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Förebyggande och begränsning av föroreningar  

Europaparlamentets resolution om framstegen i genomförandet av rådets direktiv 
96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar 
(KOM(2003) 354 - C5-0410/2003 - 2003/2125(INI)) 

 
Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Vägen till hållbar produktion - 
Framstegen i genomförandet av rådets direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att 
förebygga och begränsa föroreningar” (KOM(2003) 354), 

– med beaktande av rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar1, 

– med beaktande av rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av 
inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt2 och rådets direktiv 96/82/EG 
av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår3, 

– med beaktande av artikel 47.2 och artikel 163 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 
och yttrandet från utskottet för framställningar (A5-0034/2004), och av följande skäl: 

A. Uppfyllandet av målen i direktiv 96/61/EG är en av de viktigaste förutsättningarna för att 
den europeiska industrin skall kunna uppnå goda miljöprestanda. 

B. Direktivet innebär en stor utmaning, men också en stor möjlighet för den europeiska 
industrin. 

C. Direktivets mål kan endast uppnås om ansvariga myndigheter gör de insatser som krävs 
för ett genomförande. 

D. Vissa medlemsstater är sena med att införliva direktivet i sin nationella lagstiftning. 

E. Medlemsstaterna är skyldiga att senast i slutet av oktober 2003 besvara ett frågeformulär 
med detaljerade frågor om direktivets genomförande. 

F. I direktiv 96/61/EG fastställs att befintliga anläggningar måste uppfylla kraven i direktivet 
senast den 30 oktober 2007. 

G. Tio nya länder kommer att ansluta sig till unionen i maj 2004 och åtta av de 
tretton kandidatländerna har redan införlivat direktiv 96/61/EG i sin nationella 

                                                 
1  EGT L 257, 10.10.1996, s. 26. 
2  EGT L 175, 5.7.1985, s. 40. 
3  EGT L 10, 14.1.1997, s. 13. 



lagstiftning. 

H. Det förväntas bli stora problem i samband med tillämpningen av direktiv 96/61/EG i 
kandidatländerna. 

I. De oklarheter som kommissionen tar upp avseende tolkningen av direktiv 96/61/EG kan i 
praktiken leda till stor osäkerhet vid tillämpningen av direktivet. 

J. Principiellt gäller subsidiaritetsprincipen, men det kan visa sig att myndigheternas insatser 
är otillräckliga vid genomförandet och att det därför kan bli nödvändigt att överväga mer 
harmoniserade tillvägagångssätt, t.ex. genom att fastställa gemenskapsomfattande 
utsläppsgränsvärden för vissa föroreningar (såsom dioxiner). 

K. Samma sorts anläggningar bör ha samma beteckning i alla direktiv. 

L. Man bör förhålla sig kritisk till att de luftföroreningar som faller under systemet för 
handel med utsläppsrätter skall uteslutas från tillämpningsområdet för direktiv 96/61/EG. 

M. Det hör till verksamhetsutövarnas grundläggande förpliktelser att genom bästa 
tillgängliga teknik (BAT) vidta alla lämpliga förebyggande åtgärder för att undvika 
föroreningar. Det finns emellertid olika definitioner av BAT. 

N. I synnerhet mindre företag besitter ofta inte den kunskap och de resurser, såväl finansiella 
som mänskliga, som behövs för att göra de nödvändiga och önskvärda anpassningarna. 

1. Europaparlamentet uppmanar EU att inte komplettera eller utvidga den berörda 
lagstiftningen just nu, så att de nationella myndigheterna får mer tid att sätta sig in i det 
aktuella rättsläget. 

2. Europaparlamentet erinrar om att ett interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning1 
undertecknades i december 2003. Avtalets målsättningar omfattar bland annat klarhet och 
insyn i lagstiftningen, och det innehåller bestämmelser om genomförande och kontroll 
som institutionerna har enats om. 

3. För att direktiv 96/61/EG skall kunna genomföras på ett effektivare sätt understryker 
Europaparlamentet att alla möjligheter för att stödja de berörda företagen ytterligare bör 
stärkas. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta ett vägledningsdokument i syfte 
att klargöra definitionen av ”anläggning” och bilaga 1, och att ovillkorligen engagera 
industrin i processen. 

5. Europaparlamentet begär att detta vägledningsdokument skall innehålla ett förtydligande 
av hur direktivet skall tillämpas på kommunala vattenreningsverk och på alla direkt 
förbundna verksamheter enligt bilaga I, punkt 5.3, med beaktande av att bestämmelserna i 
rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse2 redan gäller. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en praktisk handledning för att 
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2  EGT L 135, 30.5.1991, s. 40. 



tydligt definiera kraven beträffande energieffektivitet. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera de tröskelvärden inom vissa 
områden (t.ex. avfallshanteringssektorn) som nämns i bilaga I. Parlamentet anser att 
kontrollen av tröskelvärdena måste inbegripa alla berörda parter. 

8. Europaparlamentet välkomnar införandet av ytterligare utsläppsgränsvärden på 
gemenskapsnivå, då det kan påvisas att myndigheterna i en eller flera medlemsstater har 
fastställt utsläppsgränsvärden som inte grundas på BAT. 

9. Europaparlamentet noterar att kommissionens meddelande vittnar om att åtminstone 
följande viktiga termer och definitioner i direktivet kräver precisering: 
- Tröskelkriterier. 
- Avgränsning och definition av en anläggning. 
- Väsentlig ändring. 
- Fastställande av utsläppsgränsvärden på grundval av bästa tillgängliga teknik. 
- Återställande av platsen i ett tillfredsställande skick. 
- Tillståndsvillkor för olyckor, begränsning av avfall och energieffektivitet. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa 
att begreppen i direktiv 96/61/EG överensstämmer på bästa möjliga sätt med 
direktiv 85/337/EEG och direktiv 96/82/EG. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att införa 
sektorsspecifika riktlinjer för giltighetstiden på tillstånden för anläggningar och 
verksamheter. 

12. Europaparlamentet kräver att direktiv 96/61/EG också skall tillämpas för alla 
luftföroreningar som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. 

13. Europaparlamentet anser att man ytterligare bör klargöra status och roll för nätverket för 
informationsutbyte och de referensdokument (BREF) som skall möjliggöra jämförande 
analyser och definitioner samt vägledning inför fastställandet av BAT – vilket utgör ett 
centralt element i direktivet, och därmed alltså för utfärdandet av tillstånd för de 
anläggningar som omfattas av direktivet. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla BREF-dokument slutförs 
snarast möjligt, och rekommenderar att man regelbundet ser över dem för att ta hänsyn till 
nya fakta och utvecklingen av utsläppsminskningsteknik. 

15. Europaparlamentet menar att BREF-definitionsförfarandet inte fullt ut har speglat de 
ursprungliga intentionerna i direktiv 96/61/EG. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att ställa upp tydliga kriterier för BAT-urval i linje med direktivets 
målsättningar, föreslå bestämmelser för rapportering om industrins prestationsnivåer och 
utarbeta insynsvänliga bestämmelser för beslutsfattande i de tekniska arbetsgrupperna, 
tillsammans med lämpliga metoder för konflikthantering och för att registrera 
minoritetsåsikter. 

16. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att utvidga BREF-dokumenten till att 
omfatta kvantitativa beskrivningar av energieffektiviteten. 



17. Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen att översätta alla BREF-dokument 
till EU:s samtliga officiella språk. 

18. Europaparlamentet uppmanar både medlemsstaterna och kommissionen att främja ett 
större informationsutbyte mellan ansvariga myndigheter avseende själva genomförandet 
av direktiv 96/61/EG. 

19. Europaparlamentet kräver att stödet enligt kommissionens meddelande om gemenskapens 
riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön1 skall utvidgas, särskilt för små och 
medelstora företag. 

20. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att i framtiden överväga ett särskilt 
direktiv för att förebygga och begränsa föroreningar från små och medelstora företag. 

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid en framtida översyn av 
direktiv 96/61/EG ändra det för att i dess tillämpningsområde inbegripa verksamheter där 
erfarenheten på medlemsstatsnivå har visat att detta vore bra för miljön. 

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid översynen av direktiv 96/61/EG 
lägga fram förslag för att stärka den formella statusen på frivilligorganisationernas 
deltagande i BREF-definitionsförfarandet samt tillgängliggöra ekonomiska medel för att 
säkra lämpligt deltagande av sådana organisationer på miljöområdet. 

23. Europaparlamentet anser att avfallsanläggningar bör omfattas av direktivet om det 
fastställs rimliga tröskelvärden för dem. 

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja nationella strategier som syftar till 
att inbegripa befintliga anläggningar inom vissa sektorer i tillämpningsområdet för 
direktiv 96/61/EG före den 30 oktober 2007. 

25. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att stödja uppbyggnaden av 
anslutningsländernas förvaltningskapacitet. 

26. Europaparlamentet understryker att det inte kommer att acceptera att brister i 
direktiv 96/61/EG eller dess genomförande i medlemsstaterna leder till en reell 
försämring av de rättigheter som medborgarna har i enlighet med Århuskonventionen och 
direktiven om allmänhetens tillgång till information och deltagande i beslutsprocesser i 
miljöfrågor, inklusive de rättigheter som kommer att följa av förslaget till 
Europaparlamentetss och rådets direktiv om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor 
(KOM(2003) 624). 

27. Europaparlamentet anser, med tanke på utvidgningen, att den allmänna bristen på klarhet, 
de betydande skillnaderna i genomförandet och avsaknaden av effektiva 
kontrollmekanismer försämrar möjligheterna för direktiv 96/61/EG att främja hållbara 
produktionsmönster, särskilt på miljöområdet. Parlamentet betonar dessutom att små och 
medelstora företag, som utgör en betydande del av de anläggningar som omfattas av 
direktiv 96/61/EG, är de som främst kommer att drabbas av bristen på klarhet i vissa 
centrala begrepp, och ber att stödåtgärder vidtas som är förenliga med gällande 
konkurrensregler och den inre marknaden. 

                                                 
1  EGT C 37, 3.2.2001, s. 3. 



28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.  
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