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Utskottet för rättsliga frågor

6.6.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0037/2008)

Angående: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp 
(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
(KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av tekniken för omarbetning av rättsakter ska en rådgivande 
arbetsgrupp, sammansatt av företrädare för Europaparlamentets, rådets och kommissionens 
rättstjänster, granska kommissionens förslag till omarbetning. 

Härmed bifogas utlåtandet från den rådgivande arbetsgruppen över ovannämnda förslag.

Utskottet för rättsliga frågor avser att yttra sig över utlåtandet vid sitt sammanträde den 
25-26 juni 2008.
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RÄTTSTJÄNSTERNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 5 maj 2008

UTLÅTANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
KOM(2007)0844 av den 21.12 2007 – 2007/0286(COD)

Med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av tekniken för omarbetning av rättsakter, särskilt punkt 9 i detta 
avtal, sammanträdde den rådgivande arbetsgruppen, sammansatt av Europaparlamentets, 
rådets och kommissionens respektive rättstjänster, den 16, 22, 24 och 31 januari samt den 
13 februari och 3 april 2008 för att granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid dessa sammanträden1 behandlade den rådgivande arbetsgruppen förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om att omarbeta rådets direktiv 78/176/EEG av den 
20 februari 1978 om avfall från titandioxidindustrin, rådets direktiv 82/883/EEG av den 
3 december 1982 om kontroll och övervakning av miljöer som påverkas av avfall från 
titandioxidindustrin, rådets direktiv 92/112/EEG av den 15 december 1992 om åtgärder för 
harmonisering av programmen för att minska och slutligen eliminera förorening genom avfall 
från titandioxidindustrin, rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, rådets direktiv 1999/13/EG av den 
11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av 
användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning 
av avfall samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 
om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora 

                                               
1 Den rådgivande arbetsgruppen förfogade över de engelska, franska och tyska språkversionerna av förslaget och 

arbetade utifrån den engelska som var textens originalversion.
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förbränningsanläggningar. Behandlingen resulterade i att den rådgivande arbetsgruppen 
enhälligt fastställde följande:

1) Efter det datum då förslaget till omarbetning överlämnades till lagstiftningsmyndigheten 
upphörde rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder 
för att förebygga och begränsa föroreningar att gälla och ersattes med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om 
samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version)1. 
Till följd av detta ska alla hänvisningar till direktiv 96/61/EG i den omarbetade texten 
uppfattas som hänvisningar till direktiv 2008/1/EG.

2) De följande delarna av texten i förslaget till omarbetning borde ha markerats genom 
användning av den gråskuggning som används för att markera ändringar i sakinnehållet:
–  i artikel 3.5, ordalydelsen ”Utsläppsgränsvärden kan också bestämmas för vissa 

grupper eller kategorier av ämnen”, som redan markerats med dubbel 
genomstrykning,

–  i artikel 4.2, första stycket, orden ”eller på olika platser”,
–  i artikel 9.2, andra stycket, orden ”eller miljön” (som står mellan markörer),
–  i artikel 35.1, den sista meningen ”Medlemsstaterna får kräva att övervakningen 

sker på den driftsansvariges bekostnad” (som redan markerats med dubbel 
genomstrykning),

– i artikel 43.2, den sista meningen ”Kalibrering skall ske genom 
parallellmätningar med referensmetoder minst vart tredje år” (som redan 
markerats med dubbel genomstrykning),

– i bilaga I punkt 1.4 orden ”kol” (som redan markerats med dubbel 
genomstrykning) och ”bränslen”,

– i bilaga I, hela ordalydelsen i punkt 5.1 h och punkt 5.1 k,
– i bilaga I, punkt 6.4 b ii uttrycket ”kvartalsmedelvärde” (som redan markerats 

med dubbel genomstrykning),
– i bilaga V, del 1, punkt 2, orden ”Stenkol och brunkol", ”Biomassa” och ”Torv”,
– i bilaga V, del 1, punkt 5, anmärkning 4, orden ”och CO”.

3) I artikel 3.26 borde ordet ”om” som föregår uttrycket ”ämnena” ha stått mellan 
markörer.

4) I inledningen till artikel 26.3 har orden ”informera allmänheten” och ”och” markerats 
med dubbel genomstrykning av misstag. De nämnda orden bör återinföras och 
ordalydelsen i inledningen bör därför vara följande: ”Efter det att ett beslut om 
meddelande, omprövning eller uppdatering av tillstånd, eller om antagande eller 
uppdatering av generella bindande regler har fattats, ska den behöriga myndigheten 
informera allmänheten och göra följande information tillgänglig för allmänheten:”

5) I artikel 38.2 a i bör hänvisningen till ”artikel 3.21 b” vara en hänvisning till artikel 
3.20 b.

6)  I artikel 47.4 b borde orden ”eller samförbränning” ha stått mellan markörer.

                                               
1 EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.
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7) I bilaga V, del 1, punkt 4 borde angivelsen ”(2)”, som föregår en del av texten som 
markerats med dubbel genomstrykning, också ha markerats med dubbel 
genomstrykning.

8) I bilaga V, del 3, punkt 3 borde det engelska ordet ”per” ha stått mellan markörer 
(tillsammans med ordet ”once”). [Övers. anm.: Denna ändring berör ej den svenska 
versionen].

9) I bilaga VI, del 3, punkt 1 bör angivelsen ”i punkt 2.7 i del 5” justeras så att det står ”i
punkt 2.7 i del 6”).

Följaktligen var gruppen vid behandlingen enig om att förslaget inte innehåller några andra 
ändringar av sakinnehållet än de ändringar som redan angivits i förslaget eller i detta 
utlåtande.  När det gäller själva kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den 
tidigare rättsakten med dessa ändringar av sakinnehållet, konstaterade gruppen att förslaget 
endast gäller en okomplicerad kodifiering av den befintliga texten utan någon ändring av 
sakinnehållet.

C. Pennera J.-C. Piris C.-F. Durand
juridisk rådgivare juridisk rådgivare tf. generaldirektör
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