, herunder 
anvendelse som brændstof, men ikke 
endelig bortskaffelse af genvundne 
organiske opløsningsmidler som affald

anlæg, med henblik på teknisk eller 
erhvervsmæssig anvendelse, men ikke 
endelig bortskaffelse af genvundne 
organiske opløsningsmidler som affald

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med det nyligt godkendte hierarki i rammedirektivet om affald bør det 
korrekte udtryk være genanvendelse ved forbrænding og ikke genbrug.

Ændringsforslag 358
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Påviser driftslederen over for den 
kompetente myndighed, at det ikke er 
teknisk og økonomisk gennemførligt at 
overholde emissionsgrænseværdien for 
diffuse emissioner, kan den kompetente 
myndighed dispensere fra stk. 1, litra a), og 
tillade, at emissionerne overstiger denne 
emissionsgrænseværdi, under forudsætning 
af, at der ikke forventes signifikante risici 
for menneskers sundhed eller miljøet, og at 
driftslederen godtgør over for den 
kompetente myndighed, at den bedste 
tilgængelige teknik er bragt i anvendelse.

2. Påviser driftslederen over for den 
kompetente myndighed, at det ikke er 
teknisk gennemførligt at overholde 
emissionsgrænseværdien for diffuse 
emissioner, kan den kompetente 
myndighed dispensere fra stk. 1, litra a), og 
tillade, at emissionerne overstiger denne 
emissionsgrænseværdi, under forudsætning 
af, at der ikke forventes signifikante risici 
for menneskers sundhed eller miljøet, og at 
driftslederen godtgør over for den 
kompetente myndighed, at den bedste 
tilgængelige teknik er bragt i anvendelse i 
fuld overensstemmelse med direktiv 98/24 
om beskyttelse af arbejdstagerne mod 
kemiske stoffer.

Or. en

Begrundelse

Hvis der gives mulighed for undtagelser fra emissionsgrænseværdierne på et anlæg, kan det 
skabe konflikt med arbejdstagernes sundhedsbeskyttelse, og derfor bør de kompetente 
myndigheder også tage hensyn til bestemmelserne i direktiv 98/24, og beslutningen bør kun 
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træffes ud fra tekniske grunde.

Ændringsforslag 359
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som undtagelse fra artikel 8 kan 
medlemsstaterne beslutte at kræve, at 
driftslederen kun afgiver indberetningen 
på den kompetente myndigheds 
forlangende.

Or. en

Begrundelse

Pursuant to the existing Article 8 paragraph 1 of Directive 1999/13/EC, Member States may 
introduce an obligation for the operator to supply the competent authority with the data 
needed for compliance checking only on request. Such a flexibility is a proportionate 
simplification for operators of installations covered by Chapter V, which are often small and 
medium sized enterprises, and shall be maintained. This amendment to Article 57 is 
admissible in accordance with Rule 80a ROP because of the close link to the Commission's 
proposal for an annual compliance report (Article 8), which also covers operators of Chapter 
V installations.

Ændringsforslag 360
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningerne bør opdateres og stilles til 
rådighed online for offentligheden på 
EU’s officielle sprog. 

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med Århuskonventionen og med tilgængeligheden af andre relevante 
oplysninger og indberetninger på internettet, som der anmodes om i andre ændringsforslag til 
direktivet, bør denne slags oplysninger opdateres og stilles til rådighed online.

Ændringsforslag 361
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De resultater af emissionsovervågningen  
efter artikel 55 , som den kompetente 
myndighed ligger inde med,  stilles til 
rådighed for offentligheden.

2. De resultater af emissionsovervågningen  
efter artikel 55 , som den kompetente 
myndighed ligger inde med,  stilles til 
rådighed for offentligheden, f.eks. på 
internettet.

Or. pl

Begrundelse

Den enkleste og letteste måde at stille oplysninger til rådighed for offentligheden på er at 
offentliggøre dem på internettet.

Ændringsforslag 362
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
Kommissionen forsynes med oplysninger 
om gennemførelsen af dette direktiv, om 
repræsentative data vedrørende 
emissionerne og andre miljøpåvirkninger, 
om emissionsgrænseværdier og om 
anvendelsen af bedste tilgængelige teknik i 

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

Medlemsstaterne udvikler og opgraderer 
jævnligt deres nationale 
informationssystemer for at kunne stille de 
i første afsnit omhandlede oplysninger til 
rådighed elektronisk.

Medlemsstaterne udvikler og opgraderer 
jævnligt deres nationale 
informationssystemer for at kunne stille de 
i første afsnit omhandlede oplysninger 
permanent til rådighed elektronisk for 
offentligheden under iagttagelse af 
vejledningen om forbedret indsamling og 
forelæggelse af data med henblik på at 
udlede brugbare BAT-konklusioner. 
Medlemsstaterne sikrer, at alle 
resultaterne af overvågningen af 
emissionerne og miljøet som omhandlet i 
artikel 35, 43, 55 og 65 stilles til rådighed 
for den i artikel 29, stk. 2, omhandlede 
udveksling af oplysninger.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en objektiv analyse af den reelle situation bør de personer, der udarbejder 
BREF-dokumenter, kunne drage brugbare BAT-konklusioner på grundlag af pålidelige data 
indsamlet af medlemsstaterne gennem overvågning i henhold til dette direktiv. Eftersom disse 
data er til rådighed elektronisk for medlemsstaterne, bør de stilles til rådighed for 
offentligheden. Forummet til udveksling af oplysninger har for nylig vedtaget en "vejledning", 
som skal danne grundlag for oplysningernes form og indhold.

Ændringsforslag 363
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
Kommissionen forsynes med oplysninger 
om gennemførelsen af dette direktiv, om 
repræsentative data vedrørende 
emissionerne og andre miljøpåvirkninger, 
om emissionsgrænseværdier og om 
anvendelsen af bedste tilgængelige teknik i 

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

Medlemsstaterne udvikler og opgraderer 
jævnligt deres nationale 
informationssystemer for at kunne stille de 
i første afsnit omhandlede oplysninger til 
rådighed elektronisk.

Medlemsstaterne udvikler og opgraderer 
jævnligt deres nationale 
informationssystemer for at kunne stille de 
i første afsnit omhandlede oplysninger til 
rådighed elektronisk for offentligheden 
under iagttagelse af vejledningen om 
forbedret indsamling og forelæggelse af 
data med henblik på at udlede brugbare 
BAT-konklusioner.

Medlemsstaterne sikrer, at alle 
resultaterne af emissionsovervågningen 
stilles til rådighed for den i artikel 29 
omhandlede udveksling af oplysninger.

Or. en

Begrundelse

EPER/PRTR offentliggør årligt oplysninger om de samlede emissioner pr. anlæg, og disse 
oplysniger gavner kun offentligheden, hvis sættes i relation til oplysningerne om kapacitet 
med henblik på at udlede produktrelaterede emissionsgrænseværdier fastsat i henhold til 
IPPC-direktivet.  Offentliggørelsen af lokalitetsspecifikke eksponeringsgrænseværdier vil 
sætte offentligheden i stand til at kontrollere, om standarderne generelt overholdes i EU.

Ændringsforslag 364
Marcello Vernola

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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 dispensationerne i medfør af artikel 
16, stk. 3, herunder listen over berørte 
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anlæg og deres emissionsgrænseværdier 
sammenlignet med bedste tilgængelige 
teknik.

Or. en

Begrundelse

Dispensationerne bør være så begrænsede som muligt.

Ændringsforslag 365
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne afgiver oplysninger om 
dispensationerne i medfør af artikel 16, 
stk. 3, herunder navnene på de berørte 
anlæg og emissionsgrænseværdierne 
sammenlignet med bedste tilgængelige 
teknik.

Or. en

Begrundelse

For at give Kommissionen alle de nødvendige redskaber til at overvåge gennemførelsen af 
direktivet og navnlig til at vurdere, hvordan dispensationerne fra BAT er blevet anvendt, er 
det nødvendigt at kræve, at medlemsstaterne specifikt underretter om anvendelsen af denne 
mulighed. Herudover bør medlemsstaternes oplysninger om anvendelsen af BAT og 
emissionsgrænseværdierne også bidrage ved revisionen af BREF'erne. Der bør udarbejdes 
sammenfattende rapporter om gennemførelsen med henblik på at sikre en korrekt information 
af offentligheden.
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Ændringsforslag 366
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i det første afsnit omhandlede 
oplysninger stilles til rådighed i et format, 
der skal anvendes ved udvekslingen af 
oplysninger i henhold til artikel 14.

Or. en

Begrundelse

For at give Kommissionen alle de nødvendige redskaber til at overvåge gennemførelsen af 
direktivet og navnlig at vurdere, hvordan dispensationerne fra BAT er blevet anvendt, er det 
nødvendigt at kræve, at medlemsstaterne specifikt underretter om anvendelsen af denne 
mulighed. Herudover bør medlemsstaternes oplysninger om anvendelsen af BAT og 
emissionsgrænseværdierne også bidrage ved revisionen af BREF'erne. Der bør udarbejdes 
sammenfattende rapporter om gennemførelsen med henblik på at sikre en korrekt information 
af offentligheden.

Ændringsforslag 367
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udvikler og opgraderer 
jævnligt deres nationale 
informationssystemer for at kunne stille de 
i første afsnit omhandlede oplysninger til 
rådighed elektronisk.

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

Or. en
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Begrundelse

For at give Kommissionen alle de nødvendige redskaber til at overvåge gennemførelsen af 
direktivet og navnlig at vurdere, hvordan dispensationerne fra BAT er blevet anvendt, er det 
nødvendigt at kræve, at medlemsstaterne specifikt underretter om anvendelsen af denne 
mulighed. Derudover bør medlemsstaternes oplysninger om anvendelsen af BAT og 
emissionsgrænseværdierne også bidrage ved revisionen af BREF'erne. Der bør udarbejdes 
sammenfattende rapporter om gennemførelsen med henblik på at sikre en korrekt information 
af offentligheden.

.

Ændringsforslag 368
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indberetningerne indeholder også 
referenceoplysninger om specifikke 
emissioner fra anlæg sammenlignet med 
de emissionsgrænseværdier, der angives i 
dokumenter vedrørende bedste 
tilgængelige teknik.

Or. fi

Ændringsforslag 369
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne bestemmelser, som har til formål 
at ændre ikke-væsentlige elementer af 
dette direktiv, herunder ved supplering 
heraf, vedtages efter den i artikel 69, stk. 
2, nævnte forskriftsprocedure med 
kontrol.

udgår

Or. fi
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Ændringsforslag 370
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 68 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest et år efter afslutningen af den 
relevante BAT-reference tilpasser 
Kommissionen i det omfang, det er 
nødvendigt for at være i overensstemmelse 
med den bedste tilgængelige teknik, bilag 
V, del 1 og 2, bilag VI, del 3, 4 og 5, bilag 
VII, del 2, 3 og 4, og bilag VIII, del 1 og 
3, ved i relevant omfang at fastsætte 
strengere emissionsgrænseværdier som 
mindstekrav for at begrænse emissioner.
Senest et år efter efter tilendebragt 
informationsudveksling i henhold til 
artikel 29 og på grundlag af BAT-
referencedokumenterne fastsætter 
Kommissionen emissionsgrænseværdier 
som mindstekrav for aktiviteter og anlæg, 
der er omfattet af dette direktiv, som ikke 
er nævnt i det første stykke. Sådanne 
mindstekrav rettes mod de vigtigste 
betydelige miljøbelastninger fra de 
pågældende aktiviteter eller anlæg og skal 
være i overensstemmelse med de 
emissionsniveauer, der er forbundet med 
den bedste tilgængelige teknik som 
beskrevet i de i det første stykke 
omhandlede BAT-referencedokumenter.

Or. en

Begrundelse

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for 
an important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of 
ambition of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised 
process.
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Ændringsforslag 371
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 68 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af den bedste tilgængelige 
teknik tilpasser Kommissionen bilag V, del 
3 og 4, bilag VI, del 1, 2, 6, 7 og 8, bilag 
VII, del 1, 5, 6, 7 og 8, og bilag VIII, del 2 
og 4, til den videnskabelige og tekniske 
udvikling.

På grundlag af den bedste tilgængelige 
teknik tilpasser Kommissionen bilag V, del 
3 og 4, bilag VI, del 1, 2, 6, 7 og 8, bilag 
VII, del 1, 5, 6, 7 og 8, og bilag VIII, del 2,
4 og 5, til den videnskabelige og tekniske 
udvikling.

Or. en

Begrundelse

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.

Ændringsforslag 372
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 68 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af den bedste tilgængelige 
teknik tilpasser Kommissionen bilag V, del 
3 og 4, bilag VI, del 1, 2, 6, 7 og 8, bilag
VII, del 1, 5, 6, 7 og 8, og bilag VIII, del 2 
og 4, til den videnskabelige og tekniske 
udvikling.

På grundlag af den bedste tilgængelige 
teknik tilpasser Kommissionen bilag V, VI, 
VII og VIII til den videnskabelige og 
tekniske udvikling.

Or. en
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Begrundelse

Målet er at udvide forskriftsproceduren med kontrol til at omfatte alle dele af bilagene med 
henblik på at sikre, at de kan opdateres effektivt i lyset af den videnskabelige og tekniske 
udvikling.

Ændringsforslag 373
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 68 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 68a
Mindstekrav

1. Der kan vedtages mindstekrav for at 
begrænse emissionerne 
(emissionsgrænseværdier) og for at 
fastsætte krav til overvågning og 
overholdelse, hvis det kan dokumenteres, 
at dette vil medføre en fordel for så vidt 
angår beskyttelse af menneskers sundhed 
og af miljøet.
Den kommende vurdering af behovet for 
mindstekrav tager hensyn til de 
pågældende industriaktiviteters 
miljøpåvirkninger og niveauet for 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik 
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
69, stk. 2.
2. Sådanne mindstekrav rettes mod de 
vigtigste miljøbelastninger fra de 
pågældende aktiviteter og skal være i 
overensstemmelse med den bedste 
tilgængelige teknik.

Or. en
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Begrundelse

Tilføjelse af en specifik artikel om mindstekrav (identisk med de nyligt vedtagne bestemmelser 
i rammedirektivet om affald), der skal vedtages gennem udvalgsproceduren. Dette 
ændringsforslag foreslås i stedet for ordførerens forslag om et europæiske sikkerhedsnet. 
Dette finder kun anvendelse, hvis der er et behov vedrørende miljøbeskyttelse baseret på 
gentagne erfaringer med gennemførelsen af lovgivningen og niveauet for optagelse af BAT. 
Det er et effektivt redskab til hjælp for gennemførelsen af BAT i tilfælde, hvor gennemførelsen 
af de nye krav til BAT ikke vil være passende.

Ændringsforslag 374
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, 
der skal anvendes ved overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
henhold til dette direktiv. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have en afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om disse bestemmelser 
senest den [dag/måned/år (f.eks. 1. januar 
2011)] og underretter den omgående om 
efterfølgende ændringer.

I overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler, og med 
proportionalitetsprincippet fastsætter 
medlemsstaterne de sanktioner, der skal 
anvendes ved overtrædelse af de nationale 
bestemmelser, der er vedtaget i henhold til 
dette direktiv. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have en afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om disse bestemmelser 
senest den [dag/måned/år (f.eks. 1. januar 
2011)] og underretter den omgående om 
efterfølgende ændringer.

Or. pl

Ændringsforslag 375
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktiv 2001/80/EF som ændret ved de 
direktiver, der er nævnt i bilag IX, del A, 

2. Direktiv 2001/80/EF som ændret ved de 
direktiver, der er nævnt i bilag IX, del A, 



AM\743551DA.doc 63/67 PE412.328v01-00

DA

ophæves med virkning fra den 1. januar 
2016, uden at dette indskrænker 
medlemsstaternes forpligtelser med hensyn 
til de frister for gennemførelse i national 
ret og anvendelse af direktiverne, der er 
anført i bilag IX, del B.

ophæves med virkning fra den 1. januar 
2014, uden at dette indskrænker 
medlemsstaternes forpligtelser med hensyn 
til de frister for gennemførelse i national 
ret og anvendelse af direktiverne, der er 
anført i bilag IX, del B.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at give en toårig frist til store fyringsanlæg. Skal knyttes til den 
foreslåede fjernelse af artikel 73, stk. 3.

Ændringsforslag 376
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår de anlæg, der er 
omhandlet i bilag I, i punkt 1.2, 1.3, 1.4 og 
2.1 til 2.4, punkt 2.5, litra a) og b), punkt 
2.6, 3, 4.1 til 4.6, 5.1, 5.2, punkt 5.3, litra 
a) og b), punkt 5.4, punkt 6.1, litra a) og b), 
punkt 6.2 til 6.5, punkt 6.6, litra a) og b), 
punkt 6.7 og 6.8, samt de anlæg, der er 
omhandlet i punkt 1.1 med en nominel 
termisk indfyret effekt på 50 MW eller 
derover, og de anlæg, der er omhandlet i 
punkt 6.6, litra a), med over 40.000 pladser 
til fjerkræ, og som er i drift og i besiddelse 
af en godkendelse eller har indgivet en 
fuldstændig ansøgning om godkendelse 
inden den dato, der er omhandlet i artikel 
71, stk. 1,forudsat at disse anlæg er sat i 
drift senest et år efter denne dato, anvender 
medlemsstaterne de nødvendige love og 
administrative bestemmelser, der er 
vedtaget i medfør af artikel 71, stk. 1, fra 
[dag/måned/år (f.eks. 1. januar 2014, dvs. 
tre år efter ikrafttrædelsen)].

1. For så vidt angår de anlæg, der er 
omhandlet i bilag I, i punkt 1.2, 1.3, 1.4 og 
2.1 til 2.4, punkt 2.5, litra a) og b), punkt 
2.6, 3, 4.1 til 4.6, 5.1, 5.2, punkt 5.3, litra 
a) og b), punkt 5.4, punkt 6.1, litra a) og b), 
punkt 6.2 til 6.5, punkt 6.6, litra a) og b), 
punkt 6.7 og 6.8, samt de anlæg, der er 
omhandlet i punkt 1.1 med en nominel 
termisk indfyret effekt på 20 MW eller 
derover, og de anlæg, der er omhandlet i 
punkt 6.6, litra a), med over 36.000 pladser 
til fjerkræ, og som er i drift og i besiddelse 
af en godkendelse eller har indgivet en 
fuldstændig ansøgning om godkendelse 
inden den dato, der er omhandlet i artikel 
71, stk. 1,forudsat at disse anlæg er sat i 
drift senest et år efter denne dato, anvender 
medlemsstaterne de nødvendige love og 
administrative bestemmelser, der er 
vedtaget i medfør af artikel 71, stk. 1, fra 
[dag/måned/år (f.eks. 1. januar 2012, dvs. 
et år efter ikrafttrædelsen)].
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Or. en

Begrundelse

Ikrafttrædelsesdatoen for bestemmelserne vedrørende store fyringsanlæg og andre anførte 
anlæg må fremskyndes med to år. IPPC-direktivet blev vedtaget i 1996 og skulle gennemføres 
i den nationale lovgivning senest den 30. oktober 1999, mens alle bestående anlæg skulle 
være i fuld overensstemmelse hermed senest den 30. oktober 2007. Medlemsstaterne havde 11 
år til at overholde denne lovgivning. Efter som denne omarbejdning ikke indeholder 
væsentlige ændringer og gennemførelse på nationalt niveau, er den første gennemførelsesfrist 
senest den 1. januar 2012 passende.

Ændringsforslag 377
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår de anlæg, der er 
omhandlet i bilag I, punkt 2.5, litra c), 
punkt 5.3, litra c) og d), punkt 6.1, litra c), 
punkt 6.9 og 6.10, samt de anlæg, der er 
omhandlet i punkt 1.1, med en nominel 
termisk indgangseffekt på under 50 MW 
og de anlæg, der er omhandlet i punkt 6.6, 
litra a), med mindre end 40.000 pladser til 
fjerkræ, og som er i drift inden den dato, 
der er omhandlet i artikel 71, stk. 1, 
anvender medlemsstaterne de love og 
administrative bestemmelser, der er 
vedtaget i medfør af artikel 71, stk. 1, fra 
[dato/måned/år (f.eks. 1. juli 2015, dvs. 4½
år efter ikrafttrædelsen)].

2. For så vidt angår de anlæg, der er 
omhandlet i bilag I, punkt 2.5, litra c), 
punkt 5.3, litra c) og d), punkt 6.1, litra c), 
punkt 6.9 og 6.10, samt de anlæg, der er 
omhandlet i punkt 1.1, med en nominel 
termisk indgangseffekt på under 50 MW 
og de anlæg, der er omhandlet i punkt 6.6, 
litra a), med mindre end 36.000 pladser til 
fjerkræ, og som er i drift inden den dato, 
der er omhandlet i artikel 71, stk. 1, 
anvender medlemsstaterne de love og 
administrative bestemmelser, der er 
vedtaget i medfør af artikel 71, stk. 1, fra 
[dato/måned/år (f.eks. 1. juli 2013, dvs. 2½
år efter ikrafttrædelsen)].

Or. en

Begrundelse

Ikrafttrædelsesdatoen for bestemmelserne vedrørende store fyringsanlæg og andre anførte 
anlæg må fremskyndes med to år. IPPC-direktivet blev vedtaget i 1996 og skulle gennemføres 
i den nationale lovgivning senest den 30. oktober 1999, fordi alle bestående anlæg skulle 
være i fuld overensstemmelse hermed senest den 30. oktober 2007. Medlemsstaterne havde 11 
år til at overholde denne lovgivning. Efter som denne omarbejdning ikke indeholder 
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væsentlige ændringer og gennemførelse på nationalt niveau, er den første gennemførelsesfrist 
senest den 1. januar 2012 passende.

Ændringsforslag 378
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår fyringsanlæg, der er 
omfattet af kapitel III, anvender 
medlemsstaterne de love og administrative 
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
artikel 71, stk. 1, fra den 1. januar 2016.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der bør gælde de samme regler for gennemførelsen af direktivet for disse anlæg som for 
andre anlæg.

Ændringsforslag 379
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår fyringsanlæg, der er 
omfattet af kapitel III, anvender 
medlemsstaterne de love og administrative 
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
artikel 71, stk. 1, fra den 1. januar 2016.

3. For så vidt angår fyringsanlæg, der er 
omfattet af kapitel III, anvender 
medlemsstaterne de love og administrative 
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
artikel 71, stk. 1, fra den 1. januar 2014.

Or. en

Begrundelse

Ikrafttrædelsesdatoen for bestemmelserne vedrørende store fyringsanlæg og andre anførte 
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anlæg må fremskyndes med to år. IPPC-direktivet blev vedtaget i 1996 og skulle gennemføres 
i den nationale lovgivning senest den 30. oktober 1999, fordi alle bestående anlæg skulle 
være i fuld overensstemmelse hermed senest den 30. oktober 2007. Medlemsstaterne havde 11 
år til at overholde denne lovgivning. Efter som denne omarbejdning ikke indeholder 
væsentlige ændringer og gennemførelse på nationalt niveau, er den første gennemførelsesfrist 
senest den 1. januar 2012 passende.

Ændringsforslag 380
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår fyringsanlæg, der er 
omfattet af kapitel III, anvender 
medlemsstaterne de love og administrative 
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
artikel 71, stk. 1, fra den 1. januar 2016.

3. For så vidt angår fyringsanlæg, der er 
omfattet af artikel 33, stk. 3, og bilag V, 
del 2, anvender medlemsstaterne de love 
og administrative bestemmelser, der er 
vedtaget i medfør af artikel 71, stk. 1, fra 
den 1. januar 2016.

For så vidt angår fyringsanlæg, der er 
omfattet af artikel 33, stk. 2, og bilag V, 
del 1, anvender medlemsstaterne de love 
og administrative bestemmelser, der er 
vedtaget i medfør af artikel 71, stk. 1, fra 
den 1. januar 2020.

Or. en

Begrundelse

Den fremtidige europæiske energisammensætning og -efterspørgsel er usikker af flere 
årsager, herunder udviklingen inden for rammerne af direktivet om nationale emissionslofter, 
revisionen af EU's emissionshandelsordning og direktivet om geologisk lagring af kuldioxid. 
En af energisektorens hovedopgaver er at forvalte overgangen mod en energisammensætning 
med lavt kulstofindhold, en proces der vil kræve nye investeringer og indstilling af en vis 
kapacitetsmængde. Det er derfor afgørende, at det nye direktiv om industrielle emissioner 
behandler spørgsmålet om tidrammen, uden at det medfører yderligere omkostninger for 
bestående anlæg, der forventes at blive lukket.
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Ændringsforslag 381
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For så vidt angår fyringsanlæg, der 
medforbrænder affald, finder bilag VI, del 
4, punkt 3.1, anvendelse indtil den 31. 
december 2015.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der bør gælde de samme regler for gennemførelsen af direktivet for disse anlæg som for 
andre anlæg.
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