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Ændringsforslag 382
Robert Sturdy

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når den samlede nominelle indfyrede 
termiske effekt for anlæg henhørende 
under punkt 1.1 skal beregnes, medregnes 
kun den normale driftskapacitet for 
fyringsanlæg, der bruges i 
sundhedsvæsnet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag anerkender behovet for en betydelig standbykapacitet på hospitaler, 
hvilket er afgørende for at sikre kontinuitet i patientbehandlingen i tilfælde af strømsvigt. 
Forslaget undgår også at sanktionere hospitaler for deres potentiale for emissioner i stedet 
for de faktiske emissioner.

Ændringsforslag 383
Glenis Willmott

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når den samlede nominelle indfyrede 
termiske effekt for anlæg henhørende 
under punkt 1.1 skal beregnes, medregnes 
kun den normale driftskapacitet for 
fyringsanlæg, der bruges i 
sundhedsvæsnet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag anerkender behovet for en betydelig standbykapacitet på hospitaler, 
hvilket er afgørende for at sikre kontinuitet i patientbehandlingen i tilfælde af strømsvigt. 
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Forslaget undgår også at straffe hospitaler for deres potentiale for emissioner i stedet for de 
faktiske emissioner.

Ændringsforslag 384
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når den samlede nominelle indfyrede 
termiske effekt for anlæg henhørende 
under punkt 1.1 skal beregnes, medregnes 
ikke fyringsanlæg der har en nominel 
indfyret termisk effekt på under 50 MW 
og drives i højst 350 timer om året.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der bør under additionen af kapaciteterne tages hensyn til forbrændingsenheder med en 
varmeeffekt på 3-50 MW for at afgøre, om disse forbrændingsenheder overgår dette direktivs 
tærskel på 20 MW.

Ændringsforslag 385
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når den samlede nominelle indfyrede 
termiske effekt for anlæg henhørende 
under punkt 1.1 skal beregnes, medregnes 
ikke fyringsanlæg der har en nominel 
indfyret termisk effekt på under 50 MW 
og drives i højst 350 timer om året.

udgår

Or. en
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Begrundelse

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total
industrial emissions of the pollutant SO2, NOx and Particulate Matter. Significant health and 
environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT that largely 
outweigh costs: Considering wider positive impacts total annual EU net benefits vary between 
13.9 – 58,7 billion Euros if LCP apply stricter level of BAT. The CAFE evaluation method 
also suggest for the major 100 plants the estimated health benefits are 3.4 times bigger than 
the estimated control costs (without including damage to ecosystems and buildings) and that 
22.823 premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 
highest emitters would have applied BAT. Combustion units with a thermal capacity between 
3-50 MW should be considered when adding together the capacities in order to determine 
whether those combustion units pass the 20 MW threshold of this Directive.

Ændringsforslag 386
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 2.5. – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) drift af non-ferro-metalstøberier, der 
fremstiller støbte metalprodukter, og hvis 
produktionskapacitet er større end 2,4 tons 
støbegods om dagen for bly og cadmium
eller 12 tons om dagen for alle andre 
metaller

c) drift af non-ferro-metalstøberier, der 
fremstiller støbte metalprodukter, og hvis 
produktionskapacitet er større end 2,4 tons 
om dagen for bly og cadmium eller 12 tons 
om dagen for alle andre metaller

Or. en

Begrundelse

Alle former for støbte metalprodukter er lige dårlige for miljøet. Ordet kan derfor slettes. 

Ændringsforslag 387
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 3.1.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1. Fremstilling af cementklinker i Fremstilling af cementklinker i roterovne 
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roterovne med en produktionskapacitet på 
mere end 500 tons/dag, eller kalk i 
roterovne eller andre ovne med en 
produktionskapacitet på mere end 50 
tons/dag.

med en produktionskapacitet på mere end 
50 tons/dag, eller kalk i roterovne eller 
andre ovne med en produktionskapacitet på 
mere end 50 tons/dag.

Or. en

Begrundelse

Grænseværdien for cementovne ser ud til at være ændret fra 50 tons om dagen til 500 tons om 
dagen ved en fejl. Dette skal rettes.

Ændringsforslag 388
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 3.5.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.5. Fremstilling af keramiske produkter 
ved brænding, navnlig tagsten, mursten, 
ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn, 
med en produktionskapacitet på mere end 
75 tons/dag, eller en sættetæthed pr. ovn på 
mere end 300 kg/m3

3.5. Fremstilling af keramiske produkter 
ved brænding, navnlig tagsten, mursten, 
ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn, 
med en produktionskapacitet på mere end 
75 tons/dag, og en sættetæthed pr. ovn på 
mere end 300 kg/m3

Or. xm

Begrundelse

Very small installations such as intermittent kilns, non-industrial kilns used in laboratories 
and craft works (with a kiln size of 1 or 2 m³) should remain outside the scope of the 
Directive. This amendment would render the criterion ‘kiln capacity exceeding 4 m³’ 
unnecessary to keep unintended installations out of the scope. At the same time it would 
harmonise and simplify the definition of ceramic installations across Europe whilst 
preserving the protection of the environment and reducing the administrative burden.
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Ændringsforslag 389
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 4.1. – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1. Fremstilling af organiske kemikalier, 
som f.eks.:

4.1. Fremstilling af organiske 
basiskemikalier, som f.eks.:

Or. en

Begrundelse

Det "omarbejdede forslag" har til formål gennem redaktionelle ændringer at klarlægge 
formuleringen og også at fastholde det nuværende omfang af den 
kemikaliefremstillingsvirksomhed, der er omfattet af IPPC-direktivet. Men fjernelsen af 
betegnelsen "basiskemikalier" vil kunne udvide omfanget ved potentielt at omfatte blandinger, 
hvor der forekommer kemiske påvirkninger. Dette vil påvirke mange sektorer, selv om det ikke 
er Kommissionens egentlige hensigt. Vi foreslår derfor, at man fastholder den oprindelige 
tekst for at bevare klarheden og retssikkerheden vedrørende det planlagte omfang.

Ændringsforslag 390
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 4.2. – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.2 Fremstilling af uorganiske kemikalier 
som f.eks.:

4.2 Fremstilling af uorganiske 
basiskemikalier, som f.eks.:

Or. en

Begrundelse

Det "omarbejdede forslag" har til formål gennem redaktionelle ændringer at klarlægge 
formuleringen og også at fastholde det nuværende omfang af den 
kemikaliefremstillingsvirksomhed, der er omfattet af IPPC-direktivet. Men fjernelsen af 
betegnelsen "basiskemikalier" vil kunne udvide omfanget ved potentielt at omfatte blandinger, 
hvor der forekommer kemiske påvirkninger. Dette vil påvirke mange sektorer, selv om det ikke 
er Kommissionens egentlige hensigt. Vi foreslår derfor, at man fastholder den oprindelige 
tekst for at bevare klarheden og retssikkerheden vedrørende det planlagte omfang. 
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Ændringsforslag 391
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 5.1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) oplagring med en oplagringskapacitet 
på over 10 tons

f) oplagring (D15, R13) med en samlet 
kapacitet på over 10 000 m3

Or. de

Begrundelse

Når det gælder oplagring, er det kun hensigtsmæssigt at anvende den samlede kapacitet som 
mængdetærskel. Godkendelserne vedrører også disse kapaciteter. Desuden bør man fortsat 
anvende klassificering i R- og D-koder, da disse anvendes i affaldsbranchen.

Ændringsforslag 392
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 5.2.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.2. Forbrænding af ufarligt affald hvor 
kapaciteten er større end 3 tons/time.

5.2. Forbrænding og medforbrænding af 
ufarligt affald hvor kapaciteten er større 
end 3 tons/time.

Or. en

Begrundelse

Eftersom emissionsniveauerne ligger tæt op af hinanden, skal medforbrænding af ufarligt 
affald indsættes i det omfang, som det er tilfældet i punkt 5.1 (c) for farligt affald.
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Ændringsforslag 393
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 5.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.2. Forbrænding af ufarligt affald hvor 
kapaciteten er større end 3 tons/time.

5.2. Forbrænding og medforbrænding af 
ufarligt affald hvor kapaciteten er større 
end 3 tons/time.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget er forbundet med ændringsforslaget om indsættelse af en ny betragtning 
23a.

Ændringsforslag 394
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 5.3.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.3. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af 
ufarligt affald hvor kapaciteten er 
større end 50 tons/dag, og hvorunder 
følgende aktiviteter finder sted:

5.3. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af 
ufarligt affald og hvorunder følgende 
aktiviteter finder sted:

Or. en

Begrundelse

Eftersom emissionsniveauerne ligger tæt op af hinanden, skal medforbrænding af ufarligt 
affald indsættes i det omfang, som det er tilfældet i punkt 5.1 (c) for farligt affald.

Andre typer affaldsbehandling, herunder dem, der behandler under 50 tons om dagen, bør på 
grund af de miljømæssige konsekvenser omfattes af direktivets anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 395
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 5.3. – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) biologisk behandling a) biologisk behandling (D8)

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag udvider IPPC-ordningen til også at omfatte kompost- og 
biogasanlæg. En sådan udvidelse er ikke berettiget, da disse aktiviteter i henseende til 
emissioner ikke kan sammenlignes med de aktiviteter, der allerede indgår i IPPC-ordningen.

Ændringsforslag 396
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 5.3. – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forbehandling af affald med henblik på 
medforbrænding

udgår

Or. de

Begrundelse

En udvidelse af IPPC-ordningen til også at omfatte denne aktivitet er ikke berettiget, da disse 
aktiviteter i henseende til emissioner ikke kan sammenlignes med de aktiviteter, der allerede 
indgår i IPPC-ordningen.
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Ændringsforslag 397
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 5.3. – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) behandling af slagger og aske udgår

Or. de

Begrundelse

En udvidelse af IPPC-ordningen til også at omfatte denne aktivitet er ikke berettiget, da disse 
aktiviteter i henseende til emissioner ikke kan sammenlignes med de aktiviteter, der allerede 
indgår i IPPC-ordningen.

Ændringsforslag 398
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 5.3. – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) behandling af slagger og aske (d) behandling af slagger og aske, der ikke 
hører under andre kategorier af 
industriaktiviteter;

Or. en

Begrundelse

Nogle af de nye aktiviteter, der er omfattet af Kommissionens forslag, er allerede delvist 
dækket ind under andre industrielle aktiviteter i bilag I. Det bør derfor præciseres, at nye 
aktiviteter henviser til de tilfælde, hvor de ikke allerede er dækket.
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Ændringsforslag 399
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 5.3. – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) behandling af metalskrot. udgår

Or. en

Begrundelse

IPPS-direktivet søger at omfatte særligt miljørelevante industriaktiviteter. Det ville ikke 
hænge sammen med det mål at omfatte simple mekaniske processer til behandling af 
metalskrot. Det nuværende Affaldsrammedirektiv giver desuden et fuldstændig tilstrækkeligt 
juridisk grundlag for kontrol med sådanne aktiviteter. Direktivet blev ved sin nylige revision i 
Parlamentet yderligere forbedret med hensyn til tilladelser, registreringer og 
minimumsstandarder.

Ændringsforslag 400
Kathy Sinnott

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 5.3. – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) behandling af metalskrot. udgår

Or. en

Begrundelse

IPPS-direktivet søger at omfatte særligt miljørelevante industriaktiviteter. Det ville ikke 
hænge sammen med det mål at omfatte simple mekaniske processer til behandling af 
metalskrot. Det nuværende Affaldsrammedirektiv giver desuden et fuldstændig tilstrækkeligt 
juridisk grundlag for kontrol med sådanne aktiviteter. Direktivet blev ved sin nylige revision i 
Parlamentet yderligere forbedret med hensyn til tilladelser, registreringer og 
minimumsstandarder.
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Ændringsforslag 401
Péter Olajos

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 5.3. – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) behandling af metalskrot. udgår

Or. en

Begrundelse

IPPS-direktivet søger at omfatte særligt miljørelevante industriaktiviteter. Det ville ikke 
hænge sammen med det mål at omfatte simple mekaniske processer til behandling af 
metalskrot. Det nuværende Affaldsrammedirektiv giver desuden et fuldstændig tilstrækkeligt 
juridisk grundlag for kontrol med sådanne aktiviteter. Direktivet blev ved sin nylige revision i 
Parlamentet yderligere forbedret med hensyn til tilladelser, registreringer og 
minimumsstandarder.

Ændringsforslag 402
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 5.3. – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) behandling af metalskrot. e) shredderanlæg for metalskrot (R4, 
R12).

Or. de

Begrundelse

En udvidelse af IPPC-ordningen til også at omfatte rene lagre for metalskrot er ikke 
berettiget, da denne aktivitet i henseende til emissioner ikke kan sammenlignes med de 
aktiviteter, der allerede indgår i IPPC-ordningen. Desuden bør man fortsat anvende 
klassificering i R- og D-koder, da disse anvendes i affaldsbranchen.
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Ændringsforslag 403
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 5.3. – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) behandling af metalskrot. (d) behandling af slagger og aske, der ikke 
hører under andre kategorier af 
industriaktiviteter;

Or. en

Begrundelse

Nogle af de nye aktiviteter, der er omfattet af Kommissionens forslag, er allerede delvist 
dækket ind under andre industrielle aktiviteter i bilag I. Det bør derfor præciseres, at nye 
aktiviteter henviser til de tilfælde, hvor de ikke allerede er dækket.

Ændringsforslag 404
Robert Sturdy

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 5.3.a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.3.a. Bilag I finder ikke anvendelse på 
biologiske og fysisk-kemiske 
behandlingsprocesser til nyttiggørelse af 
ufarligt affald allerede omfattet af direktiv 
91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning 
af byspildevand [EFT ref]1, hvis eneste 
resultat er behandlet slam, som defineret i 
direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986.
1 [EFT ref Tidende L 181 af 04/07/1986 s. 0006 -
0012 som en fodnote].

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af direktivet om rensning af byspildevand har ført til betydelige 
miljøforbedringer, der er blevet styrket af gennemførelsen af vandrammedirektivet og de 
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deraf afledte direktiver. Anvendelse af kravene til anden lovgivning i IPPC-direktivet ville 
derfor tilføje endnu et lag af regulering, hvilket er i modstrid med principperne om bedre 
regulering og forenkling af lovgivningen. Spildevandsbehandling hører desuden ikke under 
industrielle aktiviteter.

Ændringsforslag 405
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 5.4.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.4. Deponier, som modtager over 10 
tons/dag, eller har en samlet kapacitet på 
over 25 000 tons, undtagen deponier til 
inert affald.

5.4. Deponier, som har en samlet kapacitet 
på over 25 000 tons, undtagen deponier til 
inert affald (D1, D5, D12).

Or. de

Begrundelse

Når det gælder deponier, er det kun hensigtsmæssigt at anvende den samlede kapacitet som 
mængdetærskel. Godkendelserne vedrører også disse kapaciteter. Desuden bør man fortsat 
anvende klassificering i R- og D-koder, da disse anvendes i affaldsbranchen.

Ændringsforslag 406
Robert Sturdy

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 6.4. – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Drift af slagterier med en kapacitet til 
produktion af slagtekroppe på mere end 50 
tons/dag.

Drift af slagterier med en kapacitet til 
produktion af slagtekroppe på mere end 50 
tons/dag (gennemsnit på kvartalsbasis).

Or. en

Begrundelse

Det omarbejdede direktiv vil, som der står i udkastet, omfatte en række mindre slagterier, 
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foderstoffabrikker på bedrifter og flydende foderforarbejdningsenheder, som vil blive fanget 
af ændringer til punkt 6.4 i bilag 1. En genindførelse af ordene "det kvartalsmæssige 
gennemsnit" vil ikke straffe de mindre producenter, der har evnen til at nå en vis 
produktionsstørrelse, men ikke gør det.

Ændringsforslag 407
Robert Sturdy

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 6.4. – litra b – underpunkt ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) vegetabilske råstoffer med en kapacitet 
til produktion af færdige produkter på mere 
end 300 tons/dag

Drift af slagterier med en kapacitet til 
produktion af slagtekroppe på mere end 
300 tons/dag (gennemsnit på 
kvartalsbasis).

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til bilag I – punkt 6.4, litra a).

Ændringsforslag 408
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 6.4. – litra b – underpunkt ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) vegetabilske råstoffer med en kapacitet 
til produktion af færdige produkter på mere 
end 300 tons/dag

Drift af slagterier med en kapacitet til 
produktion af slagtekroppe på mere end 
300 tons/dag (gennemsnit på 
kvartalsbasis).

Or. en

Begrundelse

Denne reference betyder, at tallene for produktionen af færdige produkter ses i gennemsnit 
over en 3-måneders rullende periode. Toppe i den daglige produktion (hovedsagelig på grund 
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af variationen i råvarestrømme, der også afhænger af sæsonen / miljømæssige faktorer, der 
betinger landbrugsmæssige aktiviteter) bør ikke udløse IPPC-direktivet, hvis sådanne toppe 
udjævnes over en tremåneders periode. Der er derfor ingen grund til at ændre den nuværende 
fremgangsmåde.

Ændringsforslag 409
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 6.4 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) vegetabilske råstoffer med en kapacitet 
til produktion af færdige produkter på mere 
end 300 tons/dag

ii) vegetabilske råstoffer med en kapacitet 
til produktion af færdige produkter på mere 
end 300 tons/dag (gennemsnit på 
kvartalsbasis).

Or. fr

Begrundelse

Referenceperioden for vegetabilske råstoffer skal fortsat være på tre måneder. Det er en klar
regel, der er forståelig for såvel industrien og for de berørte myndigheder, og der er derfor 
ikke behov for at ændre den.

Den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester har i udtalelse af 6. juni 2008 klart 
anført, at Kommissionens foreslåede ændring indebærer en indholdsmæssig ændring af dette 
tekstafsnit i det omarbejdede forslag.

Ændringsforslag 410
Robert Sturdy

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 6.4. – litra b – underpunkt iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en blanding af animalske og 
vegetabilske råstoffer med en kapacitet til 
produktion af færdige produkter, som målt 
i tons/dag er større end:

iii) en blanding af animalske og 
vegetabilske råstoffer med en kapacitet til 
produktion af færdige produkter, som målt 
i tons/dag (gennemsnit på kvartalsbasis) er 
større end:
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– 75, hvis A er lig med 10 eller mere eller 75, hvorved mængden af vegetabilske 
råvarer, der er indeholdt i kapaciteten til 
at producere færdige produkter, skal 
divideres med 4.

– [300- (22,5 x A)] i alle andre tilfælde
hvor 'A' er andelen af animalsk materiale 
(i procent) i kapaciteten til produktion af 
færdige produkter.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til bilag I – punkt 6.4, litra a).

Ændringsforslag 411
Robert Sturdy

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 6.4. – litra b – underpunkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) animalske råstoffer (bortset fra 
ublandet  mælk) med en kapacitet til 
produktion af færdige produkter på mere 
end 75 tons/dag

animalske råstoffer (bortset fra ublandet 
mælk) med en kapacitet til produktion af 
færdige produkter på mere end 75 tons/dag 
(gennemsnit på kvartalsbasis).

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til bilag I – punkt 6.4, litra a).
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Ændringsforslag 412
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 6.4 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en blanding af animalske og 
vegetabilske råstoffer med en kapacitet til 
produktion af færdige produkter, som målt 
i tons/dag er større end:

iii) en blanding af animalske og 
vegetabilske råstoffer med en kapacitet til 
produktion af færdige produkter, som målt 
i tons/dag er større end:

– 75, hvis A er lig med 10 eller mere eller – 75, hvis kvantiteten af vegetabilske 
råstoffer indeholdt i kapaciteten til 
produktion af færdige produkter skal 
divideres med 4.

– [300- (22,5 x A)] i alle andre tilfælde
hvor 'A' er andelen af animalsk materiale 
(i procent) i kapaciteten til produktion af 
færdige produkter.

Or. fr

Begrundelse

Blandingsreglen er i den af Kommissionen foreslåede form meget kompleks og både de 
nationale myndigheder og driftsledere vil finde det vanskeligt at gennemføre den. Den
afspejler navnlig ikke det forhold på 1:4, der i det nuværende direktiv er fastsat mellem 
produktionsloftet for animalske og vegetabilske råstoffer (NB: 75 ton animalsk råstof til 300 
ton vegetabilsk råstof). I overensstemmelse hermed skal der ifølge dette ændringsforslag 
anvendes et forhold på 1:4 i enhver tænkelig kombination.

Ændringsforslag 413
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 6.6. – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 40 000 pladser til slagtekylling eller 
30 000 pladser til læggehøns eller 24 000
pladser til ænder eller 11 500 pladser til 
kalkuner

a) 36 000 pladser til slagtekylling eller 
27 000 pladser til læggehøns eller 22 000
pladser til ænder eller 10 000 pladser til 
kalkuner
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Or. en

Begrundelse

BAT needs to be applied to intensive rearing with appropriate thresholds. Calculating the 
thresholds using the Alterra mean N excretion rate (Wageningen et al June 2007) suggest 
lower thresholds: 36.667 broilers, 27.500 laying hens, 22.000 ducks and 10.476 turkeys. 
Considering that other pollutants are not considered for establishing thresholds, those for 
broilers and turkeys have to be slightly aligned downwards also considering the substantial 
increase of emissions linked to the Christmas period. The impact on the farms is minimal but 
positive environmental impact are high. At EU level, 66,8% of laying hens would be covered 
when applying >25.000 threshold compared to 65,4% when applying a >27.500 threshold. 
For broilers 68,5% would be covered when applying a >32.000 threshold compared to 65,9% 
when applying a >37.000 threshold.

Ændringsforslag 414
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 6.6. – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 40 000 pladser til slagtekylling eller 
30 000 pladser til læggehøns eller 24 000
pladser til ænder eller 11 500 pladser til 
kalkuner

a) 36 000 pladser til slagtekylling eller 
27 000 pladser til læggehøns eller 22 000
pladser til ænder eller 10 000 pladser til 
kalkuner

Or. en

Begrundelse

Alterra-undersøgelsen beregnede grænseværdierne for fjerkræ ved at bruge dem til slagtesvin 
(> 30 kg) som grundlag med en tænkt gennemsnitlig udsondring på 11 kg pr. dyr om året, 
hvilket betyder, at IPPC-grænsen er fastsat til 22.000 kg N om året pr. installation. Men en 
beregning af grænseværdierne efter den gennemsnitlige udsondring fra Alterra-
undersøgelsen giver lavere resultater: 36.667 slagtekyllinger, 27.500 læggehøns, 22.000 
ænder og 10.476 kalkuner.
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Ændringsforslag 415
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 6.6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 40 000 pladser til slagtekyllinger eller 
30 000 pladser til læggehøns eller 24 000 
pladser til ænder eller 11 500 pladser til 
kalkuner

a) 40 000 pladser til fjerkræ

Or. nl

Begrundelse

Bestemmelsen fra det oprindelige direktiv genindsættes, da ændringen ikke står i et rimeligt 
forhold til miljøpåvirkningen fra disse anlæg for animalsk produktion og dermed må 
betragtes som meget problematisk.

Ændringsforslag 416
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 6.6. – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 40 000 pladser til slagtekylling eller 
30 000 pladser til læggehøns eller 24 000 
pladser til ænder eller 11 500 pladser til 
kalkuner

a) 40 000 pladser til fjerkræ

Or. en

Begrundelse

Opdelingen af definitionen af fjerkræ vil medføre, at flere anlæg vil falde ind under direktivet. 
Det er tvivlsomt, om dette vil give væsentlige miljømæssige fordele, men den administrative 
byrde vil være betydelig.
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Ændringsforslag 417
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 6.6. – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Avles der andre fjerkræarter end nævnt 
under punkt a) eller andre typer af arter 
end anført under punkt a), b) og c) på 
samme anlæg, beregnes tærskelværdien 
ud fra nitrogenekskretionsfaktorer, der 
svarer til ovenstående tærskelværdier.

udgår

Or. en

Begrundelse

Opdelingen af definitionen af fjerkræ vil medføre, at flere anlæg vil falde ind under direktivet. 
Det er tvivlsomt, om dette vil give væsentlige miljømæssige fordele, men den administrative 
byrde vil være betydelig.

Ændringsforslag 418
Robert Sturdy

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 6.6. – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Avles der andre fjerkræarter end nævnt 
under punkt a) eller andre typer af arter 
end anført under punkt a), b) og c) på 
samme anlæg, beregnes tærskelværdien 
ud fra nitrogenekskretionsfaktorer, der 
svarer til ovenstående tærskelværdier.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette punkt i forslaget henviser til "tilsvarende nitrogenekskretionsrater", som hverken 
defineres eller refereres til, og ikke har en mekanisme - udover hele den fælles 
beslutningsprocedure - hvormed dette senere kan gøres. Arbejdet med at identificere anlæg,
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som falder ind under bestemmelsen, vil under alle omstændigheder føre til en stigning i de 
reguleringsmæssige omkostninger.

Ændringsforslag 419
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 6.6.a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.6.a. Intensivt opdræt eller opfedning af 
arter, der lever i vand, som følger:
(a) i anlæg, der udleder spildevand 
direkte, og hvor produktionen er:
- Mindst 45 000 kg fisk om året i 
gennemstrømnings-og re-
cirkuleringssystemer, der udleder 
spildevand mindst 30 dage om året 
- Mindst 45 000 kg fisk om året i net-
indelukker eller neddykkede bursystemer
(b) I enhver installation placeret direkte i 
havområder og kystnære farvande, der 
mindst producerer 1000 t / ha / år bløddyr.
(c) Når det besluttes af den kompetente 
myndighed for vanddistriktet, defineret i 
overensstemmelse med direktivet om en 
ramme for Fællesskabets indsats inden 
for vandpolitik,1 under hensyntagen til de 
lokale forhold på det sted, hvor anlægget 
skal være placeret og i overensstemmelse 
med de kriterier, der er i BAT-
referencedokumentet.
____________

EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af akvakultur, der er omfattet af IPPC-direktivet, vil gøre det muligt at finde og 
udvikle systematiske metoder til ved kilden at reducere den forurening, som denne aktivitet 
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medfører, og derved forbedre akvakulturens miljøvirkninger.

Ændringsforslag 420
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 6.9.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.9. Beskyttelse af træ og træprodukter, 
hvor produktionskapaciteten er større end 
75 m3/dag.

6.9. Beskyttelse af træ og træprodukter, 
hvor produktionskapaciteten er større end 
50 m3/dag.

Or. en

Begrundelse

Grænseværdien bør bringes ned til 50 m³ / dag for at have sammenhæng med E-PRTR-
tærsklen og bidrage til at mindske specifikke miljøpåvirkninger såsom VOC-emissioner fra 
opløsningsmidler og virkninger på jord-og vandforurening, der stammer fra aktive stoffer 
(biocider) eller andre miljøtoksiske stoffer.

Ændringsforslag 421
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 6.9.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.9. Beskyttelse af træ og træprodukter, 
hvor produktionskapaciteten er større end 
75 m3/dag.

6.9. Beskyttelse af træ og træprodukter, 
hvor produktionskapaciteten er større end 
50 m3/dag.

Or. en

Begrundelse

Grænseværdien bør nedbringes til 50 m³ / dag for at have sammenhæng med E-PRTR-
tærsklen og bidrage til at mindske specifikke miljøpåvirkninger såsom VOC-emissioner fra 
opløsningsmidler og virkninger på jord-og vandforurening, der stammer fra aktive stoffer 
(biocider) eller andre miljøtoksiske stoffer.
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Ændringsforslag 422
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Bilag II – JORD (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

JORD
1. Svovldioxider og andre 
svovlforbindelser
2. Nitrogenoxider og andre 
nitrogenforbindelser
3. Flygtige organiske forbindelser, der går 
ned i jorden
4. Organiske phosphorforbindelser
5. Asbestfibre
6. Chlor og chlorforbindelser
7. Organiske halogenforbindelser og 
stoffer, der kan danne sådanne 
forbindelser i jord
8. Organiske tinforbindelser
9. Biocider og plantebeskyttelsesmidler
10. Fluor og fluorforbindelser
11. Persistente carbonhydrider og 
persistente og bioakkumulerbare giftige 
stoffer
12. Metaller og metalforbindelser
13. Arsen og arsenforbindelser
14. Cyanider
15. Stoffer, der har en negativ indflydelse 
på iltbalancen i jord
16. Polychlordibenzodioxin og 
polychlordibenzofuraner
17. Stoffer og præparater, hvis 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
eventuelt forplantningspåvirkende 
egenskaber i jordoverfladen er påvist.



PE412.329v01-00 26/115 AM\743553DA.doc

DA

Or. pl

Begrundelse

Forslaget indeholder kun en liste over stoffer, der er skadelige for to elementer af miljøet. Der 
er også behov for en liste over stoffer, der er skadelige for jord.

Ændringsforslag 423
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag II – VAND – punkt 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Stoffer, der er opført på listen i bilag X 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger.

13. Stoffer, der er opført på listerne i bilag 
VIII og X til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 
2000 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med indførelse af akvakultur, der er omfattet af IPPC-direktivet.

Ændringsforslag 424
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 1. – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Offentligheden informeres tidligt i en 
beslutningsprocedure (ved offentlig 
bekendtgørelse eller ved egnede midler 
såsom elektroniske medier, hvor det er 
muligt), eller senest så snart oplysningerne 
med rimelighed kan foreligge, om 
følgende:

1. I henhold til bestemmelserne i 
Århuskonventionen, informeres 
offentligheden tidligt i en 
beslutningsprocedure, (ved offentlig 
bekendtgørelse eller ved egnede midler 
såsom elektroniske medier, hvor det er 
muligt), eller senest så snart oplysningerne 
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med rimelighed kan foreligge, om 
følgende:

Or. pl

Ændringsforslag 425
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De detaljerede ordninger til information 
af offentligheden (f.eks. ved opslag inden 
for en vis radius eller offentliggørelse i 
lokale dagblade) og høring af den berørte 
offentlighed (f.eks. ved skriftlige 
forelæggelser eller ved offentlig høring) 
fastlægges af medlemsstaterne. Der skal 
fastsættes rimelige tidsrammer for de 
forskellige faser, der giver tilstrækkelig tid 
til at informere offentligheden og til, at den 
berørte offentlighed kan forberede sig på 
og opnå reel deltagelse i de 
miljøbeslutningsprocedurer, der er omfattet 
af dette bilag.

5. De detaljerede ordninger til information 
af offentligheden (f.eks. ved opslag inden 
for en vis radius eller offentliggørelse i 
lokale dagblade) og høring af den berørte 
offentlighed (f.eks. ved skriftlige 
forelæggelser eller ved offentlig høring) 
fastlægges af medlemsstaterne. Der skal 
fastsættes rimelige tidsrammer for de 
forskellige faser, der giver tilstrækkelig tid 
til at informere offentligheden og til, at den 
berørte offentlighed i henhold til 
Århuskonventionen kan forberede sig på 
og opnå reel deltagelse i de 
miljøbeslutningsprocedurer, der er omfattet 
af dette bilag.

Or. pl

Ændringsforslag 426
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 2.
Kommissionens forslag

2. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af SO2 fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel 
indfyret termisk 

Stenkul og 
brunkul

Biomasse Tørv Flydende 
brændsel
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effekt (MWth)
50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

For fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel og er godkendt før den 27. november 2002, 
og  som ikke er i drift i mere end 1500  timer om året som rullende gennemsnit over en femårs 
periode gælder en emissionsgrænseværdi for SO2  på 800 mg/Nm3 .

Ændringsforslag

2. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af SO2 fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret 
termisk effekt 
(MWth)

Stenkul og 
brunkul

Biomasse Tørv Flydende 
brændsel

50-100 600 400 400 550
100-300 400 400 400 400
>300 400 200 400 200

For fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel og som ikke er i drift i mere end
1500 timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode gælder en 
emissionsgrænseværdi for SO2  på 800 mg/Nm3 .

For fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel og er godkendt før den 27. 
november 2002, og som ikke er i drift i mere end 20 000 timer i løbet af de næste otte år, 
gælder en emissionsgrænseværdi for SO2  på 800 mg/Nm3 .

Or. fi

Ændringsforslag 427
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 2 – tabel

Kommissionens forslag

2. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af SO2 fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel 
indfyret termisk 
effekt (MWth)

Stenkul og 
brunkul

Biomasse Tørv Flydende 
brændsel
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50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Ændringsforslag

2. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af SO2 fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel 
indfyret termisk 
effekt (MWth)

Stenkul og 
brunkul

Biomasse Tørv Flydende 
brændsel

50-100 400 200 200 200
100-300 250 200 200 200
> 300 200 200 200 200

Or. en

Begrundelse

Nedbringelse af industriens emissioner er særdeles vigtig, når det drejer sig om 
luftforurening. IPPC-direktivet er en vigtig europæisk foranstaltning, der gør det muligt for 
medlemsstaterne at nå deres emissionsmål i 2020. Emissionsgrænseværdierne for store 
fyringsanlæg skal derfor ligge mere på linje med den eksisterende bedste tilgængelige teknik, 
som nævnt i BREF-dokumentet.

Ændringsforslag 428
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 2 – tabel

Kommissionens forslag

2. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af SO2 fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel 
indfyret termisk 
effekt (MWth)

Stenkul og 
brunkul

Biomasse Tørv Flydende 
brændsel

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Ændringsforslag
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2. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af SO2 fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel 
indfyret termisk 
effekt (MWth)

Stenkul og 
brunkul

Biomasse Tørv Flydende 
brændsel

50-100 200 200 200 350
150 *

100-300 100 200 200 250
150 *

> 300 20 200 50 200
100 **

* i tilfælde af fluid bed-forbrænding

** i tilfælde af cirkulerende eller tryksat fluid bed-forbrænding

Or. en

Begrundelse

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV are achievable for SO2 
already then, and they should become the standard at the latest when this Directive enters 
into force (expected for 2014). Health benefits from European power plants applying BAT 
would largely outweigh costs. EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%. Total annual 
EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Ændringsforslag 429
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 2 – tabel

Kommissionens forslag

2. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af SO2 fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel 
indfyret termisk 
effekt (MWth)

Stenkul og 
brunkul

Biomasse Tørv Flydende 
brændsel

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
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> 300 200 200 200 200

Ændringsforslag

2. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af SO2 fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel 
indfyret termisk 
effekt (MWth)

Stenkul og 
brunkul

Biomasse Tørv Flydende 
brændsel

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* i tilfælde af fluid bed-forbrænding

** i tilfælde af cirkulerende eller tryksat fluid bed-forbrænding

Or. en

Begrundelse

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase to 78% (2010). The LCP BREF dating back to 
2006 states (pp. 274,338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2 What could be 
achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into 
force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%! This 
equals avoiding the emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs 
for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.
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Ændringsforslag 430
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 2 – tabel

Kommissionens forslag

2. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af SO2 fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel 
indfyret termisk 
effekt (MWth)

Stenkul og 
brunkul

Biomasse Tørv Flydende 
brændsel

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Ændringsforslag

2. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af SO2 fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel 
indfyret termisk 
effekt (MWth)

Stenkul og 
brunkul

Biomasse Tørv Flydende 
brændsel

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* i tilfælde af fluid bed-forbrænding
** i tilfælde af cirkulerende eller tryksat fluid bed-forbrænding

Or. en

Begrundelse

De store fyringsanlæg er de største bidragydere til den samlede luftforurening. De står for 
omkring 90 % af de samlede industrielle emissioner. Af de samlede emissioner, der indgår i 
EPER for 2004, blev 74 % af det vigtige luftforurenende stof SO2 udledt ved forbrænding på 
anlæg over 50MW (2.853.000 tons). Ifølge nationale fremskrivninger forventes de at stige til 
78 % (2010). Tilbage i 2006 blev det fastslået i LCP BREF, at de foreslåede 
emissionsgrænseværdier allerede var opnåelige for SO i det pågældende år.
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Ændringsforslag 431
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 2 – underpunkt 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kan ovennævnte grænseværdier for 
emission ikke nås på grund af brændslets 
beskaffenhed, skal anlæg med en nominel 
termisk effekt på højst 100 MWth 
præstere en afsvovlingssats på mindst 
60 %; for anlæg med en nominel termisk 
effekt på mere end 100 MWth og højst 
300 MWth skal afsvovlingssatsen være på 
mindst 92 %, og emissionsgrænseværdien 
skal være på 400 mg/Nm3, og for anlæg 
med over 300 MWth anvendes en 
emissionsgrænseværdi på 400 mg/Nm3 og 
en afsvovlingssats på mindst 95 %.

Or. de

Begrundelse

Hvis grænseværdierne ikke kan overholdes ved et højt naturligt indhold af svovl i brændslet, 
bør der kunne anvendes en ambitiøs afsvovlingssats, således som de gældende bestemmelser 
åbner mulighed for. Teksten svarer i vid udstrækning til den gældende ordning i direktiv 
2001/80/EF, dog med passende skærpelser. Bestemmelsen har ringe betydning for SO2-
emissionerne i EU, men har stor økonomisk betydning for de berørte regioner.

Ændringsforslag 432
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 4.

Kommissionens forslag

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret 
termisk effekt 

Stenkul og brunkul Biomasse og 
tørv

Flydende 
brændsel
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(MWth)
50-100 300

450 ved fyring med 
brunkulspulver 

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

For fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel ved en nominel indfyret termisk effekt på ikke 
over 500 MW, og som ikke er i drift i mere end 1 500 timer om året som rullende gennemsnit 
over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/Nm3.
For fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel ved en nominel indfyret termisk effekt på 500 
MW eller mere, som er godkendt før den 1. juli 1987, og som ikke er i drift i mere end 1 500 
timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en 
emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/Nm3.

Ændringsforslag

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret 
termisk effekt 

(MW/h)

Stenkul og brunkul Biomasse og 
tørv

Flydende 
brændsel

50-100 600
450 ved fyring med 

brunkulspulver

600 450

100-300 500 600 450
300 200 200 450

For fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel ved en nominel indfyret termisk 
effekt på ikke over 500 MW, og som ikke er i drift i mere end 1 500 timer om året som 
rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx 
(udtrykt som NO2) på 450 mg/Nm3.
For fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel ved en nominel indfyret termisk 
effekt på ikke over 500 MW, og som ikke er i drift i mere end 1 500 timer om året som 
rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 
600 mg/Nm3.

For fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel og er godkendt før den 27. 
november 2002, og som ikke er i drift i mere end 20 000 timer om året i løbet af de næste 
otte år, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 600 mg/Nm3.

Or. fi
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Ændringsforslag 433
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 4 – tabel

Kommissionens forslag

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret 
termisk effekt 

(MWth)

Stenkul og brunkul Biomasse og 
tørv

Flydende 
brændsel

50-100 300
450 ved fyring med 

brunkulspulver

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Ændringsforslag

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret 
termisk effekt 

(MWth)

Stenkul og brunkul* Biomasse og 
tørv

Flydende 
brændsel

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* ved fyring med kulpulver emissionsgrænseværdi på 90 mg/Nm3 for anlæg med en nominel 
termisk effekt op til og inklusiv 300 MWth

Or. en

Begrundelse

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal combustion are applied. This 
should become the standard at least when this Directive enters into force (expected in 2014). 
EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the 
NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU abatement costs for NOx 
have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary 
between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will be enhanced if the same 
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high standards are implemented across the EU.

Ændringsforslag 434
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 4 – tabel

Kommissionens forslag

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret 
termisk effekt 

(MWth)

Stenkul og brunkul Biomasse og 
tørv

Flydende 
brændsel

50-100 300
450 ved fyring med 

brunkulspulver

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Ændringsforslag

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret 
termisk effekt 

(MWth)

Stenkul og brunkul* Biomasse og 
tørv

Flydende 
brændsel

50-100 200
ved fyring med kulpulver: 

emissionsværdi på 
90mg/Nm3 for anlæg med 

en nominel termisk effekt op 
til og inklusiv 300 MWth

150 150

100-300 100 150 150
> 300 50 50 50

Or. en

Begrundelse

De store fyringsanlæg er de største bidragydere til den samlede luftforurening. De står for 
omkring 90 % af de samlede industrielle emissioner. Af de samlede emissioner, der indgår i 



AM\743553DA.doc 37/115 PE412.329v01-00

DA

EPER for 2004, blev 74 % af det vigtige luftforurenende stof SO2 udledt ved forbrænding på 
anlæg over 50MW (2.853.000 tons). Ifølge nationale fremskrivninger forventes de at stige til 
78 % (2010). Tilbage i 2006 blev det fastslået i LCP BREF, at de foreslåede 
emissionsgrænseværdier allerede var opnåelige for SO i det pågældende år. 

Ændringsforslag 435
Christian Ehler

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 4 – tabel

Kommissionens forslag

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret 
termisk effekt 

(MWth)

Sten- og brunkul Biomasse og 
tørv

Brændsler

50-100 300
450 ved fyring med 

brunkulspulver

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Ændringsforslag

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel
Nominel indfyret 
termisk effekt 
(MWth)

Sten- og brunkul Biomasse og 
tørv

Brændsler

50-100 300
450 ved fyring med brunkul

300 450

100-300 200
400 ved fyring med 
brunkul

250 200

> 300 200 200 150

Or. de

Begrundelse

For anlæg med en nominel indfyret termisk effekt på 50-100 MWth bør grænseværdien på 450 
mg/Nm3 ikke udelukkende begrænses til fyring med brunkulspulver. Analogt hermed bør der 
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for anlæg med en nominel indfyret termisk effekt på 100-300 MWth fastlægges en 
emissionsgrænseværdi på 400 mg/Nm3, da en grænseværdi på 200 mg/m3 ikke kan nås på en 
økonomisk forsvarlig måde på grund af størrelsen af kedlerne i denne kategori.

Ændringsforslag 436
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 4 – tabel

Kommissionens forslag

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret 
termisk effekt 

(MWth)

Stenkul og brunkul Biomasse og 
tørv

Flydende 
brændsel

50-100 300
450 ved fyring med 

brunkulspulver

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

For fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel ved en nominel indfyret termisk effekt på 
ikke over 500 MW, og som ikke er i drift i mere end 1 500 timer om året som rullende 
gennemsnit over en femårs periode, gælder  en emissionsgrænseværdi  for NOx på 450 
mg/Nm3.
For fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel ved en nominel indfyret termisk effekt på 
500 MW eller mere, som er godkendt før den 1. juli 1987, og som ikke er i drift i mere end 
1 500 timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en 
emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/Nm3.

Ændringsforslag

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel*

Nominel indfyret 
termisk effekt 

(MWth)

Stenkul og brunkul Biomasse og 
tørv

Flydende 
brændsel

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

* ved fyring med kulpulver: emissionsgrænseværdi på 90 mg/Nm3 for anlæg med en 
nominel termisk effekt op til og inklusiv 300 MWth
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Or. en

Begrundelse

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Ændringsforslag 437
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for 
NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for 
NOx (udtrykt som NO2) fra gasfyrede 
fyringsanlæg

Or. en

Begrundelse

Indtil nu er begrænsningen i CO kun beregnet primært for gasformigt brændsel. Der er 
således ingen ligebehandling af de forskellige brændstoffer vedrørende 
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emissionsgrænseværdier for CO. Det foreslås derfor helt at slette emissionsgrænseværdierne 
for CO. NOx standardiseres som NO2.

Ændringsforslag 438
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 5 – tabel

Kommissionens forslag

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg
NOx CO

Gasfyrede kedler 100 100
Gasturbiner (herunder 
CCGT) der fyres med 
naturgas

50(2)(3) 100

Gasturbiner (herunder 
CCGT) der fyres med andet 
end naturgas(4)

90 100

Gasmotorer 100 100

Ændringsforslag

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg
NOx CO

Gasfyrede kedler 100
For anlæg som omhandlet i 
artikel 4, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets 

direktiv 2001/80/EF af 23. 
oktober 2001 om 

begrænsning af visse 
luftforurenende emissioner 

fra store fyringsanlæg 
gælder følgende 

bestemmelse:  

For anlæg ved anvendelse 
af højovnsgas og 

koksovnsgas gælder en 
emissionsgrænseværdi på 

135 mg/Nm3 for 
nitrogendioxid og 

nitrogenmonoxid, udtrykt 
som nitrogendioxid.

100

Gasturbiner (herunder 
CCGT) der fyres med 
naturgas

50(2)(3) 100
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Gasturbiner (herunder 
CCGT) der fyres med andet 
end naturgas(4) 

90 100

Gasmotorer 100 100

Or. de

Begrundelse

Gældende ret sondrer mellem ældre og nyere anlæg, når det gælder emissionskrav. Dette bør 
bibeholdes ved anvendelse af højovns- og koksovnsgas. Tidsaspektet i artikel 4, stk. 1, i 
direktiv 2001/80/EF (anlæggene skal sættes i drift senest i november 2003) indebærer, at 
normerne ikke nedsættes i forbindelse med projekteringen af nye anlæg. Med værdien på 135 
mg/Nm3 fastlægges en ambitiøs værdi, der tager hensyn til de særlige forhold omkring 
anvendelse af højovns- og koksovnsgas, og som går ud over direktiv 2001/80/EF.

Ændringsforslag 439
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 5 – tabel

Kommissionens forslag

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg
NOx CO

Gasfyrede kedler 100 100
Gasturbiner (herunder 
CCGT) der fyres med 
naturgas(1)

50(2)(3) 100

Gasturbiner (herunder 
CCGT) der fyres med andet 
end naturgas(4) 

90 100

Gasmotorer 100 100

Ændringsforslag

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg
NOx CO

Gasfyrede kedler 50 30
Gasturbiner (herunder 
CCGT) der fyres med 
naturgas(1)

50(2)(3) 50

Gasturbiner (herunder 
CCGT) der fyres med andet 

90 50
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end naturgas(4) 

Gasmotorer 20 30

Or. en

Begrundelse

Nedbringelse af industriens emissioner er særdeles vigtig, når det drejer sig om 
luftforurening. IPPC-direktivet er en vigtig europæisk foranstaltning, der gør det muligt for 
medlemsstaterne at nå deres emissionsmål i 2020. Emissionsgrænseværdierne for store 
fyringsanlæg skal derfor ligge mere på linje med den eksisterende bedste tilgængelige teknik, 
som nævnt i BREF-dokumentet.

Ændringsforslag 440
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 5 – tabel

Kommissionens forslag

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg
NOx CO

Gasfyrede kedler 100 100
Gasturbiner (herunder 
CCGT) der fyres med 
naturgas(1)

50(2)(3) 100

Gasturbiner (herunder 
CCGT) der fyres med andet 
end naturgas(4) 

90 100

Gasmotorer 100 100

Ændringsforslag

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg
NOx

Gasfyrede kedler 50 30
Gasturbiner (herunder 
CCGT) der fyres med 
naturgas(1)

20(²) 5
30 i tilfælde af anvendelse 

af supplerende fyring 
(dampgenerator med 

varmegenvinding)
Gasmotorer 20 30
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Or. en

Begrundelse

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU..

Ændringsforslag 441
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 5

Kommissionens forslag

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg
NOx CO

Gasfyrede kedler 100 100
Gasturbiner (herunder 
CCGT) der fyres med 
naturgas(1)

50(2)(3) 100

Gasturbiner (herunder 
CCGT) der fyres med andet 
end naturgas(4) 

90 100

Gasmotorer 100 100

Ændringsforslag

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg
NOx

Gasfyrede kedler med en 
nominel indfyret termisk 
effekt på 300 MW eller 
mindre

150

Gasfyrede kedler med en 
nominel indfyret termisk 
effekt på over 300 MW

100)(6)(

Gasturbiner (herunder 
CCGT) der fyres med 
naturgas(1)

50(2)(3) (5)(6)(7)(8)(9)(10) 
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Gasturbiner (herunder 
CCGT) der fyres med andet 
end naturgas(4) 

90

Gasmotorer 200 (6)

Or. en

Begrundelse

De differentierede krav til gasfyrede kedler alt afhængig af deres størrelse er i 
overensstemmelse med direktivet om store fyringsanlæg og bør bevares. De forskellige 
brændstoffer behandles ikke ens med hensyn til emissionsgrænseværdier for CO, da 
begrænsningen af CO indtil nu kun gælder for gasformigt brændsel. det vil derfor være bedre 
helt at slette emissionsgrænseværdierne for CO. 

Ændringsforslag 442
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 5

Kommissionens forslag

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg
NOx CO

Gasfyrede kedler 100 100
Gasturbiner (herunder 
CCGT) der fyres med 
naturgas(1)

50(2)(3) 100

Gasturbiner (herunder 
CCGT) der fyres med andet 
end naturgas(4) 

90 100

Gasmotorer 100 100

Ændringsforslag

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg
NOx CO

Gasfyrede kedler 50 30
Gasturbiner (herunder 
gasturbiner med 
kombineret cyklus 
(CCGT))

20(2) 5
30 i tilfælde af anvendelse 

af supplerende fyring 
(dampgenerator med 

varmegenvinding)
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Gasmotorer 20 30

Or. en

Begrundelse

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT

Ændringsforslag 443
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 5 – note 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For gasturbiner med enkelt cyklus, der 
ikke falder ind under nogen af de under 
note 2 nævnte  kategorier, men som har 
en virkningsgrad på over 35 % - bestemt 
ved ISO-basisbelastningsvilkår - skal 
emissionsgrænseværdien for NOx  være 
på 50xη/35, hvor η er 
gasturbineeffektiviteten ved ISO-
basisbelastningsvilkår  udtrykt som 

udgår
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procentsats .

Or. en

Begrundelse

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Ændringsforslag 444
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 5 – note 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For gasturbiner med enkelt cyklus, der 
ikke falder ind under nogen af de under 
note 2 nævnte  kategorier, men som har 
en virkningsgrad på over 35 % - bestemt 
ved ISO-basisbelastningsvilkår - skal 
emissionsgrænseværdien for NOx  være 
på 50xη/35, hvor η er 
gasturbineeffektiviteten ved ISO-
basisbelastningsvilkår  udtrykt som 
procentsats .

udgår

Or. en

Begrundelse

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 
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Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Ændringsforslag 445
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 5 – note 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Disse  emissionsgrænseværdier
gælder også  for gasturbiner, som fyres 
med lette og halvtunge destillater som 
flydende brændsel .

udgår

For gasturbiner  (herunder CCGT)
gælder de emissionsgrænseværdier for 
NOx og CO, der er anført i tabellerne i 
dette punkt, kun ved belastninger på over 
70 %. 
Gasturbiner til nødsituationer, der er i 
drift i mindre end 500 timer årligt, er ikke 
omfattet af de i dette punkt fastsatte 
emissionsgrænseværdier  . Driftslederen 
for sådanne anlæg registrerer driftstiden
.

Or. en

Begrundelse

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
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abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Ændringsforslag 446
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 5 – note 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Disse  emissionsgrænseværdier
gælder også  for gasturbiner, som fyres 
med lette og halvtunge destillater som 
flydende brændsel .

udgår

For gasturbiner  (herunder CCGT)
gælder de emissionsgrænseværdier for 
NOx og CO, der er anført i tabellerne i 
dette punkt, kun ved belastninger på over 
70 %. 
Gasturbiner til nødsituationer, der er i 
drift i mindre end 500 timer årligt, er ikke 
omfattet af de i dette punkt fastsatte 
emissionsgrænseværdier  . Driftslederen 
for sådanne anlæg registrerer driftstiden
.

Or. en

Begrundelse

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
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equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Ændringsforslag 447
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 5 – note 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For gasturbiner (herunder CCGT) gælder 
de emissionsgrænseværdier for NOx og 
CO, der er anført i tabellerne i dette punkt, 
kun ved belastninger på over 70 %. 

(4a) For gasturbiner (herunder 
CCGT) gælder de emissionsgrænseværdier 
for NOx, der er anført i dette punkt, kun 
ved belastninger på over 70 %.

Or. en

Begrundelse

I det tilfælde, at der indføres CO-emissionsgrænseværdier for alle brændstoffer, skal CO 
genindsættes her.

Ændringsforslag 448
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 5 – note 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gasturbiner til nødsituationer, der er i drift 
i mindre end 500 timer årligt, er ikke 
omfattet af de i dette punkt fastsatte
emissionsgrænseværdier. Driftslederen for 
sådanne anlæg registrerer driftstiden.

(4b) Gasfyrede kedler, gasturbiner eller 
gasmotorer, der er i drift i mindre end 500 
timer årligt, er ikke omfattet af de i dette 
punkt fastsatte emissionsgrænseværdier. 
Driftslederen for sådanne anlæg registrerer 
driftstiden.
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Or. en

Begrundelse

Nogle få ældre gasturbiner, der holdes som nød- eller standby-enheder til at erstatte nye hvis 
disse skulle gå i stykker eller er under vedligeholdelse og i tilfælde af
spidsbelastningsefterspørgsel. Disse enheder kan højest køre 500 timer om året, men deres 
samlede emission er uvæsentlig. I dette tilfælde bør emissionsgrænseværdien ikke anvendes.

Ændringsforslag 449
Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 5 – note 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gasturbiner til nødsituationer, der er i drift 
i mindre end 500 timer årligt, er ikke 
omfattet af de i dette punkt fastsatte 
emissionsgrænseværdier. Driftslederen for 
sådanne anlæg registrerer driftstiden.

Gasturbiner til nødsituationer, der er i drift 
i mindre end 500 timer årligt, beregnet på 
baggrund af et 5-årigt glidende 
gennemsnit, er ikke omfattet af de i dette 
punkt fastsatte emissionsgrænseværdier. 
Driftslederen for sådanne anlæg registrerer 
driftstiden.

Or. en

Begrundelse

Anlæg, der anvendes i spidsbelastningsperioder, drives uden en forventet tidsplan på årsbasis 
i henhold til efterspørgslen efter energi og eventuelle funktionssvigt i andre kraftværker. Det 
ville derfor være mere hensigtsmæssigt at beregne driftstiden ved et rullende gennemsnit over 
en femårs periode. Af samme grund blev det rullende gennemsnit over en femårs periode med 
rette indført i direktiv 2001/80/EF for kraftværker med mulighed for dispensation.
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Ændringsforslag 450
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 5 – note 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) For en gasturbine, der fyres med 
naturgas ved en nominel indfyret termisk 
effekt på under 50 MW, som indgår i et 
fælles anlæg med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover, finder en anden 
emissionsgrænseværdi på 100 mg/m³ 
anvendelse for NOx ved belastninger på 
over 70 % ved ISO-basisbelastningsvilkår.

Or. en

Begrundelse

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Ændringsforslag 451
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 5 – note 4 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4d) For en gasturbine eller en gasmotor 
med en maksimal 
massestrømningshastighed på 20 mg NOx 
som NO2 om året, finder kravene om 
begrænsning af NOx-emissionen ikke 
anvendelse. Driftslederen for en sådan 
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gasturbine forelægger objektiv 
dokumentation om overholdelsen af 
denne maksimale 
massestrømningshastighed til den 
kompetente myndighed senest den 31. 
marts hvert år for det foregående år.

Or. en

Begrundelse

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Ændringsforslag 452
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 5 – note 4 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4e) For fyringsanlæg, der fyres med fast 
brændsel og blev godkendt før den 27. 
november 2002, og som ikke er i drift i 
mere end 1500 timer om året som rullende 
gennemsnit over en femårs periode 
gælder en emissionsgrænseværdi på 150 
mg NOx som NO2 /m3.

Or. en

Begrundelse

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
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taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Ændringsforslag 453
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 5 – note 4 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4f) Gasturbiner kan fritages for 
overholdelse af emissionsgrænseværdier 
ved at driftslederen af en eksisterende 
gasturbine i en skriftlig erklæring 
indsendes senest den 30. juni 2016 til den 
kompetente myndighed forpligter sig til 
ikke at drive gasturbinen i mere end 
10.000 driftstimer fra den 1. januar 2016.

Or. en

Begrundelse

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Ændringsforslag 454
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 6.

Kommissionens forslag
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6. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for støv fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret termisk 
effekt (MWth)

Stenkul og brunkul Biomasse og tørv Flydende brændsel

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Ændringsforslag

6. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for støv fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret termisk 
effekt (MWth)

Stenkul og brunkul Biomasse og tørv Flydende brændsel

50-100 50 50 50
100-300 50 50 30
> 300 30 30 30

For fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel ved en nominel indfyret 
termisk effekt på ikke over 500 MW, og som ikke er i drift i mere end 1 500 timer om året 
som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for støv 
på 50 mg/Nm3.
For fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel og er godkendt før den 27. 
november 2002, og som ikke er i drift i mere end 20 000 timer i løbet af de næste otte år, 
gælder en emissionsgrænseværdi for støv på 50 mg/Nm3.

Or. fi

Ændringsforslag 455
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 6.
Kommissionens forslag

6. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for støv fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret termisk 
effekt (MWth)

Stenkul og brunkul Biomasse og tørv Flydende brændsel

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20
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Ændringsforslag

6. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for støv fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret termisk 
effekt (MWth)

Stenkul og brunkul Biomasse og tørv Flydende brændsel

50-100 25 25 25
100-300 10 10 10
> 300 10 10 10

Or. en

Begrundelse

Nedbringelse af industriens emissioner er særdeles vigtig, når det drejer sig om 
luftforurening. IPPC-direktivet er en vigtig europæisk foranstaltning, der gør det muligt for 
medlemsstaterne at nå deres emissionsmål i 2020. Emissionsgrænseværdierne for store 
fyringsanlæg skal derfor ligge mere på linje med den eksisterende bedste tilgængelige teknik, 
som nævnt i BREF-dokumentet.

Ændringsforslag 456
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 7 – tabel – kolonne 2 – række 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30 10

Or. en

Begrundelse

Nedbringelse af industriens emissioner er særdeles vigtig, når det drejer sig om 
luftforurening. IPPC-direktivet er en vigtig europæisk foranstaltning, der gør det muligt for 
medlemsstaterne at nå deres emissionsmål i 2020. Emissionsgrænseværdierne for store 
fyringsanlæg skal derfor ligge mere på linje med den eksisterende bedste tilgængelige teknik, 
som nævnt i BREF-dokumentet. 
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Ændringsforslag 457
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – punkt 2 – tabel

Kommissionens forslag

nyt 2. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af SO2 fra kedler, der fyres med fast eller 
flydende brændsel 

Nominel 
indfyret 

termisk effekt 
(MWth)

Stenkul og brunkul Biomasse Tørv Flydende 
brændsel

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

* i tilfælde af 
fluid bed-

forbrænding

200

> 300 150
** i tilfælde af 

cirkulerende eller 
tryksat fluid bed-

forbrænding

150 150
* i tilfælde af 

fluid bed-
forbrænding

150

Ændringsforslag

nyt 2. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af SO2 fra kedler, der fyres med fast eller 
flydende brændsel 

Nominel 
indfyret 

termisk effekt 
(MWth)

Stenkul og brunkul Biomasse Tørv Flydende 
brændsel

50-100 200

150 *

200 200 100

100-300 100 200 200

150 *

100

> 300 20

100 **

150 50 50

* i tilfælde af fluid bed-forbrænding
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** i tilfælde af cirkulerende eller tryksat fluid bed-forbrænding

Or. en

Begrundelse

I BREF-dokumentet fra 2006 for store fyringsanlæg fremgår det, at de foreslåede 
emissionsgrænseværdier allerede dengang kunne overholdes for SO2. Dette bør blive 
standarden, i det mindste når dette direktiv træder i kraft (forventeligt i 2014).

Ændringsforslag 458
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – punkt 2 – tabel

Kommissionens forslag

nyt 2. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af SO2 fra kedler, der fyres med fast eller 
flydende brændsel 

Nominel 
indfyret 

termisk effekt 
(MWth)

Stenkul og brunkul Biomasse Tørv Flydende 
brændsel

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 ved fluid bed-
forbrænding

200

> 300 150
200 ved 

cirkulerende eller 
tryksat fluid bed-

forbrænding

150 150
200 ved fluid bed-

forbrænding

150

Ændringsforslag

nyt 2. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af SO2 fra kedler, der fyres med fast eller 
flydende brændsel 

Nominel 
indfyret 

termisk effekt 
(MWth)

Stenkul og brunkul Biomasse Tørv Flydende 
brændsel

50-100 200 200 200 100
100-300 100 200 200 100
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150 ved fluid bed-
forbrænding

> 300 50 150 50 50

Or. en

Begrundelse

Nedbringelse af industriens emissioner er særdeles vigtig, når det drejer sig om 
luftforurening. IPPC-direktivet er en vigtig europæisk foranstaltning, der gør det muligt for 
medlemsstaterne at nå deres emissionsmål i 2020. Emissionsgrænseværdierne for store 
fyringsanlæg skal derfor ligge mere på linje med den eksisterende bedste tilgængelige teknik, 
som nævnt i BREF-dokumentet.

Ændringsforslag 459
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – punkt 2 – tabel

Kommissionens forslag

nyt 2. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af SO2 fra kedler, der fyres med fast eller 
flydende brændsel 

Nominel 
indfyret 

termisk effekt 
(MWth)

Stenkul og brunkul Biomasse Tørv Flydende 
brændsel

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

* i tilfælde af 
fluid bed-

forbrænding

200

> 300 150
** i tilfælde af 

cirkulerende eller 
tryksat fluid bed-

forbrænding

150 150
* i tilfælde af 

fluid bed-
forbrænding

150

Ændringsforslag

nyt 2. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af SO2 fra kedler, der fyres med fast eller 
flydende brændsel 

Nominel Stenkul og brunkul Biomasse Tørv Flydende 
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indfyret 
termisk effekt 

(MWth)

brændsel

50-100 200
150*

200 200 100

100-300 100 200 200
150*

100

> 300 20
100**

150 50 50

* i tilfælde af fluid bed-forbrænding
** i tilfælde af cirkulerende eller tryksat fluid bed-forbrænding

Or. en

Begrundelse

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.
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Ændringsforslag 460
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – punkt 1 – underpunkt 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kan ovennævnte grænseværdier for 
emission ikke nås på grund af brændslets 
beskaffenhed, skal anlæg med en nominel 
termisk effekt på højst 300 MWth 
overholde en emissionsgrænseværdi på 
300 mg SO2/Nm3 eller præstere en 
afsvovlingssats på mindst 92 %. For 
anlæg med en nominel termisk effekt på 
mere end 300 MWth, skal 
afsvovlingssatsen være på mindst 96 %, 
og den højeste tilladte 
emissionsgrænseværdi skal være på 400 
mg/Nm3.

Or. de

Begrundelse

Hvis grænseværdierne ikke kan overholdes ved et højt naturligt indhold af svovl i brændslet, 
bør der kunne anvendes en ambitiøs afsvovlingssats, således som de gældende bestemmelser 
åbner mulighed for. Teksten svarer i vid udstrækning til den gældende ordning i direktiv 
2001/80/EF, dog med passende skærpelser. Bestemmelsen har ringe betydning for SO2-
emissionerne i EU, men har stor økonomisk betydning for de berørte regioner.

Ændringsforslag 461
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – punkt 4 – tabel

Kommissionens forslag

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret 
termisk effekt 

(MWth)

Stenkul og brunkul Biomasse og 
tørv

Flydende 
brændsel
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50-100 300
450 ved fyring med 

brunkulspulver

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

450 ved fyring med 
brunkulspulver

150 100

Ændringsforslag

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret 
termisk effekt 

(MWth)

Sten- og brunkul Biomasse og 
tørv

Flydende 
brændsel

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* ved fyring med kulpulver emissionsgrænseværdi på 90 mg/Nm3 for anlæg med en 
nominel termisk effekt op til og inklusiv 300 MWth

Or. en

Begrundelse

Tilbage i 2006 blev det fastslået i LCP BREF, at de foreslåede emissionsgrænseværdier 
allerede var opnåelige for SO i det pågældende år. Dette bør blive fast praksis senest når 
dette direktiv træder i kraft (forventet i 2014). 

Ændringsforslag 462
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – punkt 4 – tabel

Kommissionens forslag

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret 
termisk effekt 

(MWth)

Stenkul og brunkul Biomasse og 
tørv

Flydende 
brændsel
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50-100 300
450 ved fyring med 

brunkulspulver

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

450 ved fyring med 
brunkulspulver

150 100

Ændringsforslag

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret 
termisk effekt 

(MWth)

Stenkul og brunkul Biomasse og 
tørv

Flydende 
brændsel

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

Or. en

Begrundelse

Nedbringelse af industriens emissioner er særdeles vigtig, når det drejer sig om 
luftforurening. IPPC-direktivet er en vigtig europæisk foranstaltning, der gør det muligt for 
medlemsstaterne at nå deres emissionsmål i 2020. Emissionsgrænseværdierne for store 
fyringsanlæg skal derfor ligge mere på linje med den eksisterende bedste tilgængelige teknik, 
som nævnt i BREF-dokumentet.

Ændringsforslag 463
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – punkt 4 – tabel

Kommissionens forslag

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret 
termisk effekt 

(MWth)

Stenkul og brunkul Biomasse og 
tørv

Flydende 
brændsel

50-100 300
450 ved fyring med 

250 300
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brunkulspulver
100-300 200 200 150

> 300 150
450 ved fyring med 

brunkulspulver

150 100

Ændringsforslag

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret 
termisk effekt 

(MWth)

Stenkul og brunkul* Biomasse og 
tørv

Flydende 
brændsel

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* ved fyring med kulpulver emissionsgrænseværdi på 90 mg/Nm3 for anlæg med en 
nominel termisk effekt op til og inklusiv 300 MWth

Or. en

Begrundelse

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase by to 78% (2010). The LCP BREF dating back 
to 2006 states (pp. 274, 338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2, what could 
be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters 
into force (hopefully not later than 2014). Significant health and environmental benefits 
would arise if European power plants would apply BAT that largely outweigh costs: the 
recent study of the EEA “air-pollution from electricity-generating large combustion plants” 
demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the SO2 
emissions would have decreased by 97%! This equals avoiding the emission of 2.754.000 
tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-
2,6 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. The 
benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement 
costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of large 
combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. 243.657 life years could have been gained if the 200 
highest emitters would have applied BAT (CAFE Evaluation).
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Ændringsforslag 464
Christian Ehler

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – punkt 4 – tabel

Kommissionens forslag

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel

Nominel indfyret 
termisk effekt 

(MWth)

Sten- og brunkul Biomasse og 
tørv

Brændsler

50-100 300
400 ved fyring med 

brunkulspulver

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 ved fyring med 
brunkulspulver

150 100

Ændringsforslag

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel
Nominel indfyret 
termisk effekt 
(MWth)

Sten- og brunkul Biomasse og 
tørv

Brændsler

50-100 300
450 ved fyring med brunkul

300 450

100-300 200
400 ved fyring med 
brunkul

250 200

> 300 150
200 ved fyring med brunkul

200 150

Or. de

Begrundelse

De afvigende emissionsgrænseværdier bør ikke kun begrænses til fyring med brunkulspulver. 
De emissionsgrænseværdier, Kommissionen har foreslået, kan ikke nås på en økonomisk 
forsvarlig måde i eksisterende anlæg, der anvender brunkul.
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Ændringsforslag 465
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – punkt 5 – tabel

Kommissionens forslag

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg
NOx CO

Gasfyrede kedler 100 100
Gasturbiner (herunder CCGT)(1) 50(2) 100
Gasmotorer 75 100

Ændringsforslag

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg
NOx

Gasfyrede kedler
Gasfyrede kedler med en nominel 
indfyret termisk effekt på 300 MW 
eller mindre

150(6)

Gasfyrede kedler med en nominel 
indfyret termisk effekt på over 300 
MW

100(6)

Gasturbiner (herunder CCGT)(1) 50(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)

(10)

Gasmotorer 200(6)

Or. en

Begrundelse

Samme ændring som i del I i dette bilag V.  De differentierede krav til gasfyrede kedler alt 
afhængig af deres størrelse er i overensstemmelse med direktivet om store fyringsanlæg og 
bør bevares. De forskellige brændstoffer behandles ikke ens med hensyn til 
emissionsgrænseværdier for CO, da begrænsningen af CO indtil nu kun gælder for 
gasformigt brændsel. det vil derfor være bedre helt at slette emissionsgrænseværdierne for 
CO. 
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Ændringsforslag 466
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – punkt 5 – tabel

Kommissionens forslag

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg
NOx CO

Gasfyrede kedler 100 100
Gasturbiner (herunder CCGT)(1) 50(2) 100
Gasmotorer 75 100

Ændringsforslag

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg
NOx CO

Gasfyrede kedler 50 30
Gasturbiner (herunder CCGT)(1) 20(2) 5

30 i tilfælde af anvendelse af 
supplerende fyring 

(dampgenerator med 
varmegenvinding)

Gasmotorer 20 30

Or. en

Begrundelse

I BREF-dokumentet fra 2006 for store fyringsanlæg fremgår det, at de foreslåede 
emissionsgrænseværdier allerede dengang kunne overholdes for NOx. Dette bør blive 
standarden, i det mindste når dette direktiv træder i kraft (forventeligt i 2014). 

Ændringsforslag 467
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – punkt 5 – tabel

Kommissionens forslag

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg
NOx CO
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Gasfyrede kedler 100 100
Gasturbiner (herunder CCGT)(1) 50(2) 100
Gasmotorer 75 100

Ændringsforslag

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg
NOx CO

Gasfyrede kedler 50 30
Gasturbiner (herunder CCGT)(1) 20(2) 50
Gasmotorer 20 30

Or. en

Begrundelse

Nedbringelse af industriens emissioner er særdeles vigtig, når det drejer sig om 
luftforurening. IPPC-direktivet er en vigtig europæisk foranstaltning, der gør det muligt for 
medlemsstaterne at nå deres emissionsmål i 2020. Emissionsgrænseværdierne for store 
forbrændingsanlæg skal derfor i højere grad fastsættes i overensstemmelse med de 
eksisterende bedste tilgængelige teknikker, som nævnt i BREF-dokumentet.  

Ændringsforslag 468
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – punkt 5 – tabel

Kommissionens forslag

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg
NOx CO

Gasfyrede kedler 100 100
Gasturbiner (herunder CCGT)(1) 50(2) 100
Gasmotorer 75 100

Ændringsforslag

5. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg
NOx CO

Gasfyrede kedler 50 30
Gasturbiner (herunder CCGT)(1) 20(2) 5

30 i tilfælde af anvendelse af 
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supplerende fyring 
(dampgenerator med 

varmegenvinding)
Gasmotorer 20 30

Or. en

Begrundelse

 LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of 
the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Ændringsforslag 469
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – punkt 5 – note 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) For gasturbiner, som fyres med lette 
og halvtunge destillater som flydende 
brændsel, finder de 
emissionsgrænseværdier for NOx og CO, 
der er fastsat i dette punkt, også 

(1) Ved naturgas forstås naturligt 
forekommende methan med højst 20 % 
(volumenprocent) af inerte stoffer og 
andre forbindelser.
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anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af naturgas bør, på samme måde som det er tilfældet i del 1, fremgå af note 1. 
Kommissionens tekst bør flyttes til note 4, hvilket vil ske med ændringsforslag nr. 7).

Ændringsforslag 470
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – punkt 5 – note 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) 75 mg/Nm3 i følgende tilfælde, hvor 
gasturbineeffektiviteten er bestemt ved 
ISO-basisbelastningsvilkår:
(i) gasturbiner, der anvendes i et 
kombineret kraftvarmesystem, der har en 
samlet effektivitet på over 75 %
(ii) gasturbiner, der anvendes i 
kombinerede anlæg, der i gennemsnit har 
en samlet årlig eleffektivitet på over 55 %
(iii) gasturbiner til mekaniske drev.

(2) For gasturbiner med enkelt cyklus og 
en virkningsgrad på over 35% - bestemt 
ved ISO-basisbelastningsvilkår - skal 
emissionsgrænseværdien for NOx være på 
50xη/35, hvor η er gasturbineeffektiviteten 
ved ISO-basisbelastningsvilkår udtrykt 
som procentsats.

(2) For gasturbiner med enkelt cyklus og 
en virkningsgrad på over 35% - bestemt 
ved ISO-basisbelastningsvilkår - skal 
emissionsgrænseværdien for NOx være på 
50xη/35, hvor η er gasturbineeffektiviteten 
ved ISO-basisbelastningsvilkår udtrykt 
som procentsats.

(2a) For gasturbiner, som fyres med lette 
og halvtunge destillater som flydende 
brændsel, finder de 
emissionsgrænseværdier for NOx og CO, 
der er fastsat i dette punkt, også 
anvendelse.

For gasturbiner (herunder CCGT) gælder 
de emissionsgrænseværdier for NOx og 
CO, der er anført i tabellerne i dette punkt, 

(2b) For gasturbiner (herunder CCGT) 
gælder de emissionsgrænseværdier, der er 
anført i tabellerne, kun ved belastninger på 
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kun ved belastninger på over 70 %. over 70 % ved ISO-basisbelastningsvilkår.
Gasturbiner til nødsituationer, der er i drift 
i mindre end 500 timer årligt, er ikke 
omfattet af de i dette punkt fastsatte 
emissionsgrænseværdier. Driftslederen for 
sådanne anlæg registrerer driftstiden.

(2c) Gasfyrede kedler, gasturbiner eller 
gasmotorer, der er i drift i mindre end 500 
timer årligt, er ikke omfattet af de i dette 
punkt fastsatte emissionsgrænseværdier. 
Driftslederen for sådanne anlæg registrerer 
driftstiden.

(2d) For enkelte gasturbiner, der fyres 
med naturgas ved en nominel indfyret 
termisk effekt på under 50 MW, som 
indgår i et fælles anlæg med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på 50 MW 
eller derover, finder en anden 
emissionsgrænseværdi på 100 mg/m³ 
anvendelse for NOx ved belastninger på 
over 70 % ved ISO-basisbelastningsvilkår.
2e) For enkelte gasturbiner med en 
maksimal massestrøm på 20 mg NOx, 
udtrykt som NO2 pr. år, finder kravene om 
begrænsning af NOx-emissionerne ikke 
anvendelse. Driftslederen for en sådan 
enkelt gasturbine skal inden den 31. marts 
hvert år forelægge den kompetente 
myndighed objektiv dokumentation for, at 
den anførte massestrøm blev overholdt i 
det forudgående år.

Or. en

Begrundelse

Note 2a (ny) er identisk med teksten i del 1.

Kommissionens tekst fra note 1 bør flyttes til note 4. I øvrigt samme tekst som i del 1.

Ændringsforslag 471
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – punkt 6 – tabel

Kommissionens forslag

6. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for støv fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
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brændsel
Nominel indfyret termisk effekt (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 for biomasse og tørv

Ændringsforslag

6. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for støv fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel
Nominel indfyret termisk effekt (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Begrundelse

Nedbringelse af industriens emissioner er særdeles vigtig, når det drejer sig om 
luftforurening. IPPC-direktivet er en vigtig europæisk foranstaltning, der gør det muligt for 
medlemsstaterne at nå deres emissionsmål i 2020. Emissionsgrænseværdierne for store 
forbrændingsanlæg skal derfor i højere grad fastsættes i overensstemmelse med de 
eksisterende bedste tilgængelige teknikker, som nævnt i BREF-dokumentet. 

Ændringsforslag 472
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – punkt 6 – tabel

Kommissionens forslag

6. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for støv fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel
Nominel indfyret termisk effekt (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 for biomasse og tørv

Ændringsforslag

6. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for støv fra kedler, der fyres med fast eller flydende 
brændsel
Nominel indfyret termisk effekt (MWth)
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50- 300 10
> 300 10

Or. en

Begrundelse

I BREF-dokumentet fra 2006 for store forbrændingsanlæg er det anført (s. 271 og 336), at 
der kan opnås en generel emissionsgrænseværdi på 5 mg/Nm 3 for støv, uanset hvilket 
brændstof der bruges.  De værdier, der kunne opnås allerede i 2006, bør sættes som standard, 
senest når dette direktiv træder i kraft (forhåbentlig ikke senere end 2014). 
Emissionsgrænseværdien skal derfor nedsættes til 10 mg/Nm3 for alle anlæg og alle former 
for brændsel, hvilket udgør middelværdien for BAT, og hvorved forvridninger som følge af 
den anvendte brændselstype kan undgås.

Ændringsforslag 473
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – punkt 7 – tabel – kolonne 2 – række 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30 10

Or. en

Begrundelse

Nedbringelse af industriens emissioner er særdeles vigtig, når det drejer sig om 
luftforurening. IPPC-direktivet er en vigtig europæisk foranstaltning, der gør det muligt for 
medlemsstaterne at nå deres emissionsmål i 2020. Emissionsgrænseværdierne for store 
forbrændingsanlæg skal derfor i højere grad fastsættes i overensstemmelse med de 
eksisterende bedste tilgængelige teknikker, som nævnt i BREF-dokumentet. 
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Ændringsforslag 474
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Bilag V – del 3 – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koncentrationerne af CO i røggas fra 
fyringsanlæg, der fyrer med gasformigt 
brændsel og har en nominel indfyret 
termisk effekt på 100 MW eller derover, 
måles kontinuerligt.

Koncentrationerne af CO i røggas fra hvert 
enkelt forbrændingsanlæg, der har en 
nominel indfyret termisk effekt på 100 
MW eller derover, måles kontinuerligt.

Or. en

Begrundelse

Alle forbrændingsanlæg udleder CO, og da det ikke er særlig kostbart at foretage en 
kontinuerlig måling af CO,  bør en sådan måling kræves for alle forbrændingsanlæg uanset 
brændselstype.

Ændringsforslag 475
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Bilag V – del 4 – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der foretages kontinuerlige 
målinger, anses emissionsgrænseværdierne 
i del 1 og 2 for overholdt, når en vurdering 
af måleresultaterne for driftstiden inden for 
et kalenderår viser, at alle følgende 
betingelser er overholdt:

1. Når der foretages kontinuerlige 
målinger, anses emissionsgrænseværdierne 
i del 1 og 2 for overholdt, når en vurdering 
af måleresultaterne for driftstiden inden for 
et kalenderår viser, at alle følgende 
betingelser er overholdt:

a) Ingen af de validerede månedlige
gennemsnitsværdier overskrider de 
relevante emissionsgrænseværdier som 
fastsat i del 1 og 2.

a) ingen af de validerede daglige
gennemsnitsværdier overskrider de 
relevante tal som fastsat i del 1 og 2, og

b) Ingen af de validerede daglige 
gennemsnitsværdier overskrider 110 % af 
de relevante emissionsgrænseværdier som 
fastsat i del 1 og 2.
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c) Ingen af de validerede daglige 
gennemsnitsværdier for fyringsanlæg, der 
udelukkende består af kulfyrede kedler 
med en nominel indfyret termisk effekt på 
under 50 MW, overskrider 150 % af de 
relevante emissionsgrænseværdier som 
fastsat i del 1 og 2.
d) 95 % af alle de validerede 
timegennemsnitsværdier i årets løb 
overskrider ikke 200 % af de relevante 
emissionsgrænseværdier som fastsat i del 
1 og 2.

b) 95 % af alle de validerede 
timegennemsnitsværdier i årets løb 
overskrider ikke 200 % af de relevante tal 
som fastsat i del 1 og 2.

Or. en

Begrundelse

The monthly averages of emission values, allow emissions to exceed ELVs. It provides too 
much flexibility for the operator. Therefore circumstances of when ELVs may be exceeded 
need to be strictly limited to particular cases. Thus enabling operators to exceed by 200% the
ELVs shall be limited to 5% of the validated daily average values. It needs to be reminded 
that values measured in case of shortage of certain fuels and malfunction or breakdown of 
abatement equipment, during start-up and shut-down are disregarded and that the validated 
average values are determined by allowing a confidence interval (allowing exceeding of the 
ELVs up to 30%).

Ændringsforslag 476
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag V – del 4 – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der foretages kontinuerlige 
målinger, anses emissionsgrænseværdierne 
i del 1 og 2 for overholdt, når en vurdering 
af måleresultaterne for driftstiden inden for 
et kalenderår viser, at alle følgende 
betingelser er overholdt:

1. Når der foretages kontinuerlige 
målinger, anses emissionsgrænseværdierne 
i del 1 og 2 for overholdt, når en vurdering 
af måleresultaterne for driftstiden inden for 
et kalenderår viser, at alle følgende 
betingelser er overholdt:

a) Ingen af de validerede månedlige
gennemsnitsværdier overskrider de 
relevante emissionsgrænseværdier som 
fastsat i del 1 og 2.

a) ingen af de validerede daglige
gennemsnitsværdier overskrider de 
relevante tal som fastsat i del 1 og 2, og
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b) Ingen af de validerede daglige 
gennemsnitsværdier overskrider 110 % af 
de relevante emissionsgrænseværdier som 
fastsat i del 1 og 2.
c) Ingen af de validerede daglige 
gennemsnitsværdier for fyringsanlæg, der 
udelukkende består af kulfyrede kedler 
med en nominel indfyret termisk effekt på 
under 50 MW, overskrider 150 % af de 
relevante emissionsgrænseværdier som 
fastsat i del 1 og 2.
d) 95 % af alle de validerede 
timegennemsnitsværdier i årets løb 
overskrider ikke 200 % af de relevante 
emissionsgrænseværdier som fastsat i del 
1 og 2.

d) 95 % af alle de validerede 
timegennemsnitsværdier i årets løb 
overskrider ikke 200 % af de relevante tal 
som fastsat i del 1 og 2.

Or. en

Begrundelse

Et system, hvorefter det ikke er tilladt, at emissionerne overstiger emissionsgrænseværdierne 
ud over det daglige gennemsnit, navnlig da disse krav skal ses i sammenhæng med del 3, 
punkt 9 (95 %-konfidensintervallerne i forbindelse med et måleresultat og tilladt 
overskridelse). Der ses bort fra de værdier, der måles ved mangel på visse brændstoffer, ved 
unormalt fungerende eller svigtende rensningsudstyr, ved opstart og ved nedlukning, og de 
validerede middelværdier fastsættes således, at der tillades et konfidensinterval med en tilladt 
overskridelse af emissionsgrænseværdierne på op til 30 %.

Ændringsforslag 477
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 2 – tabel

Kommissionens forslag

Toksicitetsækvivalensfaktor

2,3,7,8 — Tetrachlordibenzodioxin (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Pentachlordibenzodioxin (PeCDD) 0,5

1,2,3,4,7,8 — Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1
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1,2,3,6,7,8 — Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlordibenzodioxin (HpCDD) 0,01

Octachlordibenzodioxin (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — Tetrachlordibenzofuran (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — Pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — Hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — Hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlordibenzofuran (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Heptachlordibenzofuran (HpCDF) 0,01

Octachlordibenzofuran (OCDF) 0,001

Ændringsforslag

Toksicitetsækvivalensfaktor

2,3,7,8 — Tetrachlordibenzodioxin (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Pentachlordibenzodioxin (PeCDD) 1

1,2,3,4,7,8 — Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlordibenzodioxin (HpCDD) 0,01

Octachlordibenzodioxin (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — Tetrachlordibenzofuran (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,5
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1,2,3,7,8 — Pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — Hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — Hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlordibenzofuran (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Heptachlordibenzofuran (HpCDF) 0,01

Octachlordibenzofuran (OCDF) 0,001

3,3’,4’,5 - Trichlorbiphenyl (PCB 81) 0,0001

3,3’,4,4' - Trichlorbiphenyl (PCB 77) 0,0001

3,3’,4,4’,5 – Pentachlorbiphenyl (PCB126) 0,1

3,3’,4,4’,5,5’ - Hexachlorbiphenyl (PCB169) 0,01

2,3,3’,4,4’ - Pentachlorbiphenyl (PCB105) 0,0001

2,3,4,4’,5 - Pentachlorbiphenyl (PCB114) 0,0005

2,3’,4,4’,5 - Pentachlorbiphenyl (PCB118) 0,0001

2’,3,4,4’,5 - Pentachlorbiphenyl (PCB123) 0,0001

2,3,3’,4,4’- Hexachlorbiphenyl (PCB156) 0,0005

2,3,3’,4,4’,5’ - Hexachlorbiphenyl (PCB157) 0,0005

2,3’,4,4’,5,5’- Hexachlorbiphenyl (PCB167) 0,00001

2,3,3’,4,4’,5,5’ - Heptachlorbiphenyl (PCB189) 0,0001

Or. it

Begrundelse

Forskellene mellem NATO (EU) og WHO med hensyn til toksicitetsækvivalensfaktorerne for 
PCDD/F (for mennesker og pattedyr) vedrører octafuraner. En overgang til WHO-faktorerne 
ville betyde, at der ville være et "fælles sprog" med resten af verden med hensyn til 
koncentrationen af dioxiner, men først og fremmest ville det indebære, at PCB blev medtaget 
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ved beregningen af koncentrationen med en toksicitet svarende til PCDD/F ("dioxin-
lignende).

Ændringsforslag 478
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 3 – punkt 1.1 – tabel – kolonne 2 – række 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 0,5

Or. de

Begrundelse

Grænseværdien skal tilpasses den seneste tekniske udvikling, og det er godtgjort, at den 
allerede overholdes.

Ændringsforslag 479
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 3 – punkt 1.1 – tabel – række 4

Kommissionens forslag

Nitrogenmonoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2) udtrykt som 
NO2 for bestående affaldsforbrændingsanlæg med en nominel 
kapacitet på over 6 tons pr. time eller nye 
affaldsforbrændingsanlæg 

200

Ændringsforslag

Nitrogenmonoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2) udtrykt som 
(NO2) for affaldsforbrændingsanlæg med en nominel kapacitet på 
over 6 tons pr. time 

100

Or. de
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Begrundelse

Grænseværdien skal tilpasses den seneste tekniske udvikling, og det er godtgjort, at den 
allerede overholdes. Eksisterende og nye anlæg skal overholde de samme grænseværdier. Se 
yderligere ændringsforslag om nitrogenmonoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2).

Ændringsforslag 480
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 3 – punkt 1.1 – tabel – række 7

Kommissionens forslag

Nitrogenmonoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2) udtrykt som 
(NO2) for bestående affaldsforbrændingsanlæg med en nominel 
kapacitet på over 6 tons pr. time eller derunder

400

Ændringsforslag

Nitrogenmonoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2) udtrykt som 
(NO2) for affaldsforbrændingsanlæg  med en nominel kapacitet på 
>2 og ≤  6 tons i timen  

150

Or. de

Begrundelse

Grænseværdien skal tilpasses den seneste tekniske udvikling, og det er godtgjort, at den 
allerede overholdes. Eksisterende og nye anlæg skal overholde de samme grænseværdier. Se 
yderligere ændringsforslag om kvælstofmonoxid (NO) og kvælstofdioxid (NO2). 

Ændringsforslag 481
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 3 – punkt 1.1 – tabel – række 7 a (ny)

Ændringsforslag

Nitrogenmonoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2) udtrykt som 
(NO2) for affaldsforbrændingsanlæg med en nominel kapacitet på 
2 tons i timen eller derunder 

200
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Or. de

Begrundelse

Grænseværdien skal tilpasses den seneste tekniske udvikling, og det er godtgjort, at den 
allerede overholdes. Eksisterende og nye anlæg skal overholde de samme grænseværdier. Se 
yderligere ændringsforslag om nitrogenmonoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2).

Ændringsforslag 482
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 3 – punkt 1.1 – tabel – række 7 b (ny)

Ændringsforslag

Kviksølv (Hg) 0,05

Or. de

Begrundelse

Grænseværdien skal tilpasses den seneste tekniske udvikling, og det er godtgjort, at den 
allerede overholdes.

Ændringsforslag 483
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 3 – punkt 1.2 – tabel – kolonne 2 – række 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30 20

Or. de

Begrundelse

Grænseværdien skal tilpasses den seneste tekniske udvikling, og det er godtgjort, at den 
allerede overholdes.
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Ændringsforslag 484
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 3 – punkt 1.2 – tabel – kolonne 2 – række 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

60 20

Or. de

Begrundelse

Grænseværdien skal tilpasses den seneste tekniske udvikling, og det er godtgjort, at den 
allerede overholdes.

Ændringsforslag 485
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 3 – punkt 1,2 – tabel – kolonne 2 – række 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

60 20

Or. it

Begrundelse

Reduktionen af grænseværdien for saltsyre (100 % halvtimesværdier) tager hensyn til de 
særlige emissioner fra forbrændingsanlæg på nuværende tidspunkt og det uberettigede 
forhold mellem 100 % og 97 % værdier for dette forurenende stof. Der er ingen teknisk 
begrundelse for at tillade maksimale emissioner, der er seks gange højere end de daglige 
gennemsnitsværdier.
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Ændringsforslag 486
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 3 – punkt 1.2 – tabel – kolonne 2 – række 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

200 100

Or. de

Begrundelse

Grænseværdien skal tilpasses den seneste tekniske udvikling, og det er godtgjort, at den 
allerede overholdes.

Ændringsforslag 487
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 3 – punkt 1.2 – tabel – række 4
Kommissionens forslag

Hydrogenfluorid (HF) 4 2

Ændringsforslag

Hydrogenfluorid (HF) 1,4 0,7

Or. de

Begrundelse

Grænseværdien skal tilpasses den seneste tekniske udvikling, og det er godtgjort, at den 
allerede overholdes.

Ændringsforslag 488
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 3 – punkt 1.2 – tabel – række 7 
Kommissionens forslag
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Nitrogenmonoxid (NO) og 
nitrogendioxid (NO2) udtrykt 
som NO2 for bestående
affaldsforbrændingsanlæg me
d en nominel kapacitet på over 
6 tons pr. time eller nye 
affaldsforbrændingsanlæg 

400 200

Ændringsforslag

Nitrogenmonoxid (NO) og 
nitrogendioxid (NO2) udtrykt 
som (NO2) for 
affaldsforbrændingsanlæg me
d en nominel kapacitet på over 
6 tons pr. time 

200 100

Or. de

Begrundelse

Grænseværdien skal tilpasses den seneste tekniske udvikling, og det er godtgjort, at den 
allerede overholdes. Bestående og nye anlæg skal overholde de samme grænseværdier. Der 
skal kun foretages en sondring, når det gælder den nominelle kapacitet. Se yderligere 
ændringsforslag om nitrogenmonoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2).

Ændringsforslag 489
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 3 – punkt 1.2 – tabel – række 7 a (ny)

Ændringsforslag

Kviksølv (Hg) 0,1 0,05

Or. de

Begrundelse

Grænseværdien svarer til den seneste tekniske udvikling, og det er godtgjort, at den allerede 
overholdes.
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Ændringsforslag 490
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 3 – punkt 1.2 – tabel – række 7 b (ny)

Ændringsforslag

Nitrogenmonoxid (NO) og 
nitrogendioxid (NO2) udtrykt 
som (NO2) for 
affaldsforbrændingsanlæg
med en nominel kapacitet på 
> 2 og  ≤  6 tons i timen  

400 200

Or. de

Begrundelse

Grænseværdien svarer til den seneste tekniske udvikling, og det er godtgjort, at den allerede 
overholdes. Bestående og nye anlæg skal overholde de samme grænseværdier. Der skal kun 
foretages en sondring, når det gælder den nominelle kapacitet. Se yderligere ændringsforslag 
om nitrogenmonoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2).

Ændringsforslag 491
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 3 – punkt 1.2 – tabel – række 7 c (ny)

Ændringsforslag

Nitrogenmonoxid (NO) og 
nitrogendioxid (NO2) udtrykt 
som (NO2) for 
affaldsforbrændingsanlæg m
ed en nominel kapacitet på 2 
tons i timen eller derunder 

600 300

Or. de
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Begrundelse

Grænseværdien svarer til den seneste tekniske udvikling, og det er godtgjort, at den allerede 
overholdes. Bestående og nye anlæg skal overholde de samme grænseværdier. Der skal kun 
foretages en sondring, når det gælder den nominelle kapacitet. Se yderligere ændringsforslag 
om nitrogenmonoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2).

Ændringsforslag 492
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 3 – punkt 1.5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.5a Gennemsnitlig 
emissionsgrænseværdi (mg/Nm³) for 
ammoniak, hvis ammoniak eller lignende 
stoffer anvendes til denitrifikation, i en 
prøvetagningsperiode på mindst tredive 
minutter og højst otte timer 
Ammoniak (NH3) 5

Or. de

Begrundelse

Grænseværdien svarer til den seneste tekniske udvikling, og det er godtgjort, at den allerede 
overholdes.

Ændringsforslag 493
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 4 – punkt 2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1 De emissionsgrænseværdier, der er 
fastsat i punkt 2.2 og 2.3 finder anvendelse 
som døgnmiddelværdier for total støv, 
HCl, HF, NOx, SO2 og TOC (ved 
kontinuerlige målinger), som 
middelværdier for en prøvetagningsperiode 

2.1 De emissionsgrænseværdier, der er 
fastsat i punkt 2.2 og 2.3 finder anvendelse 
som døgnmiddelværdier for total støv, 
HCl, HF, NOx, SO2, Hg og TOC (ved 
kontinuerlige målinger), som 
middelværdier for en prøvetagningsperiode 
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på mindst 30 minutter og højst 8 timer for 
tungmetaller og som middelværdier for en 
prøvetagningsperiode på mindst 6 timer og 
højst 8 timer for dioxiner og furaner.

på mindst 30 minutter og højst 8 timer for 
tungmetaller og som middelværdier for en 
prøvetagningsperiode på mindst 6 timer og 
højst 8 timer for dioxiner og furaner.

Or. de

Begrundelse

I henhold til direktivet om forbrænding af affald (2000/76/EF), der erstattes af dette 
direktivforslag, skal der bl.a. gennemføres kontinuerlige målinger af tungmetaller, så snart 
der er adgang til egnede målemetoder. Dette er tilfældet for kviksølv.

Ændringsforslag 494
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 4 – punkt 2.2 – tabel – kolonne 2 – række 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30 20

Or. de

Begrundelse

Grænseværdien svarer til den seneste tekniske udvikling, og det er godtgjort, at den allerede 
overholdes.

Ændringsforslag 495
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 4 – punkt 2.2 – tabel – kolonne 2 – række 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

500 200

Or. en
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Begrundelse

The current disparity in standards between Member States and types of installations 
incinerating waste generates a perverse incentive to incinerate waste with higher emissions 
(i.e. in poorly performing cement kilns). ELVs should at least be in line with those allowed for 
new and existing waste incineration plants with a nominal capacity exceeding 6 tonnes per 
hour. NOx emission level far below 500 mg/m3 are already achieved in Austrian, Swedish 
and German cement kilns.. The SNCR and SCR techniques allow for emission limits of NOx in 
ranges between 100-200mg/Nm³, already applied in German

Ændringsforslag 496
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 4 – punkt 2.3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastsætter efter 
udvalgsproceduren en harmoniseret 
metode, hvorefter den kompetente 
myndighed stiller krav om, at 
medforbrændingsanlægget skal godtgøre, 
at TOC- og SO2-emissionerne ikke 
hidrører fra affaldsforbrænding.

Or. en

Begrundelse

Der bør fastsættes en metode, hvorefter det for cementovne kan godtgøres, at den udledte SO2
/ TOC ikke kommer fra affald, således at cementovne kan drage fordel af undtagelsen. Denne 
metode bør harmoniseres på EU-plan, således at de lokale myndigheder i alle 
medlemsstaterne anvender fælles bestemmelser, som gælder for alle de cementovne, der 
medforbrænder affald.  
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Ændringsforslag 497
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 4 – punkt 2.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3a Hvis der anvendes ammoniak eller 
lignende stoffer for at begrænse NOx-
emissionerne, fastsætter den 
godkendende myndighed en 
grænseværdi for emissionerne af 
ammoniak fra denitrifikationsprocessen.

Or. de

Begrundelse

For at begrænse emissionerne af ammoniak skal myndighederne af miljømæssige årsager 
fastsætte en grænseværdi for disse.

Ændringsforslag 498
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 4 – punkt 3.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1. Cproc udtrykt som døgnmiddelværdier 
(mg/Nm³)  gyldige indtil den 31. december 
2015 

3.1. Cproc udtrykt som døgnmiddelværdier 
(mg/Nm³) gyldige indtil den 31. december 
2013

Or. en

Begrundelse

Da de positive virkninger for miljø og sundhed skal realiseres så hurtigt som muligt, skal 
ikrafttrædelsesdatoen for den opnåelige emissionsgrænseværdi for medforbrænding af affald i 
forbrændingsanlæg fremskyndes med to år.
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Ændringsforslag 499
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 4 – punkt 3.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1. Cproc udtrykt som døgnmiddelværdier 
(mg/Nm³) gyldige indtil den 31.12.15

Cproc udtrykt  som døgnmiddelværdier 
(mg/Nm³)

Ved bestemmelse af fyringsanlæggenes 
nominelle termiske indfyringseffekt 
anvendes reglerne om sammenlægning af 
udledninger som fastsat i artikel 32.

Cproc-værdierne udtrykt  som 
døgnmiddelværdier (mg/Nm³) fremgår af 
emissionsgrænseværdierne, som fastsat i 
bilag V, del 2.

Halvtimesmiddelværdier er kun 
nødvendige med henblik på beregning af 
døgnmiddelværdierne.
Cproc for fast brændsel undtagen 
biomasse (O2-indhold 6 %):

Tabellerne udgår

Or. en

Begrundelse

Når affald medforbrændes, anvendes blandingsreglen (bilag VI, del 4, punkt 1), som er det 
målte gennemsnit af emissionerne fra affaldet og brændstoffet. De Cproc-værdier, der 
anvendes for emissioner ved normal drift af store forbrændingsanlæg bør af hensyn til 
sammenhængen og klarheden og for at skabe logik være de samme, som de 
emissionsgrænseværdier, der i bilag V er fastsat for store forbrændingsanlæg. Med dette 
ændringsforslag rettes der op på udeladelsen i omarbejdelsen, og mange dobbelte 
bestemmelser undgås. 

Ændringsforslag 500
Christian Ehler

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 4 – punkt 3.1 – tabel

Kommissionens forslag

Cproc for fast brændsel undtagen biomasse (O2-indhold 6 %):
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Forurenende 
stof

< 50 
MWth

50 til 100 MWth 100 til 300 MWth > 300 MWth

SO2 - 850 200 200

NOx - 400 200 200

Støv 50 50 30 30

Ændringsforslag

Cproc for fast brændsel undtagen biomasse (O2-indhold 6 %):

Forurenende 
stof

< 50 
MWth

50 til 100 MWth 100 til 300 MWth > 300 MWth

SO2
i 

almindelighe
d

- 850 200 200

SO2 ved 
anvendelse 

af 
indenlandsk 

brændsel 
med et højt 
indhold af 

svovl

- 850 400 eller 
afsvovlingsgrad ≥ 92 %

400 eller 
afsvovlingsgrad 

≥ 95 %

NOx - 400 200
300 ved fyring med 

brunkul

200

Støv 50 50 30 30

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget svarer i vid udstrækning til den gældende bestemmelse i direktiv 
2000/76/EF, hvis der forekommer et højt naturligt indhold af svovl i brændslet. Med de 
foreslåede minimumsgrader for afsvovling har man næsten nået grænserne for det teknisk 
mulige. Ved fyring med brunkul i anlæg på 100-300 MWth kan emissionsgrænseværdien for 
nitrogenoxid nås på en økonomisk forsvarlig måde.
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Ændringsforslag 501
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 4 – punkt 3.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2 Cproc udtrykt som døgnmiddelværdier 
(mg/Nm³), gyldige fra 1. januar 2016
Ved bestemmelse af fyringsanlæggenes 
nominelle termiske indfyringseffekt 
anvendes reglerne om sammenlægning af 
udledninger som fastsat i artikel 32. 
Halvtimesmiddelværdier er kun 
nødvendige med henblik på beregning af 
døgnmiddelværdierne.

Dette punkt udgår.

Or. en

Begrundelse

Når affald medforbrændes, anvendes blandingsreglen (bilag VI, del 4, punkt 1), som er det 
målte gennemsnit af emissionerne fra affaldet og brændstoffet. De Cproc-værdier, der 
anvendes for emissioner ved normal drift af store forbrændingsanlæg bør af hensyn til 
sammenhængen og klarheden og for at skabe logik være de samme, som de 
emissionsgrænseværdier, der i bilag V er fastsat for store forbrændingsanlæg. Med dette 
ændringsforslag rettes der op på udeladelsen i omarbejdelsen, og mange dobbelte 
bestemmelser undgås. 

Ændringsforslag 502
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 4 – punkt 3.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2 Cproc udtrykt som døgnmiddelværdier 
(mg/Nm³), gyldige fra 1. januar 2016

3.2 Cproc udtrykt som døgnmiddelværdier 
(mg/Nm³), gyldige fra 1. januar 2014

Or. en
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Begrundelse

Da de positive virkninger for miljø og sundhed skal realiseres så hurtigt som muligt, skal 
ikrafttrædelsesdatoen for den opnåelige emissionsgrænseværdi for medforbrænding af affald i 
forbrændingsanlæg fremskyndes med to år.

Ændringsforslag 503
Christian Ehler

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 4 – punkt 3.2.1 – tabel 1

Kommissionens forslag

Cproc for fast brændsel undtagen biomasse (O2-indhold 6 %):

Forurenende 
stof

< 50 MWth 50 til100 
MWth

100 til 300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400

for tørv: 300

200 200

NOx - 300

for 
brunkulspulver: 

400

200 200

Støv 50 30 25

for tørv: 20

20

Ændringsforslag

Cproc for fast brændsel undtagen biomasse (O2-indhold 6 %):

Forurenende 
stof

< 50 
MWth

50 til100 MWth 100 til 300 MWth > 300 MWth

SO2
i 

almindelighe
d

- 400

for tørv: 300

200 200

SO2 ved 
anvendelse 

af 
indenlandsk 

brændsel 
med et højt 

- 400
(for tørv: 300)

400 eller 
afsvovlingsgrad ≥ 92 %

400 og 
afsvovlingsgrad 

≥ 96 %
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indhold af 
svovl
NOx - 300

for 
brunkulspulver: 

400

200
300 ved fyring med 

brunkul

200

Støv 50 30 25

for tørv: 20

20

Or. de

Begrundelse

Emissionsgrænseværdierne for svovldioxid kan ikke nås på en forsvarlig økonomisk måde i 
bestående anlæg, der anvender brændsler med et højt indhold af svovl. Med disse 
afsvovlingsgrader har man næsten nået grænserne for det teknisk mulige. Når det gælder 
nitrogenoxid, kan den af Kommissionen foreslåede emissionsgrænseværdi ikke nås på en 
økonomisk forsvarlig måde i anlæg med en nominel indfyret termisk effekt på 100-300 MWth.

Ændringsforslag 504
Christian Ehler

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 4 – punkt 3.2.2 – tabel 1

Kommissionens forslag

Cproc for fast brændsel undtagen biomasse (O2-indhold 6 %):

Forurene
nde stof

< 50 MWth 50 til 100 
MWth

100 til 300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400

for tørv: 300

200

for tørv: 300, 
undtagen ved 

fluid-bed-
forbrænding 

250

150

for cirkulerende eller 
tryksat fluid bed-

forbrænding eller, ved 
fyring med tørv, for al 
fluid-bed-forbrænding: 

200

NOx - 300 200 150

for fyring med 
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for tørv: 250 brunkulspulver: 200

Støv 50 20 20 10

for tørv: 20

Ændringsforslag

Cproc for fast brændsel undtagen biomasse (O2-indhold 6 %):

Forurenende 
stof

< 50 MWth 50 til 100 
MWth

100 til 300 MWth > 300 MWth

SO2

i 
almindelighe

d

- 400

for tørv: 300

200

for tørv: 300, undtagen 
ved fluid-bed-
forbrænding 

250

150

for cirkulerende eller 
tryksat fluid bed-

forbrænding eller, ved 
fyring med tørv, for al 
fluid-bed-forbrænding: 

200

SO2 ved 
anvendelse 

af 
indenlandsk 

brændsel 
med et højt 
indhold af 

svovl

- 400 (for tørv: 
300)

300 eller 
afsvovlingsgrad ≥ 92%

400 og afsvovlingsgrad 
≥ 96%

NOx - 300

for tørv: 250

200

ved fyring med brunkul 
300

150

ved fyring med brunkul
200

Støv 50 20 20 10

for tørv: 20

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget svarer i vid udstrækning til den gældende bestemmelse i direktiv 
2000/76/EF, hvis der forekommer et højt naturligt indhold af svovl i brændslet. Med de 
foreslåede minimumsgrader for afsvovling har man næsten nået grænserne for det teknisk 
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mulige. De grænseværdier for nitrogenoxid, Kommissionen har foreslået, vil heller ikke kunne 
nås til forholdsvis rimelige omkostninger ved fyring med brunkul i nye anlæg på > 100 MWth.

Ændringsforslag 505
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 4 – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Særlige bestemmelser for 
metallurgiske ovne, som medforbrænder 
affald
3a.1 Bestemmelserne om anvendelse af 
blandingsreglen (bilag VI, del 4, punkt 1) 
for metallurgiske ovne vedtages i henhold 
til forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 69, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Affald forbrændes i større mængder i metallurgiske ovne og dermed i medforbrændingsanlæg, 
der ikke er nævnt i dette bilag. Det er dog nødvendigt, at der udformes særlige bestemmelser 
for metallurgiske forbrændingsprocesser.

Det er også fastsat i det nuværende forbrændingsdirektiv, som nu skal erstattes af direktivet 
om industrielle emissioner, at Kommissionen kan ændre bilaget, hvis større affaldsstrømme 
føres til andre typer af medforbrændingsanlæg, der ikke er nævnt i bilaget.

Ændringsforslag 506
Karin Scheele

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 6 – punkt 2.1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kontinuerlige målinger af følgende 
stoffer: NOx, hvis der er fastsat 

a) kontinuerlige målinger af følgende 
stoffer: NOx, hvis der er fastsat 
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emissionsgrænseværdier, CO, totalstøv, 
TOC, HCl, HF, SO2

emissionsgrænseværdier, CO, totalstøv, 
TOC, HCl, HF, SO2, Hg

Or. de

Begrundelse

I henhold til det nuværende forbrændingsdirektiv skal der bl.a. gennemføres kontinuerlige 
målinger af tungmetaller, så snart der er adgang til velegnede målemetoder. Dette er også 
tilfældet for kviksølv (Hg).

Ændringsforslag 507
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 6 – punkt 2.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.5. Den kompetente myndighed kan 
vedtage, at der ikke kræves kontinuerlige 
målinger for HCl, HF og SO2 i 
affaldsforbrændings- eller -
medforbrændingsanlæg,  og i stedet 
forlange  periodiske målinger som fastsat i 
punkt  2, litra c), eller frafalde kravet om 
målinger, hvis driftslederen kan godtgøre, 
at emissionerne af disse stoffer under ingen 
omstændigheder kan komme over de 
fastsatte emissionsgrænseværdier.

2.5. Den kompetente myndighed kan 
vedtage, at der ikke kræves kontinuerlige 
målinger for HCl, HF og SO2 i 
affaldsforbrændings- eller -
medforbrændingsanlæg,  og i stedet 
forlange  periodiske målinger som fastsat i 
punkt 2, litra c), hvis driftslederen kan 
godtgøre, at emissionerne af disse stoffer 
under ingen omstændigheder kan komme 
over de fastsatte emissionsgrænseværdier.

Or. en

Begrundelse

En sådan bestemmelse ville være til skade for anvendelsen (forbrændingen) af affald som 
brændsel, da de pågældende anlæg aldrig er i stand til at "bevise", at deres emission ikke 
ville være højere end de fastsatte emissionsgrænseværdier, selvom det rent faktisk viser sig at 
være tilfældet - mens anlæg, der anvender andet brændsel end affald, vil være i stand til at 
bevise det.  Der er som følge heraf tale om diskriminering til skade for 
affaldsforbrændingsanlæg.
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Ændringsforslag 508
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 6 – punkt 2.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.5. Den kompetente myndighed kan 
vedtage, at der ikke kræves kontinuerlige 
målinger for HCl, HF og SO2 i 
affaldsforbrændings- eller -
medforbrændingsanlæg,  og i stedet 
forlange  periodiske målinger som fastsat i 
punkt  2, litra c), eller frafalde kravet om 
målinger, hvis driftslederen kan godtgøre, 
at emissionerne af disse stoffer under ingen 
omstændigheder kan komme over de 
fastsatte emissionsgrænseværdier. 

2.5. Den kompetente myndighed kan 
vedtage, at der ikke kræves kontinuerlige 
målinger for HCl, HF og SO2 i 
affaldsforbrændings- eller -
medforbrændingsanlæg, og i stedet 
forlange periodiske målinger som fastsat i 
punkt 2, litra c), hvis driftslederen kan 
godtgøre, at emissionerne af disse stoffer 
under ingen omstændigheder kan komme 
over de fastsatte emissionsgrænseværdier.

Or. fr

Begrundelse

De i punkt 2.5 omhandlede gasser kan ikke fuldt ud undtages fra kravet om målinger. Det er 
umuligt at sikre, at de fastsatte grænser altid vil blive overholdt: Da dette er tilfældet, bør det 
i det mindste være tilladt at foretage periodiske målinger. Derimod skal NOx måles 
kontinuerligt, fordi de udgør en risiko for luftkvaliteten og en sundhedsrisiko.

Ændringsforslag 509
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 6 – punkt 2.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.5. Den kompetente myndighed kan 
vedtage, at der ikke kræves kontinuerlige 
målinger for HCl, HF og SO2 i 
affaldsforbrændings- eller -
medforbrændingsanlæg,  og i stedet 
forlange  periodiske målinger som fastsat i 
punkt  2, litra c), eller frafalde kravet om 
målinger, hvis driftslederen kan godtgøre, 
at emissionerne af disse stoffer under ingen 

2.5. Den kompetente myndighed kan 
vedtage, at der ikke kræves kontinuerlige 
målinger for HCl, HF og SO2 i 
affaldsforbrændings- eller -
medforbrændingsanlæg,  og i stedet 
forlange  periodiske målinger som fastsat i 
punkt  2, litra c), hvis driftslederen kan 
godtgøre, at emissionerne af disse stoffer 
under ingen omstændigheder kan komme 
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omstændigheder kan komme over de 
fastsatte emissionsgrænseværdier.

over de fastsatte emissionsgrænseværdier.

Or. en

Begrundelse

Uden overvågning er det umuligt at sikre, at det forbrændte affald ikke medfører HCL-, HF-, 
SO2- eller NOx-emissioner, der ligger over grænseværdierne, fordi affaldet er så 
forskelligartet, og at det potentielt kan være forurenet med chlorid, fluorid eller svovl. Der 
bør altid løbende foretages målinger, hvis ikke affaldet stammer fra homogene 
produktionskilder. Da kvaliteten af overvågningsmålinger i høj grad afhænger af 
affaldsprøvernes kvalitet, hvor blandet affald fra forskellige kilder kan føre til dårlig kvalitet 
af prøverne.

Ændringsforslag 510
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 6 – punkt 2.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.5. Den kompetente myndighed kan 
vedtage, at der ikke kræves kontinuerlige 
målinger for HCl, HF og SO2 i 
affaldsforbrændings- eller -
medforbrændingsanlæg,  og i stedet 
forlange  periodiske målinger som fastsat i 
punkt  2, litra c), eller frafalde kravet om 
målinger, hvis driftslederen kan godtgøre, 
at emissionerne af disse stoffer under ingen 
omstændigheder kan komme over de 
fastsatte emissionsgrænseværdier.

Den kompetente myndighed kan vedtage, 
at der ikke kræves kontinuerlige målinger 
for HCl, HF og SO2 i affaldsforbrændings-
eller -medforbrændingsanlæg,  og i stedet 
forlange  periodiske målinger som fastsat i
punkt  2, litra c), hvis driftslederen kan 
godtgøre, at emissionerne af disse stoffer 
under ingen omstændigheder kan komme 
over de fastsatte emissionsgrænseværdier.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke realistisk at undtage HCL, HF eller SO2 fra overvågningen af affaldsforbrænding 
eller medforbrændingen af affald på grund af emissionernes kvalitet. Det er umuligt at sikre, 
at det forbrændte affald ikke på noget tidspunkt medfører HCL-, HF-, SO2- eller NOx-
emissioner, der ligger over grænseværdierne, fordi affaldet er så forskelligartet, og at det 
potentielt kan være forurenet med chlorid, fluorid eller svovl.
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Ændringsforslag 511
Richard Seeber, Robert Sturdy

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 6 – punkt 2.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.5. Den kompetente myndighed kan 
vedtage, at der ikke kræves kontinuerlige 
målinger for HCl, HF og SO2 i 
affaldsforbrændings- eller -
medforbrændingsanlæg,  og i stedet 
forlange  periodiske målinger som fastsat i 
punkt  2, litra c), eller frafalde kravet om 
målinger, hvis driftslederen kan godtgøre, 
at emissionerne af disse stoffer under ingen 
omstændigheder kan komme over de 
fastsatte emissionsgrænseværdier.

2.5. Den kompetente myndighed kan 
vedtage, at der ikke kræves kontinuerlige 
målinger for HCl, HF og SO2 i 
affaldsforbrændings- eller -
medforbrændingsanlæg,  og i stedet 
forlange  periodiske målinger som fastsat i 
punkt  2, litra c), eller frafalde kravet om 
målinger, hvis driftslederen kan godtgøre, 
at emissionerne af disse stoffer i henhold 
til teknisk viden og ekspertvurdering 
under ingen omstændigheder kan komme 
over de fastsatte emissionsgrænseværdier.

Or. en

Begrundelse

Lettelsen af overvågningen af mindre affaldsforbrændingsanlæg, som ofte drives af små og 
mellemstore virksomheder, bør ikke begrænses til eksisterende anlæg 

Afgørelsen af, om de fastsatte emissionsgrænseværdier overholdes, skal underkastes en 
ekspertvurdering og baseres på teknisk viden. En sådan ændring i første underafsnit er tilladt 
i henhold til artikel 80 a i forretningsordenen på grund af den nære sammenknytning mellem 
de 2 underafsnit i bilag VI, del 6, punkt 2.5.

Ændringsforslag 512
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 6 – punkt 2.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.5. Den kompetente myndighed kan 
vedtage, at der ikke kræves kontinuerlige 
målinger for HCl, HF og SO2 i 

Den kompetente myndighed kan vedtage, 
at der ikke kræves kontinuerlige målinger 
for HCl, HF og SO2 i affaldsforbrændings-
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affaldsforbrændings- eller -
medforbrændingsanlæg,  og i stedet 
forlange  periodiske målinger som fastsat i 
punkt  2, litra c), eller frafalde kravet om 
målinger, hvis driftslederen kan godtgøre, 
at emissionerne af disse stoffer under ingen 
omstændigheder kan komme over de 
fastsatte emissionsgrænseværdier.

eller -medforbrændingsanlæg,  og i stedet 
forlange  periodiske målinger som fastsat i 
punkt  2, litra c), eller frafalde kravet om 
målinger, hvis driftslederen på grundlag af 
oplysninger om kvaliteten af det 
pågældende affald kan godtgøre, at 
emissionerne af disse stoffer under ingen 
omstændigheder kan komme over de 
fastsatte emissionsgrænseværdier.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at nedsættelsen af kravene til overvågning er velbegrundet. Disse 
anlæg bør stikprøvekontrolleres for at sikre overholdelsen.

Ændringsforslag 513
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 6 – punkt 2.5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed kan vedtage, 
at der ikke kræves kontinuerlige målinger 
for NOx i bestående affaldsforbrændings-
eller -medforbrændingsanlæg med en 
nominel kapacitet på mindre end 6 tons i 
timen, og i stedet fastsætte, at der skal 
foretages periodiske målinger som anført i 
punkt 2.1, litra c), hvis driftslederen kan 
godtgøre på grundlag af oplysninger om 
det pågældende affalds egenskaber, den 
anvendte teknologi og resultaterne af 
emissionsovervågningen, at NOx-
emissionerne under ingen 
omstændigheder kan komme over den 
foreskrevne emissionsgrænseværdi.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelsen til punkt 2.5, afsnit 1.

Ændringsforslag 514
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 6 – punkt 2.5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed kan vedtage, 
at der ikke kræves kontinuerlige målinger 
for NOx i bestående affaldsforbrændings-
eller -medforbrændingsanlæg med en 
nominel kapacitet på mindre end 6 tons i 
timen, og i stedet fastsætte, at der skal 
foretages periodiske målinger som anført i 
punkt 2.1, litra c), hvis driftslederen kan 
godtgøre på grundlag af oplysninger om 
det pågældende affalds egenskaber, den 
anvendte teknologi og resultaterne af 
emissionsovervågningen, at NOx-
emissionerne under ingen 
omstændigheder kan komme over den 
foreskrevne emissionsgrænseværdi.

udgår

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringen af første afsnit i punkt 2.5.

Ændringsforslag 515
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 6 – punkt 2.5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed kan vedtage, 
at der ikke kræves kontinuerlige målinger 

Første afsnit finder ikke anvendelse på 
blandet affald fra forskellige kilder, for 
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for NOx i bestående affaldsforbrændings-
eller -medforbrændingsanlæg med en 
nominel kapacitet på mindre end 6 tons i 
timen, og i stedet fastsætte, at der skal 
foretages periodiske målinger som anført i 
punkt 2.1, litra c), hvis driftslederen kan 
godtgøre på grundlag af oplysninger om 
det pågældende affalds egenskaber, den 
anvendte teknologi og resultaterne af 
emissionsovervågningen, at NOx-
emissionerne under ingen 
omstændigheder kan komme over den 
foreskrevne emissionsgrænseværdi.

hvilket der kræves kontinuerlige 
målinger.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til punkt 2.5, afsnit 1.

Ændringsforslag 516
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 6 – punkt 2.5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed kan vedtage, 
at der ikke kræves kontinuerlige målinger 
for NOx i bestående affaldsforbrændings-
eller -medforbrændingsanlæg med en 
nominel kapacitet på mindre end 6 tons i 
timen, og i stedet fastsætte, at der skal 
foretages periodiske målinger som anført i 
punkt 2.1, litra c), hvis driftslederen kan 
godtgøre på grundlag af oplysninger om 
det pågældende affalds egenskaber, den 
anvendte teknologi og resultaterne af 
emissionsovervågningen, at NOx-
emissionerne under ingen 
omstændigheder kan komme over den 
foreskrevne emissionsgrænseværdi.

Første afsnit finder ikke anvendelse på 
blandet affald fra forskellige kilder, for 
hvilket der kræves kontinuerlige 
målinger.

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelsen til punkt 2.5, afsnit 1.

Ændringsforslag 517
Richard Seeber, Robert Sturdy

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 6 – punkt 2.5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed kan vedtage, 
at der ikke kræves kontinuerlige målinger 
for NOx i bestående affaldsforbrændings-
eller -medforbrændingsanlæg med en 
nominel kapacitet på mindre end 6 tons i 
timen, og i stedet fastsætte, at der skal 
foretages periodiske målinger som anført i 
punkt 2.1, litra c), hvis driftslederen kan 
godtgøre på grundlag af oplysninger om 
det pågældende affalds egenskaber, den 
anvendte teknologi og resultaterne af 
emissionsovervågningen, at NOx-
emissionerne under ingen omstændigheder 
kan komme over den foreskrevne 
emissionsgrænseværdi.

Den kompetente myndighed kan vedtage, 
at der ikke kræves kontinuerlige målinger 
for NOx i affaldsforbrændings- eller -
medforbrændingsanlæg med en nominel 
kapacitet på mindre end 6 tons i timen, og i 
stedet fastsætte, at der skal foretages 
periodiske målinger som anført i punkt 2.1, 
litra c), hvis driftslederen kan godtgøre på 
grundlag af oplysninger om det 
pågældende affalds egenskaber, den 
anvendte teknologi og resultaterne af 
emissionsovervågningen, at NOx-
emissionerne i henhold til teknisk viden og 
ekspertvurdering under ingen 
omstændigheder kan komme over den 
foreskrevne emissionsgrænseværdi.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til punkt 2.5, afsnit 1.

Ændringsforslag 518
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 6 – punkt 2.5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed kan vedtage, 
at der ikke kræves kontinuerlige målinger 
for NOx i bestående affaldsforbrændings-

Den kompetente myndighed kan vedtage, 
at der ikke kræves kontinuerlige målinger 
for NOx i bestående affaldsforbrændings-
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eller -medforbrændingsanlæg med en 
nominel kapacitet på mindre end 6 tons i 
timen, og i stedet fastsætte, at der skal 
foretages periodiske målinger som anført i 
punkt 2.1, litra c), hvis driftslederen kan 
godtgøre på grundlag af oplysninger om 
det pågældende affalds egenskaber, den 
anvendte teknologi og resultaterne af 
emissionsovervågningen, at NOx-
emissionerne under ingen omstændigheder 
kan komme over den foreskrevne 
emissionsgrænseværdi.

eller -medforbrændingsanlæg med en 
nominel kapacitet på mindre end 6 tons i 
timen, og i stedet fastsætte, at der skal 
foretages periodiske stikprøvemålinger 
som anført i punkt 2.1, litra c), hvis 
driftslederen kan godtgøre på grundlag af 
oplysninger om det pågældende affalds 
egenskaber, den anvendte teknologi og 
resultaterne af emissionsovervågningen, at 
NOx-emissionerne under ingen 
omstændigheder kan komme over den 
foreskrevne emissionsgrænseværdi. 
Overtrædes godkendelsesvilkårene, skal 
de kompetente myndigheder kræve 
kontinuerlige målinger. 

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til punkt 2.5, afsnit 1.

Ændringsforslag 519
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 6 – punkt 2.6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.6. Den kompetente myndighed kan 
træffe afgørelse om at kræve mindre end 
to målinger om året eller frafalde kravet 
om målinger for tungmetaller og for 
dioxiner og furaner i følgende tilfælde:

udgår

a) emissionerne fra medforbrænding eller 
forbrænding af affald  ligger under alle 
forhold  under 50 % af 
emissionsgrænseværdierne
b) det affald, der skal medforbrændes 
eller forbrændes, kun består af bestemte 
sorterede brændbare fraktioner af ufarligt 
affald, der ikke egner sig til 
genanvendelse og har bestemte 
karakteristika, og som specificeres 
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yderligere på grundlag af den vurdering, 
der henvises til i litra c)
c) driftslederen kan godtgøre på grundlag 
af  oplysninger om det pågældende affalds 
egenskaber og emissionsovervågningen,
at emissionerne under alle 
omstændigheder ligger betydeligt under 
emissionsgrænseværdierne for 
tungmetaller, dioxiner og furaner.

Or. en

Begrundelse

Det er uansvarligt at tillade, at der ikke foretages målinger af emissioner af tungmetaller, 
dioxiner og furaner. Med de nuværende overvågningskrav overvåges kun 0,2 % af 
driftstimerne med udeladelse af opstarts- og nedlukningsperioderne, hvilket ikke giver et 
troværdigt udsnit af de forureningsstoffer, et forbrændingsanlæg udsender.  Dette direktiv 
skal kunne leve op til udviklingen inden for overvågningsteknologien.

Ændringsforslag 520
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 6 – punkt 2.6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.6. Den kompetente myndighed kan træffe 
afgørelse om at kræve mindre end to 
målinger om året eller frafalde kravet om 
målinger for tungmetaller og for dioxiner 
og furaner i følgende tilfælde: 

2.6 Den kompetente myndighed skal 
kræve regelmæssige målinger af 
tungmetaller, dioxiner og furaner samt 
periodisk stikprøveudtagning af 
halogenerede dioxiner. Regelmæssige 
målinger kan ændres til to målinger om 
året  i følgende tilfælde: 

Or. en

Begrundelse

Det er ikke særlig ansvarligt at tillade, at der ikke foretages målinger af emissioner af
tungmetaller, dioxiner og furaner. Med de nuværende overvågningskrav overvåges kun 0,2 % 
af driftstimerne med udeladelse af opstarts- og nedlukningsperioderne, hvilket ikke giver et 
troværdigt udsnit af de forureningsstoffer, et forbrændingsanlæg udsender.  Dette direktiv 



PE412.329v01-00 106/115 AM\743553DA.doc

DA

skal kunne leve op til udviklingen inden for overvågningsteknologien. Hertil kommer, at de 
eneste dioxiner, som i øjeblikket stikprøvetages i forbrændingsanlæg, er klorforbindelser. De 
andre halogenerede og blandede klor-bromforbindelser ignoreres f.eks. fuldstændigt på 
nuværende tidspunkt.

Ændringsforslag 521
Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 6 – punkt 2.6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.6. Den kompetente myndighed kan træffe 
afgørelse om at kræve mindre end to 
målinger om året eller frafalde kravet om 
målinger for tungmetaller og for dioxiner 
og furaner i følgende tilfælde:

2.6. Den kompetente myndighed kan træffe 
afgørelse om at kræve mindre end den 
halvårlige testperiode for kontinuerlig 
måling af den samlede mængde 
tungmetaller med en testperiode på mindst 
tre måneder årligt. Den kompetente 
myndighed kan træffe afgørelse om at 
kræve mindre end den kontinuerlige 
stikprøveudtagning af dioxiner og furaner 
på mindst 4 serier af 14 dages 
stikprøveudtagning og målingsanalyser 
om året i følgende tilfælde:

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder bør have ret til at måle tungmetal-, dioxin- og furanemissioner 
til luft uafhængigt af driftsledernes rapportering om affaldskvaliteten. Affaldskvalitetskontrol 
er en upålidelig måde at undgå farlige emissioner på, eftersom faren for blandet affald ikke 
kan elimineres, og at der derfor ikke kan gennemføres pålidelige efterprøvninger i tilfælde af 
blandet affald fra forskellige kilder.
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Ændringsforslag 522
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 6 – punkt 2.6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.6. Den kompetente myndighed kan træffe 
afgørelse om at kræve mindre end to 
målinger om året eller frafalde kravet om 
målinger for tungmetaller og for dioxiner 
og furaner i følgende tilfælde:

2.6. Den kompetente myndighed kan træffe 
afgørelse om at kræve mindre end den 
halvårlige testperiode for kontinuerlig 
måling af den samlede mængde 
tungmetaller med en testperiode på mindst 
tre måneder årligt og kræve mindre end 
den kontinuerlige stikprøveudtagning af 
dioxiner og furaner på mindst 4 serier af 
14 dages stikprøveudtagning og 
målingsanalyser om året i følgende 
tilfælde:

Or. en

Begrundelse

Det er uacceptabelt at tillade, at der ikke foretages målinger af tungmetal-, dioxin- og 
furanemissioner til luft med udgangspunkt i driftsledernes rapporter om affaldskvaliteten. 
Indstilles overvågningen, mister to af betingelserne deres relevans, eftersom der ingen 
overvågningsinformationer er til rådighed for vurderingen af emissionerne. 
Affaldskvalitetskontrol er en upålidelig måde at undgå farlige emissioner på, da følgerne af 
blandet affald ikke kan elimineres. Uden overvågning vil stigninger i emissionerne gå 
ubemærket hen.

Ændringsforslag 523
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 6 – punkt 2.6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) driftslederen kan godtgøre på grundlag 
af oplysninger om det pågældende affalds 
egenskaber og emissionsovervågningen, at 
emissionerne under alle omstændigheder 
ligger betydeligt under 
emissionsgrænseværdierne for 

c) driftslederen kan godtgøre på grundlag 
af oplysninger om det pågældende affalds 
egenskaber og emissionsovervågningen, at 
emissionerne under alle omstændigheder 
ligger betydeligt under 
emissionsgrænseværdierne for 
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tungmetaller, dioxiner og furaner. tungmetaller, dioxiner og furaner. 
Dokumentationen for det pågældende 
affalds egenskaber kan ske ved, at 
bestemmelserne i artikel 47, stk. 4a, 
overholdes.

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 47, stk. 4a (nyt) eller til bilag VI, del 9 (ny).

Ændringsforslag 524
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 6 – punkt 2.6 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) driftslederen kan bevise, at der ikke 
behandles elektronisk affald eller affald 
indeholdende klorforbindelser

Or. en

Begrundelse

Den vigtigste kilde til dioxin er forbrændingen af klorforbindelser, og en af de vigtigste kilder 
til tungmetaller er elektronisk affald. Der skal derfor ikke forbrændes affald af disse typer i 
forbrændingsanlæg uden dioxin- og tungmetalmålinger.

Ændringsforslag 525
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 8 – punkt 1.1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for carbonmonoxid (CO): d) for carbonmonoxid (CO):

(i) mindst 97 % af døgnmiddelværdierne i 
årets løb ikke overskrider de 
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emissionsgrænseværdier, der er anført i 
del 3, punkt 1.5, litra a)

(i) ved affaldsforbrændingsanlæg: (i) ved forbrændingsanlæg for ikke-farligt 
affald:

- mindst 97 % af døgnmiddelværdierne i 
årets løb ikke overskrider de 
emissionsgrænseværdier, der er anført i 
del 3, punkt 1.5, litra a)
og og
- mindst 95 % af alle 
timinuttersmiddelværdier en hvilken som 
helst 24-timers periode eller alle 
halvtimesmiddelværdier i samme periode 
ikke overskrider de 
emissionsgrænseværdier, der er anført i del 
3, punkt 1.5, litra b) og c).

- mindst 95 % af alle 
timinuttersmiddelværdier en hvilken som 
helst 24-timers periode eller alle 
halvtimesmiddelværdier i samme periode 
ikke overskrider de 
emissionsgrænseværdier, der er anført i del 
3, punkt 1.5, litra b) og c).

ia) Ved forbrændingsanlæg for farligt 
affald:
- mindst 95 % af alle 
timinuttersmiddelværdier på månedsbasis 
eller alle 30-minuttersmiddelværdier i en 
hvilken som helst 24-timers periode ikke 
overskrider de emissionsgrænseværdier, 
der er anført i del 3, punkt 1.5, litra b) og 
c)

(ii) ved affaldsmedforbrændingsanlæg: 
bestemmelserne i del 4 opfyldes.

(ii) ved affaldsmedforbrændingsanlæg: 
bestemmelserne i del 4 opfyldes.

Or. en

Begrundelse

Forbrændingsanlæg for farligt affald står over for et andet problem end de kommunale 
affaldsforbrændingsanlæg, idet affaldet er mere forskelligartet og processen anderledes 
(gennem brugen af roterovn).  Kommunale affaldsforbrændingsanlæg har ikke de samme CO-
højdepunkter, som opleves i forbrændingsanlæg for farligt affald. Der er derfor grund til at 
beregne den gennemsnitlige emissionsgrænseværdi over en længere periode.
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Ændringsforslag 526
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 8 – punkt 1.1 – litra d – underpunkt  i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) ved forbrændingsanlæg, der behandler 
farligt affald

- mindst 95 % af alle 
timinuttersmiddelværdier i en hvilken som 
helst 24-timers periode ikke overskrider de 
emissionsgrænseværdier, der er anført i 
del 3, punkt 1.5, litra b) og c)

Or. fr

Begrundelse

I et forbrændingsanlæg, der behandler farligt affald, kan processen, anlæggets driftsmåde og 
variationer i det affald der behandles, føre til kortvarige CO maksimalværdier, selvom CO-
emissionerne, når de måles over længere perioder, kan ligge under den krævede tærskel. Som 
følge af disse rent tekniske grunde skal vurderingen af, om timinutters CO-værdierne er i 
overensstemmelse med kravene, ske på grundlag af 24-timers perioder.

Ændringsforslag 527
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del 8a
Bestemmelser for affald ved forbrænding 

i affaldsmedforbrændingsanlæg
Kommissionen fastlægger 
inputgrænseværdier for affald ved 
forbrænding i 
affaldsmedforbrændingsanlæg og 
passende bestemmelser for overholdelse 
heraf og for overvågningen. Den tager i 
denne forbindelse hensyn til relevante 
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CEN-normer.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 69, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 47, stk. 4a (nyt).

For at begrænse mængden af skadelige stoffer i reststoffer og produkter bør der ved 
anvendelse af affald i affaldsmedforbrændingsanlæg fastlægges grænseværdier for 
minimumskvaliteten af det anvendte affald, og indføres bestemmelser om kvalitetssikring.

Ændringsforslag 528
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Bilag VII – del 5 – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved anvendelse af 
overfladebehandlingsmidler, lakker, 
klæbemidler eller trykfarver kan 
nedenstående program anvendes. Når 
nedenstående metode ikke er 
hensigtsmæssig, kan den kompetente 
myndighed tillade en driftsleder at anvende 
enhver alternativ ordning, der medfører 
emissionsreduktioner,  som svarer til dem, 
der opnås ved anvendelse af 
emissionsgrænseværdierne i del 2 og 3  . 
Ved udformningen af planen skal følgende 
forhold inddrages:

1. Ved anvendelse af 
overfladebehandlingsmidler, lakker, 
klæbemidler eller trykfarver kan 
nedenstående program anvendes. For 
andre industriaktiviteter eller når
nedenstående metode ikke er 
hensigtsmæssig, kan den kompetente 
myndighed tillade en driftsleder at anvende 
enhver alternativ ordning, der medfører 
emissionsreduktioner, som svarer til dem, 
der opnås ved anvendelse af 
emissionsgrænseværdierne i del 2 og 3. 
Ved udformningen af planen skal følgende 
forhold inddrages:

Or. en
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Begrundelse

Reduktionsprogrammets anvendelsesområde bør ikke begrænses til de omtalte eksempler, 
men kan også anvendes på andre industriaktiviteter. Dette var ligeledes klart tilfældet i det 
oprindelige direktiv om flygtige organiske forbindelser (1999/13/EF) og bør fremgå klart i 
dette direktiv.

Ændringsforslag 529
Marcello Vernola

Forslag til direktiv
Bilag VII – del 5 – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved anvendelse af 
overfladebehandlingsmidler, lakker, 
klæbemidler eller trykfarver kan 
nedenstående program anvendes. Når 
nedenstående metode ikke er 
hensigtsmæssig, kan den kompetente 
myndighed tillade en driftsleder at anvende 
enhver alternativ ordning, der medfører 
emissionsreduktioner,  som svarer til dem, 
der opnås ved anvendelse af 
emissionsgrænseværdierne i del 2 og 3  . 
Ved udformningen af planen skal følgende
forhold inddrages:

1. Ved anvendelse af 
overfladebehandlingsmidler, lakker, 
klæbemidler eller trykfarver kan 
nedenstående program anvendes. For 
andre industriaktiviteter eller når
nedenstående metode ikke er 
hensigtsmæssig, kan den kompetente 
myndighed tillade en driftsleder at anvende 
enhver alternativ ordning, der medfører 
emissionsreduktioner, som svarer til dem, 
der opnås ved anvendelse af 
emissionsgrænseværdierne i del 2 og 3. 
Ved udformningen af planen skal følgende 
forhold inddrages:

Or. en

Begrundelse

Formuleringen af dette punkt skal harmoniseres med artikel 54 om anvendelse af 
reduktionsprogrammet for industriaktiviteter.
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Ændringsforslag 530
Péter Olajos

Forslag til direktiv
Bilag VIII – del 2 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der udføres  prøver for akut toksicitet på 
visse arter af bløddyr, skaldyr, fisk og 
plankton, som er almindeligt 
forekommende på udledningsstedet. 
Desuden udføres der  prøver på 
eksemplarer af arten artemia salina. 1. 
Der udføres  prøver for akut toksicitet på 
visse arter af bløddyr, skaldyr, fisk og 
plankton, som er almindeligt 
forekommende på udledningsstedet. 
Desuden udføres der  prøver på 
eksemplarer af arten artemia salina.

1. Der udføres prøver for akut toksitet på 
repræsentive arter på udledningsstedet.

Or. en

Begrundelse

Testning af levende arter skal reduceres mest muligt, hvilket kan opnås ved kun at teste de 
arter, der er vigtige for udledningsstedet. Prøver på eksemplarer af arten artemia salina er 
irrelevante, hvis ikke der udledes til saltvand.

Ændringsforslag 531
Péter Olajos

Forslag til direktiv
Bilag VIII – del 3 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Emissionsgrænseværdierne, der 
udtrykkes som koncentrationer i masse per 
kubikmeter (Nm3), beregnes ved en 
temperatur på 273,15 Kelvin, et tryk på 
101,3 kPa og efter korrektion for 
vanddampindhold i de udledte gasser. 

1. Emissionsgrænseværdierne, der 
udtrykkes som koncentrationer i masse per 
kubikmeter (Nm3), beregnes ved   en 
temperatur på 273,15 Kelvin, et tryk på 
101,3 kPa. 

Or. en
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Begrundelse

Visse røggasudledninger fra titandioxidindustrien produceres ved tørring af produktet og 
omfatter derfor store mængder damp/vanddamp. Fastsættes grænsen efter, at der er 
korrigeret for vanddamp, anvendes i realiteten en meget strammere koncentrationsgrænse, 
fordi volumet for masse/volumen(koncentration)betingelsen er blevet kraftigt reduceret. 
Forslaget udgør derfor en betydelig stramning af grænserne i direktiv 92/112/EØF for tørring 
og blanding af røggas, som kan være vandmættede, og som også kan give vanskeligheder ved 
kvantitativ kontinuerlig måling. 

Ændringsforslag 532
Péter Olajos

Forslag til direktiv
Bilag VIII – del 3 – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 500 mg/Nm3 som timegennemsnit  for 
anlæg til koncentration af affaldssyrer

udgår

Or. en

Begrundelse

Selvom den er opført i direktiv 92/112/EØF, er grænseværdien på 500mg/Nm3 for 
koncentrationen af affaldssyrer aldrig blivet anvendt inden for industrien, og det fremgår ikke 
klart, på hvilken operation den skal anvendes.  Der er ikke anført noget tilsvarende grænsen i 
industriens BREF-dokument.

Ændringsforslag 533
Péter Olajos

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Sådanne emissionsgrænseværdier må dog 
ikke være højere end dem, der er fastsat i 
artikel 14, stk. 1a, hvori disse gælder

Fastsættes der emissionsgrænseværdier, 
tilsvarende parametre og tekniske 
foranstaltninger i henhold til dette afsnit, 
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skal årsagerne til en dispensation fra 
emissionsniveauerne som beskrevet i 
BAT-referencedokumenterne 
dokumenteres og begrundes i et bilag til 
godkendelsesvilkårene.

Or. en

Begrundelse

Den kompetente myndighed kan fastsætte emissionsgrænseværdier således, at anlæggets 
emissioner overskrider de emissionsniveauer, der er forbundet med BAT-
referencedokumenterne. Disse emissioner skal dog ikke overskride det europæiske 
sikkerhedsnet (artikel 14, stk. 1, litra a)), undtagen hvis et anlæg deltager i en national 
emissionsreduktionsplan. Denne undtagelse for store fyringsanlæg, der deltager i nationale 
emissionsprogrammer, ligger i forlængelse af kravene i direktivet om nationale 
emissionslofter.

For så vidt angår bilag V til VIII ligger de af Kommissionen fastsatte
emissionsgrænseværdier hyppigt i den øvre ende af BATAEL (Best Available Techniques 
Associated Emission Levels), hvilket er i modsætning til tanken bag det europæiske 
sikkerhedsnet. De i bilagene omhandlede industrier bør underkastes samme procedure som 
den i artikel 14, stk. 1, litra a), fastsatte eller en medbestemmelsesproces i lighed med den i 
artikel 68 foreslåede, som bør indledes med en gennemgang af de nuværende tal i bilagene. 
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