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P5_TA(2004)0082 

Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening  

Europa-Parlamentets beslutning om fremskridtene i gennemførelsen af Rådets direktiv 
96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (KOM(2003) 354 - C5-
0410/2003 - 2003/2125(INI)) 
 
Europa-Parlamentet, 
 
- der henviser til Kommissionens meddelelse: På vej mod bæredygtig produktion - Status 

over gennemførelsen af Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening (KOM(2003) 354), 

 
- der henviser til Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret 

forebyggelse og bekæmpelse af forurening1, 
 
- der henviser til Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse 

offentlige og private projekters indvirkning på miljøet2 og Rådets direktiv 96/82/EF af 9. 
december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer3, 

 
- der henviser til forretningsordenens artikel 47, stk. 2, og artikel 163, 
 
- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og 

Forbrugerpolitik og udtalelse fra Udvalget for Andragender (A5-0034/2004), 
 
A. der henviser til, at opfyldelsen af målsætningerne i direktiv 96/61/EF er en af de vigtigste 

forudsætninger for, at europæisk industri kan opnå gode resultater på miljøområdet, 
 
B. der henviser til, at direktivet er en stor udfordring, men også en stor chance for europæisk 

industri, 
 
C. der henviser til, at direktivets mål kun kan nås, dersom de myndigheder, der er ansvarlige 

for gennemførelsen, gør sig alle de nødvendige anstrengelser, 
 
D. der henviser til, at der i nogle medlemsstater er opstået forsinkelser ved gennemførelsen 

af direktivet i national ret, 
 
E. der henviser til, at medlemsstaterne inden udgangen af oktober 2003 skal udfylde et 

spørgeskema med udførlige oplysninger om deres gennemførelse af direktivet, 
 
F. der henviser til, at eksisterende anlæg ifølge direktiv 96/61/EF først skal leve op til 

direktivets krav pr. 30. oktober 2007, 
 

                                                 
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. 
2 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40. 
3 EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13. 
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G. der henviser til, at ti nye lande i maj 2004 tiltræder EU, og at direktiv 96/61/EF allerede er 
fuldt ud omsat til lov i 8 af de 13 kandidatlande, 

 
H. der henviser til de store vanskeligheder, der må forventes i forbindelse med 

gennemførelsen af direktiv 96/61/EF i kandidatlandene, 
 
I. der påpeger, at de uklarheder, Kommissionen har nævnt, for så vidt angår fortolkningen 

af direktiv 96/61/EF, i praksis kan føre til stor usikkerhed ved gennemførelsen af 
direktivet, 

 
J. der henviser til, at subsidiaritetsprincippet principielt finder anvendelse, men at det kan 

vise sig, at myndighedernes bestræbelser i forbindelse med gennemførelsen ikke er 
tilstrækkelige, og at man derfor bør overveje mere harmoniserede løsninger som f.eks. 
indførelse af samme emissionsgrænseværdier i hele Fællesskabet for bestemte skadelige 
stoffer (som f.eks. dioxin), 

 
K. der finder, at samme type anlæg bør have samme betegnelse i alle direktiver, 
 
L. der finder, at man bør se kritisk på, at de luftforurenende stoffer, som er omfattet af 

ordningen med emissionshandel, undtages fra anvendelsesområdet for direktiv 96/61/EF,  
 
M. der henviser til, at en af en driftsleders grundlæggende forpligtelser er gennem anvendelse 

af den bedste tilgængelige teknik (BAT - Best Available Techniques), at tage alle egnede 
forebyggende forholdsregler mod forurening, men at der findes forskellige definitioner af 
BAT, 

 
N. der henviser til, at især mindre virksomheder ikke altid har den nødvendige viden og de 

personalemæssige og finansielle ressourcer til at foretage nødvendige eller ønskelige 
tilpasninger, 

 
1. kræver, at man på nuværende tidspunkt fra EU's side ikke supplerer eller udvider 

retsforskrifterne, så de nationale myndigheder får mere tid til at arbejde sig ind i den 
nuværende lovgivning; 

 
2. henviser til undertegnelsen i december 2003 af den interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning1, hvis mål bl.a. omfatter klarhed og gennemsigtighed i lovgivningen, og som 
indeholder bestemmelser vedrørende gennemførelse og kontrol, som institutionerne er 
nået til enighed om; 

 
3. understreger, at alle muligheder for støtte til de berørte virksomheder bør styrkes 

yderligere for at forbedre gennemførelsen af direktiv 96/61/EF; 
 
4. opfordrer Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for at klarlægge definitionerne af 

begrebet "anlæg" og bilag I, idet industrien nødvendigvis må inddrages i denne proces; 
 
5. opfordrer til, at sådanne retningslinjer kommer til at indeholde en afklaring, for så vidt 

angår gennemførelsen af direktivet om kommunale spildevandsrensningsanlæg og om alle 
andre direkte forbundne aktiviteter i relation til bilag I, punkt 5.3, under hensyntagen til at 

                                                 
1  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1. 
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bestemmelserne i Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af 
byspildevand1 allerede er gældende; 

 
6. opfordrer Kommissionen til at udarbejde praktiske anvisninger med henblik på klart at 

definere kravene til energieffektiviteten; 
 
7. opfordrer Kommissionen til at se nærmere på de i bilag I anførte tærskelværdier på visse 

områder (som f.eks. affaldshåndtering); finder, at det bør ske med inddragelse af alle 
berørte parter; 

 
8. ser gerne flere fælles EU-emissionsgrænseværdier, hvor det kan påvises, at 

myndighederne i en eller flere medlemsstater har fastsat emissionsgrænseværdier, der 
ikke er baseret på BAT; 

 
9. tager til efterretning, at det i meddelelsen oplyses, at mindst nedenstående nøglebegreber 

og definitioner i direktivet mangler tilstrækkelig klarhed: 
 

- tærskelkriterier 
 
- afgrænsning af anlæg og definition af "anlæg" 
 
- væsentlig ændring 
 
- udledelse af emissionsgrænseværdier på grundlag af BAT 
 
- at "bringe stedet tilbage til en tilfredsstillende tilstand" 
 
- godkendelsesvilkårene for ulykker, affaldsminimering og energieffektivitet; 

 
10. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger, der er egnede til at garantere 

optimal overensstemmelse mellem begreberne i direktiv 96/61/EF og direktiv 
85/337/EØF og 96/82/EF; 

 
11. opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden af at indføre sektorspecifikke 

retningslinjer, for så vidt angår varigheden af tilladelser til anlæg og drift; 
 
12. kræver, at direktiv 96/61/EF også anvendes på de luftforurenende stoffer, der er omfattet 

af ordningen med emissionshandel; 
 
13. mener, at der bør ske en yderligere afklaring af status og rolle for 

informationsudvekslingsnettet samt "referencedokumenterne" (BREF - BAT-
referencedokument), som har til formål at muliggøre komparative analyser og fastlægge 
og være vejledende for bestemmelse af "bedste tilgængelige teknik" (BAT), der udgør 
nøgleelementet i dette direktiv, og dermed for udstedelse af godkendelser til de anlæg, der 
er omfattet af direktivet; 

 

                                                 
1  EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40. 
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14. opfordrer Kommissionen til at sørge for, at alle BREF-dokumenter færdiggøres så hurtigt 
som muligt, og henstiller, at de regelmæssigt revideres med henblik på at tage højde for 
nye forhold og for udviklingen inden for teknologier til nedbringelse af forurening; 

 
15. anerkender, at proceduren for definition af BREF ikke fuldt ud har afspejlet de 

oprindelige intentioner i direktiv 96/61/EF; opfordrer derfor Kommissionen til at opstille 
klare kriterier for udvælgelsen af bedste tilgængelige teknik i overensstemmelse med 
direktivets målsætninger, at foreslå regler for rapportering om virksomhedernes 
præstationsniveau, og at udstikke gennemskuelige regler for beslutningstagning i de 
tekniske arbejdsgrupper med hensigtsmæssige procedurer for konfliktstyring og passende 
muligheder for registrering af mindretalssynspunkter; 

 
16. anbefaler Kommissionen at udvide BREF-dokumenterne med kvantitative fremstillinger 

af energieffektiviteten; 
 
17. opfordrer Kommissionen til at oversætte samtlige BREF-dokumenter til alle officielle 

EU-sprog; 
 
18. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme en stærkere udveksling af 

informationer mellem de kompetente myndigheder, for så vidt angår den faktiske 
gennemførelse af direktiv 96/61/EF; 

 
19. kræver en udvidelse af den statsstøtte, der er fastsat i Kommissionens meddelelse om EF-

rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse1, især til små og mellemstore 
virksomheder; 

 
20. henstiller til Kommissionen, at den overvejer et særskilt direktiv til forebyggelse og 

bekæmpelse af forurening fra små og mellemstore virksomheder; 
 
21. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med en kommende revision af direktiv 96/61/EF 

under direktivets anvendelsesområde at inddrage aktiviteter, hvor erfaringerne i 
medlemsstaterne har vist, at dette vil gavne miljøet; 

 
22. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med revisionen af direktiv 96/61/EF at 

fremsætte forslag om styrkelse af ngo'ers formelle deltagelse i proceduren omkring 
BREF-definitionen, og at stille finansielle midler til rådighed, så der sikres den 
miljøorienterede ngo-sektor en passende deltagelse; 

 
23. støtter inddragelsen af affaldshåndteringsanlæg, hvis der fastsættes rimelige 

tærskelværdier; 
 
24. opfordrer Kommissionen til at fremme nationale strategier for førtidig inddragelse under 

anvendelsesområdet for direktiv 96/61/EF af eksisterende anlæg i bestemte sektorer inden 
den 30. oktober 2007; 

 
25. anbefaler Kommissionen at støtte opbygningen af forvaltningskapacitet i 

tiltrædelseslandene; 
 
                                                 
1 EFT C 37 af 3.2.2001, s. 3. 
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26. understreger, at det ikke vil acceptere, at svagheder i direktiv 96/61/EF eller 
medlemsstaternes gennemførelse heraf fører til en reel undergravning af borgernes 
rettigheder i henhold til Århus-konventionen og direktiverne om offentlighedens ret til 
information om og deltagelse i beslutninger, der påvirker miljøet, herunder også de 
rettigheder, der følger af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til 
klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (KOM(2003) 624); 

 
27. mener med henblik på udvidelsen, at den generelle mangel på klarhed, de 

bemærkelsesværdige forskelle i gennemførelsen og mangelen på effektive 
kontrolmekanismer svækker direktivets muligheder for at fremme bæredygtige 
produktionsmønstre, navnlig på miljøområdet; understreger desuden, at små og 
mellemstore virksomheder, der udgør en betydelig del af de anlæg, som direktiv 96/61/EF 
sigter på, er de første til at lide under den manglende klarhed i forbindelse med visse 
nøglebegreber, og opfordrer til, at der etableres støtteforanstaltninger, der er i 
overensstemmelse med gældende konkurrenceregler og det indre marked; 

 
28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 
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