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Ändringsförslag 286
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Antagande av generella bindande 
regler enligt artiklarna 7 och 18.

utgår

Or. nl

Motivering

På grund av kravet på tillstånd för varje IPPC-anläggning och eftersom den berörda 
allmänheten ska delta i tillståndsförfarandet, har allmänheten fortfarande möjlighet att delta 
när de generella bindande reglerna inverkar på konkreta situationer. Om alla privatpersoner 
fick delta i antagandet av generella bindande regler skulle det allvarligt försvåra 
genomförandet av BAT-referensdokumentet.

Ändringsförslag 287
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Beviljande av undantag i enlighet 
med artikel 16.3.

Or. en

Motivering

Definitionen av den berörda allmänheten bör återinföras i rättsakten för att se till att 
icke-statliga organisationer beaktas i samband med allmänhetens deltagande.

För att säkra nödvändig insyn bör allmänheten och icke-statliga organisationer också 
rådfrågas om viktiga beslut som gäller möjliga undantag från BAT (bästa tillgängliga teknik).
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Ändringsförslag 288
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Icke-statliga organisationer som arbetar 
för miljöskydd och uppfyller eventuella 
krav i den nationella lagstiftningen ska 
anses vara berörda.

Or. en

Motivering

Definitionen av den berörda allmänheten bör återinföras i rättsakten för att se till att 
icke-statliga organisationer beaktas i samband med allmänhetens deltagande.

För att säkra nödvändig insyn bör allmänheten och icke-statliga organisationer också 
rådfrågas om viktiga beslut som gäller möjliga undantag från BAT (bästa tillgängliga teknik).

Ändringsförslag 289
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 a och b ska inte tillämpas om 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

utgår

a) Den nya anläggningen eller väsentliga 
förändringen omfattas av direktiv 
85/337/EEG.
b) Generella bindande regler omfattar 
alla nödvändiga tillståndsvillkor.
c) Det är inte nödvändigt att införa 
strängare krav för att följa artikel 19.

Or. nl
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Motivering

Undantaget är otydligt och svårgenomförbart. I ett tidigt skede i beslutsprocessen står det 
ännu inte klart huruvida några särskilda villkor kommer att utformas.

Ändringsförslag 290
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 a och b ska inte tillämpas om 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

2. Den behöriga myndigheten ska se till 
att validerade tillståndsansökningar görs 
tillgängliga för allmänheten online inom 
tre veckor från det att de mottagits och 
tills den berörda verksamheten definitivt 
har upphört.

a) Den nya anläggningen eller väsentliga 
förändringen omfattas av direktiv 
85/337/EEG.
b) Generella bindande regler omfattar 
alla nödvändiga tillståndsvillkor.
c) Det är inte nödvändigt att införa 
strängare krav för att följa artikel 19.

Or. en

Motivering

I enlighet med bestämmelserna i Århuskonventionen bör information om tillståndsvillkor som 
påverkar miljön offentliggöras under alla omständigheter.

Ändringsförslag 291
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 a och b ska inte tillämpas om 2. Den behöriga myndigheten ska se till 
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samtliga följande villkor är uppfyllda: att validerade tillståndsansökningar görs 
ständigt tillgängliga för allmänheten 
online inom tre veckor från det att de 
mottagits och tills den berörda 
verksamheten definitivt har upphört.

a) Den nya anläggningen eller väsentliga 
förändringen omfattas av 
direktiv 85/337/EEG.
b) Generella bindande regler omfattar 
alla nödvändiga tillståndsvillkor.
c) Det är inte nödvändigt att införa 
strängare krav för att följa artikel 19.

Or. en

Motivering

Enligt kraven i Århuskonventionen ska både lokala och nationella icke-statliga 
organisationer uttryckligen ingå i ”den berörda allmänheten”. Effektivt deltagande från 
allmänhetens sida förutsätter inblick i beslutsprocessen om beviljande av tillstånd. 
Validerade tillståndsansökningar bör därför göras permanent tillgängliga för allmänheten 
online inom tre veckor från det att de mottagits.

Ändringsförslag 292
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter det att ett beslut om meddelande, 
omprövning eller uppdatering av tillstånd, 
eller om antagande eller uppdatering av 
generella bindande regler har fattats ska 
den behöriga myndigheten göra följande 
information tillgänglig för allmänheten:

3. Efter det att ett beslut om meddelande, 
omprövning eller uppdatering av tillstånd, 
eller om antagande eller uppdatering av 
generella bindande regler har fattats ska 
den behöriga myndigheten utan dröjsmål
göra följande information tillgänglig för 
allmänheten på Internet:

Or. en
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Motivering

Allmänheten och icke-statliga organisationer bör enkelt kunna komma åt nödvändig 
information via Internet.

Ändringsförslag 293
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter det att ett beslut om meddelande, 
omprövning eller uppdatering av tillstånd, 
eller om antagande eller uppdatering av 
generella bindande regler har fattats ska 
den behöriga myndigheten göra följande 
information tillgänglig för allmänheten:

3. Efter det att ett beslut om meddelande, 
omprövning eller uppdatering av tillstånd, 
eller om antagande eller uppdatering av 
generella bindande regler har fattats ska 
den behöriga myndigheten göra följande 
information ständigt tillgänglig för 
allmänheten online:

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att såväl lokala som nationella icke-statliga organisationer och den 
berörda allmänheten – däribland medborgare som arbetar under normal kontorstid och 
skulle ha begränsad möjlighet att besöka offentliga arkiv – får tillgång till nödvändiga 
verktyg och information på Internet. På så sätt kan de ge de behöriga myndigheterna 
värdefullt stöd i bedömningen av om lagstiftningen följs och för att förhindra omfattande 
risker för hälsa och miljö genom tidig varning.

Ändringsförslag 294
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Hur de utsläppsgränsvärden som anges 
i tillståndet eller de generella bindande 
reglerna har fastställts i förhållande till 
bästa tillgängliga teknik och motsvarande 

e) Hur de tillståndsvillkor som avses i 
artikel 15 eller de generella bindande 
reglerna har fastställts i förhållande till 
bästa tillgängliga teknik och motsvarande 
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utsläppsnivåer enligt 
BAT-referensdokumenten.

utsläppsnivåer enligt 
BAT-referensdokumenten.

Or. en

Motivering

Den behöriga myndigheten bör kunna motivera alla tillståndsvillkor, inte bara 
utsläppsgränsvärden.

Ändringsförslag 295
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Om ett undantag medges enligt 
artikel 16.3, skälen för undantaget och 
föreskrivna villkor.

f) Om ett undantag medges enligt 
artikel 16.3, de särskilda skälen för 
undantaget baserat på de kriterier som 
fastställs i artikel 16.3 och föreskrivna 
villkor.

Or. en

Motivering

Alla undantag som beviljas måste motiveras utförligt för allmänheten.

Ändringsförslag 296
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Utbyte av information

Kommissionen ska organisera 
informationsutbyte med
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medlemsstaterna, de berörda industrierna 
och icke-statliga organisationer som 

främjar miljöskydd om följande:
a) Anläggningars prestanda i fråga om 
utsläpp, förorening, förbrukning och typ 
av råvaror, energianvändning och 
avfallsproduktion.
b) Den   teknik som används,  därmed 
sammanhängande  utsläppskontroll och  
deras  utveckling.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 14. Det pågående arbetet med att utveckla och anta 
BAT-referensdokumenten förutsätter att artiklarna 14 och 29 slås ihop och anpassas.

Ändringsförslag 297
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Utbyte av information

Kommissionen ska organisera 
informationsutbyte med medlemsstaterna, 
de berörda industrierna och icke-statliga 
organisationer som främjar miljöskydd 
om följande:
a) Anläggningars prestanda i fråga om 
utsläpp, förorening, förbrukning och typ 
av råvaror, energianvändning och 
avfallsproduktion.
b) Den teknik som används, därmed 
sammanhängande utsläppskontroll och 
deras utveckling.

Or. en
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Motivering

Denna artikel flyttas upp till artikel 14. Ändringsförslaget ska bara antas om 
ändringsförslaget till artikel 14 antas.

Ändringsförslag 298
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–1. För att utbyta information ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som 
krävs för att vart tredje år, och första 
gången inom 18 månader från detta 
direktivs ikraftträdande, till 
kommissionen översända tillgängliga 
representativa uppgifter om 
anläggningars platsspecifika kapacitet, 
utsläppsgränsvärden, utsläpp och annan 
miljöpåverkan samt de gränsvärden som 
fastställts för varje specifik 
verksamhetskategori i enlighet med 
bilaga I och den bästa tillgängliga teknik 
från vilken dessa värden har hämtats i 
enlighet med framför allt artikel 16. Vid 
alla senare tillfällen ska uppgifterna 
kompletteras i enlighet med det 
förfaringssätt som anges i punkt 3 i denna 
artikel och i artikel 67. Informationen ska 
uppdateras och struktureras med hänsyn 
till det vägledande dokumentet om 
förbättrad insamling och överlämning av 
uppgifter för att kunna dra användbara 
slutsatser om bästa tillgängliga teknik, 
och ska göras tillgänglig för 
kommissionen och allmänheten i 
elektronisk form. Kommissionen ska i 
elektronisk form offentliggöra en 
utvärderingsrapport på EU:s officiella 
språk.

Or. en
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Motivering

BAT-referensdokumentens kvalitet är helt avhängig av kvaliteten och kvantiteten på de 
uppgifter som används i Sevillaprocessen för att underlätta arbetet med att dra användbara 
slutsatser om bästa tillgängliga teknik. Därför räcker det inte att informationen bara omfattar 
de angivna utsläppsgränsvärdena, utan det behövs även anläggningsspecifika 
kapacitetsuppgifter. Genom att platsspecifika utsläppsgränsvärden offentliggörs kan den 
berörda allmänheten kontrollera om samma normer tillämpas i stora delar av EU som vid 
deras lokala anläggning.

Ändringsförslag 299
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–1. För att utbyta information ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som 
krävs för att vart tredje år, och första 
gången inom 18 månader från detta 
direktivs ikraftträdande, till 
kommissionen översända tillgängliga 
representativa uppgifter om 
anläggningars platsspecifika kapacitet, 
utsläppsgränsvärden, utsläpp och annan 
miljöpåverkan samt de gränsvärden som 
fastställts för varje specifik 
verksamhetskategori i enlighet med 
bilaga I och den bästa tillgängliga teknik 
från vilken dessa värden har hämtats i 
enlighet med framför allt artikel 16. Vid 
alla senare tillfällen ska uppgifterna 
kompletteras i enlighet med det 
förfaringssätt som anges i artikel 67.

Or. en

Motivering

För att situationen ska kunna analyseras objektivt bör BAT-referensdokumentens författare 
kunna dra användbara slutsatser om bästa tillgängliga teknik utifrån tillförlitliga och 
tillgängliga uppgifter som medlemsstaterna kan tillhandahålla tack vare sin kontroll. 
Forumet för informationsutbyte antog nyligen ett vägledande dokument om förbättrad 
insamling och överlämning av uppgifter för att kunna dra användbara slutsatser om bästa 
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tillgängliga teknik. Med detta dokument som vägledning bör man bestämma vilket format och 
innehåll de uppgifter som lämnas in ska ha.

Ändringsförslag 300
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 29 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska organisera 
informationsutbyte med medlemsstaterna, 
de berörda industrierna och icke-statliga 
organisationer som främjar miljöskydd om 
följande:

Kommissionen ska organisera 
informationsutbyte med medlemsstaterna, 
de berörda industrierna och icke-statliga 
organisationer som främjar miljöskydd, där 
leverantörer av industriella system, 
verksamhetsutövare och 
miljöorganisationer ska vara företrädda i 
lika hög grad. Kommissionen ska utarbeta 
och offentliggöra regler för insamling av 
uppgifter och för fastställande av bästa 
tillgängliga teknik och motsvarande 
utsläppsnivåer. Informationsutbytet ska 
gälla följande:

Or. en

Motivering

Balansen mellan olika intressenters representation i Sevillaprocessen kan starkt ifrågasättas, 
eftersom företrädare för medlemsstaterna i genomsnitt står för 40 procent och företrädare för 
industrin för 49 procent, medan bara en representant företräder icke-statliga 
miljöorganisationer. Dessutom är det i praktiken ofta så att medlemsstaternas företrädare 
ersätts av företrädare för industrin. Det är viktigt att det bland de privata intressena 
åtminstone finns en jämvikt mellan verksamhetsutövare och leverantörer av industriella 
system, eftersom de senare har ett större intresse av att ambitiös bästa tillgängliga teknik får 
spridning.
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Ändringsförslag 301
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 29 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska organisera 
informationsutbyte med medlemsstaterna, 
de berörda industrierna och icke-statliga 
organisationer som främjar miljöskydd om 
följande:

Kommissionen ska organisera 
informationsutbyte med medlemsstaterna, 
de berörda industrierna, som ska 
företrädas i lika hög grad av leverantörer 
av industriella system som av 
verksamhetsutövare, och icke-statliga 
organisationer som främjar miljöskydd. 
Kommissionen ska utarbeta och 
offentliggöra regler för insamling av 
uppgifter och för fastställande av bästa 
tillgängliga teknik och motsvarande 
utsläppsnivåer. Informationsutbytet ska 
vara inriktat på följande:

Or. en

Motivering

De tekniskt sakkunniga som deltar i Sevillaprocessen representerar i genomsnitt 
medlemsstaterna till 40 procent och intressen inom industrin till 49 procent, med en enda 
representant för icke-statliga miljöorganisationer. För att minoritetsåsikter ska beaktas och 
komma fram på ett rättvist sätt bör representationen för privata intressen åtminstone vara 
jämnt fördelad mellan verksamhetsutövare och leverantörer av industriella system. För att 
inte Sevillaprocessens mål ska undergrävas bör EG ta fram regler för att fastställa bästa 
tillgängliga teknik och motsvarande utsläppsnivåer.

Ändringsförslag 302
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 29 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska organisera 
informationsutbyte med medlemsstaterna, 
de berörda industrierna och icke-statliga 
organisationer som främjar miljöskydd om 

Kommissionen ska organisera 
informationsutbyte med medlemsstaterna, 
företrädare för lokala och regionala 
myndigheter, de berörda industrierna och 
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följande: icke-statliga organisationer som främjar 
miljöskydd om följande:

Or. en

Motivering

Lokala och regionala myndigheter omfattas inte av Sevillaprocessen. Som tillståndsgivande 
myndigheter och/eller organ med ansvar för tillsyn har regionala och lokala myndigheter 
dock viktiga kunskaper om bästa tillgängliga teknik. Sevillaprocessen kan således förbättras 
om företrädare för lokala och regionala myndigheter deltar.

Ändringsförslag 303
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 29 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska organisera 
informationsutbyte med medlemsstaterna, 
de berörda industrierna och icke-statliga 
organisationer som främjar miljöskydd om 
följande:

Kommissionen ska organisera 
informationsutbyte med medlemsstaterna, 
företrädare för lokala och regionala 
myndigheter, de berörda industrierna och 
icke-statliga organisationer som främjar 
miljöskydd om följande:

Or. en

Motivering

Lokala och regionala myndigheter omfattas inte av Sevillaprocessen. Som tillståndsgivande 
myndigheter och/eller organ med ansvar för tillsyn har regionala och lokala myndigheter 
dock viktiga kunskaper om bästa tillgängliga teknik. Sevillaprocessen kan således förbättras 
om företrädare för lokala och regionala myndigheter deltar.
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Ändringsförslag 304
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 29 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska organisera 
informationsutbyte med medlemsstaterna, 
de berörda industrierna och icke-statliga 
organisationer som främjar miljöskydd om 
följande:

Kommissionen ska organisera 
informationsutbyte mellan
medlemsstaterna, de berörda industrierna, 
kommissionen och icke-statliga 
organisationer som främjar miljöskydd om 
följande:

Or. de

Motivering

Det bör tydligt framgå att informationsutbytet i syfte att utarbeta eller se över 
BAT-referensdokumenten är en multilateral process där kommissionen deltar.

Ändringsförslag 305
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Förslag till direktiv
Artikel 29 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska organisera 
informationsutbyte med medlemsstaterna, 
de berörda industrierna och icke-statliga 
organisationer som främjar miljöskydd om 
följande:

Kommissionen ska organisera 
informationsutbyte mellan
medlemsstaterna, de berörda industrierna, 
kommissionen och icke-statliga 
organisationer som främjar miljöskydd om 
följande:

Or. en

Motivering

Förtydligande av vad kommissionen har skrivit. Sevillaprocessen är en multilateral process 
där kommissionen är en part.
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Ändringsförslag 306
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 29 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den teknik som används, därmed 
sammanhängande  utsläppskontroll och 
deras utveckling.

b) Den teknik som används, därmed 
sammanhängande utsläppskontroll,
utvecklingen av den, men även 
driftseffektiviteten och teknikens påverkan 
på förbättringen av miljön och 
människors hälsa.

Or. pl

Motivering

Syftet med informationsutbytet är framför allt att visa att den använda bästa tillgängliga 
tekniken (BAT) faktiskt har en positiv påverkan på miljön och människors hälsa samt att 
övertyga allmänheten om att den är effektiv.

Ändringsförslag 307
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 30 – stycke 2 – inledningen och stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av första stycket ska 
kommissionen anta åtgärder för att 
fastställa följande:

För tillämpningen av första stycket ska 
kommissionen anta riktlinjer för att 
fastställa följande:

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas enligt 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 69.2.

Dessa riktlinjer, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas enligt 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 69.2.

Or. nl
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Motivering

Antagande av åtgärder är för långtgående. Riktlinjer är lämpligare i detta sammanhang.

Ändringsförslag 308
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 31 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kapitel gäller 
förbränningsanläggningar avsedda för 
energiproduktion med en installerad 
tillförd effekt på 50 MW och däröver, 
oavsett vilket bränsle som används.

Detta kapitel gäller 
förbränningsanläggningar avsedda för 
energiproduktion med en installerad 
tillförd effekt på 20 MW och däröver, 
oavsett vilket bränsle som används.

Or. en

Motivering

Förbränningsanläggningar med en effekt på 20–50 MW bör inte omfattas av bestämmelserna 
i kapitel II (se äf 54). När det gäller utsläpp till luft bör dessa anläggningar dock omfattas av 
kapitel III och specifika åtgärder för utsläppskontroll bör fastställas för dem. Detta 
ändringsförslag är tillåtligt enligt artikel 80 a i arbetsordningen. Mindre 
förbränningsanläggningar bör omfattas av kapitel III, men inte av kapitel II såsom 
kommissionen föreslagit.

Ändringsförslag 309
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 31 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kapitel gäller 
förbränningsanläggningar avsedda för 
energiproduktion med en installerad 
tillförd effekt på 50 MW och däröver, 
oavsett vilket bränsle som används.

Detta kapitel gäller 
förbränningsanläggningar avsedda för 
energiproduktion med en installerad 
tillförd effekt på 20 MW och däröver, 
oavsett vilket bränsle som används.

Or. en
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Motivering

För att artikeltexten ska vara konsekvent med bilaga I bör tröskeln för stora 
förbränningsanläggningar anges till 20 MW även i artikel 31.

Ändringsförslag 310
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om rökgaser från två eller flera separata 
förbränningsanläggningar släpps ut genom 
en gemensam skorsten ska den 
kombination som dessa anläggningar utgör 
betraktas som en enda 
förbränningsanläggning och deras 
kapaciteter räknas samman.

1. Om rökgaser från två eller flera separata 
förbränningsanläggningar släpps ut genom 
en gemensam rökgång ska den 
kombination som dessa anläggningar utgör, 
med beaktande av tekniska och 
ekonomiska faktorer, betraktas som en 
enda förbränningsanläggning och deras 
kapaciteter räknas samman.

Or. fi

Ändringsförslag 311
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Anläggningar som använder någon typ 
av fast eller flytande avfall som bränsle 
utöver avfall som avses i artikel 38.2 a.

j) Anläggningar som omfattas av 
kapitel IV och som använder någon typ av 
fast eller flytande avfall som bränsle utöver 
avfall som avses i artikel 38.2 a.

Or. en

Motivering

Precis som i det nuvarande direktivet om stora förbränningsanläggningar bör 
avfallsförbränning undantas. I detta bredare direktiv kan definitionen av bränsle inte 
begränsas till de bränslen som behandlas i kapitel III. Enklaste sättet att rätta till detta är 
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genom att utesluta anläggningar som omfattas av kapitel IV om förbränning och 
samförbränning.

Ändringsförslag 312
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Anläggningar för förbränning eller 
samförbränning av bränsle framställt 
från avfall ska anses vara 
avfallsförbränningsanläggningar.

Or. en

Motivering

Förtydligandet behövs för att undvika rättslig osäkerhet beträffande klassificeringen av 
”samförbränningsanläggningar” (som främst är till för att producera energi) och 
”avfallsförbränningsanläggningar” (avsedda för värmebehandling av avfall). Distinktionen
behövs eftersom ett allt större antal anläggningar använder bränsle från avfall (bränsle 
utvunnet ur avfall eller återvunnet fast bränsle), som har nästan samma sammansättning och 
innehåller samma föroreningar som kommunalt avfall.

Ändringsförslag 313
Glenis Willmott

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Anläggningar med en installerad 
tillförd effekt på högst 500 MW som 
beviljades tillstånd senast den 
27 november 2002 och som är i drift högst 
1 500 timmar per år som ett rullande 
medelvärde över fem år.

Or. en
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Motivering

Härigenom skulle de undantag för förbränningsanläggningar med fast bränsle som anges i 
det nuvarande direktivet om stora förbränningsanläggningar och i bilaga V del 1 till förslaget 
utsträckas till att omfatta alla slags anläggningar, oberoende av bränsletyp. Detta är 
nödvändigt eftersom det även finns anläggningar som eldas med gas eller flytande bränslen 
och som används som standby eller reserv på sätt som det är meningen att undantagen ska 
täcka. Dessa skulle förstås också fortsättningsvis omfattas av bestämmelserna i kapitel II i 
förslaget och därmed av de utsläppsgränsvärden som fastställs utifrån bästa tillgängliga 
teknik.

Ändringsförslag 314
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om två eller flera separata 
förbränningsanläggningar, som har 
meddelats tillstånd eller har lämnat in en 
fullständig ansökan efter den dag som 
avses i artikel 72.2, installeras på ett sådant 
sätt att rökgaserna från anläggningarna, 
med beaktande av de tekniska och 
ekonomiska förutsättningarna, skulle 
kunna ledas ut genom en gemensam 
skorsten, ska en sådan kombination av 
anläggningar betraktas som en enda 
förbränningsanläggning och deras 
kapaciteter räknas samman.

2. Om två eller flera separata 
förbränningsanläggningar, som har 
meddelats tillstånd eller har lämnat in en 
fullständig ansökan efter den dag som 
avses i artikel 72.2, installeras på ett sådant 
sätt att rökgaserna från anläggningarna,
enligt de behöriga myndigheternas 
uppfattning och med beaktande av de 
tekniska och ekonomiska förutsättningarna, 
skulle kunna ledas ut genom en gemensam 
skorsten, ska en sådan kombination av 
anläggningar betraktas som en enda 
förbränningsanläggning och deras 
kapaciteter räknas samman.

Or. fi
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Ändringsförslag 315
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid beräkning av sammanlagd 
installerad tillförd effekt hos 
förbränningsanläggningar ska separata 
enheter med en installerad tillförd effekt 
under 20 MW inte inkluderas i 
beräkningen.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till regeln om sammanlagda utsläpp bör det göras klart att endast separata 
förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på minst 20 MW ska omfattas. 
Detta ändringsförslag är tillåtligt enligt artikel 80 a i arbetsordningen, eftersom den 
föreslagna punkt 3 hänger nära samman med punkt 1.

Ändringsförslag 316
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Särskilda åtgärder för mindre 

förbränningsanläggningar
1. Tills en överenskommelse har uppnåtts 
i enlighet med punkt 2 ska bilaga V inte 
gälla för förbränningsanläggningar med 
en installerad tillförd effekt under 
50 MW.
2. Kommissionen ska inom rimlig tid, men 
senast 2012, föreslå ändringar av bilaga V 
som omfattar utsläppsgränsvärden, 
kontrollkrav och regler för utvärdering av 
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efterlevnad för de anläggningar som avses 
i punkt 1. Förslaget ska vid behov 
innehålla särskilda krav på befintliga 
förbränningsanläggningar, med en 
lämplig övergångsperiod efter vilken de 
ändrade bestämmelserna ska följas. 

Or. en

Motivering

Kapitel 2 bör även omfatta förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt under 
50 MW. Särskilda bestämmelser för dessa anläggningar som bygger på bästa tillgängliga 
teknik ska fastställas i bilaga V genom medbeslutandeförfarandet. Detta ändringsförslag är 
tillåtligt enligt artikel 80 a i arbetsordningen. Mindre förbränningsanläggningar bör omfattas 
av kapitel III, men inte av kapitel II såsom kommissionen föreslagit.

Ändringsförslag 317
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla tillstånd för anläggningar som 
innehåller förbränningsanläggningar som 
har meddelats tillstånd eller har lämnat in 
en fullständig ansökan före den dag som 
avses i artikel 72.2, förutsatt att 
anläggningen tas i drift senast ett år efter 
den dagen, ska innehålla villkor som 
säkerställer att utsläppen till luft från dessa 
anläggningar inte är högre än de 
utsläppsgränsvärden för svaveldioxid, 
kväveoxider och stoft som anges i del 1 i 
bilaga V.

2. Alla tillstånd för anläggningar som 
innehåller förbränningsanläggningar som 
har meddelats tillstånd eller har lämnat in 
en fullständig ansökan före den dag som 
avses i artikel 72.2, förutsatt att 
anläggningen tas i drift senast ett år efter 
den dagen, ska innehålla villkor som 
säkerställer att utsläppen till luft från dessa 
anläggningar med beaktande av tekniska 
och ekonomiska faktorer inte är högre än 
de utsläppsgränsvärden för svaveldioxid, 
kväveoxider och stoft som anges i del 1 i 
bilaga V.

Or. fi
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Ändringsförslag 318
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I alla tillstånd för anläggningar som 
omfattas av punkt 2 och som har varit i 
drift i 20 år ska utsläppen, innan 
anläggningen har varit i drift i 25 år, 
minskas så att utsläppen till luft från 
dessa anläggningar inte överskrider de 
utsläppsgränsvärden som fastställs i 
bilaga V del 2. Ingen utsläppsbegränsning 
behövs om förbränningsanläggningens 
verksamhet kommer att upphöra efter 
20 år och 10 000 drifttimmar.

Or. en

Motivering

Den tid som befintliga anläggningar får drivas med högre utsläppsgränsvärden än dem som 
gäller för nya anläggningar bör begränsas till 20 år. Fem år efter denna period bör 
utsläppsgränsvärdena för en ny anläggning börja tillämpas på den befintliga anläggningen. 
Härigenom kan en betydande utsläppsminskning åstadkommas i Europa.

Ändringsförslag 319
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Befintliga anläggningar enligt 
artikel 2.10 i direktiv 2001/80/EG som 
följer samtliga bestämmelser i artikel 4.3 i 
direktiv 2001/80/EG ska även 
fortsättningsvis omfattas av dessa 
bestämmelser och inte av de 
utsläppsgränsvärden som anges i 
bilaga V.
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Or. en

Motivering

I direktiv 2001/80/EG fastställs att utsläppen ska minskas i två steg, 2008 och 2016. För att 
skapa ett stabilt och tryggt ramverk för investerarna bör befintliga anläggningar som fått sina 
ursprungliga godkännanden före den 1 juli 1987 och som redan följer de 
utsläppsgränsvärden som anges i bilagorna III-VII i samma direktiv, drivas så att de följer 
dessa utsläppsgränsvärden även efter 2016.

Ändringsförslag 320
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en förbränningsanläggning utökas, 
ska de utsläppsgränsvärden som fastställs i 
del 2 i bilaga V gälla för den del av 
anläggningen som påverkas av 
förändringen och fastställas med beaktande 
av installerad tillförd effekt för hela 
förbränningsanläggningen.

6. Om en förbränningsanläggning utökas 
med minst 20 MW, ska de 
utsläppsgränsvärden som fastställs i del 2 i 
bilaga V gälla för den del av anläggningen 
som påverkas av förändringen och 
fastställas med beaktande av installerad 
tillförd effekt för hela 
förbränningsanläggningen.

Or. en

Motivering

Små utbyggningar av en förbränningsanläggning bör inte omfattas av denna bestämmelse.

Ändringsförslag 321
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Förbränningsanläggningar får 
undantas från kraven på efterlevnad av 
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utsläppsgränsvärden för kväveoxider 
(NOx) och svaveldioxid (SO2) på grundval 
av artiklarna 15 och 16, förutsatt att 
förbränningsanläggningarna omfattas av 
den nationella plan för 
utsläppsminskning som avses i punkt 8 
och förutsatt att de särskilda 
bestämmelserna i bilagorna V och VI 
följs.

Or. en

Motivering

Kommissionens initiativ till EU-regler för handel med utsläppsrätter för andra ämnen än 
växthusgaser är välkommet. Initiativet bör helst utformas så att reglerna träder i kraft 
samtidigt som IPPC-direktivet. Om detta inte är möjligt skulle en sådan bestämmelse kunna 
införas i IPPC-direktivet. De befintliga nationella handelssystemen skulle då kunna fortsätta 
som pilotprojekt eller experiment under övergången till EU-regler för handel med 
utsläppsrätter för andra ämnen än växthusgaser.

Ändringsförslag 322
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Utan att det påverkar de särskilda 
bestämmelserna för 
förbränningsanläggningar i kapitel III 
får medlemsstaterna utarbeta och 
genomföra nationella planer för 
utsläppsminskning för 
förbränningsanläggningar, med hänsyn 
tagen till kostnader och fördelar samt 
medlemsstaternas skyldigheter enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om 
nationella utsläppstak för vissa 
luftföroreningar och direktiv 96/62/EG.
Den nationella planen för 
utsläppsminskning ska minska de 
sammanlagda årliga utsläppen av 
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kväveoxider (NOx) och svaveldioxid (SO2) 
från förbränningsanläggningar till de 
nivåer som skulle ha uppnåtts med 
tillämpning av bästa tillgängliga teknik på 
grundval av varje anläggnings faktiska 
årliga driftstid, använda bränsle och 
installerade tillförda effekt, beräknat som 
ett medelvärde för de fem senaste 
verksamhetsåren.
Om en anläggning som ingår i den 
nationella planen för utsläppsminskning 
läggs ned, får detta inte leda till en ökning 
av de sammanlagda årliga utsläppen från 
resten av de anläggningar som omfattas 
av planen.

Or. en

Motivering

Kommissionens initiativ till EU-regler för handel med utsläppsrätter för andra ämnen än 
växthusgaser är välkommet. Initiativet bör helst utformas så att reglerna träder i kraft 
samtidigt som IPPC-direktivet. Om detta inte är möjligt skulle en sådan bestämmelse kunna 
införas i IPPC-direktivet. De befintliga nationella handelssystemen skulle då kunna fortsätta 
som pilotprojekt eller experiment under övergången till EU-regler för handel med 
utsläppsrätter för andra ämnen än växthusgaser.

Ändringsförslag 323
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 6c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6c. Följande villkor ska gälla för 
nationella planer för utsläppsminskning:
a) Planen ska omfatta målsättningar och 
tillhörande konkreta mål, åtgärder och 
tidsplaner för att nå dessa målsättningar 
och konkreta mål samt en 
övervakningsmekanism.
b) Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen sin nationella plan för 
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utsläppsminskning senast den dag som 
anges i artikel 71.1.
c) Kommissionen ska inom sex månader 
efter det meddelande som avses i b 
utvärdera huruvida planen uppfyller 
kraven i denna punkt eller inte. Om 
kommissionen anser att så inte är fallet, 
ska den underrätta medlemsstaten, som 
inom de tre därpå följande månaderna 
ska meddela vilka åtgärder den har 
vidtagit för att säkerställa att kraven i 
denna punkt uppfylls. 

Or. en

Motivering

Kommissionens initiativ till EU-regler för handel med utsläppsrätter för andra ämnen än 
växthusgaser är välkommet. Initiativet bör helst utformas så att reglerna träder i kraft 
samtidigt som IPPC-direktivet. Om detta inte är möjligt skulle en sådan bestämmelse kunna 
införas i IPPC-direktivet. De befintliga nationella handelssystemen skulle då kunna fortsätta 
som pilotprojekt eller experiment under övergången till EU-regler för handel med 
utsläppsrätter för andra ämnen än växthusgaser.

Ändringsförslag 324
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För kraftverk vars godkännande
utfärdades före den 1 juli 1987 får den 
behöriga myndigheten bevilja undantag 
från kraven i punkt 2 och fastställa 
utsläppsgränsvärdena från fall till fall i 
följande fall:
a) Anläggningar som levererar under 
toppbelastningar och är i drift högst 
1 500 timmar per år, beräknat som ett 
rullande medelvärde över fem år.
b) Anläggningar som är anslutna till ett 
isolerat nät eller belägna på en ö och som 
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är i drift högst 2 500 timmar per år.

Or. en

Motivering

Den begränsade tiden i drift gör att dessa anläggningar inte spelar någon större roll för 
utsläppsnivåerna, medan anläggningarna däremot bidrar till försörjningstryggheten och 
stabiliteten i systemet. Det skulle inte vara någon lätt sak att ordna de investeringar som 
krävs för att uppfylla de nya kraven. Dessa undantag fastställs dessutom i artikel 5 i 
direktiv 2001/80/EG.

Ändringsförslag 325
Glenis Willmott

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna får utarbeta och 
genomföra nationella planer för 
utsläppsminskning för vissa eller alla 
anläggningar som omfattas av 
artikel 33.2, med hänsyn till kostnader 
och fördelar samt sina skyldigheter enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
20../... /EG om nationella utsläppstak för 
vissa luftföroreningar och 
direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet.
Den nationella planen för 
utsläppsminskning ska minska de 
sammanlagda årliga utsläppen av 
kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2) och 
stoft från befintliga anläggningar till de 
nivåer som skulle ha uppnåtts om 
utsläppsgränsvärdena i del 1 i bilaga V 
tillämpats på de befintliga 
anläggningarna i drift år 2013, på 
grundval av varje anläggnings faktiska 
årliga driftstid, använda bränsle och 
installerade tillförda effekt, beräknat som 
ett medelvärde för de fem senaste 
verksamhetsåren till och med 2013.
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Om en anläggning som ingår i den 
nationella planen för utsläppsminskning 
läggs ned, får detta inte leda till en ökning 
av de sammanlagda årliga utsläppen från 
resten av de anläggningar som omfattas 
av planen.
Följande villkor ska gälla för nationella 
planer för utsläppsminskning:
a) Planen ska omfatta målsättningar och 
tillhörande konkreta mål, åtgärder och 
tidsplaner för att nå dessa målsättningar 
och konkreta mål samt en 
övervakningsmekanism.
b) Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen sin nationella plan för 
utsläppsminskning senast den 
1 januari 2015.
c) Kommissionen ska inom sex månader 
efter det meddelande som avses i b 
utvärdera huruvida planen uppfyller 
kraven i denna punkt eller inte. Om 
kommissionen anser att så inte är fallet 
ska den underrätta medlemsstaten, som 
inom de tre därpå följande månaderna 
ska meddela kommissionen vilka åtgärder 
den har vidtagit för att säkerställa att 
kraven i denna punkt uppfylls. 
d) Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 utforma riktlinjer för att 
hjälpa medlemsstaterna att utarbeta sina 
planer.

Or. en

Motivering

En nationell plan för utsläppsminskning behövs också efter 2016 för att öka flexibiliteten. 
Dessa planer ger tydliga gränser för det samlade årliga utsläppet från de anläggningar som 
ingår. Därmed går det att styra föroreningsmängderna, som i sin tur avgör nedfallet. Genom 
planerna går det också att överföra utsläppsrätter mellan de anläggningar som deltar – en 
flexibilitet som det är viktigt att bevara i brist på andra förslag från kommissionen.
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Ändringsförslag 326
Glenis Willmott

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Utan att det påverkar bestämmelserna 
i direktiv 2008/50/EG får befintliga 
anläggningar undantas från kraven på 
efterlevnad av artikel 33.2 på följande 
villkor:
a) Den befintliga anläggningens 
verksamhetsutövare förbinder sig, genom 
en skriftlig försäkran som lämnas in till 
den behöriga myndigheten senast [tre år 
efter ikraftträdandet], att inte driva 
anläggningen i mer än 
20 000 driftstimmar från och med 
den 1 januari 2016 och som längst till och 
med den 31 december 2023.
b) Verksamhetsutövaren ska varje år till 
den behöriga myndigheten inkomma med 
en förteckning över hur mycket av den 
tillåtna driftstiden för anläggningen som 
utnyttjats och hur mycket som återstår.
c) Den behöriga myndigheten ska se till 
att utsläppsgränsvärdena för de 
föroreningar som anges i artikel 33.2 är 
åtminstone lika stränga som dem som 
angavs i anläggningens tillstånd från 
tidpunkten då verksamhetsutövaren 
lämnade sin skriftliga försäkran eller, om 
ett giltigt tillstånd fanns den 
1 januari 2008, eventuella lägre 
utsläppsgränsvärden i det tillståndet.

Or. en

Motivering

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 



AM\743551SV.doc 31/67 PE412.328v01-00

SV

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.

Ändringsförslag 327
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
Utsläppsgränsvärde för koldioxid

1. Från och med den 1 januari 2010 ska 
alla bygglov för stora elproducerande 
förbränningsanläggningar med en 
kapacitet på minst 300 MW, eller det 
ursprungliga driftstillståndet om inget 
bygglov utfärdats, innehålla villkor som 
anger att ett gränsvärde på 350 g 
koldioxid per kWh el som produceras 
måste följas för utsläpp till luft. 
2. Senast den 1 januari 2018 ska alla 
tillstånd för stora elproducerande 
förbränningsanläggningar med en 
kapacitet på över 300 MW som inte 
omfattas av punkt 1 innehålla villkoret att 
utsläppen till luft inte får överskrida 
gränsvärdet 350 g koldioxid per kWh el 
som produceras.
3. Det utsläppsgränsvärde som anges i 
punkterna 1 och 2 ska årligen 
kontrolleras av den behöriga nationella 
myndigheten.
4. Senast den 30 juni 2014 ska 
kommissionen se över bestämmelserna i 
denna artikel med hänsyn till de 
övergripande framstegen med att minska 
utsläppen av växthusgaser och de möjliga 
bidragen från lämplig teknik för 
utsläppsminskning. Vid översynen ska 
kommissionen framför allt ta ställning till 
om man bör sänka de 
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utsläppsgränsvärden som anges i 
punkterna 1 och 2, flytta fram det datum 
som anges i punkt 2 eller införa ett 
tillvägagångssätt i flera etapper, och 
bredda tillämpningsområdet till att även 
omfatta stora förbränningsanläggningar 
utanför elsektorn. Efter översynen ska 
kommissionen vid behov lägga fram 
förslag.

Or. en

Motivering

Det gäller att hitta en kompromiss mellan en tryggad energiförsörjning och klimatpolitiska 
krav. Enligt förslaget ska små kraftvärmeanläggningar med en kapacitet under 300 MW 
undantas från gränsvärdet för koldioxid.

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

Förslag till direktiv
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
Utsläppsgränsvärde för koldioxid

1. Från och med den 1 januari 2010 ska 
alla bygglov för stora elproducerande 
förbränningsanläggningar med en 
kapacitet på minst 300 MW, eller det 
ursprungliga driftstillståndet om inget 
bygglov utfärdats, innehålla villkor som 
anger att ett gränsvärde på 450 g 
koldioxid per kWh el som produceras 
måste följas för utsläpp till luft.
2. Senast den 1 januari 2025 ska alla 
tillstånd för stora elproducerande 
förbränningsanläggningar med en 
kapacitet på över 300 MW som inte 
omfattas av punkt 1 innehålla villkoret att 
utsläppen till luft inte får överskrida 
gränsvärdet 450 g koldioxid per kWh el 
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som produceras.
3. Det utsläppsgränsvärde som anges i 
punkterna 1 och 2 ska årligen 
kontrolleras av den behöriga nationella 
myndigheten.
4. Senast den 30 juni 2014 ska 
kommissionen se över bestämmelserna i 
denna artikel med hänsyn till de 
övergripande framstegen med att minska 
utsläppen av växthusgaser och de möjliga 
bidragen från lämplig teknik för 
utsläppsminskning. Vid översynen ska 
kommissionen framför allt ta ställning till 
om man bör sänka de 
utsläppsgränsvärden som anges i 
punkterna 1 och 2, flytta fram det datum 
som anges i punkt 2 eller införa ett 
tillvägagångssätt i flera etapper, och 
bredda tillämpningsområdet till att även 
omfatta stora förbränningsanläggningar 
utanför elsektorn. Efter översynen ska 
kommissionen vid behov lägga fram 
förslag.

Or. en

Motivering

Stora förbränningsanläggningar bidrar kraftigt till utsläppen av koldioxid och därmed till 
klimatförändringarna. EU:s system för handel med utsläppsrätter ger en användbar ram för 
att minska utsläppen av växthusgaser inom hela området, men det ger inte någon tillräckligt 
kraftig prissignal för att förhindra att nya och mycket stora punktkällor till koldioxid kommer 
in i systemet. Därför måste bestämmelser om krav på gränsvärden för koldioxidutsläpp till 
luft anges i IPPC för nya stora anläggningar.

Ändringsförslag 329
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhetsutövaren ska underrätta den 
behöriga myndigheten inom 48 timmar

Verksamhetsutövaren ska underrätta den 
behöriga myndigheten så snart som 
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efter driftstörning eller haveri i 
reningsutrustningen.

möjligt och senast inom 8 timmar efter 
driftstörning eller haveri i 
reningsutrustningen.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att ställa mindre stränga krav på dessa anläggningar jämfört med 
villkoren för förbrännings- och samförbränningsanläggningar, varken när det gäller hur 
många timmar under ett år (en tolvmånadersperiod) som anläggningen får drivas under 
onormala förhållanden eller hur snart myndigheten ska underrättas för att kunna vidta 
lämpliga åtgärder.

Ändringsförslag 330
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anläggningen får inte drivas längre än 
sammanlagt 120 timmar per 
tolvmånadersperiod utan reningsutrustning.

Anläggningen får inte drivas längre än 
sammanlagt 60 timmar per 
tolvmånadersperiod utan reningsutrustning.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att ställa mindre stränga krav på dessa anläggningar jämfört med 
villkoren för förbrännings- och samförbränningsanläggningar, varken när det gäller hur 
många timmar under ett år (en tolvmånadersperiod) som anläggningen får drivas under 
onormala förhållanden eller hur snart myndigheten ska underrättas för att kunna vidta 
lämpliga åtgärder.
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Ändringsförslag 331
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att kontroll 
av luftförorenande ämnen sker i enlighet 
med del 3 i bilaga V.

1. Medlemsstaterna ska se till att kontroll 
av luftförorenande ämnen sker i enlighet 
med del 3 i bilaga V. Medlemsstaterna får 
begära att verksamhetsutövaren står för 
kostnaderna för denna kontroll.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha rätt att i vissa fall begära att verksamhetsutövaren bidrar till 
utsläppskontrollen. Denna möjlighet finns enligt den rådande lagstiftningen och bör inte tas 
bort.

Ändringsförslag 332
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Som ett alternativ till punkt 2 kan 
följande genomsnittliga 
utsläppsgränsvärden för svaveldioxid 
användas (oavsett vilken kombination av 
bränslen som används):
a) För anläggningar enligt artikel 4.1 och 
4.3: 1 000 mg/Nm3 i genomsnitt för alla 
sådana anläggningar i raffinaderier.
b) För nya anläggningar enligt 
artikel 4.2: 600 mg/Nm3 i genomsnitt för 
alla sådana anläggningar i raffinaderier, 
med undantag för gasturbiner.
Gränsvärdena ska ses över med hänsyn 
till den tekniska utvecklingen och 
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ekonomiska aspekter.
De behöriga myndigheterna ska 
säkerställa att tillämpningen av denna 
bestämmelse inte leder till att utsläppen 
från befintliga anläggningar ökar.

Or. de

Motivering

Återinför befintlig och beprövad lagstiftning. Dessa gränsvärden ger grundläggande 
vägledning för verksamhetsutövare och tillståndsmyndigheter som kan vara till hjälp för att 
fastställa platsspecifika utsläppsgränsvärden som ett vägt medelvärde för rökgasvolymen från 
förbränning i alla processer inom ett raffinaderi.

Ändringsförslag 333
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta kapitel gäller avfallsförbrännings-
och samförbränningsanläggningar som 
förbränner eller samförbränner fast eller 
flytande avfall.

1. Detta kapitel gäller avfallsförbrännings-
och samförbränningsanläggningar som 
förbränner eller samförbränner fast eller 
flytande avfall, inbegripet bränsle som 
framställts från avfall.

Or. en

Motivering

Kapitel IV täcker förbränning eller samförbränning av fast eller flytande avfall (artikel 38). I 
stycket om räckvidden bör det klargöras att bränsle som framställts från avfall (bränsle 
utvunnet ur avfall eller återvunnet fast bränsle) alltid omfattas av dessa bestämmelser. 
Rådande praxis i åtminstone en medlemsstat gör det nödvändigt att bränsle utvunnet ur avfall 
och återvunnet fast bränsle klassificeras som bränsle enligt avfallsförteckningens 
kod 19 12 10 (brännbart avfall).
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Ändringsförslag 334
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För följande slag av farligt avfall ska de 
särskilda kraven i artikel 41.2 
andra stycket inte tillämpas:
a) Brännbart flytande avfall inklusive 
spilloljor som omfattas av definitionen i 
artikel … direktiv 98/xxx*, förutsatt att 
det uppfyller följande kriterier: 
i) Massainnehållet av polyklorerade 
aromatiska kolväten, t.ex. polyklorerade 
bifenyler (PCB) eller pentaklorfenol 
(PCP), uppgår till koncentrationer som 
inte överstiger det som anges i den 
tillämpliga gemenskapslagstiftningen.
ii) Nettovärmevärdet uppgår till minst 
30 MJ per kg.
b) Brännbart flytande avfall som, i den 
rökgas som är det direkta resultatet av 
dess förbränning, inte kan orsaka utsläpp 
av andra ämnen och inte i högre 
koncentrationer än vad som släpps ut vid 
förbränning av lätt eldningsolja enligt 
definitionen i artikel 1.1 i 
direktiv 93/12/EEG.

Or. en

Motivering

Strykningen av detta krav, som sedan 1996 finns i förordningen om förbränning och 
samförbränning av avfall, är inte berättigat. Gränsen på 40 procent syftade till att skyddda 
den traditionella förbränningens marknadsandel för risken för ökad samförbränning. 
Spilloljor utgör inte avfall som normalt sett bortskaffas i förbränningsanläggningar. Därför 
finns det ingen anledning att ändra detta.
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Ändringsförslag 335
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Avfall som förtecknas i artikel 3.21 b. utgår

Or. en

Motivering

I direktiv 2000/76/EG om avfallsförbränning anges det mycket tydligt vilka undantag som det
är viktigt att inte ändra.  Dessa undantag kan kopplas till delar av definitionen av biomassa 
men måste under alla omständigheter omfatta all biomassa. Därför kan det vara bättre att 
åter låta dem omfattas av artikel 38 (och inte strykas som de motsvarande ändrade 
områdena). Detta ändringsförslag hänger samman med samma ledamots ändringsförslag 30 
om behovet av en enda definition av biomassa.

Ändringsförslag 336
Glenis Willmott

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iiia) Talg som utvunnits ur djurkroppar 
och används som bränsle i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […]/20 av den … om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 337
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Samförbränningsanläggningar med 
en installerad tillförd effekt under 500 kW 
i vilka högst 50 ton avfall från 
anläggningen behandlas per år, förutsatt 
att dessa anläggningar omfattas av ett 
nationellt tillståndssystem och att 
tillståndet innehåller krav på 
förbränningen, särskilt gränsvärden.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om avfallsförbränning, särskilt om tillståndsansökningar, gränsvärden och 
kontroll, är utformade för större avfallsmängder. Förbränningen av små mängder bör därför 
undantas från dessa särskilda regler och omfattas endast av de allmänna reglerna för 
avfallshanteringsanläggningar.

Ändringsförslag 338
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta kapitel ska inte gälla för 
värmebehandling av djurfett på 
ursprungsplatsen.
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Or. de

Motivering

Om man ser till sammansättningen kan djurfett jämföras med eldningsolja. Att tillämpa 
direktivet på förbränning av djurfett skulle skapa oproportionerliga bördor som inte är 
motiverade ur miljösynpunkt. Om djurfettet inte kan användas på den plats där djuret tas 
tillvara måste det dessutom transporteras till andra anläggningar.

Ändringsförslag 339
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 39 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den värme som alstras under 
förbrännings- och 
samförbränningsprocessen återvinns i 
görligaste mån, exempelvis genom 
produktion av värme, ånga eller el.

b) Den värme som alstras under 
förbrännings- och 
samförbränningsprocessen återvinns i 
görligaste mån, exempelvis genom 
kraftvärmealstring, produktion av
processånga, fjärrkyla eller fjärrvärme.

Or. en

Motivering

Omarbetningen får omfattande konsekvenser eftersom den främjar förbränningsanläggningar 
som enbart alstrar el jämfört med den tidigare ordalydelsen, då enbart värme och el 
beaktades. Detta är inte energieffektivt och främjar förbränning framför mer miljövänliga och 
energieffektiva metoder för avfallshantering. Allt fler anläggningar använder eller förbereder 
sig på att producera fjärrkyla.

Ändringsförslag 340
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 39 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Miniminormerna för energieffektivitet 
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enligt bästa tillgängliga teknik uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 341
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En uttrycklig förteckning över de 
avfallskategorier som får behandlas, på 
grundval av avfallskategorierna i den 
europeiska avfallsförteckningen som 
upprättats genom kommissionens beslut 
2000/532/EG, och med information om 
mängden av varje kategori avfall, när detta 
är lämpligt.

a) En uttrycklig förteckning över de 
avfallskategorier som får behandlas, om 
möjligt på grundval av avfallskategorierna 
i den europeiska avfallsförteckningen som 
upprättats genom kommissionens beslut 
2000/532/EG, och med information om 
mängden av varje kategori avfall, när detta 
är lämpligt.

Or. de

Motivering

Genom ändringsförslaget anpassas texten till det aktuella rättsläget. Härigenom blir det inte 
obligatoriskt att ta med avfallsförteckningen ord för ord. Om avfall klassificeras i enlighet 
med den europeiska avfallsförteckningen går det inte att ta hänsyn till olika avfallskvaliteter. 
Den informationen behövs för att avfallet ska kunna bearbetas på bästa sätt. Dessutom 
planeras en översyn av den europeiska avfallsförteckningen eftersom den är bristfällig.

Ändringsförslag 342
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En uttrycklig förteckning över de 
avfallskategorier som får behandlas, på 
grundval av avfallskategorierna i den 
europeiska avfallsförteckningen som 
upprättats genom kommissionens beslut 
2000/532/EG, och med information om 

a) En uttrycklig förteckning över de 
avfallskategorier som får behandlas, på 
grundval av de sexsiffriga
avfallskategorierna i den europeiska 
avfallsförteckningen som upprättats genom 
kommissionens beslut 2000/532/EG, med 
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mängden av varje kategori avfall, när detta 
är lämpligt.

information om den tillåtna mängden av 
varje kategori avfall i tillämpliga fall.

Or. en

Motivering

Tillståndet måste gälla för väl fastställda avfallskategorier och anläggningens totala 
förbränningskapacitet bör vara kopplad till den högsta mängd avfall som får skickas till den 
berörda anläggningen varje år.

Ändringsförslag 343
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Anläggningens totala 
förbränningskapacitet eller 
samförbränningskapacitet för avfall.

b) Anläggningens totala 
förbränningskapacitet eller 
samförbränningskapacitet för avfall och 
den högsta mängd avfall per år som skulle 
kunna behandlas genom förbränning 
eller samförbränning.

Or. en

Motivering

Tillståndet måste gälla för väl fastställda avfallskategorier och anläggningens totala 
förbränningskapacitet bör vara kopplad till den högsta mängd avfall som får skickas till den 
berörda anläggningen varje år.

Ändringsförslag 344
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Det minsta och det högsta massflödet av b) För samförbränningsanläggningar, det 
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sådant farligt avfall, avfallets lägsta och 
högsta värmevärde samt maximalt innehåll 
av PCB, PCP, klor, fluor, svavel, 
tungmetaller och andra förorenande 
ämnen.

minsta och det högsta massflödet av sådant 
farligt avfall, avfallets lägsta och högsta 
värmevärde samt maximalt innehåll av 
förorenande ämnen (t.ex. PCB, PCP, klor, 
fluor, svavel, arsenik) och tungmetaller 
(t.ex. Sb, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Hg, Zn).

Or. de

Motivering

”Förorenande ämnen” är ett brett begrepp som bör förtydligas genom konkreta exempel. 
Detsamma gäller ”tungmetaller”.

Ändringsförslag 345
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 45.4 c får avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningen eller 
enskilda ugnar som ingår i en 
avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggning under inga 
förhållanden fortsätta att oavbrutet bränna 
avfall med överskridna 
utsläppsgränsvärden i längre tid än 
fyra timmar.

6. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 45.4 c får avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningen eller 
enskilda ugnar som ingår i en 
avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggning under inga 
förhållanden fortsätta att oavbrutet bränna 
avfall i längre tid än fyra timmar om de
utsläppsgränsvärden som anges i 
bilaga VI, delarna 3, 4 och 5 överskrids.

Or. en

Motivering

De utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik är de som kan förväntas uppnås 
till följd av en specifik sektors tillämpning av den teknik som enligt det relevanta 
referensdokumentet ska användas för att uppfylla de utsläppsgränsvärden som fastställs i 
direktivet om avfallsförbränning. Onormala driftsförhållanden bör definieras i samband med 
dessa rättsligt bindnande utsläppsgränsvärden.
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Ändringsförslag 346
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhetsutövaren ska i händelse av 
haveri inskränka eller stoppa driften så 
snart som detta är praktiskt möjligt till dess 
att normal drift kan återupptas.

Verksamhetsutövaren ska i händelse av 
haveri inskränka eller stoppa driften så 
snart som detta är praktiskt möjligt till dess 
att normal drift kan återupptas samt 
underrätta de behöriga myndigheterna 
snarast möjligt.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna måste informeras om alla driftsstörningar vid anläggningen.

Ändringsförslag 347
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) När de kontinuerliga mätningarna visar 
att ett utsläppsgränsvärde har överskridits 
till följd av störningar eller fel i 
rökgasreningsutrustningen.

c) När de kontinuerliga mätningarna visar 
att ett utsläppsgränsvärde som anges i 
delarna 3, 4 och 5 av bilaga VI har 
överskridits till följd av störningar eller fel 
i rökgasreningsutrustningen.

Or. en

Motivering

De utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik är de som kan förväntas uppnås 
till följd av en specifik sektors tillämpning av den teknik som enligt det relevanta 
referensdokumentet ska användas för att uppfylla de utsläppsgränsvärden som fastställs i 
direktivet om avfallsförbränning. Onormala driftsförhållanden bör definieras i samband med 
dessa rättsligt bindnande utsläppsgränsvärden.
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Ändringsförslag 348
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Verksamhetsutövaren ska bestämma 
mängden avfall för varje avfallskategori, 
enligt den europeiska avfallsförteckningen 
upprättad genom kommissionens beslut 
2000/532/EG, innan avfallet tas emot på 
avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningen.

2. Verksamhetsutövaren ska bestämma 
mängden avfall för varje avfallskategori, 
om möjligt enligt den europeiska 
avfallsförteckningen upprättad genom 
kommissionens beslut 2000/532/EG, innan 
avfallet tas emot på avfallsförbrännings-
eller samförbränningsanläggningen.

Or. de

Motivering

Genom ändringsförslaget anpassas texten till det aktuella rättsläget. Härigenom blir det inte 
obligatoriskt att ta med avfallsförteckningen ord för ord. Om avfall klassificeras i enlighet 
med den europeiska avfallsförteckningen går det inte att ta hänsyn till olika avfallskvaliteter. 
Den informationen behövs för att avfallet ska kunna bearbetas på bästa sätt. Dessutom 
planeras en översyn av den europeiska avfallsförteckningen eftersom den är bristfällig.

Ändringsförslag 349
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Avfall som förbränns i 
samförbränningsanläggningar ska 
uppfylla kraven i bilaga VI del 9.

Or. de

Motivering

Se ändringsförslaget till bilaga VI del 9 (ny). För att begränsa mängden föroreningar i avfall 
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och produkter bör det fastställas gränsvärden för minimikvaliteten på det avfall som 
förbränns i samförbränningsanläggningar och införas bestämmelser om kvalitetssäkring.

Ändringsförslag 350
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den behöriga myndigheten får medge 
undantag från punkterna 2, 3 och 4 för 
avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar som ingår i 
en anläggning som omfattas av kapitel II 
och endast förbränner eller samförbränner 
avfall som uppstår inom den anläggningen.

5. Den behöriga myndigheten får medge 
undantag från punkterna 2, 3 och 4 för 
avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningar som endast 
förbränner eller samförbränner avfall som 
uppstår inom den anläggningen.

Or. de

Motivering

Genom ändringsförslaget anpassas texten till det aktuella rättsläget. Det är oklart varför 
detta undantag bara skulle gälla stora anläggningar och inte små, alltså sådana som inte 
omfattas av kapitel II.

Ändringsförslag 351
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Restprodukter ska minimeras i fråga om 
mängd och skadlighet. Restprodukterna ska 
där det är lämpligt återvinnas direkt i 
anläggningen eller utanför denna.

1. Restprodukter ska minimeras i fråga om 
mängd och skadlighet. Restprodukterna ska 
där det är lämpligt behandlas direkt i 
anläggningen eller utanför denna.

Or. de
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Motivering

Behandling omfattar både återvinning och bortskaffning. I miljöhänseende är det ibland 
bättre att bortskaffa avfall inom anläggningen än att återvinna det på annat håll, eftersom 
återvinningen kräver längre transporter. Denna typ av behandling bör därför inte uteslutas.

Ändringsförslag 352
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan beslut fattas om på vilka sätt de 
olika restprodukterna ska bortskaffas eller 
återvinnas ska erforderliga analyser göras 
för att bestämma deras fysikaliska och 
kemiska egenskaper samt deras 
föroreningspotential. Analyserna ska gälla 
den totala lösliga fraktionen och den 
lösliga fraktionen av tungmetaller.

3. Innan beslut fattas om på vilka sätt de 
olika restprodukterna ska bortskaffas eller 
återvinnas ska erforderliga analyser göras 
för att bestämma deras fysikaliska och 
kemiska egenskaper samt deras 
föroreningspotential.

Or. de

Motivering

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.
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Ändringsförslag 353
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 52 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. befintlig anläggning: en anläggning i 
drift som har meddelats tillstånd före den 
1 april 2001 eller har lämnat in en 
fullständig tillståndsansökan före den 
1 april 2001, under förutsättning att 
anläggningen togs i drift senast den 
1 april 2002.

utgår

Or. pl

Motivering

I artikel 3.3 förklaras begreppet anläggning exakt. Det finns inget behov att upprepa 
definitionen ännu en gång, särskilt med tanke på att det är en befintlig anläggning som 
definieras.

Ändringsförslag 354
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 52 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. organisk förening: en förening som 
innehåller åtminstone elementet kol och 
ett eller flera av väte, halogener, syre, 
svavel, fosfor, kisel eller kväve, med 
undantag av koloxider och oorganiska 
karbonater och bikarbonater.

Or. en

Motivering

Denna definition bör finnas i artikel 52 i stället för i artikel 3 av skäl som anges i 
motiveringen till ändringsförslaget rörande artikel 3.
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Ändringsförslag 355
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 52 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. flyktig organisk förening: en organisk 
förening som vid 293,15 K har ett 
ångtryck av minst 0,01 kPa eller som har 
motsvarande flyktighet under de särskilda 
användningsförhållandena.

Or. en

Motivering

Dessa definitioner bör finnas i artikel 52 i stället för i artikel 3 av skäl som anges i 
motiveringen till ändringsförslaget rörande artikel 3.

Ändringsförslag 356
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 52 – led 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. organiskt lösningsmedel: en flyktig 
organisk förening som, utan att genomgå 
någon kemisk förändring, används ensam 
eller tillsammans med andra agenser i 
något av följande syften: 
a) för att lösa upp råvaror, produkter eller 
avfallsprodukter,
b) som rengöringsmedel för att lösa upp 
föroreningar,
c) som lösningsmedel,
d) som dispergeringsmedel,
e) för reglering av viskositeten,
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f) för reglering av ytspänningen,
g) som mjukningsmedel,
h) som konserveringsmedel.

Or. en

Motivering

Dessa definitioner bör finnas i artikel 52 i stället för i artikel 3 av skäl som anges i 
motiveringen till ändringsförslaget rörande artikel 3.

Ändringsförslag 357
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 52 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. återanvändning: användning av 
organiska lösningsmedel som återvunnits 
från en anläggning i tekniskt eller 
kommersiellt syfte inbegripet användning 
som bränsle men undantaget slutlig 
hantering av sådana återvunna organiska 
lösningsmedel som avfall.

11. återanvändning: användning av 
organiska lösningsmedel som återvunnits 
från en anläggning i tekniskt eller 
kommersiellt syfte undantaget slutlig 
hantering av sådana återvunna organiska 
lösningsmedel som avfall.

Or. en

Motivering

Enligt den nyligen godkända hierarkin i ramdirektivet om avfall är den korrekta termen 
återvinning genom förbränning och inte återanvändning.
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Ändringsförslag 358
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om verksamhetsutövaren visar för den 
behöriga myndigheten att 
utsläppsgränsvärdet för flyktiga utsläpp 
inte är tekniskt och ekonomiskt 
genomförbart för en enskild anläggning, 
får den behöriga myndigheten, genom 
undantag från punkt 1 a, tillåta att 
utsläppen överskrider det 
utsläppsgränsvärdet, förutsatt att betydande 
risker för människors hälsa eller miljön 
inte kan förväntas och att 
verksamhetsutövaren visar för den 
behöriga myndigheten att bästa tillgängliga 
teknik används.

2. Om verksamhetsutövaren visar för den 
behöriga myndigheten att 
utsläppsgränsvärdet för flyktiga utsläpp 
inte är tekniskt och ekonomiskt 
genomförbart för en enskild anläggning, 
får den behöriga myndigheten, genom 
undantag från punkt 1 a, tillåta att 
utsläppen överskrider det 
utsläppsgränsvärdet, förutsatt att betydande 
risker för människors hälsa eller miljön 
inte kan förväntas och att 
verksamhetsutövaren visar för den 
behöriga myndigheten att bästa tillgängliga 
teknik används till fullo i enlighet med 
direktiv 98/24 om skydd av arbetstagares 
hälsa och säkerhet mot kemiska agenser.

Or. en

Motivering

Om man tillåter undantag från bestämmelserna om utsläppsnivåer vid en anläggning kan det 
skapa konflikt med hälsoskyddet för arbetstagare. De behöriga myndigheterna bör därför när 
de beviljar sådana undantag ta hänsyn även till bestämmelserna i direktiv 98/24 och grunda 
sitt beslut enbart på tekniska orsaker.

Ändringsförslag 359
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 57 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artikel 8 får 
medlemsstaterna begära att 
verksamhetsutövaren ska lämna in 
rapporten endast på begäran av den 
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behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 360
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 59 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informationen ska uppdateras och
offentliggöras online på de officiella 
EU-språken. 

Or. en

Motivering

I enlighet med Århuskonventionen och med den online-tillgång till andra relevanta uppgifter 
och rapporter som begärs i andra ändringsförslag till direktivet bör denna typ av information 
uppdateras och finnas tillgänglig online. 
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Ändringsförslag 361
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resultaten av den kontroll av utsläpp 
som krävs enligt artikel 55 och som finns 
hos den behöriga myndigheten ska göras 
tillgängliga för allmänheten.

2. Resultaten av den kontroll av utsläpp 
som krävs enligt artikel 55 och som finns 
hos den behöriga myndigheten ska göras 
tillgängliga för allmänheten, t.ex. på 
Internet.

Or. pl

Motivering

Det enklaste sättet att göra uppgifter tillgängliga för allmänheten är att publicera dem på 
Internet.

Ändringsförslag 362
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
information görs tillgänglig för 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv, om representativa uppgifter om 
utsläpp och annan miljöpåverkan, om 
utsläppsgränsvärden och om användningen 
av bästa tillgängliga teknik i enlighet med 
artiklarna 15 och 16.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
information görs permanent tillgänglig för 
kommissionen och allmänheten om 
genomförandet av detta direktiv, om 
representativa uppgifter om 
anläggningarnas kapacitet, utsläpp och 
annan miljöpåverkan, om 
utsläppsgränsvärden och om användningen 
av bästa tillgängliga teknik i enlighet med 
artiklarna 15 och 16.

Medlemsstaterna ska utveckla och 
regelbundet uppgradera sina 
informationssystem för att i ett elektroniskt 
format tillhandahålla den information som 
avses i första stycket.

Medlemsstaterna ska utveckla och 
regelbundet uppgradera sina 
informationssystem för att i ett elektroniskt 
format och på permanent basis 
tillhandahålla allmänheten den 
information som avses i första stycket med 
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hänsyn till det vägledande dokumentet om 
förbättrad insamling och inlämning av 
uppgifter för att kunna dra användbara 
slutsatser om bästa tillgängliga teknik.

Medlemsstaterna ska sörja för att 
samtliga resultat från den kontroll av 
utsläpp och miljön som avses i 
artiklarna 35, 43, 55 och 65 
tillgängliggörs för det informationsutbyte 
som anges i artikel 29.2. 

Or. en

Motivering

För att den faktiska situationen ska kunna analyseras objektivt bör de som utarbetar 
BAT-referensdokumenten kunna dra användbara slutsatser om bästa tillgängliga teknik 
utifrån tillförlitliga uppgifter från medlemsstaternas kontroll i enlighet med detta direktiv. 
Eftersom dessa uppgifter finns tillgängliga för medlemsstaterna i elektroniskt format bör de 
offentliggöras. Forumet för informationsutbyte antog nyligen ett vägledande dokument som 
bör ligga till grund för beslutet om vilket format och innehåll uppgifterna ska ha.

Ändringsförslag 363
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
information görs tillgänglig för 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv, om representativa uppgifter om 
utsläpp och annan miljöpåverkan, om 
utsläppsgränsvärden och om användningen 
av bästa tillgängliga teknik i enlighet med 
artiklarna 15 och 16.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
information systematiskt görs tillgänglig 
för kommissionen och allmänheten om 
genomförandet av detta direktiv, om 
representativa uppgifter om 
anläggningarnas kapacitet, utsläpp och 
annan miljöpåverkan, om 
utsläppsgränsvärden och om användningen 
av bästa tillgängliga teknik i enlighet med 
artiklarna 15 och 16.

Medlemsstaterna ska utveckla och 
regelbundet uppgradera sina 
informationssystem för att i ett elektroniskt 
format tillhandahålla den information som 

Medlemsstaterna ska utveckla och 
regelbundet uppgradera sina 
informationssystem för att i ett elektroniskt 
format tillhandahålla allmänheten den 
information som avses i första stycket med 
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avses i första stycket. hänsyn till det vägledande dokumentet om 
förbättrad insamling och inlämning av 
uppgifter för att kunna dra användbara 
slutsatser om bästa tillgängliga teknik.

Medlemsstaterna ska sörja för att 
samtliga resultat från utsläppskontrollen 
tillgängliggörs för det informationsutbyte 
som anges i artikel 29.

Or. en

Motivering

EPER/EPRTR offentliggör uppgifter om samlade årliga utsläpp per anläggning, som blir 
användbara för allmänheten endast om de sätts i relation till uppgifterna om kapacitet, så att 
det går att dra ifrån produktrelaterade utsläppsnivåer enligt IPPC. Genom att platsspecifika 
utsläppsgränsvärden offentliggörs kan den berörda allmänheten kontrollera om samma 
normer tillämpas i stora delar av EU.

Ändringsförslag 364
Marcello Vernola

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
information görs tillgänglig för 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv, om representativa uppgifter om 
utsläpp och annan miljöpåverkan, om 
utsläppsgränsvärden och om användningen 
av bästa tillgängliga teknik i enlighet med 
artiklarna 15 och 16.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
information görs tillgänglig för 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv, om representativa uppgifter om 
utsläpp och annan miljöpåverkan, om 
utsläppsgränsvärden, om användningen av 
bästa tillgängliga teknik i enlighet med 
artiklarna 15 och 16 och om de undantag 
som beviljas i enlighet med artikel 16.3, 
inbegripet förteckningen över berörda 
anläggningar och deras utsläppsnivåer 
jämfört med bästa tillgängliga teknik.

Or. en
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Motivering

Undantagen bör vara så begränsade som möjligt.

Ändringsförslag 365
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
information om de undantag som beviljas 
i enlighet med artikel 16.3, inbegripet 
uppgifter om de berörda anläggningarnas 
namn och om utsläppsnivåerna jämfört 
med bästa tillgängliga teknik.

Or. en

Motivering

För att kommissionen ska ha alla verktyg den behöver för att kunna övervaka tillämpningen 
av direktivet och i synnerhet bedöma hur undantagen från bestämmelserna om bästa 
tillgängliga teknik har utnyttjats måste man kräva att medlemsstaterna avger specifika 
uppgifter om hur denna möjlighet utnyttjats. Dessutom bör medlemsstaternas uppgifter om 
användningen av bästa tillgängliga teknik och utsläppsnivåerna också användas inom ramen 
för översynen av BAT-referensdokumenten. Sammanfattande offentliga rapporter om 
tillämpningen bör utarbetas i informationssyfte.

Ändringsförslag 366
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information som avses i första stycket 
ska tillgängliggöras i ett format som ska 
användas vid informationsutbytet i 
enlighet med artikel 14.
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Or. en

Motivering

För att kommissionen ska ha alla verktyg den behöver för att kunna övervaka tillämpningen 
av direktivet och i synnerhet bedöma hur undantagen från bestämmelserna om bästa 
tillgängliga teknik har utnyttjats måste man kräva att medlemsstaterna avger specifika 
uppgifter om hur denna möjlighet utnyttjats. Dessutom bör medlemsstaternas uppgifter om 
användningen av bästa tillgängliga teknik och utsläppsnivåerna också användas inom ramen 
för översynen av BAT-referensdokumenten. Sammanfattande offentliga rapporter om 
tillämpningen bör utarbetas i informationssyfte.

Ändringsförslag 367
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utveckla och 
regelbundet uppgradera sina 
informationssystem för att i ett elektroniskt 
format tillhandahålla den information som 
avses i första stycket.

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

Or. en

Motivering

För att kommissionen ska ha alla verktyg den behöver för att kunna övervaka tillämpningen 
av direktivet och i synnerhet bedöma hur undantagen från bestämmelserna om bästa 
tillgängliga teknik har utnyttjats måste man kräva att medlemsstaterna avger specifika 
uppgifter om hur denna möjlighet utnyttjats. Dessutom bör medlemsstaternas uppgifter om 
användningen av bästa tillgängliga teknik och utsläppsnivåerna också användas inom ramen 
för översynen av BAT-referensdokumenten. Sammanfattande offentliga rapporter om 
tillämpningen bör utarbetas i informationssyfte.
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Ändringsförslag 368
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporterna ska också inbegripa 
referensinformation om anläggningarnas 
specifika utsläpp jämfört med de 
utsläppsnivåer som anges i dokumenten 
om bästa tillgängliga teknik.

Or. fi

Ändringsförslag 369
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 69.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 370
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 68 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom ett år efter slutförandet av det 
relevanta BAT-referensdokumentet ska 
kommissionen, om det är nödvändigt för 
överensstämmelsen med bästa tillgängliga 
teknik, ändra delarna 1 och 2 i bilaga V, 
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delarna 3, 4 och 5 i bilaga VI, delarna 2, 3 
och 4 i bilaga VII och delarna 1 och 3 i 
bilaga VIII genom att i tillämpliga fall 
fastställa strängare utsläppsgränsvärden 
som minimikrav i syfte att begränsa 
utsläppen.
Inom ett år efter avslutandet av det 
informationsutbyte som anges i artikel 29 
och på grundval av 
BAT-referensdokumentet ska 
kommissionen fastställa andra 
utsläppsgränsvärden än de som nämns i 
första stycket som minimikrav för 
verksamheter och anläggningar som 
omfattas av detta direktiv. Sådana 
minimikrav ska vara inriktade på de 
berörda verksamheternas eller 
anläggningarnas huvudsakliga avsevärda 
miljöpåverkan och ska överensstämma 
med de utsläppsnivåer som motsvarar 
bästa tillgängliga teknik enligt de 
BAT-referensdokument som avses i första 
stycket. 

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 371
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 68 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, på grundval av bästa Kommissionen ska, på grundval av bästa 
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tillgängliga teknik, anpassa delarna 3 och 4 
i bilaga V, delarna 1, 2, 6, 7 och 8 i bilaga 
VI, delarna 1, 5, 6, 7 och 8 i bilaga VII och 
delarna 2 och 4 i bilaga VIII till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

tillgängliga teknik, anpassa delarna 3 och 4 
i bilaga V, delarna 1, 2, 6, 7 och 8 i bilaga 
VI, delarna 1, 5, 6, 7 och 8 i bilaga VII och 
delarna 2, 4 och 5 i bilaga VIII till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 372
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 68 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, på grundval av bästa 
tillgängliga teknik, anpassa delarna 3 och 
4 i bilaga V, delarna 1, 2, 6, 7 och 8 i 
bilaga VI, delarna 1, 5, 6, 7 och 8 i bilaga 
VII och delarna 2 och 4 i bilaga VIII till 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.

Kommissionen ska, på grundval av bästa 
tillgängliga teknik, anpassa bilagorna V, 
VI, VII och VIII till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen.

Or. en

Motivering

Syftet är att utvidga det föreskrivande förfarandet med kontroll till att omfatta alla delar av 
bilagorna, så att de kan uppdateras på ett effektivt sätt mot bakgrund av den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen.
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Ändringsförslag 373
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 68a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 68a
Minimikrav

1. Minimikrav för att begränsa utsläppen 
(gränsvärden för utsläpp) och fastställa 
krav på övervakning och efterlevnad får 
antas om det finns belägg för att sådana 
minimikrav skulle gynna folkhälso- och 
miljöskyddet.
Vid bedömningen av behovet av 
minimikrav ska hänsyn tas till de berörda 
industriverksamheternas miljöpåverkan 
och graden av användning av bästa 
tillgängliga teknik inom dessa 
verksamheter. 
De åtgärder som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 69.2.
2. Sådana minimikrav ska vara inriktade 
på de berörda verksamheternas 
huvudsakliga miljöpåverkan och 
överensstämma med bästa tillgängliga 
teknik.

Or. en

Motivering

Tillägg av en särskild artikel om minimikrav (liknande de nyligen antagna bestämmelserna i 
ramdirektivet om avfall) som ska antas genom ett kommittéförfarande. Detta ändringsförslag 
läggs fram i stället för föredragandens förslag om ett ”europeiskt säkerhetsnät”. Detta gäller 
enbart om det finns ett behov på grund av miljöskyddet och på basis av erfarenheterna av 
genomförandet av lagstiftningen och graden av användning av bästa tillgängliga teknik. Det 
är ett effektivt verktyg för att bidra till användningen av bästa tillgängliga teknik i fall då 
efterlevnaden av de nya kraven om bästa tillgängliga teknik inte är tillfredsställande.
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Ändringsförslag 374
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
sanktioner som ska tillämpas vid 
överträdelse av de nationella bestämmelser 
som antas i enlighet med detta direktiv. De 
sanktioner som fastställs ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
[dag/månad/år (t.ex. 1 januari 2011)] och 
ska snarast möjligt anmäla varje 
efterföljande ändring av dem.

I enlighet med principen om att 
förorenaren ska betala och 
proportionalitetsprincipen ska 
medlemsstaterna fastställa vilka sanktioner 
som ska tillämpas vid överträdelse av de 
nationella bestämmelser som antas i 
enlighet med detta direktiv. De sanktioner 
som fastställs ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
[dag/månad/år (t.ex. 1 januari 2011)] och 
ska snarast möjligt anmäla varje 
efterföljande ändring av dem.

Or. pl

Ändringsförslag 375
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direktiv 2001/80/EG, ändrat genom de 
rättsakter som anges i del A i bilaga IX, 
ska upphöra att gälla från och med den 
1 januari 2016, dock utan att det påverkar 
medlemsstaternas skyldigheter när det 
gäller de tidsfrister för införlivande i 
nationell lagstiftning och tillämpning av 
dessa direktiv som anges i del B i 
bilaga IX.

2. Direktiv 2001/80/EG, ändrat genom de 
rättsakter som anges i del A i bilaga IX, 
ska upphöra att gälla från och med den 
1 januari 2014, dock utan att det påverkar 
medlemsstaternas skyldigheter när det 
gäller de tidsfrister för införlivande i 
nationell lagstiftning och tillämpning av 
dessa direktiv som anges i del B i 
bilaga IX.

Or. en
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Motivering

Det finns ingen anledning att ge stora förbränningsanläggningar två års tidsfrist. Ska kopplas 
till den föreslagna strykningen av artikel 73.3.

Ändringsförslag 376
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För anläggningar som avses i bilaga I, i 
punkterna 1.2, 1.3, 1.4, 2.1–2.4, punkt 2.5 a 
och b, punkterna 2.6, 3, 4.1–4.6, 5.1, 5.2, 
punkt 5.3 a och b, punkt 5.4, punkt 6.1 a 
och b, punkterna 6.2–6.5, punkt 6.6 b och 
c, punkterna 6.7 och 6.8 samt för 
anläggningar som avses i punkt 1.1 med en 
installerad tillförd effekt på minst 50 MW
och anläggningar som avses i punkt 6.6 a 
med mer än 40 000 platser för fjäderfä och 
som är i drift och har tillstånd eller har 
lämnat in en fullständig tillståndsansökan 
före den dag som avses i artikel 71.1, under 
förutsättning att anläggningarna tas i drift 
senast ett år efter den dagen, ska 
medlemsstaterna tillämpa de bestämmelser 
i lagar och andra författningar som antas i 
enlighet med artikel 71.1 från och med den
[dag/månad/år (t.ex. 1 januari 2014, dvs. 
3 år efter ikraftträdandet)].

1. För anläggningar som avses i bilaga I, i 
punkterna 1.2, 1.3, 1.4, 2.1–2.4, punkt 2.5 a 
och b, punkterna 2.6, 3, 4.1–4.6, 5.1, 5.2, 
punkt 5.3 a och b, punkt 5.4, punkt 6.1 a 
och b, punkterna 6.2–6.5, punkt 6.6 b och 
c, punkterna 6.7 och 6.8 samt för 
anläggningar som avses i punkt 1.1 med en 
installerad tillförd effekt på minst 20 MW
och anläggningar som avses i punkt 6.6 a 
med mer än 36 000 platser för fjäderfä och 
som är i drift och har tillstånd eller har 
lämnat in en fullständig tillståndsansökan 
före den dag som avses i artikel 71.1, under 
förutsättning att anläggningarna tas i drift 
senast ett år efter den dagen, ska 
medlemsstaterna tillämpa de bestämmelser 
i lagar och andra författningar som antas i 
enlighet med artikel 71.1 från och med den
[dag/månad/år (t.ex. 1 januari 2012, dvs. 
1 år efter ikraftträdandet)].

Or. en

Motivering

Det måste ges en tidsfrist på två år innan bestämmelserna om stora 
förbränningsanläggningar och andra förtecknade anläggningar ska träda i kraft. 
IPPC-direktivet antogs 1996 och skulle införlivas i den nationella lagstiftningen senast den 
30 oktober 1999, medan alla befintliga anläggningar måste uppfylla direktivets bestämmelser 
till fullo först den 30 oktober 2007. Medlemsstaterna hade således 11 år på sig att trygga 
efterlevnaden av denna lagstiftning. Eftersom denna omarbetning inte i någon avsevärd 
utsträckning medför anpassningar och införlivande på nationell nivå bör den första 
tidsfristen för införlivande fastställas till den 1 januari 2012.
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Ändringsförslag 377
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För anläggningar som avses i bilaga I, i 
punkterna 2.5 c, 5.3 c–e, 6.1 c, 6.9 och 6.10 
samt för anläggningar som avses i punkt 
1.1 med en installerad tillförd effekt på 
mindre än 50 MW och anläggningar som 
avses i punkt 6.6 a med mindre än 40 000 
platser för fjäderfä och som är i drift före 
den dag som avses i artikel 71.1, ska 
medlemsstaterna tillämpa de bestämmelser 
i lagar och andra författningar som antas i 
enlighet med artikel 71.1 från och med den 
[dag/månad/år (t.ex. 1 juli 2015, dvs. 
4,5 år efter ikraftträdandet)].

2. För anläggningar som avses i bilaga I, i 
punkterna 2.5 c, 5.3 c–e, 6.1 c, 6.9 och 6.10 
samt för anläggningar som avses i punkt 
1.1 med en installerad tillförd effekt på 
mindre än 50 MW och anläggningar som 
avses i punkt 6.6 a med mindre än 36 000 
platser för fjäderfä och som är i drift före 
den dag som avses i artikel 71.1, ska 
medlemsstaterna tillämpa de bestämmelser 
i lagar och andra författningar som antas i 
enlighet med artikel 71.1 från och med den 
[dag/månad/år (t.ex. 1 juli 2015, dvs. 
2,5 år efter ikraftträdandet)].

Or. en

Motivering

Det måste ges en tidsfrist på två år innan bestämmelserna om stora 
förbränningsanläggningar och andra förtecknade anläggningar ska träda i kraft. 
IPPC-direktivet antogs 1996 och skulle införlivas i den nationella lagstiftningen senast den 
30 oktober 1999, medan alla befintliga anläggningar måste uppfylla direktivets bestämmelser 
till fullo först den 30 oktober 2007. Medlemsstaterna hade således 11 år på sig att trygga 
efterlevnaden av denna lagstiftning. Eftersom denna omarbetning inte i någon avsevärd 
utsträckning medför anpassningar och införlivande på nationell nivå bör den första 
tidsfristen för införlivande fastställas till den 1 januari 2012.
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Ändringsförslag 378
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För förbränningsanläggningar som 
omfattas av kapitel III ska 
medlemsstaterna tillämpa de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som antas i enlighet med 
artikel 71.1 från och med den 
1 januari 2016.

utgår

Or. en

Motivering

Samma bestämmelser om tillämpningen av direktivet bör gälla för dessa anläggningar som 
för övriga anläggningar.

Ändringsförslag 379
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För förbränningsanläggningar som 
omfattas av kapitel III ska medlemsstaterna 
tillämpa de bestämmelser i lagar och andra 
författningar som antas i enlighet med 
artikel 71.1 från och med den 1 januari 
2016.

3. För förbränningsanläggningar som 
omfattas av kapitel III ska medlemsstaterna 
tillämpa de bestämmelser i lagar och andra 
författningar som antas i enlighet med 
artikel 71.1 från och med den 
1 januari 2014.

Or. en

Motivering

Det måste ges en tidsfrist på två år innan bestämmelserna om stora 
förbränningsanläggningar och andra förtecknade anläggningar ska träda i kraft. 
IPPC-direktivet antogs 1996 och skulle införlivas i den nationella lagstiftningen senast den 
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30 oktober 1999, medan alla befintliga anläggningar måste uppfylla direktivets bestämmelser 
till fullo först den 30 oktober 2007. Medlemsstaterna hade således 11 år på sig att trygga 
efterlevnaden av denna lagstiftning. Eftersom denna omarbetning inte i någon avsevärd 
utsträckning medför anpassningar och införlivande på nationell nivå bör den första 
tidsfristen för införlivande fastställas till den 1 januari 2012.

Ändringsförslag 380
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För förbränningsanläggningar som 
omfattas av kapitel III ska 
medlemsstaterna tillämpa de bestämmelser 
i lagar och andra författningar som antas i 
enlighet med artikel 71.1 från och med den 
1 januari 2016.

3. För förbränningsanläggningar som 
omfattas av artikel 33.3 och del 2 i 
bilaga V ska medlemsstaterna tillämpa de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som antas i enlighet med 
artikel 71.1 från och med den 1 januari 
2016.

För förbränningsanläggningar som 
omfattas av artikel 33.2 och del 1 i 
bilaga V ska medlemsstaterna tillämpa de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som antas i enlighet med 
artikel 71.1 från och med den 
1 januari 2020.

Or. en

Motivering

Det är av flera olika anledningar oklart hur den framtida europeiska energimixen och 
efterfrågan kommer att se ut, bland annat beroende på utvecklingen inom ramen för direktivet 
om nationella utsläppstak, översynen av gemenskapens system för handel med utsläppsrätter 
och direktivet om avskiljning och lagring av koldioxid. En av energisektorns främsta uppgifter 
är att hantera övergången mot en energimix med låga koldioxidutsläpp, en process som 
kommer att kräva nya investeringar och en viss kapacitetssänkning. Det är därför mycket 
viktigt att det nya direktivet om industriutsläpp behandlar frågan om tidsramen utan att det 
medför ytterligare kostnader för befintliga anläggningar som förväntas läggas ned.
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Ändringsförslag 381
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För förbränningsanläggningar som 
samförbränner avfall ska del 4 punkt 3.1 i 
bilaga VI tillämpas till och med den 
31 december 2015.

utgår

Or. en

Motivering

Samma bestämmelser om tillämpningen av direktivet bör gälla för dessa anläggningar som 
för övriga anläggningar.


	743551sv.doc

