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Amendement 59
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Naleving van de in deze richtlijn
vastgestelde emissiegrenswaarden moet 
beschouwd worden als een noodzakelijke, 
zij het niet voldoende voorwaarde om 
tegemoet te komen aan de doelstellingen 
op het gebied van de preventie en 
vermindering van vervuiling en om een 
hoog niveau van bescherming van het 
milieu, het water, de bodem en het publiek 
te bereiken. Om deze doelstellingen te 
bereiken kan het noodzakelijk zijn om 
strengere grenswaarden vast te stellen 
voor de onder deze richtlijn vallende 
vervuilende stoffen, voor de 
emissiewaarden voor andere substanties 
en milieucomponenten en andere 
passende voorwaarden. 

Or. it

Motivering

Onderstreept moet worden dat het gebruik van de BBT een middel is om de specifieke 
doelstellingen van de richtlijn te realiseren; de vaststelling van grenswaarden moet daarom 
worden beschouwd als een algemene minimumvoorwaarde , die op zich zelf geen optimum vormt 
of voldoende is voor het bereiken van de noodzakelijke vermindering van vewrvuiling, 
blootstelling van het milieu en de daarmee samenhangende gezondheidseffecten, ongeacht de 
situatie waarin het milieu zich bevindt.
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Amendement 60
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Afzonderlijke initiatieven ter 
bestrijding van emissies in de lucht, het 
water of de bodem kunnen ertoe leiden dat 
verontreiniging van het ene 
milieucompartiment naar het andere wordt 
overgeheveld, in plaats dat het milieu in 
zijn geheel wordt beschermd. Daarom is 
het passend te voorzien in een 
geïntegreerde benadering inzake preventie 
en beheersing van de emissies in lucht, 
water en bodem, afvalbeheer, zuinig 
energiegebruik en preventie van 
ongevallen.

(3) Afzonderlijke initiatieven ter 
bestrijding van emissies in de lucht, het 
water of het land kunnen ertoe leiden dat 
verontreiniging van het ene 
milieucompartiment naar het andere wordt 
overgeheveld, in plaats dat het milieu in 
zijn geheel wordt beschermd. Daarom is 
het passend te voorzien in een 
geïntegreerde benadering inzake preventie 
en beheersing van de emissies in lucht, 
water en land , afvalbeheer, zuinig 
energiegebruik en preventie van 
ongevallen.

Or. pl

Motivering

In artikel 1 moet in plaats van naar "bodem" verwezen worden naar "land" in de zin van bodem 
+ rotsgrond.

CO2-emissies tezamen met waterdamp werken ook in op gronden van kalksteen of dolomiet en 
veroorzaken dan karsteffecten - doordat het zwakke koolzuur kalk in de bodem of rots doet 
oplossen. Dit kan leiden tot anthropogene aantasting van structuren van het aardoppervlak.

Amendement 61
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de preventie en beheersing van 
verontreiniging te garanderen, mogen 
installaties alleen worden geëxploiteerd als 
daarvoor een vergunning is verleend of, in 
het geval van bepaalde installaties waar en 

(5) Om de preventie en beheersing van 
verontreiniging te garanderen, mogen 
installaties alleen worden geëxploiteerd als 
daarvoor een vergunning is verleend of, in 
het geval van bepaalde installaties waar en 
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activiteiten waarbij organische 
oplosmiddelen worden gebruikt, alleen als 
daarvoor een vergunning is verleend of 
indien zij zijn geregistreerd.

activiteiten waarbij organische 
oplosmiddelen worden gebruikt, alleen als 
daarvoor een vergunning is verleend of 
indien zij zijn geregistreerd. Het totale 
gebruik van organische oplosmiddelen 
moet tot een minimum worden beperkt.

Or. en

Motivering

Organische oplosmiddelen zijn een bron van vervuiling. Duurzame productie moet daarom 
berusten op technieken die geen andere oplosmiddelen dan water nodig hebben.

Amendement 62
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde overlappingen in de 
regelgeving te vermijden, dienen 
vergunningen voor installaties die vallen 
onder Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap en tot wĳziging 
van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad geen 
emissiegrenswaarde te bevatten voor de 
emissies van broeikasgassen, tenzij dit 
noodzakelijk is om te garanderen dat er 
geen significante plaatselijke 
verontreiniging wordt veroorzaakt of 
indien de betrokken installatie tijdelijk 
van die regeling is uitgesloten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Grote verbrandingsinstallaties dragen in sterke mate bij aan de emissie van kooldioxide en dus 
aan de klimaatverandering. De ETS verschaft een zeer nuttig kader voor de vermindering van de 
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emissies van broeikasgassen in alle sectoren van de economie, maar verstrekt niet een voldoende 
sterk prijssignaal om te voorkomen dat nieuwe zeer grote punctuele bronnen van kooldioxide in 
het systeem worden geïntroduceerd. Het is daarom noodzakelijk om bij nieuwe, grote installaties 
bepalingen inzake emissiegrenswaarden voor kooldioxisw op te nemen in de geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging. 

Amendement 63
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde overlappingen in de 
regelgeving te vermijden, dienen 
vergunningen voor installaties die vallen 
onder Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap en tot wĳziging 
van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad geen 
emissiegrenswaarde te bevatten voor de 
emissies van broeikasgassen, tenzij dit 
noodzakelijk is om te garanderen dat er 
geen significante plaatselijke 
verontreiniging wordt veroorzaakt of 
indien de betrokken installatie tijdelijk 
van die regeling is uitgesloten.

Schrappen

Or. en

Motivering

De richtlijn moet CO2-drempelwaarden voor grote verbrandingsinstallaties omvatten.
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Amendement 64
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De vergunning dient alle noodzakelijke 
maatregelen te bevatten om een hoog 
beschermingsniveau van het milieu als 
geheel tot stand te brengen, en dient voorts 
emissiegrenswaarden voor 
verontreinigende stoffen, passende 
voorschriften ter bescherming van de 
bodem en het grondwater alsook 
monitoringvoorschriften te bevatten. De 
vergunningsvoorwaarden dienen te worden 
vastgesteld op basis van de beste 
beschikbare technieken.

(9) De vergunning dient alle noodzakelijke 
maatregelen te bevatten om een hoog 
beschermingsniveau van de 
volksgezondheid en het milieu als geheel 
tot stand te brengen, en dient voorts eisen 
op het gebied van de bescherming van de 
lucht bevatten, waaronder 
emissiegrenswaarden voor 
verontreinigende stoffen en passende 
voorschriften ter bescherming van het 
aardoppervlak, de bodem en het 
grondwater, alsook 
monitoringvoorschriften. De 
vergunningsvoorwaarden dienen te worden 
vastgesteld op basis van de beste 
beschikbare technieken (BBT).

Or. pl

Motivering

Naast milieu is ook volksgezondheid eenm prioriteit van de EU. Luchtvervuiling is niet zonder 
betekenis voor de menselijke gezondheid. Ook moet er in de overwegingen 19, 22 en 23, alsook 
in de artikelen 3, lid 2, 33, 41, 53 en 59 van het voorstel worden verwezen naar de bescherming 
van de volksgezondheid.

Emissies van gassen in de atmosfeer hebben ook invloed op het aardoppervlak en het landschap.

Amendement 65
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De vergunning dient alle noodzakelijke 
maatregelen te bevatten om een hoog 

(9) De vergunning dient alle noodzakelijke 
maatregelen te bevatten om een hoog 
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beschermingsniveau van het milieu als 
geheel tot stand te brengen, en dient voorts 
emissiegrenswaarden voor 
verontreinigende stoffen, passende 
voorschriften ter bescherming van de 
bodem en het grondwater alsook 
monitoringvoorschriften te bevatten. De 
vergunningsvoorwaarden dienen te worden 
vastgesteld op basis van de beste 
beschikbare technieken.

beschermingsniveau van het milieu als 
geheel tot stand te brengen, en dient voorts 
emissiegrenswaarden voor 
verontreinigende stoffen, passende 
voorschriften ter bescherming van de 
bodem en het grondwater alsook 
monitoringvoorschriften te bevatten en een 
lijst van de gebruikte gevaarlijke stoffen 
of preparaten, zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 67/548/EG van de Raad van 27 
juni 1967. De vergunningsvoorwaarden 
dienen te worden vastgesteld op basis van 
de beste beschikbare technieken.

Or. en

Motivering

De vergunning dient een lijst te bevatten van de gevaarlijke substanties, die in de betrokken 
installatie worden gebruikt, ten einde meer transparantie te verschaffen ten aanzien van het 
gebruik van deze substanties en een behoorlijke basis te verstrekken voor de vaststelling van de 
aan de vergunning verbonden voorwaarden.

Amendement 66
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Teneinde rekening te houden met 
bepaalde specifieke omstandigheden dient 
de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid 
te worden geboden afwijkingen toe te staan 
waarbij hogere emissiegrenswaarden 
worden vastgesteld dan de emissieniveaus 
die samenhangen met de beste beschikbare 
technieken als omschreven in de BBT-
referentiedocumenten. Dergelijke 
afwijkingen dienen gebaseerd te zijn op 
welomschreven criteria, en de in deze 
richtlijn vastgestelde 
emissiegrenswaarden mogen daarbij niet 
worden overschreden.

(11) Teneinde rekening te houden met 
bepaalde specifieke omstandigheden dient 
de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid 
te worden geboden afwijkingen toe te staan 
waarbij hogere emissiegrenswaarden 
worden vastgesteld dan de emissieniveaus 
die samenhangen met de beste beschikbare 
technieken als omschreven in de BBT-
referentiedocumenten.
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Or. fr

Motivering

Over het algemeen beantwoorden de emissiegrenswaarden in de vergunningen aan een 
maximum gedurende een welbepaalde periode van korte duur. Zij kunnen daarom hoger zijn dan 
de emissieniveaus die samenhangen met de beste beschikbare technieken als omschreven in de 
BBT-referentiedocumenten (die in BBT--referentiedocumenten  worden vermeld) en desondanks 
de mogelijkheid bieden om deze met de beste beschikbare technieken samenhangende 
emissieniveaus te bereiken. De formulering " .., die daaruit voortvloeien ... " moet worden 
toegevoegd om rekening te houden met het verschil dat er bestaat tussen de "momentane" 
emissiegrenswaarden en de emissieniveaus die samenhangen met de beste beschikbare 
technieken (die in de BBT-referentiedocumenten worden vermeld), welke een gemmideld waarde 
weerspiegelen.

Amendement 67
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Teneinde rekening te houden met 
bepaalde specifieke omstandigheden dient 
de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid 
te worden geboden afwijkingen toe te 
staan waarbij hogere emissiegrenswaarden 
worden vastgesteld dan de emissieniveaus 
die samenhangen met de beste beschikbare 
technieken als omschreven in de BBT-
referentiedocumenten. Dergelijke 
afwijkingen dienen gebaseerd te zijn op 
welomschreven criteria, en de in deze 
richtlijn vastgestelde 
emissiegrenswaarden mogen daarbij niet 
worden overschreden.

(11) Teneinde rekening te houden met 
bepaalde specifieke omstandigheden dient 
de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid 
te worden geboden hogere 
emissiegrenswaarden vast te stellen dan de 
emissieniveaus die samenhangen met de 
beste beschikbare technieken als 
omschreven in de BBT-
referentiedocumenten.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid tot het toestaan van afwijkingen is weinig efficiënt, aangezien de in het geval 
van een afwijking aangewende procedure  in feite in ieder geval wordt toegepast. De 
geïntegreerde aanpak moet dus niet worden opgelegd langs de weg van  een afwijking.
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Amendement 68
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Teneinde rekening te houden met 
bepaalde specifieke omstandigheden dient 
de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid 
te worden geboden afwijkingen toe te staan 
waarbij hogere emissiegrenswaarden 
worden vastgesteld dan de emissieniveaus 
die samenhangen met de beste beschikbare 
technieken als omschreven in de BBT-
referentiedocumenten. Dergelijke 
afwijkingen dienen gebaseerd te zijn op 
welomschreven criteria, en de in deze 
richtlijn vastgestelde emissiegrenswaarden 
mogen daarbij niet worden overschreden.

(11) Teneinde rekening te houden met 
bepaalde specifieke omstandigheden dient 
de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid 
te worden geboden afwijkingen toe te staan 
waarbij hogere emissiegrenswaarden 
worden vastgesteld dan de emissieniveaus 
die samenhangen met de beste beschikbare 
technieken als omschreven in de BBT-
referentiedocumenten. Dergelijke 
afwijkingen dienen gebaseerd te zijn op 
welomschreven criteria, en de in deze 
richtlijn vastgestelde emissiegrenswaarden 
mogen daarbij niet worden overschreden. 
Er zijn geen afwijkingen noodzakelijk om 
hogere emissiegrenswaarden vast te 
stellen dan de emissieniveaus die 
samenhangen met de beste beschikbare 
technieken als omschreven in de BBT-
referentiedocumenten.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de rechtsgrondslag van deze wetgeving (art. 175 van het Verdrag), mag het de 
bevoegde autoriteiten niet worden ontzegd om emisisegrenswaarden vast te stellen die strenger 
zijn dan de waarden die met de BBT samenhangen.
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Amendement 69
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het uitrijden van dierlijke mest en 
drijfmest kan aanzienlijke effecten 
hebben op de kwaliteit van het milieu. Om 
een geïntegreerde aanpak van de 
preventie en de bestrijding van deze 
effecten te garanderen, is het noodzakelijk 
dat de mest en de drijfmest die ten gevolge 
van onder deze richtlijn vallende 
activiteiten ontstaan, door de exploitant of 
door derden worden uitgereden met 
behulp van de beste beschikbare 
technieken. Teneinde de lidstaten een 
zekere vrijheid te geven bij het naleven 
van deze eisen, mag de toepassing van de 
beste beschikbare technieken bij het 
uitrijden van mest en drijfmest door de 
exploitant of door derden hetzij in de 
vergunning, hetzij via andere maatregelen 
worden voorgeschreven.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het uitrijden van dierlijke mest en drijfmest wordt al geregeld in de Nitraatrichtlijn.

Amendement 70
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Er moet op worden toegezien dat de 
exploitatie van een installatie niet 
resulteert in een verslechtering van de 
kwaliteit van de bodem en het grondwater. 

Schrappen
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De vergunningsvoorwaarden dienen 
daarom ook de monitoring van de bodem 
en het grondwater te behelzen, en de 
exploitant dient het terrein te saneren 
nadat de activiteiten definitief zijn 
stopgezet.

Or. en

Amendement 71
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Er moet op worden toegezien dat de 
exploitatie van een installatie niet resulteert 
in een verslechtering van de kwaliteit van 
de bodem en het grondwater. De 
vergunningsvoorwaarden dienen daarom 
ook de monitoring van de bodem en het 
grondwater te behelzen, en de exploitant 
dient het terrein te saneren nadat de 
activiteiten definitief zijn stopgezet.

(16) Er moet op worden toegezien dat de 
exploitatie van een installatie niet resulteert 
in een verslechtering van de kwaliteit van 
de bodem en het grondwater. De 
vergunningsvoorwaarden dienen daarom 
ook die aspecten van de monitoring van de 
bodem en het grondwater te behelzen die 
nodig zijn om dit doel te bereiken, en de 
exploitant dient het terrein te saneren nadat 
de activiteiten definitief zijn stopgezet.

Or. en

Amendement 72
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Er moet op worden toegezien dat de 
exploitatie van een installatie niet resulteert 
in een verslechtering van de kwaliteit van 
de bodem en het grondwater. De
vergunningsvoorwaarden dienen daarom 
ook de monitoring van de bodem en het 

(16) Er moet op worden toegezien dat de 
exploitatie van een installatie niet resulteert 
in een verslechtering van de kwaliteit van 
de bodem en het grondwater. De 
vergunningsvoorwaarden dienen daarom 
ook een passende monitoring van de 
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grondwater te behelzen, en de exploitant 
dient het terrein te saneren nadat de 
activiteiten definitief zijn stopgezet.

bodem en het grondwater te behelzen, en 
de exploitant dient, waar dit nodig is,  het 
terrein te saneren nadat de activiteiten 
definitief zijn stopgezet.

Or. en

Motivering

Het is nodig duidelijk te maken dat er omstandigheden bestaan waarin de monitoring van bodem 
en grondwater en de sanering van het terrein niet nodig zijn.

Amendement 73
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Er moet op worden toegezien dat de 
exploitatie van een installatie niet resulteert 
in een verslechtering van de kwaliteit van 
de bodem en het grondwater. De 
vergunningsvoorwaarden dienen daarom 
ook de monitoring van de bodem en het 
grondwater te behelzen, en de exploitant 
dient het terrein te saneren nadat de 
activiteiten definitief zijn stopgezet.

(16) Er moet op worden toegezien dat de 
exploitatie van een installatie niet resulteert 
in een verslechtering van de kwaliteit van 
de bodem en het grondwater en het
landschap. De vergunningsvoorwaarden 
dienen daarom ook de monitoring van de 
lucht, de bodem en het grondwater te 
behelzen, en de exploitant dient het terrein 
te saneren nadat de activiteiten definitief 
zijn stopgezet.

Or. pl

Motivering

Met name in landelijke gebieden die geschiktzijn voor agrotoerisme kan de exploitatie van de 
installaties niet alleen een effect hebben op de bodem en het grondwater, maar vooral ook op het 
landschap. 
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Amendement 74
Marcello Vernola, Elisabetta Bardini, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Teneinde een doeltreffende 
tenuitvoerlegging en handhaving van deze 
richtlijn te garanderen, dienen de 
exploitanten regelmatig bij de bevoegde 
autoriteit verslag uit te brengen over de 
naleving van de vergunningsvoorwaarden. 
De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de 
exploitant en de bevoegde autoriteit in 
geval van niet-naleving van deze richtlijn 
de noodzakelijke maatregelen treffen, en 
zij moeten voorzien in een systeem van 
milieu-inspecties.

(17) Teneinde een doeltreffende 
tenuitvoerlegging en handhaving van deze 
richtlijn te garanderen, dienen de 
exploitanten regelmatig bij de bevoegde 
autoriteit verslag uit te brengen over de 
naleving van de vergunningsvoorwaarden. 
De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de 
exploitant deze voorwaarden naleeft en 
dat de exploitant en de bevoegde autoriteit 
in geval van niet-naleving van deze 
richtlijn de noodzakelijke maatregelen 
treffen, en zij moeten voorzien in een 
systeem van milieu-inspecties. Het is aan 
de lidstaten om vast te stellen wat de meest 
geschikte regelingen zijn om de richtlijn 
te handhaven, met inbegrip van de 
emissiegrenswaarden die moeten worden 
gerespecteerd.

Or. en

Motivering

De regelingen tot handhaving van de richtlijn moeten door de lidstaten worden vastgesteld.

Amendement 75
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Doeltreffende publieksparticipatie in 
de besluitvorming is noodzakelijk om het 
publiek in staat te stellen meningen en 
zorgpunten kenbaar te maken die relevant 
kunnen zijn voor de besluiten in kwestie en 

(18) Met inachtneming van de bepalingen 
van het Verdrag van Aarhus is 
doeltreffende publieksparticipatie in de 
besluitvorming noodzakelijk om het 
publiek in staat te stellen meningen en 
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de besluitvormer in staat te stellen daar 
rekening mee te houden, wat de 
controleerbaarheid en de transparantie van 
het besluitvormingsproces vergroot en de 
bewustwording van milieuvraagstukken en 
de steun voor de genomen besluiten bij het 
publiek ten goede komt. Leden van het 
betrokken publiek dienen toegang te 
hebben tot de rechter, aangezien dit 
bijdraagt tot de bescherming van het recht 
te leven in een milieu dat passend is voor 
de gezondheid en het welzijn van elke 
persoon.

zorgpunten kenbaar te maken die relevant 
kunnen zijn voor de besluiten in kwestie en 
de besluitvormer in staat te stellen daar 
rekening mee te houden, wat de 
controleerbaarheid en de transparantie van 
het besluitvormingsproces vergroot en de 
bewustwording van milieuvraagstukken en 
de steun voor de genomen besluiten bij het 
publiek ten goede komt. Leden van het 
betrokken publiek dienen toegang te 
hebben tot de rechter, aangezien dit 
bijdraagt tot de bescherming van het recht 
te leven in een milieu dat passend is voor 
de gezondheid en het welzijn van elke 
persoon.

Or. pl

Motivering

Het amendement beoogt een verwijzing op te nemen naar een concreet document van de EU, dat 
op 25 juni 1998 in Aarhus werd opgesteld en betrekking heeft op toegang tot informatie, 
medezeggenschap van het publiek bij de besluitvorming en rechtstoegang in milieukwesties.

Amendement 76
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 bis. Grote verbrandingsinstallaties 
leveren ook een grote bijdrage aan de 
emissie van kooldioxide in de atmosfeer, 
die tot een hogere concentratie van dit gas 
leidt, en dus tot meer klimaatverandering, 
welke vele nadelige efecten en feedbacks 
op de menselijke samenleving en 
ecologische systemen kan hebben. 
Dergelijke hogere concentraties komen 
snel op ons af en we zijn misschien al 
kritische drempels gepasseerd, die tot een 
veel grotere klimaatverandering zullen 
leiden en tot een verhoging van de 
oppervlaktetemperatuur van meer dan het 
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EU-richtcijfer van 2 graad Celsius, 
hetgeen betekent een hogere waarde dan 
waaraan de mens binnen afzienbare tijd 
het hoofd zou kunnen bieden. De 
communautaire regeling voor de 
verhandeling van emissierechten (ETS) 
verschaft weliswaar een zeer nuttig kader 
voor de vermindering van de emissies van 
broeikasgassen in alle sectoren van de 
economie, maar verstrekt niet een 
voldoende sterk prijssignaal om te 
voorkomen dat nieuwe zeer grote 
punctuele bronnen van kooldioxide in het 
systeem worden geïntroduceerd. Het is 
daarom noodzakelijk om bepalingen op te 
nemen bepalingen op te nemen die 
emissiegrenswaarden voor het CO2-
gehalte van de lucht in de communautaire 
wetegeving inzake industriële vervuiling 
vereisen voor nieuwe elektrische 
installaties met een capaciteit van meer 
dan 300 MW en die ook bepalen dat deze 
grenswaarden  op den duur ook van 
kracht zullen worden voor bestaande 
installaties.

Or. en

Amendement 77
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 bis.  De tenuitvoerlegging van de 
communautaire strategie inzake dioxines, 
furanen en meervoudig gechloreerde 
biphenylen vereist een herziening van de 
wijze van uitdrukking van de 
equivalentiefactoren voor dibenzo-p-
dioxines en dibenzofuranen en een 
uitbreiding van de reikwijdte van deze 
factoren, zodat ook de dioxine-achtige 
meervoudig gechloreerde biphenylen 



AM\746405NL.doc 17/80 PE412.169v02-00

NL

eronder vallen.

Or. it

Motivering

De berekening van de concentraties van PCCD- en PCDF-emissies moet gebaseerd zijn op de 
door de WHO ingevoerde methode (equivalentiefactoren) en dus, zoals door de WHO wordt 
voorgesteld, ook dioxine-achtige PCB's omvatten, aangezien die, net als PCDDs en PCDFs, tot 
de stoffen behoren waarvan de emissies door de communautaire strategie behoren te worden 
gereduceerd.

Amendement 78
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Bij meeverbranding van 
afvalstoffen in niet specifiek voor de 
verbranding van afval bestemde 
installaties mogen in het deel van het 
rookgasvolume dat door deze 
meeverbranding vrijkomt, geen hogere 
emissies van verontreinigende stoffen 
voorkomen dan de toegestane emissies 
voor specifieke 
afvalverbrandingsinstallaties en daarvoor 
dienen dus passende beperkingen te 
gelden.

Or. en

Motivering

Het beginsel dat medeverbranding niet tot een hogere vervuiling mag leiden dan verbranding 
van afval, is een van de basisbeginselen geweest van Richtlijn 2000/76/EG inzake de 
verbranding van afval. Dit beginsel moet ook in de nieuwe tekst duidelijk worden onderstreept.
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Amendement 79
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Bij meeverbranding van 
afvalstoffen in niet specifiek voor de 
verbranding van afval bestemde 
installaties mogen in het deel van het 
rookgasvolume dat door deze 
meeverbranding vrijkomt, geen hogere 
emissies van verontreinigende stoffen 
voorkomen dan de toegestane emissies 
voor specifieke 
afvalverbrandingsinstallaties en daarvoor 
dienen dus passende beperkingen te 
gelden.

Or. en

Motivering

Het beginsel dat medeverbranding niet tot een hogere vervuiling mag leiden dan verbranding 
van afval, is een van de basisbeginselen geweest van Richtlijn 2000/76/EG inzake de 
verbranding van afval en mag dus in de herziene richtlijn niet worden geschrapt.

Amendement 80
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Bij meeverbranding van 
afvalstoffen in niet specifiek voor de 
verbranding van afval bestemde 
installaties mogen in het deel van het 
rookgasvolume dat door deze 
meeverbranding vrijkomt, geen hogere 
emissies van verontreinigende stoffen 
voorkomen dan de toegestane emissies 
voor specifieke 
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afvalverbrandingsinstallaties en daarvoor 
dienen dus passende beperkingen te 
gelden. 

Or. en

Motivering

Dit is van essentiële betekenis om het milieu en de volksgezondheid te beschermen wanneer er 
sprake is van meeverbranding van afval. De tekst van de hier voorgestelde overweging is al 
gedeeltelijk te vinden in de Afvalverbrandingsrichtlijn 2000/76/EG (overweging 27) en zou in de 
herschikte richtlijn niet mogen worden geschrapt.

Amendement 81
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

823 bis) Bij meeverbranding van 
afvalstoffen in niet specifiek voor de 
verbranding van afval bestemde 
installaties mogen in het deel van het 
rookgasvolume dat door deze 
meeverbranding vrijkomt, geen hogere 
emissies van verontreinigende stoffen 
voorkomen dan de toegestane emissies 
voor specifieke 
afvalverbrandingsinstallaties en daarvoor 
dienen dus passende beperkingen te 
gelden.

Or. fr

Motivering

Het voorgestelde amendement is een reproductie van overweging 27 van Richtlijn 2000/76/EG 
inzake de verbranding van afval, waarin ook gesproken wordt van medeverbranding. 
Medeverbranding moet binnen het bereik van de Richtlijn inzake industriële emissies worden 
gebracht om de bescherming van gezondheid en het milieu te garanderen wanneer er 
medeverbranding van afval plaats vindt. Ook op andere plaatsen in de richtlijn wordt hieraan 
aandacht geschonken, reden te meer om het ook in een overweging op te nemen.
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Amendement 82
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Installaties die titaandioxide 
produceren, kunnen aanzienlijke 
verontreiniging van lucht en water 
veroorzaken. Om deze effecten te 
verminderen, moeten op 
Gemeenschapsniveau strengere 
emissiegrenswaarden voor bepaalde 
verontreinigende stoffen worden 
vastgesteld.

(24) Installaties die titaandioxide 
produceren, kunnen aanzienlijke 
verontreiniging van lucht en water 
veroorzaken en kunnen een toxicologische 
bedreiging vormen. Om deze effecten te 
verminderen, moeten op 
Gemeenschapsniveau strengere 
emissiegrenswaarden voor bepaalde 
verontreinigende stoffen worden 
vastgesteld.

Or. pl

Motivering

Titaniumdioxide vormt een toxicologische dreiging, want het heeft een irriterende werking op de 
huid, de ogen en de slijmvliezen van de ademhalingswegen.

Amendement 83
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De lidstaten moeten regels vaststellen 
inzake de straffen die van toepassing zijn 
op overtredingen van deze richtlijn, en erop 
toezien dat deze worden toegepast. Die 
straffen moeten doeltreffend, evenredig en 
ontmoedigend zijn.

(27) Overeenkomstig het beginsel "de 
vervuiler betaalt" moeten de lidstaten 
regels vaststellen inzake de straffen die van 
toepassing zijn op overtredingen van deze 
richtlijn, en erop toezien dat deze worden 
toegepast. Die straffen moeten 
doeltreffend, evenredig en ontmoedigend 
zijn.

Or. pl
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Motivering

Het amendement beoogt de betreffende bepaling duidelijker te maken en het voor de lidstaten 
gemakkelijker te maken gerechtelijke sancties te treffen tegen vervuilers.

Amendement 84
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn bevat de regels inzake
geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging door industriële
activiteiten . 

Deze richtlijn bevat de regels inzake
bescherming van de volksgezondheid en 
geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging door industriële
activiteiten . 

Zij bevat ook  regels  ter voorkoming en, 
wanneer dat niet mogelijk is, beperking 
van emissies in lucht, water en bodem en 
ter voorkoming van het ontstaan van
afvalstoffen, om een hoog niveau van 
bescherming van het milieu in zijn geheel 
te bereiken.

Zij bevat ook  regels  ter voorkoming en, 
wanneer dat niet mogelijk is, beperking 
van emissies in lucht, water en bodem en 
ter voorkoming van het ontstaan van
afvalstoffen, om een hoog niveau van 
bescherming van het milieu en de 
volksgezondheid in zijn geheel te bereiken.

Or. pl

Amendement 85
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Hoofdstuk I bevat algemene bepalingen 
die van toepassing zijn op alle onder deze 
richtlijn vallende industriële activiteiten. 
Hoofdstuk II betreft de in Bijlage I  
omschreven activiteiten en bevat 
specifieke bepalingen voor die activiteiten.   
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De hoofdstukken III tot en met VI 
bevatten minimale technische 
voorschriften voor respectievelijk grote 
verbrandingsinstallaties, 
afvalverbrandingsinstallaties, installaties 
waar oplosmiddelen worden gebruikt en 
installaties waar titaandioxide wordt 
geproduceerd. 
Hoofdstuk VII bevat bepalingen 
betreffende de bevoegde autoriteiten, 
verslaglegging door de lidstaten, 
comitologie,sancties  en de gewone 
slotbepalingen.

Or. en

Motivering

Het samenvoegen van zeven richtlijnen in één leidt tot een alomvattende tekst.  Het zal de 
duidelijkheid ten goede komen wanneer er een artikel wordt opgenomen waarin de structuur van 
de richtlijn wordt omschreven. De tekst van het amendement is afkomstig uit een toelichtende 
tekst die bij het voorstel gaat, maar die niet deel uitmaakt van de richtlijn.

Amendement 86
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Deze richtlijn is niet van toepassing op 
onderzoekactiviteiten, 
ontwikkelingsactiviteiten of de beproeving
van nieuwe producten en processen.

(2) Deze richtlijn is niet van toepassing op 
onderzoekactiviteiten zoals die door de 
Commissie worden gedefinieerd..

Or. en

Motivering

De gebruikte termen moeten duidelijk worden gedefinieerd. "Ontwikkelingsactiviteiten" of de 
"beproeving van nieuwe producten en processen" vinden regelmatig plaats in sommige 
installaties die onder bijlage I van deze richtlijn vallen, maar dit vormt geen reden om deze 
activiteiten van de reikwijdte van deze richtlijn uit te zonderen. 
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Amendement 87
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) ‘verontreiniging’: de directe of 
indirecte inbreng door menselijke 
activiteiten van stoffen, trillingen, warmte 
of geluid in lucht, water of bodem, die de 
gezondheid van de mens of de 
milieukwaliteit kan aantasten, schade kan 
toebrengen aan materiële goederen, dan 
wel de belevingswaarde van het milieu of 
ander rechtmatig milieugebruik kan 
aantasten of in de weg kan staan;

(2) ‘verontreiniging’: de directe of 
indirecte inbreng door menselijke 
activiteiten van stoffen, trillingen, warmte 
of geluid in lucht, water of bodem, die de 
gezondheid van de mens of de 
milieukwaliteit kan aantasten of schade kan 
toebrengen aan materiële goederen;

Or. de

Amendement 88
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) 'bevoegde autoriteiten': de 
autoriteiten of organen die krachtens de 
wettelijke bepalingen van de lidstaten 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de uit deze richtlijn voortvloeiende 
taken;

Or. en

Motivering

De vroegere definitie van de bevoegde autoriteit moet worden gehandhaafd, aangezien deze 
autoriteiten een uiterst belangrijke rol spelen in de hele richtlijn.
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Amendement 89
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) "Emissieniveaus die samenhangen 
met de beste beschikbare technieken" 
(BAT-AELs) betekent de reeks van 
emissieniveaus die bij de toepassing van 
de beste beschikbare technieken, zoals 
beschreven in de BBT-
referentiedocumenten, gerealiseerd 
worden bij exploitatie onder normale 
voorwaarden, uitegdrukt als gemiddelden 
over een zekere periode.  

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk een definitie te geven van de BAT-AELs.

Amendement 90
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) "Emissieniveaus die samenhangen 
met de beste beschikbare technieken" 
(BAT-AELs) vertegenwoordigen de reeks 
van emissieniveaus die verwacht kunnen 
worden bij de toepassing van de beste 
beschikbare technieken, zoals beschreven 
in de BBT-referentiedocumenten, voor 
een specifieke sector in zijn geheel en bij 
exploitatie onder normale voorwaarden.  
De BAT-AELs vormen een geschikt 
referentiepunt bij de vaststelling van de in 
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de vergunning te noemen 
emissiegrenswaarden en zijn verschillend 
van de emissiegrenswaarden, aangezien 
deze laatste ook rekening moeten houden 
met de monitoring- en handhavingseisen.

Or. en

Motivering

In zeer belangrijke bepalingen van het herziene voorstel van de Commissie wordt verwezen naar 
de emissieniveaus die samenhangen met de beste beschikbare technieken (BAT-AELs). Het moet 
duidelijk zijn dat BAT-AELs en emissiegrenswaarden (ELVs) verschillende begrippen zijn. In het 
herschikte voorstel van de Commissie wordt alleen een definitie van de ELV gegeven.

Om redenen van rechtszekerheid bestaat er behoefte aan een definitie van de BAT-AELs. Deze 
definitie is gebaseerd op de geest van het door de Commissie gepubliceerde "BREF outline and 
Guide Document".

Amendement 91
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) "Emissieniveaus die samenhangen 
met de beste beschikbare technieken" 
(BAT-AELs) betekent de reeks van 
emissieniveaus die bij de toepassing van 
een zekere techniek of combinatie van 
technieken, uitgedrukt als de gemiddelden 
die over een periode van substantiëe 
lengte onder normale 
exploitatievoorwaarden kunnen worden 
bereikt bij toepassing van de beste 
beschikbare technieken.  

Or. en

Motivering

De term "emissieniveaus die samenhangen met de beste beschikbare technieken" (BAT-AELs) zal 
van essentiële betekenis worden in de voorgestelde richtlijn, en met name in artikel 16, lid 3, en 
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daarom is een duidelijke definitie daarvan vereist. UIt zo'n definitie blijkt bovendien - tezamen 
met de amendementen 20 en 24 - dat er een verschil bestaat tussen emissiegrenswaarden (of 
equivalente parameters of technische maatregelen) en de BAT-AELs. 

Dit  amendement is toelaatbaar overeenkomstig artikel 80a van het Reglement, vanwege het 
verband met het voorstel van de Commissie voor artikel 16, lid 3..

Amendement 92
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) ‘vergunning’: een schriftelijke 
machtiging om een installatie of een 
gedeelte daarvan , dan wel een 
stookinstallatie, 
afvalverbrandingsinstallatie of 
afvalmeeverbrandingsinstallatie,  te 
exploiteren ; 

(7) ‘vergunning’: een schriftelijke 
machtiging om een installatie of een 
gedeelte daarvan , dan wel een 
stookinstallatie, 
afvalverbrandingsinstallatie of 
afvalmeeverbrandingsinstallatie,  te 
exploiteren ;  

Een vergunning kan betrekking hebben 
op een of meer installaties of delen van 
installaties die door dezelfde exploitant op 
dezelfde locatie worden geëxploiteerd. 
Een vergunning kan betrekking hebben 
op twee of meer functioneel aan elkaar 
gekoppelde  installaties op dezelfde locatie 
of delen van functioneel aan elkaar 
gekoppelde  installaties op verschillende 
locaties, die door verschillende 
exploitanten worden geëxploiteerd.

Or. it

Motivering

Indien er op eenzelfde locatie verschillende installaties zouden zijn, die elk onder een 
verschillende vergunning werken, zou het verstrekken van een vergunning aan de gehele locatie 
vereisen  dat er rekning wordt gehouden met gecumuleerde milieu- en veiligheidseffecten, zoals 
bij voorbeeld wordt bepaald in de "Seveso-richtlijn";  wat de situatie betreft van verschillende 
locaties die door eenzelfde exploitant bedreven worden, moet de vergunning rekening houden 
met de verbanden die er tussen de onderdeelen bestaan, zoals bij voorbeeld een 
verbrandingsinstallatie en een installatie voor de behandeling van (vast) afval.
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Amendement 93
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8 – alinea 1 bis nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de doelstellingen van deze definitie 
´worden veranderingen of uitbreidingen 
van een installatie als substantieel 
beschouwd indien zij groter zijn dan of 
gelijk aan bepaalde drempels of indien de 
toeneming die uit de wijziging of 
uitbreiding voortvloeit leidt tot een 
overschrijding van eventuele drempels die 
zijn vastgesteld in de bijlagen I, VII en 
VIII. 

Or. it

Motivering

De definitie van "substantiële wijziging" onveranderd laten zonder enige kwantiatieve referentie 
(van het soort dat al aanwezig is in de huidige IPPC-richtlijn) zou kunnen leiden tot zeer grote 
verschillen in de aanpak die in de afzonderlijke lidstaten zal worden gekozen.

Amendement 94
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 9 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de bepaling van de beste beschikbare 
technieken moeten de in bijlage III 
vermelde punten speciaal in aanmerking 
worden genomen;

Or. en
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Motivering

De verwijzing naar de criteria van bijlage III is absoluut noodzakelijk voor de geïntegreerde 
aanpak! Dit moet worden gedaan om de BBTs vast te stellen. Dit moet worden gedaan door het 
in overweging nemen van de kosten en baten van de technieken die beschikbaar zijn voor een 
bepaalde installatie of door rekening te houden met de criteria die genoemd worden in bijlage 
III (voorheen bijlage IV van IPPC-richtlijn 96/61/EG).

Amendement 95
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) "Emissieniveaus die samenhangen 
met de beste beschikbare technieken" 
(BAT-AELs) betekent de emissieniveaus 
die bij de toepassing van de beste 
beschikbare technieken, zoals beschreven 
in de BBT-referentiedocumenten, 
gerealiseerd worden bij exploitatie onder 
normale voorwaarden, uitgedrukt als 
gemiddelden over een zekere periode. 

Or. en

Motivering

Deze definitie is noodzakelijk voor de vaststelling van de emissiegrenswaarden zoals bedoeld in 
artikel 16, lid 2. Duidelijk wordt gemaakt dat de emissiegrenswaarden gebaseerd zijn op de 
referenties vastgesteld in de BREFs en dat zij bijvoorbeeld niet betrekking hebben op abnormale 
exploitatievoorwaarden (zoals opstarten, afsluiten, onderhoudsperioden of onderbreking van de 
normale werking van een installatie).
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Amendement 96
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) "Emissieniveaus die samenhangen 
met de beste beschikbare technieken" 
(BAT-AELs) betekent de milieuprestaties 
die verwacht kunen worden als gevolg van 
de toepassing in een bepaalde sector van 
de technieken die beschreven worden in 
het desbetreffende referentiedocument, 
rekening houdend met de balans van 
kosten en baten die inherent is aan de 
definitie van de BBTs.

Or. en

Motivering

De emissieniveaus die samenhangen met BBTs zullen de referemtie vormen  voor de vaststelling 
van vergunningsvoorwaarden, waaronder emissiegrenswaarden. Dit concept wordt in de tekst 
van de artikelen gebruikt en zou daarom in artikel 3 moeten worden gedefinieerd. Bovenstaande 
definitie is afkomstig van de tekst van het hoofdstuk over BBTs van de BREF over 
afvalverbranding.

Amendement 97
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) ‘exploitant’: elke natuurlijke of 
rechtspersoon die de installatie c.q. de 
stookinstallatie, 
afvalverbrandingsinstallatie of 
afvalmeeverbrandingsinstallatie
exploiteert of die de controle daarover 
heeft, of, indien de nationale wetgeving in 
die mogelijkheid voorziet, aan wie 
economische beschikkingsmacht over de 

(10) ‘exploitant’: elke natuurlijke of 
rechtspersoon die de installatie c.q. de 
stookinstallatie, 
afvalverbrandingsinstallatie of 
afvalmeeverbrandingsinstallatie
exploiteert of die de controle daarover 
heeft, of, indien de nationale wetgeving in 
die mogelijkheid voorziet, aan wie 
economische beschikkingsmacht over de 
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technische werking van de installatie  is 
overgedragen;

technische werking van de installatie is 
overgedragen. Twee of meer natuurlijke 
personen of rechtspersonen kunnen 
gezamenlijk de exploitant zijn van 
verschillende delen van een installatie;

Or. nl

Motivering

Zie amendement op artikel .. Om de tekst duidelijker te maken, wordt artikel 5 ondergebracht bij 
de definitie van "exploitant" in artikel 3 (10).

Amendement 98
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) ‘techniek in opkomst’: een nieuwe 
techniek voor een industriële activiteit die, 
als zij commercieel wordt ontwikkeld, een 
hoger algemeen beschermingsniveau voor 
het milieu of grotere kostenbesparingen
kan opleveren dan de bestaande beste 
beschikbare technieken;

(13) 'techniek in opkomst':een nieuwe 
techniek die in de industrie effectief is en
die, als zij commercieel wordt ontwikkeld, 
een vergelijkbaar of hoger algemeen 
beschermingsniveau voor het milieu of 
vergelijkbare of grotere kostenbesparingen 
kan opleveren dan de bestaande beste 
beschikbare technieken;

Or. en

Motivering

Het voornaamste probleem bij "technieken in opkomst" is doorgaans dat zij nog niet 
commercieel ontwikkeld zijn. In overweging 12 wordt melding gemaakt van het "testen van 
technieken in opkomst", d.w.z. dat de "technieken in opkomst" niet beschouwd worden als in de 
details uitgewerkt. Het voornaamste kenmerk van een "techniek in opkomst" is dat zij haar 
doelmatigheid nog niet in de industriële praktijk heeft bewezen. Heel veel technieken zien er 
onder laboratoriumomstandigheden, of zelfs in een piloot-installatie,  veelbelovend uit, zonder 
dat zij uiteindelijk in de dagelijkse exploitatiepraktijk bevredigend blijken te zijn. Aan de andere 
kant komt het ook voor dat een techniek interessant is, zelfs als haar prestaties op het gebied van 
milieubescherming even goed zijn als de bestaande technieken.
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Amendement 99
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) ‘techniek in opkomst’: een nieuwe 
techniek voor een industriële activiteit die, 
als zij commercieel wordt ontwikkeld, een 
hoger algemeen beschermingsniveau voor 
het milieu of grotere kostenbesparingen 
kan opleveren dan de bestaande beste 
beschikbare technieken;

(13) ‘techniek in opkomst’: een nieuwe 
techniek voor een industriële activiteit die, 
als zij commercieel wordt ontwikkeld, een 
hoger algemeen beschermingsniveau voor 
het milieu of grotere kostenbesparingen zal 
opleveren dan de bestaande beste 
beschikbare technieken;

Or. en

Motivering

Om duidelijk te maken  dat de toepassing van technieken in opkomst voordelen zal hebben indien 
zij in de praktijk worden gebracht. 

Amendement 100
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) ‘situatierapport’: gekwantificeerde 
informatie over de toestand inzake bodem-
en grondwaterverontreiniging door 
gevaarlijke stoffen; 

(15) 'situatierapport’: gekwantificeerde  en 
gedetailleerde informatie over de toestand 
van de bodem, met inbegrip van de 
verscheidenheid van de 
bodemorganismen, - en  van het 
grondwater, met het doel om de locatie 
terug te brengen in de toestand waarin zij 
zich bevond voordat een nieuwe installatie 
haar werkzaamheden begon of voordat 
een vergunning voor een bestaande 
installatie werd uitgebreid;

Or. en
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Motivering

Een situatierapport is een belangrijk element om de IPPC-richtlijn te doen werken in combinatie 
met andere milieubeleidsmaatregelen.  Diversiteit van de bodemorganismen is een effectieve 
indicator voor de gezondheid  en kwalieit van de bodem en verstrekt een gezonde basis voor de 
evaluatie van de herstelverplichtingen van de exploitanten op grond van het beginsel "de 
vervuiler betaalt".

Amendement 101
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) ‘situatierapport’: gekwantificeerde 
informatie over de toestand inzake bodem-
en grondwaterverontreiniging door 
gevaarlijke stoffen;

(15) 'situatierapport’: gekwantificeerde  en 
gedetailleerde informatie over de toestand 
van de bodem, met inbegrip van de 
verscheidenheid van de 
bodemorganismen, - en  van het 
grondwater,  en eventuele 
verontreiniging- door gevaarlijke stoffen, 
met het doel van herstel en restauratie;

Or. en

Amendement 102
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) ‘situatierapport’: gekwantificeerde 
informatie over de toestand inzake bodem-
en grondwaterverontreiniging door 
gevaarlijke stoffen;

(15) ‘situatierapport’: gekwantificeerde 
informatie over de toestand inzake bodem-
en grondwaterverontreiniging door de 
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen;

Or. en
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Amendement 103
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) ‘situatierapport’: gekwantificeerde 
informatie over de toestand inzake bodem-
en grondwaterverontreiniging door 
gevaarlijke stoffen;

(15) ‘situatierapport’: gekwantificeerde 
informatie over de toestand inzake bodem-
en grondwaterverontreiniging door 
significante hoeveelheden van relevante 
gevaarlijke stoffen;

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat de periodieke monitoring betrekking moet hebben op alle mogelijke stoffen 
(dat kunnen er honderden zijn) is het nodig de omvang van de monitoring te beperken tot de 
relevante gevaarlijke stoffen die in aanmerkelijke hoeveelheden worden aangetroffen.

Amendement 104
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) ‘situatierapport’: gekwantificeerde 
informatie over de toestand inzake bodem-
en grondwaterverontreiniging door 
gevaarlijke stoffen; 

(15) ‘situatierapport’: gekwantificeerde 
informatie over de toestand inzake bodem-
en grondwaterverontreiniging door 
relevante gevaarlijke stoffen;

Or. nl

Motivering

Zie amendement op artikel 23, lid 3. Door de definitie van 'gevaarlijke stoffen' en de koppeling 
van het situatierapport aan de aanwezigheid van deze stoffen is het toepassingsgebied zeer ruim. 
Een noodzakelijke beperking van het toepassingsgebied kan worden bereikt door de toevoeging 
van het woord "relevant". 
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Amendement 105
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) "milieuinspectie": iedere 
activiteit die controle inhoudt of een 
installatie aan zijn milieueisen voldoet; 

Or. en

Motivering

Het begrip "milieuinspectie" wordt door de verschillende lidstaten op uiteenlopende wijze 
geïnterpreteerd. Er is daarom een duidelijke definitie nodig met het oog op een uniforme 
rapportering over de uitvoering van de richtlijn. 

Amendement 106
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) ‘biomassa’: een van de volgende 
materialen:

(20) 'biomassa': het biologisch afbreekbare 
deel van producten, afvalstoffen en 
residuen van de landbouw (met inbegrip 
van plantaardige en dierlijke stoffen), de 
bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 
alsmede het biologisch afbreekbare deel 
van industrieel en huishoudelijk afval;

(a) producten die bestaan uit plantaardig 
landbouw- of bosbouwmateriaal dat 
gebruikt kan worden als brandstof om de 
energetische inhoud ervan te benutten;  
(b) de volgende als brandstof gebruikte 
afvalstoffen:
(i) plantaardig afval uit land- en 
bosbouw;
(ii) plantaardig afval van de 
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levensmiddelenindustrie, indien de 
opgewekte warmte wordt teruggewonnen;
(iii) fibrous vegetable waste from virgin 
pulp production and from production of 
paper from pulp, if it is co-incinerated at 
the place of production and the heat 
generated is recovered;
(iv) kurkafval;
(v) houtafval, met uitzondering van 
houtafval dat ten gevolge van een 
behandeling met 
houtbeschermingsmiddelen of door het 
aanbrengen van een beschermingslaag 
gehalogeneerde organische verbindingen 
dan wel zware metalen kan bevatten;

Or. en

Motivering

Onderlinge consistentie in alle teksten van de EU is van belang, vooral wanneer het gaat om 
definities. De definitie van biomassa moet daarom gel ijk zijn in zowel de oorspronkelijke 
Richtlijn inzake hernieuwbare energieën (2001/77/EG) als in het voorstel voor een Richtlijn 
inzake industriële emissies. Een verandering in definitie zou alleen maar tot grotere verwarring 
leiden en zou de reeds gedane investeringen op het spel zetten.

Amendement 107
Niels Busk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 20 – punt v bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v bis) dierlijk afval van de 
levensmiddelenindustrie, indien de 
opgewekte warmte wordt teruggewonnen;

Or. en
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Motivering

Het zou moeten worden toegestaan om dierlijk afvalvet uit de voedselverwerkende industrie te 
verbranden zonder kostbare monitoring-eisen. 
Vervanging van minerale brandstof door dierlijk afvalvet zal  de CO2-emissies doen 
verminderen en de voedselverwerkende industrie kosten besparen. Vervanging van minerale olie 
door vet afkomstig van dierlijk afval heeft vanuit ecologisch oogpunt geen bezwaren. Het zal niet 
leiden tot een hoger milieueffect van de verbrandingsinstallaties. 

Amendement 108
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) ‘afvalverbrandingsinstallatie’  : een 
vaste of mobiele technische eenheid en 
inrichting die specifiek bestemd is voor de 
thermische behandeling van afval, al dan 
niet met terugwinning van de 
geproduceerde verbrandingswarmte , door
de verbranding door oxidatie van afval 
alsmede andere thermische 
behandelingsprocessen , voor zover de 
producten van de behandeling vervolgens 
worden verbrand; 

(26) een vaste of mobiele technische 
eenheid en inrichting die specifiek bestemd 
is voor de thermische behandeling van 
afval, al dan niet met terugwinning van de 
geproduceerde verbrandingswarmte, door 
de verbranding door oxidatie van afval 
alsmede andere thermische 
behandelingsprocessen, zoals pyrolyse, 
vergassen of het plasmaproces voorzover 
de producten van de behandeling 
vervolgens worden verbrand;

Or. en

Motivering

Om der wille van de duidelijkheid moeten pyrolyse, vergassen en het plasmaproces in de 
richtlijn worden opgenomen. Het aantal vormen van thermale of "semi-thermale" behandeling is 
niet zo groot, zodat de opsomming best volledig kan zijn. De namen van deze technieken uit de 
richtlijn verwijderen zou de indruk wekken dat deze technieken niet langer meer onder de 
richtlijn zouden vallen. Het risico om de deur wijd open te stellen voor bepaalde behandelingen 
om aan de reikwijdte van de richtlijn te ontsnappen of in beroep te gaan bij het Hof van Justitie 
vormt onvoldoende rechtvaardiging om de tekst te veranderen.
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Amendement 109
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) ‘afvalverbrandingsinstallatie’  : een 
vaste of mobiele technische eenheid en 
inrichting die specifiek bestemd is voor de 
thermische behandeling van afval, al dan 
niet met terugwinning van de 
geproduceerde verbrandingswarmte , door
de verbranding door oxidatie van afval 
alsmede andere thermische 
behandelingsprocessen , voor zover de 
producten van de behandeling vervolgens 
worden verbrand; 

(26) ‘afvalverbrandingsinstallatie’  : een 
vaste of mobiele technische eenheid en 
inrichting die specifiek bestemd is voor de 
thermische behandeling van afval, al dan 
niet met terugwinning van de 
geproduceerde verbrandingswarmte , door
de verbranding door oxidatie van afval 
alsmede andere thermische 
behandelingsprocessen, zoals pyrolyse, 
vergassen of het plasmaproces voorzover 
de producten van de behandeling 
vervolgens worden verbrand; 

Or. de

Motivering

Om duidelijk te maken dat moet worden verwezen naar pyrolyse, vergassen en plasmaprocessen.

Amendement 110
Karin Scheele

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) ‘afvalmeeverbrandingsinstallatie’: een 
vaste of mobiele technische eenheid  die in 
hoofdzaak bestemd is voor de opwekking 
van energie of de fabricage van materiële 
producten waarin afval als normale of 
aanvullende brandstof wordt gebruikt, of 
waarin afval thermisch wordt behandeld 
voor verwĳdering door de verbranding 
door oxidatie van afval alsmede andere 
thermische behandelingsprocessen, voor 
zover de producten van de behandeling 

(27) ‘afvalmeeverbrandingsinstallatie’: een 
vaste of mobiele technische eenheid  die in 
hoofdzaak bestemd is voor de opwekking 
van energie of de fabricage van materiële 
producten waarin afval als normale of 
aanvullende brandstof wordt gebruikt, of 
waarin afval thermisch wordt behandeld 
voor verwĳdering door de verbranding 
door oxidatie van afval alsmede andere 
thermische behandelingsprocessen, zoals 
pyrolyse, vergassen of het plasmaproces
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vervolgens worden verbrand; voorzover de producten van de 
behandeling vervolgens worden verbrand;

Or. de

Motivering

Om duidelijk te maken dat moet worden verwezen naar pyrolyse, vergassen en plasmaprocessen. 
Hangt samen met het amendement op artikel 3, lid 26.

Amendement 111
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) ‘residu’: een vloeibare of vaste 
afvalstof  die wordt geproduceerd door een 
afvalverbrandingsinstallatie of 
afvalmeeverbrandingsinstallatie;

(30) 'residu’: een vloeibare of vaste 
afvalstof  , zoals bodemas en slak, vliegas 
en stof uit branders, vaste 
reactieproducten van de behandeling van 
gas, rioolslib uit 
waterzuiveringsinstallaties, verbruikte 
katalysatoren en verbruikte actieve 
koolstof, welke in artikel Article 1(bis) van 
Richtlijn 75/442/EEC als afval 
gedefinieerd worden, die wordt 
geproduceerd door een 
afvalverbrandingsinstallatie of 
afvalmeeverbrandingsinstallatie;

Or. en

Motivering

Vanwege de nieuwe definitie van bijproducten in de nieuwe Kaderrichtlijn voor afval (art. 5) 
moeten bodemas en vliegas als bijproducten worden beschouwd, en niet langer meer als 
afvalproducten, hetgeen  in sommioge nationale wetgevingen problemen zou opleveren en 
bovenal tot extra risico's zou leiden voor het milieu en de volksgezondheid. Het is daarom 
noodzakelijk expliciet te verwijzen naar bodemas en slak, vliegas en stof uit branders en vaste 
reactieproducten van de behandeling van gas. 
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Amendement 112
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) ‘organische verbinding’: een 
verbinding die ten minste het element 
koolstof bevat en daarnaast een of meer 
van de volgende elementen: waterstof, 
halogenen, zuurstof, zwavel, fosfor, 
silicium en stikstof, met uitzondering van 
koolstofoxiden en anorganische 
carbonaten en bicarbonaten;

Schrappen 

Or. en

Motivering

Deze definitie van vluchtige organische stoffen is afkomstig van art. 52 van richtlijn 1999/13/EG 
inzake de emissie van oplosmiddelen. Deze definitie zou niet moeten worden uitgebreid tot de 
hele IPPC-richtlijn (art. 3), aangezien zij alleen betrekking heeft op oplosmiddelen en veel 
verwarring zou scheppen indien ze zou worden toegepast op alle IPPC-faciliteiten.  De 
genoemde limiet voor dampdruk komt niet overeen met de limieten voor dampdruk die van 
toepassing zijn op andere IPPC-installaties. Om deze redenen moet in plaats daarvan de 
definitie van artikel 52 worden overgenomen voor de installaties als bedoeld in hoofdstuk V.

Amendement 113
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) ‘vluchtige organische stof ’: een 
organische verbinding alsook de fractie 
creosoot  die bij 293,15 K een 
dampspanning van 0,01 kPa of meer of 
onder de specifieke 
gebruiksomstandigheden een 
vergelijkbare vluchtigheid heeft;

Schrappen 
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Or. en

Motivering

Deze definitie van vluchtige organische stoffen is afkomstig van art. 52 van richtlijn 1999/13/EG 
inzake de emissie van oplosmiddelen. Deze definitie zou niet moeten worden uitgebreid tot de 
hele IPPC-richtlijn (art. 3), aangezien zij alleen betrekking heeft op oplosmiddelen en veel 
verwarring zou scheppen indien ze zou worden toegepast op alle IPPC-faciliteiten.  De 
genoemde limiet voor dampdruk komt niet overeen met de limieten voor dampdruk die van 
toepassing zijn op andere IPPC-installaties. Om deze redenen moet in plaats daarvan de 
definitie van artikel 52 worden overgenomen voor de installaties als bedoeld in hoofdstuk V.

Amendement 114
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) ‘organisch oplosmiddel’: een 
vluchtige organische stof die wordt 
gebruikt voor een van de volgende 
doeleinden: 

Schrappen

(a) om, alleen of in combinatie met 
andere stoffen en zonder een chemische 
verandering te ondergaan, grondstoffen, 
producten of afvalmaterialen op te lossen;
(b) als schoonmaakmiddel om 
verontreinigingen op te lossen; 
(c) als verdunner;
(d) als dispergeermiddel;
(e) om de viscositeit aan te passen;
(f) om de oppervlaktespanning aan te 
passen;
(g) als weekmaker;
(h) als conserveermiddel;

Or. en
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Motivering

Deze definitie van vluchtige organische stoffen is afkomstig van art. 52 van richtlijn 1999/13/EG 
inzake de emissie van oplosmiddelen. Deze definitie zou niet moeten worden uitgebreid tot de 
hele IPPC-richtlijn (art. 3), aangezien zij alleen betrekking heeft op oplosmiddelen en veel 
verwarring zou scheppen indien ze zou worden toegepast op alle IPPC-faciliteiten.  De 
genoemde limiet voor dampdruk komt niet overeen met de limieten voor dampdruk die van 
toepassing zijn op andere IPPC-installaties. Om deze redenen moet in plaats daarvan de 
definitie van artikel 52 worden overgenomen voor de installaties als bedoeld in hoofdstuk V.

Amendement 115
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) "Emissieniveaus die 
samenhangen met de beste beschikbare 
technieken" (BAT-AELs) betekent de 
reeks van emissieniveaus die bij de 
toepassing van de beste beschikbare 
technieken, zoals beschreven in de BBT-
referentiedocumenten, gerealiseerd 
worden bij exploitatie onder normale 
voorwaarden, uitgedrukt als gemiddelden 
over een zekere periode. 
De BAT-AELs vormen een geschikt 
referentiepunt bij de vaststelling van de in 
de vergunning te noemen 
emissiegrenswaarden en verschillen van 
emissiegrenswaarden, aangezien deze 
laatste ook rekening moeten houden met 
de monitoring- en handhavingseisen, 
alsook met de technische karakteristieken, 
de geografische ligging en de plaatselijke 
milieuomstandigheden van elke 
afzonderlijke installatie..

Or. en

Motivering

In zeer belangrijke bepalingen van het herschikte voorstel van de Commissie wordt verwezen 
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naar de emissieniveaus die samenhangen met de beste beschikbare technieken (BAT-AELs). Het 
moet duidelijk zijn dat BAT-AELs en emissiegrenswaarden (ELVs) verschillende begrippen zijn. 
In het herschikte voorstel van de Commissie wordt alleen een definitie van de ELV gegeven. Om 
redenen van rechtszekerheid bestaat er behoefte aan een definitie van de BAT-AELs. Deze 
definitie is gebaseerd op de algemene strekking  van het door de Commissie gepubliceerde 
"BREF outline and Guide Document".

Amendement 116
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) "algemene bindende regels": 
gemiddelde grenswaarden of andere 
voorwaarden, zoals geformuleerd in 
milieuwetgeving, verordeningen of 
beschikkingen, op sectorieel of hoger 
niveau, die zijn vastgesteld met het doel 
om rechtstreeks te worden gebruikt bij het 
vaststellen van vergunningsvoorwaarden. 

Or. en

Motivering

Een duidelijke definitie van "algemene bindende regels" is noodzakelijk. 

Amendement 117
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) "installaties voor gebruik in 
noodsituaties": elke installatie die ertoe 
dient om onder alle omstandigheden de 
werking te verzekeren van de 
belangrijkste apparaten, de hulpdiensten, 
het toezicht op de installatie, het beheer 
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van de veiligheidsvoorzieningen en het 
weer op gang brengen van de installaties -
in het bijzonder in het geval van 
waterkrachtinstallaties - ook in het geval 
van een stroomuitval of van afwezigheid 
van een extern stroomnet. 

Or. en

Motivering

Een nieuwe definitie is noodzakelijk om beter de reikwijdte vast te stellen van de derogatie die  
in amendement 2 op artikel 4 wordt ingevoerd (vrijstelling voor de installaties voor gebruik in 
noodsituaties van de in de richtlijn vastgestelde bepalingen).

Amendement 118
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een vergunning kan betrekking hebben 
op twee  of meer installaties of delen van 
installaties die door dezelfde exploitant op 
dezelfde locatie of op verschillende 
locaties  worden geëxploiteerd. 

2. Een vergunning kan betrekking hebben 
op twee  of meer installaties of delen van 
installaties die door dezelfde exploitant op 
dezelfde locatie of op verschillende 
locaties  worden geëxploiteerd. 

Een vergunning kan betrekking hebben 
op twee of meer functioneel aan elkaar 
gekoppelde  installaties of delen van 
installaties op verschillende locaties of 
functioneel aan elkaar gekoppelde  
installaties of delen daarvan op 
verschillende locaties, die door 
verschillende exploitanten worden 
geëxploiteerd.

Wanneer een vergunning betrekking heeft 
op twee of meer installaties, dient elke 
installatie aan de eisen van deze richtlijn te 
voldoen.

Wanneer een vergunning betrekking heeft 
op twee of meer installaties, dient elke 
installatie aan de eisen van deze richtlijn te 
voldoen.

Waneer meerdere exploitanten 
verschillende installaties op eenzelfde 
locatie, exploiteren  of verschillende delen 
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van een installatie exploiteren, kan de 
vergunning voorwaarden en voorschriften 
bevatten die van toepassing zijn op de 
verschillende exploitanten.

Or. it

Motivering

De twee veranderingen zijn bedoeld om de lidstaten in staat te stellen om vergunningen te 
verstrekken met inachtneming van het type installatie en/of de locatie waar zij zich bevinden of 
van de aanwezigheid van diverse exploitanten, zodat zij het algehele effect van de locatie en/of
installatie kunnen beoordelen en gemeenschappelijke regels kunnen vaststellen voor de 
verschillende exploitanten, daarbij rekening houdend met eventuele  cumulatieve effecten of 
"domino-effecten" die zouden kunnen optreden.

Amendement 119
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een vergunning kan betrekking hebben 
op twee of meer installaties of delen van 
installaties die door dezelfde exploitant op 
dezelfde locatie of op verschillende 
locaties worden geëxploiteerd.

2. Een vergunning kan betrekking hebben 
op twee of meer installaties of delen van 
installaties die door dezelfde exploitant op 
dezelfde locatie worden geëxploiteerd. 

Or. nl

Motivering

De toevoeging "op verschillende locaties" draagt niet bij tot vereenvoudiging van de wetgeving. 
Zowel de organisatie van het openbaar onderzoek, als de evaluatie van het milieueffect worden 
hierdoor bemoeilijkt. 
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Amendement 120
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een vergunning betrekking heeft 
op twee of meer installaties, dient elke 
installatie aan de eisen van deze richtlijn te 
voldoen.

Wanneer een vergunning betrekking heeft 
op twee of meer installaties, dient elke 
installatie individueel aan de eisen van 
deze richtlijn te voldoen.

Or. en

Amendement 121
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De verplichtingen die door deze 
richtlijn worden ingevoerd zijn niet van 
toepassing op installaties voor gebruik in 
noodsituaties, zoals gedefinieerd in artikel 
3, lid 35 van deze richtlijn, met inbegrip 
van met gas gestookte installaties en 
installaties die vloeibare brandstoffen 
gebruiken.

Or. en

Motivering

Installaties voor gebruik in noodsituaties (geïnstalleerd zowel bij LCPs als 
waterkrachtcentrales) moeten worden uitgezonderd van het bereik van onderhavige richtlijn, 
aangezien de geringe omvang van hun exploitatie geen significant effect heeft op het 
emissieniveau. Deze bepaling zou bovendien bijdragen tot vermindering van overbodige  
administratieve lasten voor waterkrachtinstallaties, installaties die niet onderworpen zijn aan de 
in de richtlijn vastgestelde verplichtingen.
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Amendement 122
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen
Exploitanten

Twee of meer natuurlijke personen of 
rechtspersonen kunnen gezamenlijk de 
exploitant zijn van een installatie c.q. een 
stookinstallatie, 
afvalverbrandingsinstallatie of 
afvalmeeverbrandingsinstallatie, of zij 
kunnen de exploitanten zijn van 
verschillende delen van een installatie.

Or. nl

Motivering

Zie amendement op artikel 3, lid 10. Om de tekst duidelijker te maken, wordt artikel 5 
ondergebracht bij de definitie van "exploitant" in artikel 3 (10). 

Amendement 123
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit verleent een 
vergunning indien de installatie voldoet 
aan de eisen van deze richtlijn.

1. Onverminderd de andere vereisten 
vastgesteld in de nationale of 
communautaire wetgeving verleent de 
bevoegde autoriteit een vergunning met 
voorwaarden die garanderen dat de 
installatie voldoet aan de eisen van deze 
richtlijn.

Or. de
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Motivering

De in het voorstel tot wijziging van de IVU-richtlijn gevolgde benadering is in strijd met de opzet 
van de Kaderrichtlijn voor Water en is daarom niet in overeenstemming met het bestaande 
communautaire recht. Zo wordt in nr. 16 van de richtsnoeren van de Kaderrichtlijn voor Water 
geëist om de bescherming en duurzame exploitatie te verankeren in de overige beleidsvormen 
van de Gemeenschap, en dus ook in het industrie- en energiebeleid. Een duurzame exploitatie 
van de wateren is evenwel niet in overeenstemming met een recht op watergebruik. Zo gaan de 
bepalingen van artikel 11. lid 3, van de Kaderrichtlijn voor Water voor het realiseren van 
exploitatiedoelstellingen uit van een exploitatieaanspraak van de kant van de staat, ook wanneer 
er bij de lidstaten op aangedrongen wordt beperkingen of zelfs verboden op te leggen aan het 
onttrekken van water of het inbrengen van stoffen als maatregelen voor de exploitatie der 
wateren en in dit verband een permanente bestudering en bijsturing van reeds verleende 
vergunningen eisen.

Amendement 124
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten treffen de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat:

1. De lidstaten treffen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat:

(1) de exploitant ten minste om de twaalf 
maanden bij de bevoegde autoriteit een 
verslag indient over de naleving van de 
vergunningsvoorwaarden;

a. de exploitanten die verslag uitbrengen 
uit hoofde van verordening (EG) 
166/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 18 januari 2006 inzake de 
oprichting van een Europees Register 
voor de lozing en overdracht van 
vervuilende stoffen, leggen aan de 
bevoegde autoriteit tenminste eens in de 
drie jaar een verslag voor over de 
naleving van de 
vergunningsvoorwaarden;
de exploitanten die geen verslag 
uitbrengen uit hoofde van verordening 
(EG) 166/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 januari 
2006 inzake de oprichting van een 
Europees Register voor de lozing en 
overdracht van vervuilende stoffen, 
leggen aan de bevoegde autoriteit op haar 
verzoek een verslag voor over de naleving 
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van de vergunningsvoorwaarden;
(2) de exploitant de bevoegde autoriteit zo 
spoedig mogelijk op de hoogte stelt van 
incidenten of ongevallen die het milieu 
significant beïnvloeden;

c) de exploitant de bevoegde autoriteit zo 
spoedig mogelijk op de hoogte stelt van 
incidenten of ongevallen die het milieu 
significant beïnvloeden;

__________
1 PB L 33 van 4.2.2006, blz. 1.

Or. en

Motivering

De voorgestelde verplichting tot rapportering zou administratieve en regelgevende lasten met 
zich meebrengen die buiten alle proporties zijn. Deze last kan gemakkelijk worden verminderd 
door een vereiste in te voeren dat gebaseerd is op het risico. Zo zou, bij voorbeeld,  de verplichte 
rapportering kunnen worden beperkt  tot exploitanten die ook onderworpen zijn aan een 
rapporteringsverplichting uit hoofde van het Europees Register voor de lozing en overdracht van 
vervuilende stoffen (E-PRTR) De nadruk zou dan worden gelegd op installaties die grote 
emissies veroorzaken. Andere mogelijkheden zijn de frequentie van de rapportering te
verminderen en de ontwikkeling te bevorderen van op ICT gebaseerde 
rapporteringsinstrumenten.

Amendement 125
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) de exploitant ten minste om de twaalf 
maanden bij de bevoegde autoriteit een 
verslag indient over de naleving van de 
vergunningsvoorwaarden;

Schrappen

Or. en

Motivering

De naleving van de vergunningsvoorwaarden behoort voort te vloeien uit de vergunning. Het is 
niet nodig dat hierover verslag wordt uitgebracht. 
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Amendement 126
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) de exploitant ten minste om de twaalf 
maanden bij de bevoegde autoriteit een 
verslag indient over de naleving van de 
vergunningsvoorwaarden;

(1) de exploitant ten minste om de twaalf 
maanden bij de bevoegde autoriteit een 
verslag indient over de naleving van de 
vergunningsvoorwaarden; indien de 
installatie elk jaar heeft voldaan aan de 
vergunningsvoorwarden, kan de 
rapporteringsperiode na 5 jaar worden 
verlengd tot 24 maanden.

Or. en

Motivering

In sommige gevallen zouden de rapporteringsvereisten kunnen worden verminderd om al te 
zware administrative beslommeringen te voorkomen. 

Amendement 127
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) de exploitant ten minste om de twaalf 
maanden bij de bevoegde autoriteit een 
verslag indient over de naleving van de 
vergunningsvoorwaarden;

(1) de exploitant ten minste om de drie 
jaar bij de bevoegde autoriteit een verslag 
indient over de naleving van de 
vergunningsvoorwaarden; Voor 
verbrandingsinstallaties die onder 
Hoofdstuk III vallen en een 
geregistreerde thermale output hebben die 
groter is dan of gelijk aan 50 MW, en 
voor installaties die onder hoofdstuk IV 
vallen, dient de rapportering over de 
naleving jaarlijks te geschieden.
De eerste subparagraaf is niet van 
toepassing op installaties voor 
afvalverbranding of afval meeverbranding 
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met een nominale capaciteit van minder 
dan twee ton per uur. 

Or. en

Motivering

De periode voor rapportering moet tot drie jaar worden uitgebreid, uitgezonderd grotere 
verbrandings en meeverbrandingsinstallaties. De bestaande tekst van artikel 12, lid 2, van 
verordening 2000/76/EG verlangt van exploitanten van verbrandingsinstallaties met een 
nominale capaciteite van minder dan twee ton per uur niet dat zij jaarlijks een verslag 
uitbrengen. Voor zulke kleinere installaties, die vaak bedreven worden door kleine en 
middelgrote ondernemingen, is de in artikel 8 voorgestelde verplichting tot jaarlijkse 
rapportering buiten alle proporties. De eerder genoemde uitzondering moet daarom worden 
gehandhaafd.

Amendement 128
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) de exploitant ten minste om de twaalf 
maanden bij de bevoegde autoriteit een 
verslag indient over de naleving van de 
vergunningsvoorwaarden;

(1) De exploitant ten minste om de twaalf 
maanden een verslag over de naleving van 
de vergunningsvoorwaarden opmaakt en 
dit ter beschikking houdt voor de 
bevoegde autoriteit;

Or. nl

Motivering

Een van de doelstellingen van de herziening is het verminderen van de administratieve lasten 
voor lidstaten en bedrijven. Vanuit dit perspectief lijkt het voldoende het verslag ter inzage te 
houden.  
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Amendement 129
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) de exploitant ten minste om de twaalf 
maanden bij de bevoegde autoriteit een 
verslag indient over de naleving van de 
vergunningsvoorwaarden;

(1) de exploitant een tienjarenbalans  bij 
de bevoegde autoriteit indient over de 
naleving van de vergunningsvoorwaarden;

Or. fr

Motivering

De exploitanten voeren zelftoezichtmaatregelen in en worden onderworpen aan regelmatige 
inspecties. De tienjarenbalansen zijn in Frankrijk een nuttig instrument gebleken om een betere 
peiling van de prestaties van de geregistreerde installaties te verzekeren. We stellen dus voor dit 
instrument over de gehele EU te verbreiden. Een jaarlijks verslag lijkt niet wenselijk, noch voor 
de exploitant (veel administratieve beslommeringen en hoge kosten), noch voor de lidstaten en 
hun administraties, die niet werkelijk in staat zouden zijn deze verslagen gedetailleerd te 
bestuderen. Het is dus beter de tekst op dit punt te vereenvoudigen, overeenkomstig het beginsel 
"minder, maar betere regels".

Amendement 130
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) de exploitant de bevoegde autoriteit zo 
spoedig mogelijk op de hoogte stelt van 
incidenten of ongevallen die het milieu 
significant beïnvloeden;

(2) de exploitant de bevoegde autoriteit zo 
spoedig mogelijk op de hoogte stelt van 
incidenten of ongevallen die het milieu of 
de volksgezondheid significant 
beïnvloeden;

Or. pl
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Amendement 131
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 - lid 2 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de exploitant en de bevoegde autoriteit
de nodige maatregelen nemen om ervoor te 
zorgen dat op een zo kort mogelijke 
termijn weer aan de eisen wordt voldaan.

b) de exploitant de nodige maatregelen 
neemt om ervoor te zorgen dat op een zo 
kort mogelijke termijn weer aan de eisen 
wordt voldaan.

Or. nl

Motivering

Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de exploitant en de bevoegde overheid 
inzake aansprakelijkheid. Het kan niet de bedoeling zijn dat de overheid op dezelfde voet wordt 
geschakeld als de exploitant. 

Amendement 132
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Emissies van broeikasgassen

1. Wanneer broeikasgasemissies uit een 
installatie in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG in verband met een in die 
installatie verrichte activiteit worden 
vermeld, omvat de vergunning geen 
emissiegrenswaarde voor directe emissies 
van dat gas, tenzij zulks noodzakelijk is 
om te verzekeren dat er geen significante 
plaatselijke verontreiniging wordt 
veroorzaakt. 
2. Wat betreft de in bijlage I van Richtlijn 
2003/87/EG genoemde activiteiten 
kunnen de lidstaten ervoor kiezen om 
geen voorschriften inzake energie-
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efficiëntie op te leggen voor
verbrandingseenheden en andere 
eenheden die ter plaatse kooldioxide 
uitstoten.
3. Zo nodig wijzigen de bevoegde 
autoriteiten de vergunning op gepaste 
wijze. 
4. De alinea's 1 tot en met 3 zijn niet van 
toepassing op installaties die 
overeenkomstig artikel 27 van Richtlijn 
2003/87/EG tijdelijk zijn uitgesloten van 
de Gemeenschapsregeling voor de handel 
in broeikasgasemissierechten.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet CO2-drempelwaarden voor grote verbrandingsinstallaties omvatten.

Amendement 133
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Emissies van broeikasgassen

1. Wanneer broeikasgasemissies uit een 
installatie in bijlage I bij Richtlijn 
2003/87/EG in verband met een in die 
installatie verrichte activiteit worden 
vermeld, omvat de vergunning geen 
emissiegrenswaarde voor directe emissies 
van dat gas, tenzij zulks noodzakelijk is 
om te verzekeren dat er geen significante 
plaatselijke verontreiniging wordt 
veroorzaakt. 
2. Wat betreft de in bijlage I van Richtlijn 
2003/87/EG genoemde activiteiten 
kunnen de lidstaten ervoor kiezen om 
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geen voorschriften inzake energie-
efficiëntie op te leggen voor 
verbrandingseenheden en andere 
eenheden die ter plaatse kooldioxide 
uitstoten.
3. Zo nodig wijzigen de bevoegde 
autoriteiten de vergunning op gepaste 
wijze. 
4. De alinea's 1 tot en met 3 zijn niet van 
toepassing op installaties die 
overeenkomstig artikel 27 van Richtlijn 
2003/87/EG tijdelijk zijn uitgesloten van 
de Gemeenschapsregeling voor de handel 
in broeikasgasemissierechten.

Or. en

Motivering

Grote verbrandingsinstallaties dragen in sterke mate bij aan de emissie van kooldioxide en dus 
aan de klimaatverandering.  De ETS verschaft een zeer nuttig kader voor de vermindering van 
de emissies van broeikasgassen in alle sectoren van de economie, maar verstrekt niet een 
voldoende sterk prijssignaal om te voorkomen dat nieuwe zeer grote punctuele bronnen van 
kooldioxide in het systeem worden geïntroduceerd. Het is daarom noodzakelijk om bij nieuwe, 
grote installaties bepalingen inzake emissiegrenswaarden voor kooldioxide op te nemen in de 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging.  

Amendement 134
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Regelingen voor de emissiehandel

1. In de periode voorafgaande aan 
goedkeuring van communautaire regels 
inzake  emissiehandel voor andere 
substanties dan broeikasgassen kunnen 
de lidstaten kiezen voor een 
emissiehandelregewling die op nationale 
regels gebaseerd is als alternatief voor de 
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opneming van emissiegrenswaarden in 
vergunningen, zulks onder de volgende 
voorwaarden:
a) dat de betrokken substanties 
gereguleerd worden onder richtlijn 
2001/81 (1) inzake nationale 
emissieplafonds;
b) dat artikel 19 van onderhavige richtlijn 
wordt nageleefd;
c) dat voldaan wordt een de speciale 
bepalingen in de hoofdstukken III tot en 
met VI.
2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de krachtens lid 1 
uitgevaardigde algemene voorschriften.
_______
1 PB L 309 van 27.11.2001, blz. 22-30.

Or. en

Motivering

Het initiatief van de Commissie om Europese regels vast te stellen voor emissiehandel in andere 
stoffen dan broeikasgassen moet worden gesteund. Dit initiatief moet bij voorkeur zodanig 
worden uitgewerkt dat de Europese regels voor de emissiehandel tegelijk met de IPPC-richtlijn 
in werking treden. Als dit niet haalbaar is kan een dergelijke bepaling in de IPPC-richtlijn 
worden opgenomen. Bestaande nationale regelingen voor de emissiehandel kunnen dan als proef 
of experiment tijdens de overgangsperiode naar Europese regels voor de emissiehandel voor 
andere stoffen dan broeikasgassen worden voortgezet. 

Amendement 135
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) de beste beschikbare technieken 
worden toegepast;

(2) emissieniveaus die overeenkomen met 
wat bereikt kan worden door de 
toepassing van BBTs;

Or. en



PE412.169v02-00 56/80 AM\746405NL.doc

NL

Motivering

Hoewel dat niet duidelijk wordt aangegeven, vormt art. 12, lid 2, een substantiële wijziging ten 
opzichte van richtlijn 96/61/EG, welke niet expliciet de toepassing van BBTs vereist. De 
herschikte tekst is in strijd met artikel 16, lid 2, die vereist dat de ELVs gebaseerd moeten zijn op 
de BBT zonder dat daarbij een specifieke techniek of technologie wordt voorgeschreven.

Amendement 136
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) bij de definitieve stopzetting van de 
activiteiten worden de nodige maatregelen 
getroffen om elk risico van verontreiniging 
te voorkomen en het exploitatieterrein 
weer in de overeenkomstig artikel 23, 
leden 2 en 3, omschreven toestand te 
brengen.

(8) bij de definitieve stopzetting van de 
activiteiten worden de nodige maatregelen 
getroffen om niet alleen elk risico van 
verontreiniging te voorkomen, maar ook 
het exploitatieterrein weer te brengen in 
een bevredigende toestand, zoals 
gedefinieerd in de overeenkomstig 
artikel 23, leden 2 en 3.

Or. en

Amendement 137
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de situatie van het terrein waar de 
installatie komt;

d) de situatie van de milieu-elementen van 
het terrein  waar de installatie komt;

Or. pl

Motivering

Het doel is de betrokken voorwaarden specifiek aan te geven. De evaluatie van het terrein is 
afhnakelijk van de afzonderlijke milieu-elementen, zoals water, lucht, bodem, rots, enz.



AM\746405NL.doc 57/80 PE412.169v02-00

NL

Amendement 138
Marcello Vernola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) in voorkomend geval, een 
situatierapport; 

Schrappen

Or. en

Motivering

Situatierapproten moeten alleen worden verlangd van de grotere installaties.

Amendement 139
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) in voorkomend geval, een 
situatierapport;

e) een rapport over de toestand van het 
terrein van de installatie, met inbegrip van 
een situatierapport met gekwantificeerde 
en gedetailleerde informatie over de 
toestand van de bodem, de 
verscheidenheid van de 
bodemorganismen, - en de toestand  van 
het grondwater,

Or. en
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Amendement 140
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) in voorkomend geval, een 
situatierapport;

e) een rapport over de toestand van het 
terrein van de installatie, met inbegrip van 
een situatierapport met gekwantificeerde 
en gedetailleerde informatie over de 
toestand van de bodem, de 
verscheidenheid van de 
bodemorganismen, - en de toestand  van 
het grondwater,

Or. en

Motivering

Een situatierapport is een belangrijk element om de IPPC-richtlijn te doen werken in combinatie 
met andere milieubeleidsmaatregelen.  Diversiteit van de bodemorganismen is een effectieve 
indicator voor de gezondheid  en kwaliteit van de bodem en verstrekt een gezonde basis voor de 
evaluatie van de herstelverplichtingen van de exploitanten op grond van het beginsel "de 
vervuiler betaalt".

Amendement 141
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de hoeveelheid van de in de 
installatie gebruikte gevaarlijke stoffen of 
preparaten, zoals gedefinieerd in Richtlijn 
67/548/EG van de Raad van 27 juni 1967.

Or. en

Motivering

De vergunning dient een lijst te bevatten van de gevaarlijke substanties, die in de betrokken 
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installatie worden gebruikt, ten einde meer transparantie te verschaffen ten aanzien van het 
gebruik van deze substanties en een behoorlijke basis te verstrekken voor de vaststelling van de 
aan de vergunning verbonden voorwaarden.

Amendement 142
Robert Sturdy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de maatregelen betreffende de preventie 
en de terugwinning van de door de 
installatie voortgebrachte afvalstoffen;

h) zo nodig, de maatregelen betreffende de 
preventie en de nuttige toepassing van de 
door de installatie voortgebrachte 
afvalstoffen;

Or. en

Motivering

Het is twijfelachtig of deze maatregelen strikt noodzakelijk zijn voor een gegeven installatie, 
zoals een verbrandingsinstallatie met een thermische input van tussen de 20 en 50 MW (indien 
die binnen het bereik van de herschikte richtlijn valt).  De voornaamste zorgen over dergelijke 
installaties betreffen de effecten van de emissies  op de lucht, zodat een volledig geïntegreerde 
aanpak die maatregelen voor het beheersen van het effect van de  emissies op land en in het 
water  omvat naar onze mening overbodig zou zijn. 

Amendement 143a
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) een vergelijking van de werking van 
de installatie met het relevante document 
betreffende de beste beschikbare 
technieken.

Or. fi
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Motivering

Door de aandacht van het publiek hierop te vestigen, zou een dergelijke vergelijking ervoor 
zorgen dat de toegepaste technieken die zijn welke het best an het beoogde doel beantwoorden.

Amendement 143b

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 lid 1 - paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Een aanvraag voor een vergunning 
moet ook een niet-technische samenvatting 
bevatten van de details waarnaar in de 
eerste paragraaf wordt verwezen;

(2) Een aanvraag voor een vergunning 
moet ook een niet-technische samenvatting 
bevatten van de details waarnaar in de 
eerste paragraaf wordt verwezen als ook, 
in voorkomend geval, een situatierapport ;

Or. en

Motivering

Een situatierapport moet alleen van grotere installaties worden verlangd.

Amendement 144
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BBT-referentiedocumenten BBT-referentiedocumenten en 
minimumvereisten

Or. en

Motivering

Het vaststellen van minimum vereisten, of een Europees veiligheidsnetwerk, zou met de 
comitologie-procedure plaastvinden, maar wel met de inschakeling van de belanghebbenden 
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vóór de start van deze procedure (comitologie met technische expertise). Het Europees 
veiligheids netwerk moet gebaseerd worden op nieuwe of op aangepaste BBT-
referentiedocumenten en het moet " waar van toepassing" worden ingesteld. Dit omdat in 
bepaalde industrieën de processen vrijwel allemaal van elkaar verschillen, zelfs voor dezelfde 
stoffen of familie van stoffen; daarom kunnen er gevallen zijn waarin een Europese 
emissiegrenswaarde wordt voorgeschreven voor een productieproces of -techniek die alleen in 
één installatie wordt toegepast.

Amendement 145
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BBT-referentiedocumenten BBT-referentiedocumenten en 
minimumvereisten

Or. de

Amendement 146
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BBT-referentiedocumenten BBT-referentiedocumenten en uitwisseling 
van informatie

Or. en

Motivering

Het samenvoegen en wijzigen van de artikelen 14 en 29 is zeer belangrijk om het huidige proces 
van de ontwikkeling en aanpassing van BREF's te waarborgen. 
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Amendement 147
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BBT-referentiedocumenten BBT-referentiedocumenten en uitwisseling 
van informatie

Or. en

Motivering

Artikel 29 werd geschrapt - de betrokken bepaling wordt naar deze plaats verplaatst om de 
structuur  van de juridische tekst te verbeteren. 

De volgende kwesties worden ingevoerd om een juiste werking van het proces van opstelling van 
de BREFs en een ruime gebruikmaking van de BREFs te verzekeren:

- de leveranciers van apparatuur moeten beter vertegenwoordigd zijn om een evenwichtiger 
verloop van het proces te verzekeren,

- de rol van het bestaande Informatieuitwisselingsforum moet duidelijker worden toegelicht,

- de Commissie moet richtsnoeren ontwikkelen om de vergaring van data bij de 
belanghebbenden te verbeteren,

- De BBT-hoofdstukken van de BREFs zouden moeten worden vertaald om een effectiever 
gebruik ervan te verzekeren.

Amendement 148
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie neemt BBT-
referentiedocumenten aan op basis van de 
resultaten van de in artikel 29 bedoelde 
uitwisseling van informatie.

1.Op basis van de resultaten van de in 
artikel 29 bedoelde uitwisseling van 
informatie wordt in  de BBT-
referentiedocumenten met name een 
beschrijving gegeven van de beste 
beschikbare technieken, de daarmee 
samenhangende emissieniveaus en 
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gebruikswaarden en de bijbehorende 
monitoring, de monitoring van bodem en 
grondwater en de sanering van het terrein 
na de buitengebruikstelling van de 
installatie alsook de technieken in 
opkomst, waarbij in het bijzonder aandacht 
wordt besteed aan de in bijlage III 
genoemde criteria. De Commissie zorgt 
ervoor dat de BBT-referentiedocumenten 
in het kader  van de uitwisseling van 
informatie  overeenkomst artikel 29 
worden onderzocht en eventueel 
geactualiseerd.

2. De BBT-referentiedocumenten bevatten 
met name een beschrijving van de beste 
beschikbare technieken, de daarmee 
samenhangende emissieniveaus en de
bijbehorende monitoring, de monitoring 
van bodem en grondwater en de sanering 
van het terrein alsook de technieken in 
opkomst, waarbij in het bijzonder aandacht 
wordt besteed aan de in bijlage III 
genoemde criteria.

1 bis. Ongeacht de in lid 1 ter  bedoelde 
regeling, legt de Commissie, na voltooiing 
van de informatieuitwisseling volgens lid 
1, op basis van het  BBT-
referentiedocument emissiebeperkende 
maatregelen (emissiegrenswaarden, 
gelijkwaardige parameters of 
gelijkwaardige technische maatregelen) 
alsmede controle- en 
nalevingsvoorwaarden vast, als minimum 
voorwaarden voor de desbetreffende 
activiteit.
Deze uitvoeringsmaatregelen zijn bestemd  
tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn, door deze 
aan te vullen en, worden vastgesteld 
volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 69, lid 2.
1 ter. De Commissie past de bijlagen V, 
VI, VII en VIII aan door als 
minimumvoorwaarden emissiebeperkende 
maatregelen vast te stellen op grond van 
de betrokken BBT-referentiedocumenten;
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Deze uitvoeringsmaatregelen zijn bestemd 
tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn, door deze 
aan te vullen, en worden vastgesteld 
volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 69, lid 2.
1 quater. Vóór het besluit van de 
commisise genoemd in artikel 69, lid 2, 
over de in leden 1 bis en 1 ter bedoelde 
maatregelen, raadpleegt de Commissie de 
betrokken organisaties van de bedrijfstak 
en niet-gouvernementele organisaties en 
brengt zij verslag uit over het resultaat 
van deze raadpleging en de wijze waarop 
daarmee rekening is gehouden.
1 quinquies. Nadat de Commissie aan het 
comité bedoeld in lid 2 van artikel 69 een 
concept van de te nemen maatregelen, 
bedoeld in lid 2, heeft voorgelegd en 
volgens artikel 5 bis, lid 2, deel 2 van 
Besluit 1999/468/EG een adviestermijn is 
vastgesteld, publiceert zij het BBT-
referentiedocument.

Or. de

Motivering

De uitwisseling van informatie bij de opstelling van het BBT-referentiedocument (proces van 
Sevilla) moet worden gehandhaafd  In het concept van de Commissie worden echter bindende 
emissiegrenswaarden uit het BBT-referentiedocument afgeleid, wat de bereidheid van het 
bedrijfsleven om in het proces te participeren ongetwijfeld zal schaden De vaststelling van 
grenswaarden die een installatie onder geen enkele omstandigheid mag overschrijden, bij wijze 
van "Europees Veiligheidsnet", moet daarom geschieden in het kader van een 
comitologieprocedure, waarin de betrokken partijen worden geraadpleegd.

Amendement 149
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie neemt BBT- 1. De Commissie organiseert de 
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referentiedocumenten aan op basis van de 
resultaten van de in artikel 29 bedoelde 
uitwisseling van informatie.

uitwisseling van informatie met  de 
lidstaten, de betrokken bedrijfstakken en 
niet-gouvernementele organisaties die 
zich inzetten voor milieubescherming, met 
het oog op de opstelling en eventuele 
actualisering van BBT-
referentiedocumenten.

Or. en

Motivering

Het samenvoegen en wijzigen van de artikelen 14 en 29 is zeer belangrijk om het huidige proces 
van de ontwikkeling en aanpassing van BREF's te waarborgen. 

Amendement 150
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie neemt BBT-
referentiedocumenten aan op basis van de 
resultaten van de in artikel 29 bedoelde 
uitwisseling van informatie.

1. De Commissie organiseert met  de 
lidstaten, de betrokken bedrijfstakken -
waarbij de leveanciers van industriële 
systemen en de exploitanten op 
evenwichtige wijze zijn vertegenwoordigd 
-  en niet-gouvernementele organisaties 
die zich inzetten voor milieubescherming 
een uitwisseling van informatie over de 
vokgende kwesties: 
a) de prestaties van installaties wat betreft 
emissies, verontreiniging, verbruik van 
grondstoffen, aard van de grondstoffen, 
energieverbruik en afvalproductie;
b) de best beschikbare technieken, de 
daarmee samenhangende monitoring en 
de ontwikkelingen terzake.
De Commissie richt een 
Informatieuitwisselingsforum op, 
samengesteld uit de lidstaten, de 
betrokken bedrijfstakken en niet-
gouvernementele organisaties met het oog 
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op de organisatie van de in lid 1 bedoelde 
uitwisseling van informatie.
De Commissie stelt richtsnoeren op voor 
de uitwisseling van informatie, met 
inbegrip van de vergaring van data en de 
BBT-referentiedocumenten. Een 
evaluatieverslag wordt door de Commissie 
bekendgemaakt. Het verslag wordt op het 
internet toegankelijk gemaakt.
1 bis. Rekening houdend  met het door het 
Informatieuitwisselingsforum 
uitgebrachte advies, neemt de Commissie  
BBT-referentiedocumenten aan op basis 
van de resultaten van de in lid 1  bedoelde 
uitwisseling van informatie.

Or. en

Motivering

Artikel 29 werd geschrapt - de bepaling wordt naar deze plaats verplaatst om de structuur van 
de juridische tekst te verbeteren. 

De volgende kwesties worden ingevoerd om een juiste werking van het proces van opstelling van 
de BREFs en een ruime gebruikmaking van de BREFs te verzekeren:

- de leveranciers van apparatuur moeten beter vertegenwoordigd zijn om een evenwichtiger 
verloop van het proces te verzekeren,

- de rol van het bestaande Informatieuitwisselingsforum moet duidelijker worden toegelicht,

- de Commissie moet richtsnoeren ontwikkelien om de vergaring van data bij de 
belanghebbenden te verbeteren,

- De BBT-hoofdstukken van de BREFs zouden moeten worden vertaald om een effectiever 
gebruik ervan te verzekeren.
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Amendement 151
Marcello Vernola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie neemt BBT-
referentiedocumenten aan op basis van de 
resultaten van de in artikel 29 bedoelde 
uitwisseling van informatie.

1. Na regelmatige raadpleging van de 
belanghebbende groeperingen neemt de 
Commissie BBT-referentiedocumenten aan 
op basis van de resultaten van de in 
artikel 29 bedoelde uitwisseling van 
informatie.

Or. en

Motivering

De informatieuitwisseling voor de opstelling van de BBT-referentiedocumenten (Sevillaproces) 
moet ongewijzigd blijven.

Amendement 152
Caroline Jackson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie neemt BBT-
referentiedocumenten aan op basis van de 
resultaten van de in artikel 29 bedoelde 
uitwisseling van informatie.

1. Op basis van de resultaten van de in 
artikel 29 bedoelde uitwisseling van 
informatie.

Or. en

Motivering

Het Sevillaproces moet ongewijzigd blijven. Het doel van de IPPC is om het milieu te 
beschermen. Het concept van een Europees Veiligheidsnet zou nuttig kunnen zijn, want het geeft 
aanleiding tot een samenhangend kader voor alle lidstaten van de EU: dit kan het ontdekken van 
lekken en het ontwikkelen van herstelprogramma's op Europees niveau omvatten. Het is niet 
altijd passend dat de Commissie emissiegrenswaarden (ELVs) vaststelt, want in sommige takken 
van industrie is elk fabricageproces verschillend. De lidstaten hebben er dus belang bij dat de 
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Bevoegde Autoriteit de vrijheid heeft om ELVs vast te stellen.

Amendement 153
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie neemt BBT-
referentiedocumenten aan op basis van de 
resultaten van de in artikel 29 bedoelde 
uitwisseling van informatie.

1. De Commissie keurt de resultaten van 
de in artikel 29 bedoelde uitwisseling van 
informatie goed  in de vorm van BBT-
referentiedocumenten.  

Or. en

Motivering

Het vaststellen van minimum vereisten, of een Europees veiligheidsnetwerk, zou met de 
comitologie-procedure plaastvinden, maar wel met de inschakeling van de belanghebbenden 
vóór de start van deze procedure (comitologie met technische expertise). Het Europees 
veiligheids netwerk moet gebaseerd worden op nieuwe of op aangepaste BBT-
referentiedocumenten en het moet " waar van toepassing" worden ingesteld. Dit omdat in 
bepaalde industrieën de processen vrijwel allemaal van elkaar verschillen, zelfs voor dezelfde 
stoffen of familie van stoffen; daarom kunnen er gevallen zijn waarin een Europese 
emissiegrenswaarde wordt voorgeschreven voor een productieproces of -techniek die alleen in 
één installatie wordt toegepast. Bij het nemen van dergelijke maatregelen moet bijzondere 
aandacht worden geschonken aan de uitvoerbaarheid en in het bijzonder met de technische 
karakteristieken van de betrokken bedrijfstak, waarbij ook rekening moet worden gehouden met 
media-overschrijdende effecten. 

Amendement 154
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Ongeacht de in lid 4 en artikel 68 
bedoelde regeling, kan de Commissie, zo 
nodig, op basis van nieuwe of 
geactualiseerde BBT-
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referentiedocumenten, nieuwe voorstellen 
doen voor  emissiebeperkende 
maatregelen (emissiegrenswaarden, 
gelijkwaardige parameters of 
gelijkwaardige technische maatregelen) 
en voor de controle- en 
nalevingsvoorwaarden, als minimum 
voorwaarden voor de desbetreffende 
industriële activiteit. 
De Commissie kan de vaststelling van 
minimumvereisten voorstellen voor 
bepaalde substanties die over de gehele 
EU tot zorg aanleiding geven en die van 
belang zijn voor de betrokken industriële 
activiteit.
Bij deze minimumvereisten moet rekening 
worden gehouden met de uitvoerbaarheid 
ervan voor de bedrijfstak over de gehele 
EU , en met name met de technische 
karakteristieken en de media-
overschrijdende effecten, en dienen  er 
overgangsperioden te worden vastgesteld 
voor specifieke industriële activiteiten. 
Voorstellen over dergelijke 
minimumvereisten moeten worden 
onderworpen aan een de gehele EU 
omvattende evaluatie van het effect voor 
de bedrijfstak, waarbij gelet moet worden 
op de uiteenlopende situaties in alle
lidstaten. 
De Commissie zal bij het doen van 
voorstellen over minimumvereisten de 
relevante belanghebbende groeperingen 
reaadfplegen, die betrokken zijn bij de in 
artikel 29 genoemde uitwisseling van 
informatie. 
Deze maatregelen, die niet-essentiële
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 69, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en
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Motivering

Het vaststellen van minimumvereisten, of een Europees veiligheidsnetwerk, zou met de 
comitologie-procedure plaastvinden, maar wel met de inschakeling van de belanghebbenden 
vóór de start van deze procedure (comitologie met technische expertise). Het Europees 
veiligheids netwerk moet gebaseerd worden op nieuwe of op aangepaste BBT-
referentiedocumenten en het moet " waar van toepassing" worden ingesteld. Dit omdat in 
bepaalde industrieën de processen vrijwel allemaal van elkaar verschillen, zelfs voor dezelfde 
stoffen of familie van stoffen; daarom kunnen er gevallen zijn waarin een Europese 
emissiegrenswaarde wordt voorgeschreven voor een productieproces of -techniek die alleen in 
één installatie wordt toegepast. Bij het nemen van dergelijke maatregelen moet bijzondere 
aandacht worden geschonken aan de uitvoerbaarheid en in het bijzonder met de technische 
karakteristieken van de betrokken bedrijfstak, waarbij ook rekening moet worden gehouden met 
media-overschrijdende effecten.

Amendement 155
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Deze uitwisseling van informatie 
moet tenminste de volgende kwesties 
betreffen: 
a) de prestaties van installaties wat betreft 
emissies, verontreiniging, verbruik van 
grondstoffen, aard van de grondstoffen, 
energieverbruik en afvalproductie; 
b) de best beschikbare technieken, de 
daarmee samenhangende monitoring en
de ontwikkelingen terzake.
1 ter. Op basis van de resultaten van de in 
artikel 29 bedoelde uitwisseling van 
informatie worden de BBT-
referentiedocumenten voorbereid, waarbij  
met name speciale aandacht wordt 
geschonken aan de in Bijlage III 
genoemde criteria, een beschrijving wordt 
gegeven van de beste beschikbare 
technieken, de daarmee samenhangende 
emissieniveaus en de bijbehorende 
monitoring, de monitoring van bodem en 
grondwater en de sanering van het terrein 
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na de buitengebruikstelling van de 
installatie, alsook aan de technieken in 
opkomst..  
1 quater. Rekening houdend  met de 
resultaten van de in lid 1 bedoelde 
uitwisseling van informatie, keurt de 
Commissie  nieuwe en geactualiseerde 
BBT-referentiedocumenten goed en 
publiceert zij deze. 

Or. en

Motivering

Het samenvoegen en wijzigen van de artikelen 14 en 29 is zeer belangrijk om het huidige proces 
van de ontwikkeling en aanpassing van BREF's te waarborgen. 

Amendement 156
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De BBT-referentiedocumenten bevatten 
met name een beschrijving van de beste 
beschikbare technieken, de daarmee 
samenhangende emissieniveaus en de 
bijbehorende monitoring, de monitoring 
van bodem en grondwater en de sanering 
van het terrein alsook de technieken in 
opkomst, waarbij in het bijzonder 
aandacht wordt besteed aan de in 
bijlage III genoemde criteria.

2. De BBT-referentiedocumenten moeten 
worden voorbereid op basis van de in 
paragraaf 1 genoemde uitwisseling van 
informatie, waarbij met name bijzondere 
aandacht moet worden geschonken aan 
de in Bijlage III genoemde criteria en zij 
bevatten een beschrijving van de beste 
beschikbare technieken, de daarmee 
samenhangende emissieniveaus en de 
bijbehorende monitoring, de monitoring 
van bodem en grondwater en de sanering 
van het terrein alsook de technieken in 
opkomst.

De Commissie toetst en actualiseert de 
BBT-referentiedocumenten wanneer dat 
nodig is.

2 bis. Rekening houdend  met de 
resultaten van de in lid 1 bedoelde 
uitwisseling van informatie, keurt de 
Commissie  nieuwe en geactualiseerde 
BBT-referentiedocumenten goed en 
publiceert zij deze. 
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Or. en

Motivering

Het samenvoegen en wijzigen van de artikelen 14 en 29 is zeer belangrijk om het huidige proces 
van de ontwikkeling en aanpassing van BREF's te waarborgen. 

Amendement 157
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De BBT-referentiedocumenten bevatten 
met name een beschrijving van de beste 
beschikbare technieken, de daarmee 
samenhangende emissieniveaus en de 
bijbehorende monitoring, de monitoring 
van bodem en grondwater en de sanering 
van het terrein alsook de technieken in 
opkomst, waarbij in het bijzonder aandacht
wordt besteed aan de in bijlage III 
genoemde criteria. De Commissie toetst en 
actualiseert de BBT-
referentiedocumenten wanneer dat nodig 
is.

2. De BBT-referentiedocumenten bevatten 
met name een beschrijving van de beste 
beschikbare technieken, de daarmee 
samenhangende emissieniveaus, 
verbruiksniveaus  en de bijbehorende 
monitoring, de monitoring van bodem en 
grondwater en de sanering van het terrein 
alsook de technieken in opkomst, , waarbij 
in het bijzonder aandacht wordt besteed 
aan de in bijlage III genoemde criteria. De 
Commissie en de lidstaten zorgen ervoor 
dat de hoofdstukken waarin de BBT 
gedefinieerd worden en de BBT-
referentiedocumenten beschikbaar zullen 
zijn in de officiële talen van de EU.

Or. en

Motivering

Artikel 29 werd geschrapt - de bepaling wordt naar deze plaats verplaatst om de structuur van 
de juridische tekst te verbeteren. 

De volgende kwesties worden ingevoerd om een juiste werking van het proces van opstelling van 
de BREFs en een ruime gebruikmaking van de BREFs te verzekeren:

- de leveranciers van apparatuur moeten beter vertegenwoordigd zijn om een evenwichtiger 
verloop van het proces te verzekeren,

- de rol van het bestaande Informatieuitwisselingsforum moet duidelijker worden toegelicht,
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- de Commissie moet richtsnoeren ontwikkelien om de vergaring van data bij de 
belanghebbenden te verbeteren,

- De BBT-hoofdstukken van de BREFs zouden moeten worden vertaald om een effectiever 
gebruik ervan te verzekeren.

Amendement 158
Marcello Vernola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De BBT-referentiedocumenten bevatten 
met name een beschrijving van de beste 
beschikbare technieken, de daarmee 
samenhangende emissieniveaus en de 
bijbehorende monitoring, de monitoring 
van bodem en grondwater en de sanering 
van het terrein alsook de technieken in 
opkomst, waarbij in het bijzonder aandacht 
wordt besteed aan de in bijlage III 
genoemde criteria. De Commissie toetst en 
actualiseert de BBT-referentiedocumenten 
wanneer dat nodig is.

2. De BBT-referentiedocumenten bevatten 
met name een beschrijving van de beste 
beschikbare technieken, de daarmee 
samenhangende emissieniveaus en de 
bijbehorende monitoring, de monitoring 
van bodem en grondwater en de sanering 
van het terrein na de definitieve 
beëindiging van de activiteiten van de 
installatie, alsook de technieken in 
opkomst, waarbij in het bijzonder aandacht
wordt besteed aan de in bijlage III 
genoemde criteria. De Commissie toetst en 
actualiseert de BBT-referentiedocumenten 
ten minste om de tien jaar.

Or. en

Motivering

De informatieuitwisseling voor de opstelling van de BBT-referentiedocumenten (Sevillaproces) 
moet ongewijzigd blijven.



PE412.169v02-00 74/80 AM\746405NL.doc

NL

Amendement 159
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De BBT-referentiedocumenten bevatten 
met name een beschrijving van de beste 
beschikbare technieken, de daarmee 
samenhangende emissieniveaus en de 
bijbehorende monitoring, de monitoring 
van bodem en grondwater en de sanering 
van het terrein alsook de technieken in 
opkomst, waarbij in het bijzonder aandacht 
wordt besteed aan de in bijlage III 
genoemde criteria. De Commissie toetst en 
actualiseert de BBT-referentiedocumenten 
wanneer dat nodig is.

Dergelijke BBT-referentiedocumenten 
bevatten met name een beschrijving van de 
beste beschikbare technieken, de daarmee 
samenhangende emissieniveaus en de 
bijbehorende monitoring, alsook de 
technieken in opkomst, waarbij in het 
bijzonder aandacht wordt besteed aan de in 
bijlage III genoemde criteria.De BBT-
referentiedocumenten worden ,wanneer dat 
nodig is, getoetst en geactualiseerd in het 
kader van de in artikel 29 bedoelde 
uitwisseling van informatie.

Or. en

Motivering

Het vaststellen van minimum vereisten, of een Europees veiligheidsnetwerk, zou met de 
comitologie-procedure plaastvinden, maar wel met de inschakeling van de belanghebbenden 
vóór de start van deze procedure (comitologie met technische expertise). Het Europees 
veiligheidsnetwerk moet gebaseerd worden op nieuwe of op aangepaste BBT-
referentiedocumenten en het moet " waar van toepassing" worden ingesteld. Dit omdat in 
bepaalde industrieën de processen vrijwel allemaal van elkaar verschillen, zelfs voor dezelfde 
stoffen of familie van stoffen; daarom kunnen er gevallen zijn waarin een Europese 
emissiegrenswaarde wordt voorgeschreven voor een productieproces of -techniek die alleen in 
één installatie wordt toegepast. Bij het nemen van dergelijke maatregelen moet bijzondere 
aandacht worden geschonken aan de uitvoerbaarheid en in het bijzonder met de technische 
karakteristieken van de betrokken bedrijfstak, waarbij ook rekening moet worden gehouden met 
media-overschrijdende effecten. 
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Amendement 160
Caroline Jackson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De BBT-referentiedocumenten bevatten 
met name een beschrijving van de beste 
beschikbare technieken, de daarmee 
samenhangende emissieniveaus en de 
bijbehorende monitoring, de monitoring 
van bodem en grondwater en de sanering 
van het terrein alsook de technieken in 
opkomst, waarbij in het bijzonder aandacht 
wordt besteed aan de in bijlage III 
genoemde criteria. De Commissie toetst en 
actualiseert de BBT-referentiedocumenten 
wanneer dat nodig is.

2) De BBT-referentiedocumenten bevatten 
met name een beschrijving van de beste 
beschikbare technieken, de daarmee 
samenhangende emissie- en 
verbruiksniveaus en de bijbehorende 
monitoring, de monitoring van bodem en 
grondwater en de sanering van het terrein 
alsook de technieken in opkomst, waarbij 
in het bijzonder aandacht wordt besteed 
aan de in bijlage III genoemde criteria.

a) Ongeacht de in lid 4 en artikel 68 
bedoelde regeling, kan de Commissie, 
waar dat nodig is, tot besluit van de 
informatieuitwisseling volgens lid 1, op 
basis van de BBT-referentiedocumenten 
met inachtneming van de 
medebeslissingsprocedure het initiatief 
nemen tot emissiebeperkende maatregelen 
(zoals emissiegrenswaarden, 
gelijkwaardige parameters of 
gelijkwaardige technische maatregelen) 
alsmede controle- en 
nalevingsvoorwaarden vast, als minimum 
voorwaarden voor de desbetreffende 
activiteit, ook buiten het bereik van de 
BBT-AELs.
b) De Commissie past bijlage V, de delen 
1 en 2, bijlage VI, de delen 3, 4 en 5, 
bijlage VII. de delen 2, 3, 4 en 5 en bijlage 
VIII de delen 1 en 3 aan door vaststelling 
van emissiebeperkende maatregelen als 
minimumvoorwaarden op basis van de 
desbetreffende BBT-
referentiedocumenten.
c) Bij het opstellen van haar voorstel 
houdt de Commissie rekening met 
aanbevelingen van het Wetenschappelijk 
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Comité voor de toxiciteit, de ecotoxiciteit 
en het milieu, de lidstaten, het Europees 
Parlement, het Europees 
Milieuagentschap, communautaire 
onderzoeksprogramma's, internationale 
organisaties waarbij de Gemeenschap is 
aangesloten, Europese 
bedrijfsorganisaties, waaronder 
organisaties die de kleine en middelgrote 
ondernemingen vertegenwoordigen, 
Europese milieuorganisaties en andere 
relevante informatie die onder haar 
aandacht komt.
d) De Commissie toetst en actualiseert de 
BBT-referentiedocumenten wanneer dat 
nodig is.
e) Overeenkomstig hun verplichtingen uit 
hoofde van richtlijn 85/337/EEG zoals 
gewijzigd bij richtlijnen 97/11/EG en 
2003/35/EG inzake de 
milieueffectevaluatie beoordeelt de 
Bevoegde Autoriteit het effect van de 
emissiebeperkende maatregelen en stelt zij 
in bijlage II diensovereenkomstig 
grenswaarden vast voor elke installatie.

Or. en

Motivering

Het Sevillaproces moet ongewijzigd blijven. Het doel van de IPPC is om het milieu te 
beschermen. Het concenpt van een Europees Veiligheidsnet zou nuttig kunnen zijn, want het 
geeft aanleiding tot een samenhangend kader voor alle lidstaten van de EU: dit kan het 
ontdekken van lekken en het ontwikkelen van herstelprogramma's op Europees niveau omvatten. 
Het is niet altijd passend dat de Commissie emissiegrenswaarden (ELVs) vaststelt, want in 
sommige takken van industrie is elk fabricageproces verschillend. De lidstaten hebben er dus 
belang bij dat de Bevoegde Autoriteit de vrijheid heeft om ELVs vast te stellen.
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Amendement 161
Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De BBT-referentiedocumenten bevatten 
met name een beschrijving van de beste 
beschikbare technieken, de daarmee 
samenhangende emissieniveaus en de 
bijbehorende monitoring, de monitoring 
van bodem en grondwater en de sanering 
van het terrein alsook de technieken in 
opkomst, waarbij in het bijzonder aandacht 
wordt besteed aan de in bijlage III 
genoemde criteria. De Commissie toetst en 
actualiseert de BBT-referentiedocumenten 
wanneer dat nodig is.

2. De BBT-referentiedocumenten bevatten 
met name een beschrijving van de beste 
beschikbare technieken, de daarmee 
samenhangende emissieniveaus en de 
bijbehorende monitoring, de monitoring 
van bodem en grondwater en de sanering 
van het terrein alsook de technieken in 
opkomst, waarbij in het bijzonder aandacht 
wordt besteed aan de in bijlage III 
genoemde criteria. De Commissie toetst en 
actualiseert de BBT-referentiedocumenten 
wanneer dat nodig is, waarbij zij de 
herziening ten laatste 7 jaar na de 
publicatie van de laatste versie voltooit.
De Commissie of de lidstaten zorgen 
ervoor dat de hoofdstukken tot definitie 
van de BBTs in de slotdocumenten 
genoemd in artikel 20 op verzoek 
beschikbaar worden gesteld in de officiële 
taal van de bevoegde autoriteit.

Or. en

Motivering

De BREFs zijn van centrale betekenis bij het vaststellen van de BBTs: De vertaling van de 
belangrijkste hoofdstukken in de officiële talen van de Unie is een voorwaarde voor een 
doeltreffend gebruik ervan. De BREFs weerspiegelen het dynamische concept van een technisch 
resultaat waarover in het algemeen na een proces van vijf jaar overeenstemming wordt bereikt 
tussen verschillende technische deskundigen en om rekenschap af te leggen van de 
technologische ontwikkelingen is een meer systematische en regelmatige actualisering van de 
BREFs vereist, tenminste eenmaal in de 7 jaar.
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Amendement 162
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De BBT-referentiedocumenten bevatten 
met name een beschrijving van de beste 
beschikbare technieken, de daarmee 
samenhangende emissieniveaus en de 
bijbehorende monitoring, de monitoring 
van bodem en grondwater en de sanering 
van het terrein alsook de technieken in 
opkomst, waarbij in het bijzonder aandacht 
wordt besteed aan de in bijlage III 
genoemde criteria. De Commissie toetst en 
actualiseert de BBT-referentiedocumenten 
wanneer dat nodig is.

2. De BBT-referentiedocumenten bevatten 
met name een beschrijving van de beste 
beschikbare technieken, de daarmee 
samenhangende emissieniveaus en de 
bijbehorende monitoring, de monitoring 
van bodem en grondwater en de sanering 
van het terrein alsook de technieken in 
opkomst, waarbij in het bijzonder aandacht 
wordt besteed aan de in bijlage III 
genoemde criteria. De Commissie toetst en 
actualiseert de BBT-referentiedocumenten 
wanneer dat nodig is, waarbij zij de 
herziening ten laatste 7 jaar na de 
publicatie van de laatste versie voltooit..
De Commissie en de lidstaten zorgen 
ervoor dat de hoofdstukken waarin de 
BBT gedefinieerd worden en de BBT-
refernetiedocumenten beschikbaar zullen 
zijn in de officiële talen van de EU.

Or. en

Motivering

De vertaling van de belangrijkste hoofdstukken in de officiële talen van de Unie is een 
voorwaarde voor een effectief  gebruik ervan. De dynamische aard van de technologische 
verandering moet worden erkend en weerspiegeld worden in een meer systematische en 
regelmatige actualisering van de BREF-documeten, welke ste eenmaal in de 7 jaar moet 
plaatsvinden
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Amendement 163
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De BBT-referentiedocumenten bevatten 
met name een beschrijving van de beste 
beschikbare technieken, de daarmee 
samenhangende emissieniveaus en de 
bijbehorende monitoring, de monitoring 
van bodem en grondwater en de sanering 
van het terrein alsook de technieken in 
opkomst, waarbij in het bijzonder aandacht 
wordt besteed aan de in bijlage III 
genoemde criteria. De Commissie toetst en 
actualiseert de BBT-referentiedocumenten 
wanneer dat nodig is.

2. De BBT-referentiedocumenten bevatten 
met name een beschrijving van de beste 
beschikbare technieken, de daarmee 
samenhangende emissieniveaus en de 
bijbehorende monitoring, alsook de 
technieken in opkomst, waarbij in het 
bijzonder aandacht wordt besteed aan de in 
bijlage III genoemde criteria. De BBT-
referentiedocumenten worden, wanneer dat
nodig is , getoetst en geactualiseerd  in het 
kader van de uitwisseling van informatie 
zaols bedoeld in artikel 29 .

Or. fr

Motivering

De voorbereiding en goedkeuring van de BBT-referentiedocumenten moet het resultaat blijven 
van de in artikel 29 bedoelde uitwisseling van informatie. Wanneer de rol van de BBT-
referntiedocumenten toeneemt, zal de participatie van de andere belanghebbende partijen des te 
belangrijker worden.  De herziening van de BREF mag niet het exclusieve voorrecht van de 
Commissie zijn.

De bescherming van het grondwater is onderworpen aan de communautaire wetgeving. De 
bescherming van de bodem zou eventueel ook aan de communautaire wetgeving kunnen worden 
onderworpen, maar ressorteert thans nog onder de nationale wetgevingen. Bepalingen over het 
grondwater en de bodem in de IPPC zouden ongewenste effecten hebben en het gevaar in zich 
bergen van elkaar overlappende wetgevingen. Bovendien is het niet mogelijk dat documenten 
van algemeen Europees belang zoals de BBT-referentiedocuemnten een beschrijving zouden 
geven van duizenden verschillende gevallen.
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Amendement 164
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Onverminderd de bepalingen van 
artikel 68 moet de Commissie, indien de 
noodzaak voor communautair optreden is 
vastgesteld,  en met name wanneer er een 
dringende noodzaak bestaat om op te 
treden ter bescherming van het milieu of 
om concurrentievervalsing op de interne 
markt te voorkomen, op basis van de 
BBT-documenten maatregelen voorstellen 
tot beperking van de emissies 
(emissiegrenswaarden, equivalente 
parametersa of technische maatregelen), 
alsook regels voor monitoring en 
naleving, zulks als minimumereisten voor 
een of meer industriële activiteiten die 
onder dit hoofdstuk ressorteren. 

Or. en

Motivering

De politieke bedoeling van het bestaande artikel 19 van richtlijn 2008/1/EG moet in de richtl ijn 
inzake industriële emissies behouden blijven. Indien de noodzaak voor communautair optreden 
is vastgesteld, moet de Commissie op basis van de BBT-documenten voorstellen doen voor in de 
gehele EU toepasselijke, wettelijk  bindende minimumnormen. In tegenstelling tot het bepaalde 
in Am. 17, moeten deze maatregelen evenwel onderworpen zijn aan de 
medebeslissingsprocedure. Verder moet van de Commissie niet worden verlangd dat zij 
dergelijke voorstellen indient in het geval waarin er binnenkort een nieuw BBT-document zal 
worden gepubliceerd. 

Dit  amendement is toelaatbaar overeenkomstig artikel 80a van het Reglement, vanwege het 
verband met am. 17. 
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