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Ändringsförslag 59
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Iakttagande av de 
utsläppsgränsvärden som fastställs i detta 
direktiv bör betraktas som ett nödvändigt 
men inte tillräckligt villkor för att målen 
om att förebygga och minska 
föroreningarna samt trygga en hög 
skyddsnivå för miljö, vatten, luft, mark 
och människor ska kunna uppnås. För att 
uppfylla dessa mål kan det bli nödvändigt 
med strängare utsläppsgränsvärden för de 
föroreningar som omfattas av detta 
direktiv, utsläppsgränsvärden för andra 
ämnen och andra medier samt andra 
lämpliga villkor.

Or. it

Motivering

Det bör påpekas att användningen av bästa tillgängliga teknik är ett sätt att uppnå direktivets 
särskilda mål. Att införa gränser bör därför betraktas som ett allmänt minimikrav som inte i 
sig är optimalt eller tillräckligt för att under alla miljöförhållanden garantera en adekvat 
minskning av föroreningar, miljöexponering eller härmed sammanhängande hälsoeffekter.

Ändringsförslag 60
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Skilda tillvägagångssätt för att begränsa 
utsläppen till luft, vatten eller mark kan 
komma att gynna en överföring av 

(3) Skilda tillvägagångssätt för att begränsa 
utsläppen till luft, vatten eller land kan 
komma att gynna en överföring av 
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föroreningar mellan dessa olika miljöer i 
stället för att skydda miljön som helhet. 
Det är därför lämpligt att föreskriva 
samordnade åtgärder för förebyggande och 
begränsning av utsläpp till luft, vatten och 
mark, för avfallshantering, för effektiv 
energianvändning och för förebyggande av 
olyckor.

föroreningar mellan dessa olika miljöer i 
stället för att skydda miljön som helhet. 
Det är därför lämpligt att föreskriva 
samordnade åtgärder för förebyggande och 
begränsning av utsläpp till luft, vatten och 
land, för avfallshantering, för effektiv 
energianvändning och för förebyggande av 
olyckor.

Or. pl

Motivering

I artikel 1 i förslaget hänvisas till ”land” i stället för till ”mark”, i betydelsen mark + 
berggrund.

Utsläpp av koldioxid tillsammans med vattenånga i kalksten eller dolomit leder till 
karstbildning – svag kolsyra tränger ner i marken eller i berggrunden. Detta kan leda till 
mänskligt orsakad försämring av jordytan.

Ändringsförslag 61
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att se till att föroreningar förebyggs 
och begränsas bör anläggningarna få 
bedriva verksamhet endast om de har 
tillstånd eller, i fråga om vissa 
anläggningar och verksamheter som 
använder organiska lösningsmedel, endast 
om de har tillstånd eller är registrerade.

(5) För att se till att föroreningar förebyggs 
och begränsas bör anläggningarna få 
bedriva verksamhet endast om de har 
tillstånd eller, i fråga om vissa 
anläggningar och verksamheter som 
använder organiska lösningsmedel, endast 
om de har tillstånd eller är registrerade. 
Den totala användningen av organiska 
lösningsmedel bör minimeras.

Or. en

Motivering

Organiska lösningsmedel är en föroreningskälla. Hållbar produktion bör bygga på teknik 
utan lösningsmedel eller vattenbaserad teknik.
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Ändringsförslag 62
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att undvika dubbelreglering, bör 
tillståndet för en anläggning som omfattas 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG om ett system för 
handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG inte 
ange något gränsvärde för utsläpp av 
växthusgaser utom i de fall det är 
nödvändigt för att se till att en betydande 
lokal förorening undviks eller en 
anläggning är tillfälligt undantagen från 
systemet.

utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 63
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att undvika dubbelreglering, bör 
tillståndet för en anläggning som omfattas 
av Europaparlamentets och rådets 

utgår
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direktiv 2003/87/EG om ett system för 
handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen och om 
ändring av rådets direktiv 96/61/EG inte 
ange något gränsvärde för utsläpp av 
växthusgaser utom i de fall det är 
nödvändigt för att se till att en betydande 
lokal förorening undviks eller en 
anläggning är tillfälligt undantagen från 
systemet.

Or. en

Motivering

Direktivet bör innehålla tröskelvärden för koldioxid i fråga om större anläggningar.

Ändringsförslag 64
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Tillståndet bör omfatta alla nödvändiga 
åtgärder för att uppnå en hög skyddsnivå 
för miljön som helhet och även 
utsläppsgränsvärden för förorenande 
ämnen, lämpliga krav för att skydda mark
och grundvatten samt krav på kontroll. 
Tillståndsvillkoren bör fastställas på 
grundval av bästa tillgängliga teknik.

(9) Tillståndet bör omfatta alla nödvändiga 
åtgärder för att uppnå en hög skyddsnivå 
för folkhälsan och miljön som helhet och 
även krav på luftskydd, bland annat 
utsläppsgränsvärden för förorenande 
ämnen, lämpliga krav för att skydda
jordytan, marken och grundvattnet samt 
krav på kontroll. Tillståndsvillkoren bör 
fastställas på grundval av bästa tillgängliga 
teknik (BAT).

Or. pl

Motivering

Förutom miljön är även folkhälsan en EU-prioritering.  Luftutsläpp är inte helt betydelselösa 
för människors hälsa. Skyddet av folkhälsan omnämns även i skälen 19, 22 och 23 och i 
artiklarna 3.2, 33, 41, 53 och 59.

Utsläpp av gaser i atmosfären påverkar även jordytan och landskapet.
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Ändringsförslag 65
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Tillståndet bör omfatta alla nödvändiga 
åtgärder för att uppnå en hög skyddsnivå 
för miljön som helhet och även 
utsläppsgränsvärden för förorenande 
ämnen, lämpliga krav för att skydda mark 
och grundvatten samt krav på kontroll. 
Tillståndsvillkoren bör fastställas på 
grundval av bästa tillgängliga teknik.

(9) Tillståndet bör omfatta alla nödvändiga 
åtgärder för att uppnå en hög skyddsnivå 
för miljön som helhet och även 
utsläppsgränsvärden för förorenande 
ämnen, lämpliga krav för att skydda mark 
och grundvatten, krav på kontroll samt en 
förteckning över användningen av farliga 
ämnen eller preparat enligt definitionen i 
rådets direktiv 67/548/EEG av den 
27 juni 1967. Tillståndsvillkoren bör 
fastställas på grundval av bästa tillgängliga 
teknik.

Or. en

Motivering

Tillståndet bör även omfatta en förteckning över de farliga ämnen som används i 
anläggningen för att öka insynen i användningen av dessa ämnen och skapa en ordentlig 
grund för fastställandet av tillståndsvillkor. 

Ändringsförslag 66
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Behöriga myndigheter bör vid 
särskilda omständigheter kunna medge 
undantag för att tillåta högre
utsläppsgränsvärden än de utsläppsgränser 
som motsvarar bästa tillgängliga teknik 
enligt BAT-referensdokumenten. Sådana 
undantag bör grundas på väl definierade 

(11) Behöriga myndigheter bör vid 
särskilda omständigheter kunna fastställa 
utsläppsgränsvärden, likvärdiga 
parametrar eller tekniska åtgärder som 
leder till högre utsläppsnivåer än de 
utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt BAT-
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kriterier och bör inte överskrida de 
utsläppsgränsvärden som anges i detta 
direktiv.

referensdokumenten.

Or. fr

Motivering

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Ändringsförslag 67
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Behöriga myndigheter bör vid 
särskilda omständigheter kunna medge 
undantag för att tillåta högre 
utsläppsgränsvärden än de utsläppsgränser 
som motsvarar bästa tillgängliga teknik 
enligt BAT-referensdokumenten. Sådana 
undantag bör grundas på väl definierade 
kriterier och bör inte överskrida de 
utsläppsgränsvärden som anges i detta 
direktiv.

(11) Behöriga myndigheter bör vid 
särskilda omständigheter kunna tillåta 
högre utsläppsgränsvärden än de 
utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt BAT-
referensdokumenten.

Or. en

Motivering

Möjligheten till undantag är ineffektiv eftersom det förfarande som beskrivs för undantag i 
själva verket är det som måste följas i varje enskilt fall.  Den samordnade metoden bör inte 
införas som undantag.
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Ändringsförslag 68
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Behöriga myndigheter bör vid 
särskilda omständigheter kunna medge 
undantag för att tillåta högre 
utsläppsgränsvärden än de utsläppsgränser 
som motsvarar bästa tillgängliga teknik 
enligt BAT-referensdokumenten. Sådana 
undantag bör grundas på väl definierade 
kriterier och bör inte överskrida de 
utsläppsgränsvärden som anges i detta 
direktiv.

(11) Behöriga myndigheter bör vid 
särskilda omständigheter kunna medge 
undantag för att tillåta högre 
utsläppsgränsvärden än de utsläppsgränser 
som motsvarar bästa tillgängliga teknik 
enligt BAT-referensdokumenten. Sådana 
undantag bör grundas på väl definierade 
kriterier och bör inte överskrida de 
utsläppsgränsvärden som anges i detta 
direktiv. Inga undantag bör krävas för att 
tillåta lägre utsläppsgränsvärden än de 
utsläppsgränser som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik enligt BAT-
referensdokumenten. 

Or. en

Motivering

I linje med den rättsliga grunden för denna rättsakt (artikel 175 i fördraget) bör behöriga 
myndigheter inte hindras från att fastställa utsläppsgränsvärden som är strängare än de 
utsläppsgränser som motsvarar bästa tillgängliga teknik. 

Ändringsförslag 69
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Spridning av stallgödsel och 
flytgödsel kan ge betydande påverkan på 
miljöns kvalitet. För att på ett samordnat 
sätt förebygga och begränsa denna 
påverkan, är det nödvändigt att stallgödsel 

utgår
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och flytgödsel som uppkommer genom 
verksamheter som omfattas av detta 
direktiv sprids av verksamhetsutövaren 
eller tredje part med hjälp av bästa 
tillgängliga teknik. För att ge 
medlemsstaterna flexibilitet när det gäller 
uppfyllandet av dessa krav kan 
verksamhetsutövarens eller tredje parts 
användning av bästa tillgängliga 
spridningsteknik föreskrivas i tillståndet 
eller genom andra åtgärder.

Or. de

Motivering

Spridning av stallgödsel och flytgödsel regleras redan i nitratdirektivet.

Ändringsförslag 70
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det är nödvändigt att säkerställa att 
driften av en anläggning inte medför en 
försämrad kvalitet hos mark och 
grundvatten. Tillståndsvillkoren bör 
därför innefatta bestämmelser om 
kontroll av mark och grundvatten, och 
verksamhetsutövaren bör avhjälpa 
föroreningsskada inom området efter det 
att verksamheten slutgiltigt upphört.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 71
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det är nödvändigt att säkerställa att 
driften av en anläggning inte medför en 
försämrad kvalitet hos mark och 
grundvatten. Tillståndsvillkoren bör därför 
innefatta bestämmelser om kontroll av 
mark och grundvatten, och 
verksamhetsutövaren bör avhjälpa 
föroreningsskada inom området efter det 
att verksamheten slutgiltigt upphört.

(16) Det är nödvändigt att säkerställa att 
driften av en anläggning inte medför en 
försämrad kvalitet hos mark och 
grundvatten. Tillståndsvillkoren bör därför 
innefatta de aspekter av kontroll av mark 
och grundvatten som är nödvändiga för att 
uppnå det målet, och verksamhetsutövaren 
bör avhjälpa föroreningsskada inom 
området efter det att verksamheten 
slutgiltigt upphört.

Or. en

Ändringsförslag 72
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det är nödvändigt att säkerställa att 
driften av en anläggning inte medför en 
försämrad kvalitet hos mark och 
grundvatten. Tillståndsvillkoren bör därför 
innefatta bestämmelser om kontroll av 
mark och grundvatten, och 
verksamhetsutövaren bör avhjälpa 
föroreningsskada inom området efter det 
att verksamheten slutgiltigt upphört.

(16) Det är nödvändigt att säkerställa att 
driften av en anläggning inte medför en 
försämrad kvalitet hos mark och 
grundvatten. Tillståndsvillkoren bör därför 
innefatta bestämmelser om lämplig 
kontroll av mark och grundvatten, och 
verksamhetsutövaren bör vid behov 
avhjälpa föroreningsskada inom området 
efter det att verksamheten slutgiltigt 
upphört.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att det finns omständigheter då mark och grundvatten inte behöver 
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kontrolleras och området inte behöver saneras.

Ändringsförslag 73
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det är nödvändigt att säkerställa att 
driften av en anläggning inte medför en 
försämrad kvalitet hos mark och
grundvatten. Tillståndsvillkoren bör därför 
innefatta bestämmelser om kontroll av 
mark och grundvatten, och 
verksamhetsutövaren bör avhjälpa 
föroreningsskada inom området efter det 
att verksamheten slutgiltigt upphört.

(16) Det är nödvändigt att säkerställa att 
driften av en anläggning inte medför en 
försämrad kvalitet hos mark, grundvatten 
och landskap. Tillståndsvillkoren bör 
därför innefatta bestämmelser om kontroll 
av luft, mark och grundvatten, och 
verksamhetsutövaren bör avhjälpa 
föroreningsskada inom området efter det 
att verksamheten slutgiltigt upphört.

Or. pl

Motivering

Anläggningar i drift kan, särskilt i landsbygdsområden som lämpar sig för landsbygdsturism, 
påverka inte bara marken och grundvattnet utan även, och framför allt, landskapet.

Ändringsförslag 74
Marcello Vernola, Elisabetta Bardini, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att säkerställa att detta direktiv 
genomförs och tillämpas på ett effektivt 
sätt bör verksamhetsutövaren åläggas att 
regelbundet rapportera till den behöriga 
myndigheten om hur tillståndsvillkoren 
uppfylls. Medlemsstaterna bör se till att 
verksamhetsutövaren och den behöriga 
myndigheten vidtar nödvändiga åtgärder i 
fall av bristande efterlevnad av detta 

(17) För att säkerställa att detta direktiv 
genomförs och tillämpas på ett effektivt 
sätt bör verksamhetsutövaren åläggas att 
regelbundet rapportera till den behöriga 
myndigheten om hur tillståndsvillkoren 
uppfylls. Medlemsstaterna bör se till att 
verksamhetsutövaren uppfyller dessa 
villkor och att verksamhetsutövaren och 
den behöriga myndigheten vidtar 
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direktiv och se till att det finns ett system 
för miljötillsyn.

nödvändiga åtgärder i fall av bristande 
efterlevnad av detta direktiv och se till att 
det finns ett system för miljötillsyn.
Medlemsstaterna bör själva välja de 
lämpligaste efterlevnadsåtgärderna, bland 
annat hur utsläppsgränsvärdena ska 
respekteras. 

Or. en

Motivering

Efterlevnadsåtgärderna måste fastställas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 75
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Effektivt deltagande från allmänhetens 
sida i beslutsförfarandena är nödvändigt 
för att ge allmänheten en möjlighet att yttra 
sig i frågor som kan vara av betydelse för 
besluten och för att beslutsfattaren ska 
kunna beakta sådana synpunkter. Detta 
leder till en större ansvarsskyldighet och 
öppenhet i beslutsförfarandena och bidrar 
till att öka allmänhetens miljömedvetenhet 
och stöd för det beslut som fattas. Den 
berörda allmänheten bör ha tillgång till 
rättslig prövning för att bidra till att skydda 
rätten att leva i en miljö som motsvarar 
kraven på människors hälsa och 
välbefinnande.

(18) Med tanke på bestämmelserna i 
Århuskonventionen är effektivt 
deltagande från allmänhetens sida i 
beslutsförfarandena nödvändigt för att ge 
allmänheten en möjlighet att yttra sig i 
frågor som kan vara av betydelse för 
besluten och för att beslutsfattaren ska 
kunna beakta sådana synpunkter. Detta 
leder till en större ansvarsskyldighet och 
öppenhet i beslutsförfarandena och bidrar 
till att öka allmänhetens miljömedvetenhet 
och stöd för det beslut som fattas. Den 
berörda allmänheten bör ha tillgång till 
rättslig prövning för att bidra till att skydda 
rätten att leva i en miljö som motsvarar 
kraven på människors hälsa och 
välbefinnande.

Or. pl

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra en hänvisning till ett särskilt EU-dokument som 
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upprättades i Århus den 25 juni 1998 och som handlar om tillgång till information, 
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor.

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

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Stora förbränningsanläggningar 
bidrar också kraftigt till 
koldioxidutsläppen i luften, vilket leder till 
ökade koldioxidkoncentrationer i luften 
och därmed förvärrar 
klimatförändringarna och får många 
negativa konsekvenser och återverkningar 
för mänskliga och ekologiska system.   
Dessa ökade koncentrationer närmar sig 
snabbt, eller har redan passerat, de 
kritiska gränser som kommer att leda till 
väsentligt större klimatförändringar och 
ökade genomsnittliga yttemperaturer som 
ligger betydligt över EU:s mål på mindre 
än 2°C och som kommer att vara 
mänskligt omöjliga att hantera eller 
återställa inom någon förutsebar framtid.   
Gemenskapens system för handel med 
utsläppsrätter kan eventuellt vara en 
användbar om än långsam ram för att 
minska utsläppen av växthusgaser inom 
hela området, men det ger inte någon 
tillräckligt kraftig prissignal för att 
förhindra att nya och mycket stora 
punktkällor till koldioxid kommer in eller 
stannar i systemet och därigenom driver 
upp priserna på EU:s utsläppsrätter. 
Därför måste man i gemenskapens 
lagstiftning om industriutsläpp införa 
bestämmelser med krav på gränsvärden 
för koldioxidutsläpp i luften för nya 
anläggningar med en elkapacitet på över 
300 MW och efterhand tillämpa dessa 
gränsvärden även på befintliga 
anläggningar. 
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Or. en

Ändringsförslag 77
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Genomförandet av gemenskapens 
strategi för dioxiner, furaner och 
polyklorerade bifenyler kräver en översyn 
av sätten att uttrycka 
ekvivalensfaktorerna för dibenso-p-
dioxiner och dibensofuraner och en 
utvidgning av dessa faktorer till att 
omfatta dioxinlika polyklorerade 
bifenyler.

Or. it

Motivering

Beräkningen av koncentrationerna av utsläppen av polyklorerade dibenzo-p-dioxiner 
(PCDD) och polyklorerade dibenzofuraner (PCDF) bör basera sig på de metoder 
(ekvivalensfaktorer) som har antagits av WHO och, i enlighet med vad WHO föreslår, omfatta 
dioxinlika polyklorerade bifenyler, eftersom dessa, tillsammans med PCDD och PCDF, hör 
till de ämnen som gemenskapens strategi syftar till att minska.

Ändringsförslag 78
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Samförbränning av avfall i 
anläggningar som inte i första hand är 
avsedda för förbränning av avfall bör inte 
tillåtas medföra större utsläpp av 
föroreningar i den del av 
avfallsgasvolymen som härrör från sådan 
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samförbränning än vad som är tillåtet för 
egentliga 
avfallsförbränningsanläggningar och bör 
därför fortsatt omfattas av lämpliga 
begränsningar.   

Or. en

Motivering

Principen att samförbränning inte bör medföra större utsläpp än avfallsförbränning har varit 
en grundprincip i avfallsdirektivet 2000/76/EG.  Den bör fortsatt vara tydligt förankrad i den 
nya texten.

Ändringsförslag 79
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Samförbränning av avfall i 
anläggningar som inte i första hand är 
avsedda för förbränning av avfall bör inte 
tillåtas medföra större utsläpp av 
föroreningar i den del av 
avfallsgasvolymen som härrör från sådan 
samförbränning än vad som är tillåtet för 
egentliga 
avfallsförbränningsanläggningar och bör 
därför fortsatt omfattas av lämpliga 
begränsningar.   

Or. en

Motivering

Principen att samförbränning inte bör medföra större utsläpp än avfallsförbränning har varit 
en grundprincip i avfallsdirektivet 2000/76/EG (skäl 27) och bör inte utgå ur det omarbetade 
direktivet. 
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Ändringsförslag 80
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Samförbränning av avfall i 
anläggningar som inte i första hand är 
avsedda för förbränning av avfall bör inte 
tillåtas medföra större utsläpp av 
föroreningar i den del av 
avfallsgasvolymen som härrör från sådan 
samförbränning än vad som är tillåtet för 
egentliga 
avfallsförbränningsanläggningar och bör 
därför omfattas av lämpliga 
begränsningar.    

Or. en

Motivering

Detta är nödvändigt för att garantera fortsatt miljö- och folkhälsoskydd när avfall 
samförbränns. Texten i det föreslagna skälet återfinns redan i 
avfallsförbränningsdirektivet 2000/76/EG (skäl 27) och bör inte utgå ur det omarbetade 
direktivet.

Ändringsförslag 81
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Samförbränning av avfall i 
anläggningar som inte i första hand är 
avsedda för förbränning av avfall bör inte 
tillåtas medföra större utsläpp av 
föroreningar i den fraktion av 
avfallsgasvolymen som härrör från sådan 
samförbränning än vad som är tillåtet för 
egentliga 
avfallsförbränningsanläggningar och bör 
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därför omfattas av lämpliga 
begränsningar.

Or. fr

Motivering

Här föreslås ett återinförande av skäl 27 i direktiv 2000/76/EG om förbränning av avfall, 
vilket även innefattar samförbränning. Att inkludera samförbränning i direktivet om 
industriavfall är nödvändigt för att garantera fortsatt hälso- och miljöskydd vid 
samförbränning av avfall. Detta är även motiverat med tanke på att samförbränning redan 
omfattas av andra bestämmelser i direktivet. 

Ändringsförslag 82
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Anläggningar som producerar 
titandioxid kan ge upphov till betydande 
utsläpp till luft och vatten. För att minska 
denna påverkan är det nödvändigt att på 
gemenskapsnivå fastställa stränga 
utsläppsgränsvärden för vissa föroreningar.

(24) Anläggningar som producerar 
titandioxid kan ge upphov till betydande 
utsläpp till luft och vatten och kan utgöra 
ett toxikologiskt hot. För att minska denna 
påverkan är det nödvändigt att på 
gemenskapsnivå fastställa stränga 
utsläppsgränsvärden för vissa föroreningar.

Or. pl

Motivering

Titandioxid kan utgöra ett toxikologiskt hot eftersom det irriterar huden, ögonen och 
slemhinnorna i andningsorganen.
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Ändringsförslag 83
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Medlemsstaterna bör fastställa regler 
om sanktioner vid överträdelse av 
bestämmelserna i detta direktiv och se till 
att sanktionerna genomförs. Sanktionerna 
bör vara effektiva, proportionella och 
avskräckande.

(27) I enlighet med principen om att 
förorenaren betalar bör medlemsstaterna 
fastställa regler om sanktioner vid 
överträdelse av bestämmelserna i detta 
direktiv och se till att sanktionerna 
genomförs. Sanktionerna bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.

Or. pl

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att klargöra bestämmelsen och göra det lättare för 
medlemsstaterna att vidta rättsliga åtgärder mot dem som orsakar utsläppen.

Ändringsförslag 84
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv fastställer regler 
om samordnade åtgärder för att förebygga 
och minska föroreningar som härrör 
från industriella verksamheter.

Detta direktiv fastställer regler om skydd 
av folkhälsan och om samordnade 
åtgärder för att förebygga och minska 
föroreningar som härrör 
från industriella verksamheter.

Det innehåller också bestämmelser som 
syftar till att undvika och, när detta visar 
sig vara omöjligt, minska utsläppen till 
luft, vatten och mark och undvika 
uppkomst av avfall, så att en hög 
skyddsnivå kan uppnås för miljön som 
helhet.

Det innehåller också bestämmelser som 
syftar till att undvika och, när detta visar 
sig vara omöjligt, minska utsläppen till 
luft, vatten och mark och undvika 
uppkomst av avfall, så att en hög 
skyddsnivå kan uppnås för folkhälsan och 
miljön som helhet.

Or. pl
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Ändringsförslag 85
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Kapitel I innehåller allmänna 
bestämmelser som ska tillämpas på all 
industriell verksamhet som omfattas av 
detta direktiv. 
Kapitel II omfattar sådan verksamhet som 
avses i bilaga I och innehåller särskilda 
bestämmelser för sådan verksamhet.    
Kapitlen III–VI innehåller tekniska 
minimikrav för stora 
förbränningsanläggningar, 
avfallsförbränningsanläggningar, 
anläggningar som använder 
lösningsmedel samt anläggningar som 
producerar titandioxid. 
Kapitel VII innehåller bestämmelser om 
behöriga myndigheter, medlemsstaternas 
rapportering, kommitté, sanktioner och 
sedvanliga slutbestämmelser.

Or. en

Motivering

Sammanslagningen av sju direktiv till ett enda resulterar i en omfattande text. Tydligheten 
förbättras med en artikel där direktivets struktur beskrivs. Texten i ändringsförslaget är 
hämtad från den motiveringsdel som åtföljer förslaget men som inte kommer att ingå i själva 
direktivet. 
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Ändringsförslag 86
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv gäller inte 
forskningsverksamhet, 
utvecklingsverksamhet eller utprovning av 
nya produkter och processer.

2. Detta direktiv gäller inte 
forskningsverksamhet enligt 
kommissionens definition.

Or. en

Motivering

De begrepp som används måste definieras tydligare. ”Utvecklingsverksamhet” eller 
”utprovning av nya produkter och processer” sker regelbundet i vissa anläggningar som 
omfattas av bilaga I till detta direktiv, men detta bör inte tjäna som grund för att undanta 
sådan verksamhet från detta direktiv.

Ändringsförslag 87
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. förorening: direkt eller indirekt 
överföring genom mänsklig verksamhet av 
ämnen, vibrationer, värme eller buller till 
luft, vatten eller mark, som kan skada 
människors hälsa eller kvaliteten på miljön,
medföra försämring av materiell egendom, 
medföra försämring av eller hindra 
möjligheterna att dra nytta av de fördelar 
naturen erbjuder eller annan legitim 
användning av miljön.

2. förorening:  direkt eller indirekt 
överföring genom mänsklig verksamhet av 
ämnen, vibrationer, värme eller buller till 
luft, vatten eller mark, som kan skada 
människors hälsa eller kvaliteten på miljön 
eller skada materiell egendom, 

Or. de
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Ändringsförslag 88
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) behörig myndighet: den eller de 
myndigheter eller organ som enligt 
medlemsstaternas lagstiftning har 
ansvaret för att fullgöra de uppgifter som 
följer av detta direktiv.

Or. en

Motivering

Den tidigare definitionen av behöriga myndigheter bör bibehållas eftersom dessa spelar en 
viktig roll i hela direktivet.

Ändringsförslag 89
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik: de olika 
utsläppsnivåer som uppnås genom 
tillämpning av bästa tillgängliga teknik 
enligt beskrivningen i BAT-
referensdokumenten under normala 
driftsförhållanden och uttryckt som 
genomsnitt under en tidsperiod. 

Or. en

Motivering

Det behövs en definition av ”utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik”.
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Ändringsförslag 90
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik: de olika 
utsläppsnivåer som kan förväntas genom 
att sådan teknik som beskrivs i det 
särskilda BAT-referensdokumentet 
tillämpas för en specifik sektor i dess 
helhet och under normala 
driftsförhållanden.   
Utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik utgör en lämplig 
referenspunkt vid fastställandet av de 
utsläppsgränsvärden som gäller för 
tillståndet och skiljer sig från 
utsläppsgränsvärdena genom att de 
senare även måste beakta kontroll- och 
efterlevnadskrav.

Or. en

Motivering

Nya nyckelbestämmelser i kommissionens omarbetade förslag innehåller hänvisningar till 
utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik. Det måste klargöras att 
”utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik” och ”utsläppsgränsvärden” är två 
olika begrepp.  I kommissionens omarbetade förslag definieras endast utsläppsgränsvärden.

För rättsäkerhetens skull behövs därför en definition av utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik.  Definitionen motsvarar andan i kommissionens översikt och vägledning 
för BAT-referensdokument.  
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Ändringsförslag 91
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik: de representativa 
utsläppsnivåerna vid drift för en viss 
teknik eller en kombination av tekniker, 
uttryckt som ett genomsnitt som kan 
uppnås under en avsevärd tidsperiod och 
under normala driftsförhållanden genom 
användning av bästa tillgängliga teknik.

Or. en

Motivering

Begreppet ”utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik” kommer att vara av 
central betydelse för detta direktiv, särskilt artikel 16.3, och därför krävs en tydlig definition. 
Tillsammans med ändringsförslagen 20 och 24 klargör en sådan definition dessutom att det 
är skillnad mellan utsläppsgränsvärden (eller likvärdiga parametrar eller tekniska åtgärder) 
och utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik. 

Detta ändringsförslag är tillåtligt enligt artikel 80 a i arbetsordningen genom sin koppling till 
kommissionens förslag avseende artikel 16.3.

Ändringsförslag 92
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7) tillstånd: ett skriftligt godkännande att 
driva en anläggning eller 
förbränningsanläggning, 
avfallsförbränningsanläggning eller 
samförbränningsanläggning eller delar 
därav. 

7) tillstånd: ett skriftligt godkännande att 
driva en anläggning eller 
förbränningsanläggning, 
avfallsförbränningsanläggning eller 
samförbränningsanläggning eller delar 
därav. 

Ett tillstånd kan gälla för en eller flera 
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anläggningar eller delar därav som är 
belägna på samma plats och drivs av 
samma verksamhetsutövare. 
Ett tillstånd kan gälla för en eller flera 
anläggningar eller delar därav som är 
belägna på olika platser och som är 
funktionellt kopplade till varandra, samt 
för anläggningar eller delar därav som är 
belägna på samma plats och som är 
funktionellt kopplade till varandra, och 
drivs av olika verksamhetsutövare.

Or. it

Motivering

Om det finns flera anläggningar på en plats som var och en omfattas av ett separat tillstånd, 
skulle ett obligatoriskt tillstånd för platsen i sin helhet medföra en skyldighet att beakta de 
kumulativa miljö- och säkerhetseffekterna, vilket föreskrivs exempelvis i Seveso-direktiven. 
När det gäller olika platser som drivs av samma verksamhetsutövare bör tillståndet ta hänsyn 
till kopplingarna mellan olika processer, exempelvis mellan en förbränningsanläggning och 
anläggningar för hantering av (fast) avfall.

Ändringsförslag 93
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 8 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av denna definition ska 
en ändring eller utvidgning av en 
anläggning anses vara väsentlig om 
ändringen eller utvidgningen motsvarar 
eller överskrider eventuella tröskelvärden 
eller om ökningen till följd av ändringen 
eller utvidgningen innebär att eventuella 
tröskelvärden i bilagorna I, VII och VIII 
överskrids.

Or. it
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Motivering

Att låta definitionen av en väsentlig ändring stå utan någon kvantitativ hänvisning (av det 
slag som redan ingår i det gällande IPPC-direktivet) skulle kunna medföra mycket stora 
variationer i de olika medlemsstaternas tillvägagångssätt.

Ändringsförslag 94
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid fastställandet av bästa tillgängliga 
teknik ska särskild hänsyn tas till 
punkterna i bilaga III.

Or. en

Motivering

En hänvisning till kriterierna i bilaga III är absolut nödvändig för den samordnade metoden! 
Det måste anges hur bästa tillgängliga teknik ska fastställas. Detta måste göras genom 
beaktande dels av kostnader och fördelar med den teknik som finns tillgänglig för en viss 
anläggning, dels av kriterierna i bilaga III (tidigare bilaga IV i IPPC-direktivet 96/61/EG).    

Ändringsförslag 95
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik: de utsläppsnivåer som 
uppnås under normala driftsförhållanden
genom användning av bästa tillgängliga 
teknik enligt beskrivningen i BAT-
referensdokumenten, uttryckt som ett 
genomsnitt under en tidsperiod och under 
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givna referensförhållanden.

Or. en

Motivering

Denna definition behövs för att precisera utsläppsgränsvärdena enligt artikel 16.2. På så vis 
klargörs att utsläppsgränsvärdena är baserade på referenserna i BAT-referensdokumenten 
och att de exempelvis inte omfattar onormala driftsförhållanden (exempelvis start, 
avstängning, underhållsperioder eller driftsstörningar i anläggningen).

Ändringsförslag 96
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik: den miljöprestanda 
som kan förväntas genom att den teknik 
som beskrivs i tillhörande 
referensdokument används i en viss 
sektor, med beaktande av den balans 
mellan kostnader och fördelar som ingår i 
definitionen av bästa tillgängliga teknik.  

Or. en

Motivering

Utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik kommer att tjäna som referens för 
fastställandet av tillståndsvillkoren, däribland utsläppsgränsvärdena. Begreppet används i 
artikeldelen och bör därför definieras i artikel 3. Definitionen är hämtad från BAT-kapitlet i 
BAT-referensdokumentet om avfallsförbränning.
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Ändringsförslag 97
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

10. verksamhetsutövare: varje fysisk eller 
juridisk person som driver eller 
kontrollerar en anläggning eller 
förbränningsanläggning, 
avfallsförbränningsanläggning eller 
samförbränningsanläggning  eller, om det 
finns bestämmelser om detta i den 
nationella lagstiftningen, varje person som 
har givits rätten att fatta avgörande 
ekonomiska beslut med avseende på 
anläggningens tekniska funktionssätt. Två 
eller flera fysiska eller juridiska personer 
får gemensamt vara verksamhetsutövare 
för en anläggning eller vara 
verksamhetsutövare för olika delar av en 
anläggning.

Or. nl

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 5. För att texten ska bli tydligare flyttas artikel 5 till 
definitionen av verksamhetsutövare i artikel 3.10. 

Ändringsförslag 98
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. ny teknik: en ny teknik för en 
industriell verksamhet som, om den 
utvecklas kommersiellt, skulle kunna 
medföra en högre generell miljöskyddsnivå 
eller större kostnadsbesparing än befintlig 
bästa tillgängliga teknik.

13. ny teknik: en ny teknik för en 
industriell verksamhet som, om den visar 
sig industriellt gångbar och utvecklas 
kommersiellt, skulle kunna medföra en 
högre eller likvärdig generell 
miljöskyddsnivå eller en större eller 
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likvärdig kostnadsbesparing jämfört med
befintlig bästa tillgängliga teknik.

Or. en

Motivering

The main problem of ‘emerging techniques’ is usually not to be commercially developed. 
Recital (12) mentions “to test emerging techniques”, that is to say that emerging techniques 
are not considered as definitely fine tuned. The main characteristic of an ‘emerging 
technique’ is that it has not still proved its efficiency in industrial surroundings. So many 
techniques were really promising under laboratory conditions or even as pilot factory without 
ever being eventually able to give satisfaction in day-to-day operation. On the other hand a 
new technique may be interesting too, even if it just performs and protects the environment as 
well as the existing ones.

Ändringsförslag 99
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. ny teknik: en ny teknik för en 
industriell verksamhet som, om den 
utvecklas kommersiellt, skulle kunna
medföra en högre generell miljöskyddsnivå 
eller större kostnadsbesparing än befintlig 
bästa tillgängliga teknik.

13. ny teknik: en ny teknik för en 
industriell verksamhet som, om den 
utvecklas kommersiellt, skulle medföra en 
högre generell miljöskyddsnivå eller större 
kostnadsbesparing än befintlig bästa 
tillgängliga teknik.

Or. en

Motivering

Här klargörs att den nya tekniken skulle medföra fördelar om den omsattes i praktiken.  
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Ändringsförslag 100
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. statusrapport: kvantifierad information 
om tillståndet i mark och grundvatten
avseende förorening med farliga ämnen. 

15. statusrapport: kvantifierad och 
detaljerad information om tillståndet i 
marken, inklusive dess biologiska 
mångfald, och i grundvattnet i syfte att 
återställa platsen i samma skick som den 
var i innan en ny anläggning togs i bruk 
eller när ett tillstånd för en befintlig 
anläggning uppdaterades.

Or. en

Motivering

En statusrapport är ett nyckelelement för att IPPC-direktivet ska kunna samverka med annan 
miljöpolitik. Den biologiska mångfalden i marken är en effektiv indikator för markens hälsa 
och kvalitet. Statusrapporten är en nödvändig förutsättning för att skapa en stabil grund för 
sanering och för utvärdering av verksamhetsutövarnas skyldigheter i enlighet med principen 
om att förorenaren betalar.   

Ändringsförslag 101
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. statusrapport: kvantifierad information 
om tillståndet i mark och grundvatten 
avseende förorening med farliga ämnen. 

15. statusrapport: kvantifierad och 
detaljerad information om tillståndet i 
marken, inklusive dess biologiska 
mångfald, och i grundvattnet och om 
eventuell förorening med farliga ämnen, i 
syfte att sanera och återställa platsen.

Or. en
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Ändringsförslag 102
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. statusrapport: kvantifierad information 
om tillståndet i mark och grundvatten 
avseende förorening med farliga ämnen. 

15. statusrapport: kvantifierad information 
om tillståndet i mark och grundvatten 
avseende förorening orsakad av 
förekomsten av farliga ämnen.

Or. en

Ändringsförslag 103
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. statusrapport: kvantifierad information 
om tillståndet i mark och grundvatten 
avseende förorening med farliga ämnen. 

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

Or. en

Motivering

För att undvika att statusrapporten måste omfatta alla möjliga farliga ämnen (det kan röra 
sig om hundratals) är det nödvändigt att begränsa utvärderingens omfattning till att bara 
gälla föroreningar med betydande mängder farliga ämnen.

Ändringsförslag 104
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. statusrapport: kvantifierad information 15. statusrapport:  kvantifierad information 
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om tillståndet i mark och grundvatten 
avseende förorening med farliga ämnen. 

om tillståndet i mark och grundvatten 
avseende förorening med aktuella farliga 
ämnen.

Or. nl

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 23.3. Definitionen av farliga ämnen och kopplingen till 
statusrapporten om förekomsten av dessa ämnen gör att tillämpningsområdet väldigt brett.  
En nödvändig begränsning av tillämpningsområdet kan åstadkommas genom att lägga till 
ordet “aktuella”.  

Ändringsförslag 105
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. miljötillsyn: all verksamhet som 
innebär kontroll av att en anläggning 
fullgör sina miljöskyldigheter. 

Or. en

Motivering

Begreppet ”miljötillsyn” tolkas olika av olika medlemsstater. Därför behövs en tydlig 
definition för att rapporteringen om genomförandet av detta direktiv ska bli enhetlig. 

Ändringsförslag 106
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. biomassa: något av följande: 20. biomassa: den biologiskt nedbrytbara 
delen av produkter, avfall och rester från 
jordbruk (både vegetabiliska och 
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animaliska ämnen), skogsbruk och 
närstående industrier samt den biologiskt 
nedbrytbara delen av industriavfall och 
kommunalt avfall.

a) Produkter som består av ett 
vegetabiliskt ämne från jord- eller 
skogsbruk och kan användas som bränsle 
för återvinning av energiinnehållet.  
b) Följande avfall som används som 
bränsle:
i) Vegetabiliskt jord- och 
skogsbruksavfall.
ii) Vegetabiliskt avfall från 
livsmedelsindustrin, om den värme som 
alstras återvinns.
iii) Vegetabiliskt fiberhaltigt avfall som 
uppstått vid produktion av 
nyfiberpappersmassa och vid 
pappersproduktion från massa, om 
avfallet samförbränns på 
produktionsplatsen och om den värme 
som alstras återvinns.
iv) Korkavfall.
v) Träavfall med undantag för träavfall 
som kan innehålla organiska 
halogenföreningar eller tungmetaller till 
följd av behandling med träskyddsmedel 
eller till följd av ytbehandling.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att skapa konsekvens mellan alla EU-texter, särskilt i definitionerna, och därför 
bör definitionen av biomassa vara densamma både i originaldirektivet om förnybara 
energikällor (2001/77/EG) och i förslaget till direktiv om industriutsläpp. Om definitionen 
ändrades skulle detta skapa förvirring och äventyra investeringar som redan gjorts.
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Ändringsförslag 107
Niels Busk

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 20 – led va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(va) Animaliskt avfall från 
livsmedelsindustrin, om den värme som 
alstras återvinns.

Or. en

Motivering

Det bör vara tillåtet att förbränna avfall från animaliskt fett från livsmedelsindustrin utan 
kostsamma kontrollkrav. 
Genom att ersätta mineraliska bränslen med avfall från förbränning av animaliska fetter 
minskar man koldioxidutsläppen och minskar kostnaderna för livsmedelsindustrin. Att ersätta 
mineralolja med avfall från animaliska fetter är miljövänligt och kommer inte att öka 
värmepannornas inverkan på miljön. 

Ändringsförslag 108
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. avfallsförbränningsanläggning: varje 
stationär eller mobil teknisk enhet eller 
utrustning avsedd för värmebehandling av 
avfall, med eller utan återvinning av alstrad 
värme, med hjälp av förbränning av avfall 
genom oxidering såväl som andra termiska 
behandlingsprocesser om ämnena från 
behandlingen sedan förbränns.

26. avfallsförbränningsanläggning: varje 
stationär eller mobil teknisk enhet eller 
utrustning avsedd för värmebehandling av 
avfall, med eller utan återvinning av alstrad 
värme, med hjälp av förbränning av avfall 
genom oxidering såväl som andra termiska 
behandlingsprocesser som pyrolys, 
förgasning och plasmaprocess, förutsatt 
att ämnena från behandlingen sedan 
förbränns.

Or. en
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Motivering

För tydlighetens skull bör pyrolys, förgasning och plasmaprocess fortsatt ingå i direktivet.  
Antalet termiska eller ”semitermiska” behandlingar är inte så stort, och förteckningen kan 
därför vara uttömmande. Om man tar bort namnen på dessa teknikformer från direktivet 
sänder man budskapet att de inte längre omfattas av direktivets tillämpningsområde.   Risken 
att vissa behandlingar kommer att tillgripas för att slippa undan direktivet eller att EG-
domstolen kommer att kopplas in gör att en sådan ändring inte är försvarbar.

Ändringsförslag 109
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. avfallsförbränningsanläggning: varje 
stationär eller mobil teknisk enhet eller 
utrustning avsedd för värmebehandling av 
avfall, med eller utan återvinning av alstrad 
värme, med hjälp av förbränning av avfall 
genom oxidering såväl som andra termiska 
behandlingsprocesser om ämnena från 
behandlingen sedan förbränns.

26. avfallsförbränningsanläggning: varje 
stationär eller mobil teknisk enhet eller 
utrustning avsedd för värmebehandling av 
avfall, med eller utan återvinning av alstrad 
värme, med hjälp av förbränning av avfall 
genom oxidering såväl som andra termiska 
behandlingsprocesser, såsom pyrolys, 
förgasning och plasmaprocess, om 
ämnena från behandlingen sedan förbränns. 

Or. de

Motivering

Förtydligande av att även pyrolys, förgasning och plasmaprocesser avses.

Ändringsförslag 110
Karin Scheele

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. samförbränningsanläggning: varje 
stationär eller mobil teknisk enhet vars 
huvudsakliga ändamål är energialstring 

27. samförbränningsanläggning: varje 
stationär eller mobil teknisk enhet vars 
huvudsakliga ändamål är energialstring 
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eller tillverkning av materiella produkter 
och som utnyttjar avfall som normalt 
bränsle eller tillskottsbränsle eller där 
avfall värmebehandlas för att det ska kunna 
bortskaffas med hjälp av förbränning av 
avfall genom oxidering såväl som andra 
termiska behandlingsprocesser om ämnena
från behandlingen sedan förbränns

eller tillverkning av materiella produkter 
och som utnyttjar avfall som normalt 
bränsle eller tillskottsbränsle eller där 
avfall värmebehandlas för att det ska kunna 
bortskaffas med hjälp av förbränning av 
avfall genom oxidering såväl som andra 
termiska behandlingsprocesser, såsom 
pyrolys, förgasning och plasmaprocess,
om ämnena från behandlingen sedan 
förbränns.

Or. de

Motivering

Förtydligande av att även pyrolys, förgasning och plasmaprocesser avses.
Motsvarar ändringsförslaget till artikel 3.26.

Ändringsförslag 111
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. restprodukt: varje flytande eller fast 
avfall som uppstår i avfallsförbrännings-
eller samförbränningsanläggningen.

(30) restprodukt: varje flytande eller fast 
avfall (inklusive bottenaska och slagg, 
flygaska och pannaska, fasta 
reaktionsprodukter från rökgasrening, 
slam från avloppsrening, förbrukade 
katalysatorer och förbrukat aktivt kol) 
som definieras som avfall i artikel 1 a i 
direktiv 75/442/EEG och som uppstår i 
avfallsförbrännings- eller 
samförbränningsanläggningen. 

Or. en

Motivering

På grund av den nya definitionen av restprodukter enligt det nya ramdirektivet för avfall 
(artikel 5) skulle bottenaska eller flygaska kunna betraktas som restprodukt och därmed 
upphöra att vara avfall. Detta skulle vålla problem för vissa länders nationella lagstiftning, 
och framför allt skulle det öka miljö- och hälsoriskerna. Därför är det nödvändigt att 
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uttryckligen nämna att bottenaska, slagg, flygaska, pannaska och fasta reaktionsprodukter 
från rökgasrening är avfall.

Ändringsförslag 112
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår 

Or. en

Motivering

Denna definition av flyktig organisk förening är hämtad från artikel 52 i direktivet om utsläpp 
av lösningsmedel 1999/13/EG. Definitionen bör inte generaliseras till att gälla hela IPPC 
(artikel 3) eftersom den endast gäller lösningsmedel och skulle skapa stor förvirring om den 
tillämpades på alla IPPC-anläggningar. Den angivna gränsen för ångtryck motsvarar inte de 
gränsvärden för ångtryck som gäller för andra IPPC-anläggningar. Därför bör definitionen 
tas upp i artikel 52 i stället och således omfatta anläggningarna enligt kapitel V.

Ändringsförslag 113
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32. flyktig organisk förening: en organisk 
förening och den fraktion av kreosot som 
vid 293,15 K har ett ångtryck av minst 
0,01 kPa eller som har motsvarande 
flyktighet under de särskilda 
användningsförhållandena.

utgår 

Or. en
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Motivering

Denna definition av flyktig organisk förening är hämtad från artikel 52 I direktivet om utsläpp 
av lösningsmedel 1999/13/EG. Definitionen bör inte generaliseras till att gälla hela IPPC 
(artikel 3) eftersom den endast gäller lösningsmedel och skulle skapa stor förvirring om den 
tillämpades på alla IPPC-anläggningar. Den angivna gränsen för ångtryck motsvarar inte de 
gränsvärden för ångtryck som gäller för andra IPPC-anläggningar. Därför bör definitionen 
tas upp i artikel 52 i stället och således omfatta anläggningarna enligt kapitel V.

Ändringsförslag 114
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33. organiskt lösningsmedel: en flyktig 
organisk förening som används för något 
av följande ändamål:

utgår

a) ensam eller tillsammans med andra 
agenser, och utan att genomgå någon 
kemisk förändring, för att lösa upp 
råvaror, produkter eller avfallsprodukter,
b) som rengöringsmedel för att lösa upp 
föroreningar,
c) som lösningsmedel,
d) som dispergeringsmedel,
e) för reglering av viskositeten,
f) för reglering av ytspänningen,
g) som mjukningsmedel,
h) som konserveringsmedel.

Or. en

Motivering

Denna definition av flyktig organisk förening är hämtad från artikel 52 I direktivet om utsläpp 
av lösningsmedel 1999/13/EG. Definitionen bör inte generaliseras till att gälla hela IPPC 
(artikel 3) eftersom den endast gäller lösningsmedel och skulle skapa stor förvirring om den 
tillämpades på alla IPPC-anläggningar. Den angivna gränsen för ångtryck motsvarar inte de 
gränsvärden för ångtryck som gäller för andra IPPC-anläggningar. Därför bör definitionen 
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tas upp i artikel 52 i stället och således omfatta anläggningarna enligt kapitel V.

Ändringsförslag 115
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik: de olika 
utsläppsnivåer som uppnås genom 
tillämpning av bästa tillgängliga teknik 
enligt beskrivningen i BAT-
referensdokumenten under normala 
driftsförhållanden och uttryckt som 
genomsnitt under en tidsperiod.
Utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik utgör en lämplig 
referenspunkt vid fastställandet av de 
utsläppsgränsvärden som gäller för 
tillståndet och skiljer sig från 
utsläppsgränsvärdena genom att de 
senare även måste beakta kontroll- och 
efterlevnadskrav samt de tekniska
egenskaperna, det geografiska läget och 
de lokala miljöförhållandena för varje 
enskild anläggning.

Or. en

Motivering

Nya nyckelbestämmelser i kommissionens omarbetade förslag innehåller hänvisningar till 
utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik. Det måste klargöras att 
”utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik” och ”utsläppsgränsvärden” är två 
helt olika begrepp.  I kommissionens omarbetade förslag definieras endast 
utsläppsgränsvärden. För rättsäkerhetens skull måste man i förslaget därför införa en 
definition av utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik.  Definitionen motsvarar 
andan i kommissionens översikt och vägledning för BAT-referensdokument.  
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Ändringsförslag 116
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

34a. generella bindande regler: 
gränsvärden eller andra villkor som 
definieras i miljölagar eller andra 
miljöförfattningar på sektorsnivå eller 
vidare och vars syfte är att direkt 
användas för fastställande av 
tillståndsvillkor.  

Or. en

Motivering

Det behövs en tydlig definition av ”generella bindande regler”. 

Ändringsförslag 117
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

34a. anläggning för reservdrift: varje 
anläggning som i varje fall ska garantera 
driften av huvudreglage och stödtjänster, 
övervakningen av anläggningarna, 
hanteringen av säkerhetssystemen och 
återstarten av anläggningarna, särskilt 
vattenkraftverk, även i händelse av 
strömavbrott eller i frånvaro av ett externt 
nät.

Or. en

Motivering

Det behövs en ny definition för att bättre precisera vidden av det undantag som introducerats 
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genom ändringsförslag 2 avseende artikel 4 (undantag från direktivets bestämmelser för 
anläggningar för reservdrift).

Ändringsförslag 118
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett tillstånd kan gälla för två eller flera 
anläggningar eller delar därav som drivs på 
samma plats eller på olika platser.

2. Ett tillstånd kan gälla för två eller flera 
anläggningar eller delar därav som drivs på 
samma plats eller på olika platser.

Ett tillstånd kan gälla för en eller flera 
anläggningar eller delar därav som är 
belägna på olika platser och som är 
funktionellt kopplade till varandra, samt 
för anläggningar eller delar därav som är
belägna på samma plats och som är 
kopplade till varandra, och drivs av olika 
verksamhetsutövare.

Om ett tillstånd gäller för två eller flera 
anläggningar ska varje anläggning uppfylla 
kraven i detta direktiv.

Om ett tillstånd gäller för två eller flera 
anläggningar ska varje anläggning uppfylla 
kraven i detta direktiv.

Om flera verksamhetsutövare driver olika 
anläggningar eller olika delar av 
anläggningar på samma plats får 
tillståndet innehålla gemensamma villkor 
och regler för dessa verksamhetsutövare.

Or. it

Motivering

De två ändringarna kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att bevilja tillstånd med 
hänsyn till typerna av anläggningar och/eller platser där anläggningarna är belägna och med 
hänsyn till att det kan finnas flera verksamhetsutövare. Detta gör det möjligt att bedöma 
platsens och/eller anläggningens totala inverkan och fastställa gemensamma regler för de 
olika verksamhetsutövarna, med tanke på att kumulativa effekter och/eller dominoeffekter kan 
förekomma. 
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Ändringsförslag 119
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett tillstånd kan gälla för två eller flera 
anläggningar eller delar därav som drivs på 
samma plats eller på olika platser.

2. Ett tillstånd kan gälla för en eller flera 
anläggningar eller delar därav som drivs på 
samma plats. 

Or. nl

Motivering

Att lägga till ”på olika platser” gör inte att lagstiftningen blir enklare. Det blir svårare att 
både organisera offentliga utredningar och att genomföra en miljökonsekvensbedömning.  

Ändringsförslag 120
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett tillstånd gäller för två eller flera 
anläggningar ska varje anläggning uppfylla 
kraven i detta direktiv.

Om ett tillstånd gäller för två eller flera 
anläggningar ska varje anläggning på egen 
hand uppfylla kraven i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 121
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Bestämmelserna i detta direktiv ska 
inte gälla anläggningar för reservdrift 
enligt definitionen i artikel 3.35, inklusive 
gaseldade anläggningar och 
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anläggningar som använder flytande 
bränslen.

Or. en

Motivering

Anläggningar för reservdrift (installerade både i stora förbränningsanläggningar och i 
vattenkraftverk) bör undantas från direktivets tillämpningsområde eftersom deras begränsade 
funktion inte har någon större inverkan på utsläppsnivåerna). En sådan bestämmelse skulle 
dessutom bidra till att minska orimliga administrativa bördor för vattenkraftverk som inte 
omfattas av skyldigheterna enligt detta direktiv.

Ändringsförslag 122
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Verksamhetsutövare

Två eller flera fysiska eller juridiska 
personer får gemensamt vara 
verksamhetsutövare för en anläggning 
eller förbränningsanläggning, 
avfallsförbränningsanläggning eller 
samförbränningsanläggning, eller vara 
verksamhetsutövare för olika delar av en 
anläggning.

Or. nl

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 3.10. För att texten ska bli tydligare läggs artikel 5 under 
definitionen av verksamhetsutövare i artikel 3.10.  
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Ändringsförslag 123
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska meddela 
tillstånd om anläggningen uppfyller de 
krav som ställs i detta direktiv.

1. Utan att det påverkar andra krav på 
grund av nationella bestämmelser eller 
gemenskapsbestämmelser, ska den 
behöriga myndigheten meddela tillstånd 
med villkor som säkerställer att
anläggningen uppfyller de krav som ställs i 
detta direktiv.

Or. de

Motivering

Der im Vorschlag zur Änderung der IVU- Richtlinie verfolgte Ansatz widerspricht den 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und ist damit gegenüber dem bestehenden 
Gemeinschaftsrecht inkonsistent. So fordert Nr. 16 der Leitsätze zur WRRL den Schutz und 
die nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer in den übrigen Politiken der Gemeinschaft zu 
verankern, also auch in der Industrie- und Energiepolitik. Eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Gewässer verträgt sich aber nicht mit einem Anspruch auf Gewässerbenutzung. So gehen 
die Regelungen in Art. 11 Abs. 3 WRRL für die Erreichung von Bewirtschaftungszielen von 
einem umfassenden staatlichen Bewirtschaftungsanspruch aus, wenn von den Mitgliedstaaten 
gefordert wird, Begrenzungen oder gar Verbote bei der Wasserentnahme oder der Einleitung 
von Stoffen als Maßnahmen für die Gewässerbewirtschaftung vorzusehen und hierzu eine 
dauernde Überprüfung und Nachsteuerung erteilter Gestattungen fordern.

Ändringsförslag 124
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa

1) att verksamhetsutövaren minst var 
tolfte månad rapporterar till den behöriga 
myndigheten om hur tillståndsvillkoren 

a. att verksamhetsutövare som ska 
rapportera enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 166/2006 av 
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uppfylls, den 18 januari 2006 om upprättande av 
ett europeiskt register över utsläpp och 
överföringar av föroreningar1 minst vart 
tredje år rapporterar till den behöriga 
myndigheten om hur tillståndsvillkoren 
uppfylls,

b. att verksamhetsutövare som inte ska 
rapportera enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 166/2006 av 
den 18 januari 2006 om upprättande av 
ett europeiskt register över utsläpp och 
överföringar av föroreningar på begäran 
av den behöriga myndigheten rapporterar 
om hur tillståndsvillkoren uppfylls,

2) att verksamhetsutövaren snarast möjligt 
underrättar den behöriga myndigheten om 
tillbud eller olyckor som påverkar miljön i 
betydande grad.

c. att verksamhetsutövaren snarast möjligt 
underrättar den behöriga myndigheten om 
tillbud eller olyckor som påverkar miljön i 
betydande grad.

__________
1 EUT L 33, 4.2.2006, s. 1–17.

Or. en

Motivering

Den föreslagna skyldigheten att rapportera om hur villkoren uppfylls skulle få 
oproportionerliga återverkningar på den administrativa bördan och regelbördan, som utan 
vidare skulle kunna minskas genom införandet av ett riskbaserat krav.  Obligatorisk 
rapportering skulle exempelvis kunna begränsas till verksamhetsutövare som även omfattas 
av ett rapporteringskrav enligt förordningen om ett europeiskt register över utsläpp och 
överföringar av föroreningar (E-PRTR). På så vis skulle fokus läggas på de största 
utsläppskällorna. Ytterligare möjligheter är att minska rapporteringsfrekvensen och främja 
utvecklingen och användningen av IKT-baserade rapporteringsverktyg.

Ändringsförslag 125
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) att verksamhetsutövaren minst var 
tolfte månad rapporterar till den behöriga 

utgår



PE412.169v02-00 46/74 AM\746405SV.doc

SV

myndigheten om hur tillståndsvillkoren
uppfylls,

Or. en

Motivering

Tillstånd torde förutsätta efterlevnad av tillståndsvillkoren. För detta behövs inga rapporter. 

Ändringsförslag 126
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) att verksamhetsutövaren minst var 
tolfte månad rapporterar till den behöriga 
myndigheten om hur tillståndsvillkoren 
uppfylls,

1) att verksamhetsutövaren minst var 
tolfte månad rapporterar till den behöriga 
myndigheten om hur tillståndsvillkoren 
uppfylls; efter fem år får 
rapporteringsfrekvensen utsträckas till 24 
månader, om anläggningen har uppfyllt 
samtliga tillståndsvillkor varje år,

Or. en

Motivering

I vissa fall kan man lätta på rapporteringskraven för att minska byråkratin. 

Ändringsförslag 127
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) att verksamhetsutövaren minst var 
tolfte månad rapporterar till den behöriga 
myndigheten om hur tillståndsvillkoren 
uppfylls,

1) att verksamhetsutövaren minst vart 
tredje år rapporterar till den behöriga 
myndigheten om hur tillståndsvillkoren 
uppfylls. För förbränningsanläggningar 
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som omfattas av kapitel III och har en 
installerad tillförd effekt på minst 50 MW 
och för anläggningar som omfattas av 
kapitel IV ska rapporten om hur villkoren 
uppfylls läggas fram varje år.
Första stycket ska inte gälla 
avfallsförbrännings- och 
samförbränningsanläggningar med en 
nominell kapacitet på mindre än 2 ton/h. 

Or. en

Motivering

Rapporteringsfrekvensen bör utsträckas till vart tredje år förutom för större förbrännings-
och avfallsförbränningsanläggningar (samförbränning). Den befintliga artikel 12.2 i direktiv 
2000/76/EG ålägger inte verksamhetsutövare vid förbränningsanläggningar med en nominell 
kapacitet på mindre än 2 ton/h att lägga fram en årlig rapport. För mindre anläggningar, 
som ofta drivs av små och medelstora företag, är den i kapitel 8 föreslagna årliga 
rapporteringen oproportionerlig. Det undantag som nämns tidigare ska behållas.

Ändringsförslag 128
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) att verksamhetsutövaren minst var 
tolfte månad rapporterar till den behöriga 
myndigheten om hur tillståndsvillkoren 
uppfylls,

1) att verksamhetsutövaren minst var tolfte 
månad lämnar en rapport om hur 
tillståndsvillkoren uppfylls och att denna 
ställs till den behöriga myndighetens 
förfogande,

Or. nl

Motivering

Ett syfte med ändringsförslaget är att minska den administrativa bördan för medlemsstaterna 
och företagen. Ur detta perspektiv borde det räcka med att rapporten görs tillgänglig.   
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Ändringsförslag 129
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) att verksamhetsutövaren minst var 
tolfte månad rapporterar till den behöriga 
myndigheten om hur tillståndsvillkoren 
uppfylls,

1) att verksamhetsutövaren vart tionde år
lämnar en redogörelse till den behöriga 
myndigheten om hur tillståndsvillkoren 
uppfylls,

Or. fr

Motivering

Les exploitants mettent en place des mesures d’auto-surveillance et font l’objet d’inspections 
régulières. Les bilans décennaux en France sont apparus comme des outils utiles pour 
assurer un meilleur pilotage de la performance des installations classées. Il est donc proposé 
de communautariser ce principe. Un rapport annuel apparaît inapproprié, tant pour 
l’exploitant (tâche administrative et coûts élevés), que pour les Etats et leurs administrations 
qui seraient dans l’incapacité structurelle d’examiner tous les rapports. Il convient donc de 
simplifier le texte sur ce point, en conformité avec les principes de la démarche «better 
regulation».

Ändringsförslag 130
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) att verksamhetsutövaren snarast möjligt 
underrättar den behöriga myndigheten om 
tillbud eller olyckor som påverkar miljön i 
betydande grad.

2) att verksamhetsutövaren snarast möjligt 
underrättar den behöriga myndigheten om 
tillbud eller olyckor som påverkar miljön 
och människors hälsa i betydande grad.

Or. pl
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Ändringsförslag 131
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att verksamhetsutövaren och den 
behöriga myndigheten vidtar de åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
kraven åter uppfylls snarast möjligt.

b) att verksamhetsutövaren vidtar de
åtgärder som är nödvändiga  för att 
säkerställa att kraven åter uppfylls snarast 
möjligt.

Or. nl

Motivering

Man måste göra tydlig skillnad mellan verksamhetsutövaren och den behöriga myndigheten 
vad gäller ansvaret. Det kan inte vara meningen att myndigheten ska likställas med 
verksamhetsutövaren. 

Ändringsförslag 132
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Utsläpp av växthusgaser

1. Om utsläppen av växthusgaser från en 
anläggning fastställs i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG för en verksamhet 
som bedrivs vid denna anläggning, ska 
tillståndet inte omfatta 
utsläppsgränsvärden för direkta utsläpp 
av denna gas, såvida inte detta är 
nödvändigt för att förhindra betydande 
lokala föroreningar.
2. För verksamheter som förtecknas i 
bilaga I till direktiv 2003/87/EG får 
medlemsstaterna välja att inte införa krav 
på effektiv energianvändning för 
förbränningsanläggningar eller andra 
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enheter som avger koldioxid på platsen.
3. Vid behov ska de behöriga 
myndigheterna ändra tillståndet enligt 
vad som är lämpligt.
4. Punkterna 1–3 ska inte tillämpas på 
anläggningar som är tillfälligt 
undantagna från systemet för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen i enlighet med artikel 27 i 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

Direktivet bör innehålla tröskelvärden för koldioxid i fråga om större anläggningar.

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

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Utsläpp av växthusgaser

1. Om utsläppen av växthusgaser från en 
anläggning fastställs i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG för en verksamhet 
som bedrivs vid denna anläggning, ska 
tillståndet inte omfatta 
utsläppsgränsvärden för direkta utsläpp 
av denna gas, såvida inte detta är 
nödvändigt för att förhindra betydande 
lokala föroreningar.
2. För verksamheter som förtecknas i 
bilaga I till direktiv 2003/87/EG får 
medlemsstaterna välja att inte införa krav 
på effektiv energianvändning för 
förbränningsanläggningar eller andra 
enheter som avger koldioxid på platsen.
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3. Vid behov ska de behöriga 
myndigheterna ändra tillståndet enligt 
vad som är lämpligt.
4. Punkterna 1–3 ska inte tillämpas på 
anläggningar som är tillfälligt 
undantagna från systemet för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen i enlighet med artikel 27 i 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 134
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
System för handel med utsläppsrätter

1. Fram till dess att det antagits 
gemenskapsregler för utsläppshandel med 
andra ämnen än växthusgaser får 
medlemsstaterna välja utsläppshandel 
baserad på nationella regler som 
alternativ till att införa 
utsläppsgränsvärden i tillstånd, detta på 
följande villkor:
a. Ämnena regleras av 
direktiv 2001/81/EG1 om nationella 
utsläppstak för vissa luftföroreningar.
b. Artikel 19 i detta direktiv efterlevs.
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c. De särskilda bestämmelserna i 
kapitlen III–VI efterlevs.
2. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om sådana nationella 
regler för utsläppshandel som antagits i 
enlighet med punkt 1.
_______
1 EGT L 309, 27.11.2001, s. 22–30

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 135
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 12 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. bästa tillgängliga teknik används, 2) utsläppsnivåerna motsvarar det som 
kan uppnås genom användning av bästa 
tillgängliga teknik,

Or. en

Motivering

Även om det inte anges direkt innebär artikel 12.2 en betydande förändring jämfört med 
direktiv 96/61/EG, där det inte finns något uttalat krav på användning av bästa tillgängliga 
teknik.  Den omarbetade texten står i strid med artikel 16.2, som stipulerar att 
utsläppsgränsvärden ska ”bygga på bästa tillgängliga teknik, utan att användning av en 
specifik teknik eller teknologi föreskrivs”.
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Ändringsförslag 136
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Artikel 12 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. nödvändiga åtgärder vidtas när 
verksamheten definitivt har upphört, för att 
undvika alla risker för förorening och för 
att återställa platsen i det skick som 
fastställts i enlighet med artikel 23.2 och 
23.3.

8) nödvändiga åtgärder vidtas när 
verksamheten definitivt har upphört, inte 
bara för att undvika alla risker för 
förorening utan även för att återställa 
platsen i ett tillfredsställande skick i 
enlighet med artikel 23.2 och 23.3.

Or. en

Ändringsförslag 137
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) förhållandena på platsen, d) miljöförhållandena i området där 
anläggningen ligger,

Or. pl

Motivering

Syftet är att specificera förhållandena i området. En bedömning av platsen är beroende av en 
utvärdering av de enskilda miljöelementen som vatten, luft, mark, berggrund osv.
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Ändringsförslag 138
Marcello Vernola

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) i tillämpliga fall en statusrapport, utgår

Or. en

Motivering

Statusrapporten bör endast krävas av större anläggningar.

Ändringsförslag 139
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) i tillämpliga fall en statusrapport, e) en rapport om förhållandena på platsen 
med bland annat en statusrapport med 
kvantifierad och detaljerad information
om tillståndet i marken, inklusive dess 
biologiska mångfald, och i grundvattnet,

Or. en

Ändringsförslag 140
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) i tillämpliga fall en statusrapport, e) en rapport om förhållandena på platsen 
med bland annat en statusrapport med 
kvantifierad och detaljerad information 
om tillståndet i marken, inklusive dess 
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biologiska mångfald, och i grundvattnet,

Or. en

Motivering

Statusrapporten är ett nyckelelement för att IPPC-direktivet ska kunna samverka med annan 
miljöpolitik. Den biologiska mångfalden i marken är en effektiv indikator för markens hälsa 
och kvalitet. Statusrapporten är en nödvändig förutsättning för att skapa en stabil grund för 
sanering och för utvärdering av verksamhetsutövarnas skyldigheter i enlighet med principen 
om att förorenaren betalar.   

Ändringsförslag 141
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea); antalet farliga ämnen eller preparat 
som används i anläggningen enligt 
definitionen i rådets direktiv 67/548/EEG 
av den 27 juni 1967,

Or. en

Motivering

Tillståndet bör även omfatta en förteckning över de farliga ämnen som används i 
anläggningen för att öka insynen i användningen av dessa ämnen och skapa en ordentlig 
grund för fastställandet av tillståndsvillkor. 

Ändringsförslag 142
Robert Sturdy

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) åtgärder för förebyggande och 
återvinning av avfall som anläggningen ger 

h) vid behov åtgärder för förebyggande och 
återvinning av avfall som anläggningen ger 
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upphov till, upphov till,

Or. en

Motivering

Det är tveksamt om dessa åtgärder verkligen är helt nödvändiga för vissa anläggningar, 
exempelvis förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 20–50 MW (inom 
det omarbetade direktivets tillämpningsområde). Det första frågetecknet gäller 
konsekvenserna av luftutsläppen från dessa anläggningar, och vi anser att det vore onödigt 
med en helt samordnad strategi för åtgärder för förebyggande och begränsning av utsläppen 
på land och i luften (dvs. avfallets konsekvenser). 

Ändringsförslag 143a
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) en jämförelse av anläggningens 
verksamhet med det relevanta BAT-
referensdokumentet,

Or. fi

Motivering

En sådan jämförelse skulle främja tillämpningen av bästa tillgängliga teknik genom att göra 
denna teknik allmänt känd.

Ändringsförslag 143b
Marcello Vernola

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillståndsansökan skall även omfatta en 
icke-teknisk sammanfattning av 
uppgifterna i första stycket.

Tillståndsansökan skall även omfatta en 
icke-teknisk sammanfattning av 
uppgifterna i första stycket och i 
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förekommande fall en statusrapport.

Or. en

Motivering

Statusrapporten bör endast krävas av större anläggningar.

Ändringsförslag 144
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BAT-referensdokument BAT-referensdokument och minimikrav

Or. en

Motivering

Fastställandet av minimikrav, eller det europeiska säkerhetsnätet, bör ske via 
kommittéförfarandet men först sedan berörda parter involverats (kommittéförfarande med 
teknisk expertis). Det europeiska säkerhetsnätet bör baseras på nya eller uppdaterade BAT-
referensdokument och fastställas ”när så är lämpligt”. I vissa industrier är nämligen nära 
nog alla processer olika till och med när det rör sig om samma ämne eller samma typ av 
ämne. Därför kan det hända att ett europeiskt utsläppsgränsvärde fastställs för en 
tillverkningsprocess eller -teknik som endast används i en enda anläggning. 

Ändringsförslag 145
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 14 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BAT-referensdokument BAT-referensdokument och minimikrav

Or. de
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Ändringsförslag 146
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 14 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BAT-referensdokument BAT-referensdokument och 
informationsutbyte

Or. en

Motivering

Det pågående arbetet med att utveckla och anta BREF-dokumenten förutsätter att artiklarna 
14 och 29 slås ihop och anpassas. 

Ändringsförslag 147
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 14 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BAT-referensdokument BAT-referensdokument och 
informationsutbyte

Or. en

Motivering

Artikel 29 utgår och flyttas hit för att förbättra den rättsliga utformningen. 

Följande frågor tas upp för att BREF-dokumenten ska kunna utarbetas på ett korrekt sätt och 
nå omfattande användning: 

– För att få en mer välavvägd representation i processen bör leverantörer av utrustning bli 
bättre företrädda.

– Rollen för det existerande forumet för informationsutbyte bör preciseras. 
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– Kommissionen bör ta fram vägledning för att förbättra aktörernas uppgiftsinsamling.

– BAT-kapitlen i BREF-dokumenten bör översättas för att effektivisera användningen.

Ändringsförslag 148
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta 
BAT-referensdokument på grundval av 
resultaten av det informationsutbyte som 
avses i artikel 29.

1. På grundval av resultaten av det 
informationsutbyte som avses i artikel 29 
ska BAT-referensdokumenten särskilt 
beskriva bästa tillgängliga teknik och de 
utsläpps- och konsumtionsnivåer och den 
kontroll som hänger samman med denna, 
avhjälpande av föroreningsskada efter 
nedläggning av anläggningen samt ny 
teknik, med särskilt beaktande av de 
kriterier som anges i bilaga III.  
Kommissionen ska se till att
BAT-referensdokumenten ses över och vid 
behov aktualiseras inom ramen för 
informationsutbytet enligt artikel 29.

2. BAT-referensdokumenten ska särskilt 
beskriva bästa tillgängliga teknik och de 
utsläppsnivåer och den kontroll som 
hänger samman med denna, kontroll av 
mark och grundvatten, avhjälpande av 
föroreningsskada samt ny teknik, med 
särskilt beaktande av de kriterier som 
anges i bilaga III. Kommissionen ska se 
över och uppdatera BAT-
referensdokumenten när så är lämpligt.

1a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
regleringen i punkt 1b ska kommissionen 
efter avslutat informationsutbyte enligt
punkt 1 och på grundval av 
BAT-referensdokumentet fastställa 
utsläppsminskande åtgärder 
(utsläppsgränsvärden, likvärdiga 
parametrar eller likvärdiga tekniska 
åtgärder) och övervaknings- och 
efterlevnadskrav såsom minimikrav för 
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verksamheten i fråga.
De åtgärder som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 69.2.
1b. Kommissionen ska på grundval av 
aktuellt BAT-referensdokument anpassa 
bilaga V, VI, VII och VIII genom att 
fastställa utsläppsbegränsande åtgärder 
såsom minimikrav.
De åtgärder som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 69.2.
1c. Kommissionen ska genomföra ett 
samråd med de berörda industrierna och 
icke-statliga organisationerna och 
rapportera om resultatet av samrådet och 
hur samrådet beaktats innan kommittén 
enligt artikel 69.2 fattar sitt beslut om 
åtgärderna enligt punkterna 1a och 1b.
1d. Efter det att kommissionen för 
kommittén enligt artikel 69.2 lagt fram ett 
förslag till åtgärd som bör vidtas enligt 
punkterna 1a eller 1b och det enligt 
artikel 5a.2 andra meningen i 
beslut 1999/468/EG fastställts en tidsfrist 
för yttrande, ska kommissionen 
offentliggöra BAT-referensdokumentet.

Or. de

Motivering

Informationsutbytet för att utarbeta BAT-referensdokument (Sevillaprocessen) ska behållas 
oförändrad. Kommissionen föreslår emellertid att obligatoriska utsläppsgränsvärden ska 
härledas från BAT-referensdokumenten, vilket ofrånkomligen skulle inkräkta på industrins 
beredskap att delta i processen. Fastställandet av gränsvärdena, vilka såsom ”europeiskt 
säkerhetsnät” under inga omständigheter får överskridas av någon anläggning, sker därför i 
kommittéförfarandet, där berörda aktörer kan höras.
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Ändringsförslag 149
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta
BAT-referensdokument på grundval av 
resultaten av det informationsutbyte som 
avses i artikel 29.

1. Kommissionen ska anordna ett 
informationsutbyte mellan sig själv, 
medlemsstaterna, berörd industri och 
icke-statliga miljöskyddsorganisationer i 
syfte att utarbeta och vid behov uppdatera 
BAT-referensdokument.  

Or. en

Motivering

Det pågående arbetet med att utveckla och anta BREF-dokumenten förutsätter att artiklarna 
14 och 29 slås ihop och anpassas. 

Ändringsförslag 150
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta 
BAT-referensdokument på grundval av 
resultaten av det informationsutbyte som 
avses i artikel 29.

1. Kommissionen ska anordna ett 
informationsutbyte med medlemsstaterna, 
berörd industri – som ska företrädas på ett 
välavvägt sätt av leverantörer av 
industriella system och av 
verksamhetsutövare – och icke-statliga 
miljöskyddsorganisationer i följande 
frågor: 
(a) Anläggningars prestanda i fråga om 
utsläpp, förorening, förbrukning och typ 
av råvaror, energianvändning och 
avfallsproduktion.
b) Den bästa tillgängliga teknik som 
används, därmed sammanhängande 
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utsläppskontroll och deras utveckling.
Kommissionen ska inrätta ett forum för 
informationsutbyte bestående av 
medlemsstaterna, företrädare för berörd 
industri och icke-statliga organisationer 
om anordnandet av det 
informationsutbyte som avses i punkt 1.
Kommissionen ska ta fram riktlinjer för 
informationsutbytet, bland annat om 
uppgiftsinsamlingen och fastställandet av 
BAT-referensdokumentens innehåll. 
Kommissionen ska offentliggöra en 
utvärderingsrapport. Rapporten ska vara 
tillgänglig via Internet.
1a. Kommissionen ska med beaktande av 
yttrandet från forumet för 
informationsutbyte anta nya och 
uppdaterade BAT-referensdokument på 
grundval av resultaten av det 
informationsutbyte som avses i punkt 1.

Or. en

Motivering

Artikel 29 utgår och flyttas hit för att förbättra den rättsliga utformningen. 

Följande frågor tas upp för att BREF-dokumenten ska kunna utarbetas på ett korrekt sätt och 
nå omfattande användning: 

– För att få en mer välavvägd representation i processen bör leverantörer av utrustning bli 
bättre företrädda.

– Rollen för det existerande forumet för informationsutbyte bör preciseras. 

– Kommissionen bör ta fram vägledning för att förbättra aktörernas uppgiftsinsamling.

– BAT-kapitlen i BREF-dokumenten bör översättas för att effektivisera användningen.
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Ändringsförslag 151
Marcello Vernola

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta 
BAT-referensdokument på grundval av 
resultaten av det informationsutbyte som 
avses i artikel 29.

1. Kommissionen ska efter regelbundna 
samråd med berörda parter anta 
BAT-referensdokument på grundval av 
resultaten av det informationsutbyte som 
avses i artikel 29.

Or. en

Motivering

Informationsutbytet för att utarbeta BAT-referensdokument (Sevillaprocessen) bör behållas 
oförändrad.

Ändringsförslag 152
Caroline Jackson

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta 
BAT-referensdokument på grundval av 
resultaten av det informationsutbyte som 
avses i artikel 29.

1. På grundval av resultaten av det 
informationsutbyte som avses i artikel 29.

Or. en

Motivering

Sevillaprocessen bör behållas intakt. Syftet med IPPC är att skydda miljön. Ett europeiskt 
säkerhetsnät skulle kunna vara till nytta eftersom tanken är att skapa ett konsekvent ramverk 
för alla EU:s medlemsstater. Detta skulle kunna inbegripa program för läckindikering och 
reparation som tagits fram på europeisk nivå. Det är inte alltid lämpligt att kommissionen 
fastställer utsläppsgränsvärden eftersom det i vissa industrisektorer är så att alla 
tillverkningsprocesser är olika. Därför bör medlemsstaternas behöriga myndigheter ha 
ensamrätt att fastställa utsläppsgränsvärden.
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Ändringsförslag 153
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta 
BAT-referensdokument på grundval av 
resultaten av det informationsutbyte som 
avses i artikel 29.

1. Kommissionen ska anta resultaten av 
det informationsutbyte som avses i 
artikel 29 som BAT-referensdokument. 

Or. en

Motivering

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 

Ändringsförslag 154
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Trots vad som sägs i punkt 4 och i 
artikel 68 får kommissionen när så är 
lämpligt på grundval av nya eller 
uppdaterade BAT-referensdokument 
lägga fram förslag om 
utsläppsbegränsande åtgärder 
(utsläppsgränsvärden, likvärdiga 
parametrar eller tekniska åtgärder) och 
kontroll- och efterlevnadskrav som 
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minimikrav för den berörda 
industriverksamheten. 
Kommissionen får föreslå minimikrav för 
särskilda ämnen som konstaterats vara av 
EU-omfattande intresse och relevans för 
industriverksamheten i fråga.  
Minimikraven ska ta hänsyn till 
industrins möjligheter att uppfylla kraven 
över hela EU och framför allt beakta 
tekniska egenskaper och olika typer av 
miljöeffekter och i tillämpliga fall även 
innehålla övergångsperioder för särskilda 
verksamheter. 
Förslagen om sådana minimikrav ska bli 
föremål för en EU-omfattande 
sektorsbaserad konsekvensbedömning 
med en granskning av de olika 
situationerna i samtliga EU:s 
medlemsstater.  
När kommissionen utarbetar förslag om 
minimikrav ska den samråda med de 
berörda parter som deltar i 
informationsutbytet enligt artikel 29.  
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 69.2.

Or. en

Motivering

The setting of minimum requirements, or European Safety Net would be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.
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Ändringsförslag 155
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Informationsutbytet ska åtminstone 
omfatta följande frågor: 
a) Anläggningars prestanda i fråga om 
utsläpp, förorening, förbrukning och typ 
av råvaror, energianvändning och 
avfallsproduktion. 
b) Den bästa tillgängliga teknik som 
används, därmed sammanhängande 
utsläppskontroll och deras utveckling.
1b. BAT-referensdokumenten ska 
utarbetas på grundval av det 
informationsutbyte som avses i punkt 1 
och ska, med särskilt beaktande av de 
kriterier som anges i bilaga III, särskilt 
beskriva bästa tillgängliga teknik och de 
utsläppsnivåer och den kontroll som 
hänger samman med denna, kontroll av 
mark och grundvatten, avhjälpande av 
föroreningsskada samt ny teknik. 
1c. Kommissionen ska anta och 
offentliggöra nya och uppdaterade BAT-
referensdokument i enlighet med 
resultaten av informationsutbytet i 
punkt 1. 

Or. en

Motivering

Det pågående arbetet med att utveckla och anta BREF-dokumenten förutsätter att artiklarna 
14 och 29 slås ihop och anpassas. 
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Ändringsförslag 156
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. BAT-referensdokumenten ska särskilt 
beskriva bästa tillgängliga teknik och de 
utsläppsnivåer och den kontroll som hänger 
samman med denna, kontroll av mark och 
grundvatten, avhjälpande av 
föroreningsskada samt ny teknik, med 
särskilt beaktande av de kriterier som 
anges i bilaga III. Kommissionen ska se 
över och uppdatera BAT-
referensdokumenten när så är lämpligt.

2. BAT-referensdokumenten ska utarbetas 
på grundval av det informationsutbyte 
som avses i punkt 1 och ska, med särskilt 
beaktande av de kriterier som anges i 
bilaga III, särskilt beskriva bästa 
tillgängliga teknik och de utsläppsnivåer 
och den kontroll som hänger samman med 
denna, kontroll av mark och grundvatten, 
avhjälpande av föroreningsskada samt ny 
teknik.

2a. Kommissionen ska anta och 
offentliggöra nya och uppdaterade BAT-
referensdokument i enlighet med 
resultaten av informationsutbytet i 
punkt 1. 

Or. en

Motivering

Det pågående arbetet med att utveckla och anta BREF-dokumenten förutsätter att artiklarna 
14 och 29 slås ihop och anpassas. 

Ändringsförslag 157
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. BAT-referensdokumenten ska särskilt 
beskriva bästa tillgängliga teknik och de 
utsläppsnivåer och den kontroll som 
hänger samman med denna, kontroll av 
mark och grundvatten, avhjälpande av 
föroreningsskada samt ny teknik, med 

2. BAT-referensdokumenten ska särskilt 
beskriva bästa tillgängliga teknik och de 
utsläpps- och konsumtionsnivåer och den 
kontroll som hänger samman med denna, 
kontroll av mark och grundvatten, 
avhjälpande av föroreningsskada samt ny 



PE412.169v02-00 68/74 AM\746405SV.doc

SV

särskilt beaktande av de kriterier som 
anges i bilaga III. Kommissionen ska se 
över och uppdatera BAT-
referensdokumenten när så är lämpligt.

teknik, med särskilt beaktande av de 
kriterier som anges i bilaga III. 
Kommissionen eller medlemsstaterna ska 
se till att de kapitel i BAT-
referensdokumenten i vilka bästa 
tillgängliga teknik definieras offentliggörs 
på EU:s officiella språk.

Or. en

Motivering

Artikel 29 utgår och flyttas hit för att förbättra den rättsliga utformningen. 

Följande frågor tas upp för att BREF-dokumenten ska kunna utarbetas på ett korrekt sätt och 
nå omfattande användning: 

– För att få en mer välavvägd representation i processen bör leverantörer av utrustning bli 
bättre företrädda.

– Rollen för det existerande forumet för informationsutbyte bör preciseras. 

– Kommissionen bör ta fram vägledning för att förbättra aktörernas uppgiftsinsamling.

– BAT-kapitlen i BREF-dokumenten bör översättas för att effektivisera användningen.

Ändringsförslag 158
Marcello Vernola

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. BAT-referensdokumenten ska särskilt 
beskriva bästa tillgängliga teknik och de 
utsläppsnivåer och den kontroll som hänger 
samman med denna, kontroll av mark och 
grundvatten, avhjälpande av 
föroreningsskada samt ny teknik, med 
särskilt beaktande av de kriterier som 
anges i bilaga III. Kommissionen ska se 
över och uppdatera BAT-
referensdokumenten när så är lämpligt.

2. BAT-referensdokumenten ska särskilt 
beskriva bästa tillgängliga teknik och de 
utsläppsnivåer och den kontroll som hänger 
samman med denna, kontroll av mark och 
grundvatten, avhjälpande av 
föroreningsskada när anläggningens 
verksamhet definitivt har upphört samt ny 
teknik, med särskilt beaktande av de 
kriterier som anges i bilaga III. 
Kommissionen ska se över och uppdatera 
BAT-referensdokumenten minst vart 
tionde år.
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Or. en

Motivering

Informationsutbytet för att utarbeta BAT-referensdokument (Sevillaprocessen) bör behållas 
oförändrad.

Ändringsförslag 159
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. BAT-referensdokumenten ska särskilt 
beskriva bästa tillgängliga teknik och de 
utsläppsnivåer och den kontroll som hänger 
samman med denna, kontroll av mark och 
grundvatten, avhjälpande av 
föroreningsskada samt ny teknik, med 
särskilt beaktande av de kriterier som 
anges i bilaga III. Kommissionen ska se 
över och uppdatera BAT-
referensdokumenten när så är lämpligt.

Sådana BAT-referensdokument ska 
särskilt beskriva bästa tillgängliga teknik 
och de utsläppsnivåer och den kontroll som 
hänger samman med denna samt ny teknik, 
med särskilt beaktande av de kriterier som 
anges i bilaga III. BAT-
referensdokumenten ska när så är lämpligt 
ses över och uppdateras i samband med 
det informationsutbyte som avses i 
artikel 29. 

Or. en

Motivering

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 
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Ändringsförslag 160
Caroline Jackson

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. BAT-referensdokumenten ska särskilt 
beskriva bästa tillgängliga teknik och de 
utsläppsnivåer och den kontroll som 
hänger samman med denna, kontroll av 
mark och grundvatten, avhjälpande av 
föroreningsskada samt ny teknik, med 
särskilt beaktande av de kriterier som 
anges i bilaga III. Kommissionen ska se 
över och uppdatera BAT-
referensdokumenten när så är lämpligt.

2. BAT-referensdokumenten ska särskilt 
beskriva bästa tillgängliga teknik och de 
utsläpps- och konsumtionsnivåer och den 
kontroll som hänger samman med denna 
samt ny teknik, med särskilt beaktande av 
de kriterier som anges i bilaga III.

a) Trots vad som sägs i punkt 4 och i 
artikel 68 får kommissionen, efter avslutat 
informationsutbyte enligt punkt 1 och på 
grundval av BAT-referensdokumentet, 
när så är lämpligt och under användning 
av medbeslutandeförfarandet initiera 
utsläppsbegränsande åtgärder 
(exempelvis utsläppsgränsvärden, 
likvärdiga parametrar och tekniska 
åtgärder) och kontroll- och 
efterlevnadskrav som minimikrav för den 
berörda verksamheten som ligger ovanför 
de utsläppsnivåer som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik.
b) Kommissionen ska på grundval av de 
tillämpliga BAT-referensdokumenten 
anpassa delarna 1 och 2 i bilaga V, 
delarna 3, 4 och 5 i bilaga VI, delarna 2, 
3, 4 och 5 i bilaga VII och delarna 1 och 3 
i bilaga VIII genom att fastställa 
utsläppsbegränsande åtgärder som 
minimikrav.
c) När kommissionen utarbetar sitt förslag 
ska den beakta rekommendationer från 
den vetenskapliga kommittén för toxicitet, 
ekotoxicitet och miljö, medlemsstaterna, 
Europaparlamentet, Europeiska 
miljöbyrån, gemenskapens olika 
forskningsprogram, internationella 
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organisationer, även sådana som 
representerar små och medelstora företag, 
och europeiska miljöorganisationer samt 
annan relevant information som den tar 
del av.   
d) Vid behov ska kommissionen se över 
och föreslå sådana utsläppsbegränsande 
åtgärder.
e) I linje med sina skyldigheter enligt 
direktiv 85/337/EEG om bedömning av 
inverkan på miljön, ändrat genom 
direktiven 97/11/EG och 2003/35/EG, ska 
den behöriga myndigheten bedöma de 
utsläppsbegränsande åtgärdernas 
inverkan och i enlighet härmed fastställa 
särskilda utsläppsgränsvärden för varje 
anläggning i bilaga III.

Or. en

Motivering

Sevillaprocessen bör behållas intakt. Syftet med IPPC är att skydda miljön. Ett europeiskt 
säkerhetsnät skulle kunna vara till nytta eftersom tanken är att skapa ett konsekvent ramverk 
för alla EU:s medlemsstater. Detta skulle kunna inbegripa program för läckindikering och 
reparation som tagits fram på europeisk nivå. Det är inte alltid lämpligt att kommissionen 
fastställer utsläppsgränsvärden eftersom det i vissa industrisektorer är så att alla 
tillverkningsprocesser är olika. Därför bör medlemsstaternas behöriga myndigheter ha 
ensamrätt att fastställa utsläppsgränsvärden.

Ändringsförslag 161
Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. BAT-referensdokumenten ska särskilt 
beskriva bästa tillgängliga teknik och de 
utsläppsnivåer och den kontroll som hänger 
samman med denna, kontroll av mark och 
grundvatten, avhjälpande av 
föroreningsskada samt ny teknik, med 
särskilt beaktande av de kriterier som 

2. BAT-referensdokumenten ska särskilt 
beskriva bästa tillgängliga teknik och de 
utsläppsnivåer och den kontroll som hänger 
samman med denna, kontroll av mark och 
grundvatten, avhjälpande av 
föroreningsskada samt ny teknik, med 
särskilt beaktande av de kriterier som 
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anges i bilaga III. Kommissionen ska se 
över och uppdatera BAT-
referensdokumenten när så är lämpligt.

anges i bilaga III. Kommissionen ska se 
över och uppdatera BAT-
referensdokumenten när så är lämpligt, 
varvid översynen ska vara avslutad senast 
sju år efter offentliggörandet av den 
senaste versionen. Kommissionen eller 
medlemsstaterna ska se till att de kapitel i 
slutdokumenten enligt artikel 20 i vilka 
bästa tillgängliga teknik definieras på 
begäran offentliggörs på den behöriga 
myndighetens officiella språk.

Or. en

Motivering

BREF-dokument är centrala för fastställandet av bästa tillgängliga teknik. Att de viktigaste 
kapitlen översätts till EU:s officiella språk är en förutsättning för att de verkligen ska kunna 
användas. BREF-dokumenten återspeglar det dynamiska konceptet med tekniska resultat som 
olika tekniska experter generellt enas om efter en femårig process, och teknologiska 
förändringar bör erkännas genom en mer systematisk och regelbunden uppdatering av BREF-
dokumenten åtminstone vart sjunde år.  

Ändringsförslag 162
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. BAT-referensdokumenten ska särskilt 
beskriva bästa tillgängliga teknik och de 
utsläppsnivåer och den kontroll som hänger 
samman med denna, kontroll av mark och 
grundvatten, avhjälpande av 
föroreningsskada samt ny teknik, med 
särskilt beaktande av de kriterier som 
anges i bilaga III. Kommissionen ska se 
över och uppdatera BAT-
referensdokumenten när så är lämpligt.

2. BAT-referensdokumenten ska särskilt 
beskriva bästa tillgängliga teknik och de 
utsläppsnivåer och den kontroll som hänger 
samman med denna, kontroll av mark och 
grundvatten, avhjälpande av 
föroreningsskada samt ny teknik, med 
särskilt beaktande av de kriterier som 
anges i bilaga III. Kommissionen ska se 
över och uppdatera BAT-
referensdokumenten när så är lämpligt, 
varvid översynen ska vara avslutad senast 
sju år efter offentliggörandet av den 
senaste versionen. Kommissionen eller 
medlemsstaterna ska se till att 
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BAT-referensdokumenten offentliggörs 
på EU:s officiella språk.

Or. en

Motivering

Att de viktigaste kapitlen i BREF-dokumenten översätts till EU:s officiella språk är en 
förutsättning för att de verkligen ska kunna användas. Den dynamiska karaktären hos 
teknologiska förändringar bör erkännas och återspeglas genom att det görs en mer 
systematisk och regelbunden uppdatering av BREF-dokumenten minst vart sjunde år.

Ändringsförslag 163
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. BAT-referensdokumenten ska särskilt 
beskriva bästa tillgängliga teknik och de 
utsläppsnivåer och den kontroll som hänger 
samman med denna, kontroll av mark och 
grundvatten, avhjälpande av 
föroreningsskada samt ny teknik, med 
särskilt beaktande av de kriterier som 
anges i bilaga III. Kommissionen ska se 
över och uppdatera BAT-
referensdokumenten när så är lämpligt.

2. BAT-referensdokumenten ska särskilt 
beskriva bästa tillgängliga teknik och de 
utsläppsnivåer och den kontroll som hänger 
samman med denna samt ny teknik, med 
särskilt beaktande av de kriterier som 
anges i bilaga III. BAT-
referensdokumenten ska när så är lämpligt 
ses över och uppdateras i samband med 
det informationsutbyte som avses i 
artikel 29.

Or. fr

Motivering

La préparation et l'adoption des documents de référence MTD doivent continuer à être le 
résultat de l'échange d'informations visé à l'article 29. Avec un renforcement du rôle des 
documents de référence MTD, la participation d'autres parties prenantes deviendra encore 
plus cruciale. La révision du BREF ne peut pas être la prérogative exclusive de la 
Commission.

La protection des eaux souterraines est soumise à la législation communautaire. La 
protection des soles pourrait être soumise à la législation communautaire, mais est 
actuellement soumis à la législation nationale. Dispositions pour les eaux souterraines et des 
sols dans la directive IPPC entraînerait des effets indésirables et potentiellement à de la  
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double législation. En outre, il n'est pas possible qu’un document à dimension Européenne tel 
que les documents de référence MTD décrivent les milliers de cas différents.

Ändringsförslag 164
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om det har konstaterats att 
gemenskapsåtgärder måste vidtas, särskilt 
för att tillgodose ett betydande 
miljöskyddsbehov eller för att undvika 
konkurrenssnedvridning på den inre 
marknaden, ska kommissionen, trots vad 
som sägs i artikel 68, på grundval av 
BAT-referensdokumenten föreslå 
utsläppsbegränsande åtgärder 
(utsläppsgränsgränsvärden, likvärdiga 
parametrar eller tekniska åtgärder) och 
kontroll- och efterlevnadsbestämmelser 
som minimikrav för en eller flera 
verksamheter som omfattas av detta 
kapitel. 

Or. en

Motivering

The political intention of the existing Article 19 of Directive 2008/1/EG shall be maintained in 
the Industrial Emissions Directive. If the need for Community action has been identified, the 
Commission shall, based on the BAT documents, submit proposals for EU-wide legally 
binding minimum standards accordingly. However contrary to AM 17 such measures shall be 
subject to the codecision procedure. Moreover the Commission shall not be required to table 
such proposals in any event when a new BAT document is due to publication. 

This amendment is admissible in accordance with Rule 80a ROP because of its link to AM 17. 
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