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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 
(herschikking)
(COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0844),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0002/2008),

– gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten1,

– gelet op de artikelen 80 bis en 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
het advies van de Commissie juridische zaken (A6-0000/2008),

A. overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische diensten 
van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen 
bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de 
ongewijzigd gebleven bepalingen van de bestaande teksten kan worden geconstateerd dat het 
voorstel een eenvoudige codificatie hiervan behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen,

1. gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen 
van de adviesgroep van de juridische diensten van het Parlement, de Raad en de Commissie;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Teneinde rekening te houden met (15) Teneinde rekening te houden met 

                                               
1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
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ontwikkelingen op het gebied van de beste 
beschikbare technieken of andere 
veranderingen in samenhang met 
wijzigingen van een installatie, dienen de 
vergunningsvoorwaarden regelmatig te 
worden getoetst en indien nodig bijgesteld, 
met name wanneer de Commissie een 
nieuw of bijgesteld BBT-
referentiedocument aanneemt.

ontwikkelingen op het gebied van de beste 
beschikbare technieken of andere 
veranderingen in samenhang met 
wijzigingen van een installatie, dienen de 
vergunningsvoorwaarden regelmatig te 
worden getoetst en indien nodig bijgesteld.

Or. de

Motivering

Te korte termijnen bij de aanpassing van de vergunningsvoorwaarden en de daarmee 
samenhangende verbouwing of modernisering van de installatie staan haaks op de 
investeringscycli van de exploitant.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Er moet op worden toegezien dat de 
exploitatie van een installatie niet resulteert 
in een aanmerkelijke verslechtering van de 
kwaliteit van de bodem en het grondwater. 
De vergunningsvoorwaarden dienen 
daarom ook, voorzover noodzakelijk en 
passend, de monitoring van de bodem en 
het grondwater te behelzen, en de 
verplichting het terrein volgens de 
voorwaarden in de communautaire en 
nationale 
aansprakelijkheidsvoorschriften, te 
saneren nadat de activiteiten definitief zijn 
stopgezet.

Or. de

Motivering

In tegenstelling tot water en lucht vindt in de bodem een geringe spreiding van afzettingen 
plaats. De afwijkingsgraad van bodemanalyses ligt gemiddeld boven 100%, waaruit kan worden 
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geconcludeerd dat bodemonderzoek van weinig nut is.   Er is dan ook zeer fijnmazig onderzoek 
nodig om te komen tot reproduceerbare en betrouwbare resultaten.   Die kunnen echter weer 
leiden tot schade aan de ondoorlaatbare lagen in de ondergrond en tot eventuele verontreiniging 
van normaliter beschermde grondwaterlagen. 

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Met name dient de Commissie te 
worden gemachtigd criteria vast te stellen 
voor het toestaan van afwijkingen van de 
emissieniveaus die samenhangen met de 
beste beschikbare technieken als 
beschreven in de BBT-
referentiedocumenten en voor het 
vaststellen van de frequentie van de 
periodieke monitoring en de inhoud van 
het situatierapport, alsook de criteria voor 
de evaluatie van milieurisico's. Voorts 
moet de Commissie worden gemachtigd 
om maatregelen te nemen in samenhang 
met de ontwikkeling en toepassing van 
technieken in opkomst, om in bepaalde
gevallen een gemiddelde 
emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide 
vast te stellen, om de datum vast te stellen 
vanaf welke continumetingen van de 
emissies van zware metalen, dioxinen en 
furanen in de lucht worden uitgevoerd, 
om de aard en de vorm vast te stellen van 
de gegevens die de lidstaten de Commissie 
moeten verstrekken over de uitvoering van 
deze richtlijn, en om de bijlagen V tot en 
met VIII aan te passen aan de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang. In het geval van 
afvalverbrandingsinstallaties en 
afvalmeeverbrandingsinstallaties kan dit 
de vaststelling behelzen van criteria voor 
het toestaan van afwijkingen van de 
continue monitoring van de totale uitstoot 
van stofdeeltjes. Aangezien deze 
maatregelen van algemene aard zijn en 
ten doel hebben niet-essentiële elementen 

Schrappen
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van deze richtlijn te wijzigen of deze 
richtlijn aan te vullen door de toevoeging 
van nieuwe niet-essentiële elementen, 
moeten zij worden aangenomen volgens 
de in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG vastgestelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

Het subsidiariteitsbeginsel dient te worden gerespecteerd. Voorts is het essentieel dat 
belangengroepen, bijvoorbeeld deskundigen uit het bedrijfsleven, aan de procedure deelnemen. 
Technische deskundigheid is nodig om technisch perfecte en uitvoerbare suggesties te 
ontwikkelen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. "Wijziging van de exploitatie": een 
wijziging van de kenmerken of de 
werking, of een uitbreiding, van een 
installatie c.q. een stookinstallatie, 
afvalverbrandingsinstallatie of 
afvalmeeverbrandingsinstallatie  die 
gevolgen kan hebben voor het milieu;

Or. de

Motivering

Het onderscheid tussen "wijziging" en "belangrijke wijziging" is in de praktijk nuttig gebleken en 
dient dan ook te worden gehandhaafd. 
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. "belangrijke wijziging": een wijziging 
van de kenmerken of de werking, of een 
uitbreiding, van een installatie c.q. een 
stookinstallatie, 
afvalverbrandingsinstallatie of 
afvalmeeverbrandingsinstallatie  die 
significante negatieve effecten kan hebben 
op mens of milieu;

8. "belangrijke wijziging": een wijziging 
van de exploitatie, de kenmerken of de 
werking, of een uitbreiding, van een 
installatie c.q. een stookinstallatie, 
afvalverbrandingsinstallatie of 
afvalmeeverbrandingsinstallatie  die, 
volgens de autoriteiten significante 
negatieve effecten kan hebben op mens of 
milieu;

Or. de

Motivering

Het onderscheid tussen "wijziging" en "belangrijke wijziging" is in de praktijk nuttig gebleken en 
dient dan ook te worden gehandhaafd.  Voorts moet duidelijk worden gemaakt dat de 
autoriteiten besluiten of sprake is van een belangrijke wijziging. 

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Bij de vaststelling van de beste 
beschikbare technieken moeten de in 
bijlage III vermelde punten speciaal in 
aanmerking worden genomen;

Or. de

Motivering

Afgezien van de BBT-referentiedocumenten is er nog andere informatie, bijvoorbeeld door 
openbare internationale organisaties gepubliceerde informatie, die als criterium bij de 
vaststelling van de beste beschikbare informatie kan worden gebruikt.  De schrapping van deze 
passage door de Commissie moet ongedaan worden gemaakt.
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. "betrokken publiek": publiek dat 
gevolgen ondervindt of waarschijnlijk 
ondervindt van of belanghebbende is bij de 
besluitvorming over de afgifte of de 
bijstelling van een vergunning of van 
vergunningsvoorwaarden; 

12. "betrokken publiek": publiek dat 
gevolgen ondervindt of waarschijnlijk 
ondervindt van of belanghebbende is bij de 
besluitvorming over de afgifte of de 
bijstelling van een vergunning of van 
vergunningsvoorwaarden; in de zin van 
deze omschrijving worden niet-
gouvernementele organisaties die zich 
voor milieubescherming inzetten en aan 
de voorwaarden van het nationaal recht 
voldoen, geacht belanghebbende te zijn;

Or. de

Motivering

De schrapping door de Commissie van de laatste zinsnede is een schending van het Verdrag van 
Aarhus en moet dan ook ongedaan worden gemaakt.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Technologieën dienen zich in de praktijk, dus bij industrieel of commercieel gebruik, als effectief 
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te hebben bewezen, omdat geslaagd gebruik in laboratoria of bij proefprojecten niet altijd gelijk 
staat aan tevredenstellende resultaten bij dagelijks gebruik.  Bovendien moet ook het gebruik 
van nieuwe technologieën worden overwogen die vergelijkbare milieuprestaties of besparingen 
opleveren als bestaande technologieën. 

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. "situatierapport": gekwantificeerde 
informatie over de toestand inzake bodem-
en grondwaterverontreiniging door 
gevaarlijke stoffen;

Schrappen

Or. de

Motivering

De IPPC-richtlijn richt zich op preventie van milieuschade. Na de definitieve sluiting moeten de 
wettelijke bepalingen in de lidstaten van dien aard te zijn dat ervoor kan worden gezorgd dat de 
situatie van het bedrijfsterrein aangepast is aan het toekomstige gebruik. Mocht sanering nodig 
zijn dan moeten de saneringsmaatregelen gericht zijn op het toekomstige gebruik en gebaseerd 
zijn op een analyse van de gevaren voor de gezondheid van de mens en voor het milieu. 

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat ook pyrolyse, vergassen of het plasmaproces worden bedoeld.

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. de

Motivering

Verschillende locaties van een exploitant mogen niet in één vergunning worden gebundeld, 
omdat dan problemen kunnen ontstaan  met de toewijzing van de verantwoordelijkheid van de 
betreffende  goedkeuringsinstantie.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Een installatie c.q. een stookinstallatie, 
afvalverbrandingsinstallatie of 
afvalmeeverbrandingsinstallatie kan 
slechts door één natuurlijke of 
rechtspersoon worden geëxploiteerd die 
tegenover de bevoegde instantie 
verantwoordelijk is verklaard.



PR\725932NL.doc 13/43 PE407.661v01-00

NL

verschillende delen van een installatie.

Or. de

Motivering

De aansprakelijkheid met name voor de verplichtingen van de exploitant in de zin van deze 
richtlijn, moet duidelijk benoemd zijn.    Voorts heeft de bevoegde instantie voor de uitvoering 
van de voorschriften in de richtlijn een aansprakelijke  contactpersoon nodig.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) de exploitant bij de bevoegde autoriteit 
een verslag indient over de naleving van de 
vergunningsvoorwaarden, waarbij de 
termijn van de verslaglegging, die is 
vastgelegd in de vergunning of in de 
algemeen bindende voorschriften, op
maximaal 36 maanden wordt vastgesteld;

Or. de

Motivering

Jaarlijkse rapportage leidt tot bureaucratische rompslomp voor exploitant en instanties, zonder 
dat een concreet voordeel voor het milieu wordt bereikt.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 - lid 2- alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een inbreuk  een gevaar voor de 
menselijke gezondheid of het milieu
oplevert en zolang niet gewaarborgd kan 
worden dat overeenkomstig punt b) van de 
eerste alinea weer aan de eisen wordt 
voldaan, wordt de  exploitatie  van de 
installatie c.q. de stookinstallatie, de 

Indien een inbreuk een onmiddellijk gevaar 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu oplevert en zolang niet gewaarborgd 
kan worden dat overeenkomstig punt b) 
van de eerste alinea weer aan de eisen 
wordt voldaan, of zolang geen passende 
maatregelen zijn genomen om de 
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afvalverbrandingsinstallatie of de 
afvalmeeverbrandingsinstallatie opgeschort 
.

oorzaken van de inbreuk weg te nemen, 
wordt de exploitatie van de installatie c.q. 
de stookinstallatie, de 
afvalverbrandingsinstallatie of de 
afvalmeeverbrandingsinstallatie 
opgeschort.

Or. de

Motivering

Zorgt voor samenhang met andere beschermingsregelingen voor werknemers, waar de 
opschorting van de exploitatie gekoppeld is aan het acute gevaar voor de gezondheid van de 
mens. Opschorting van de exploitatie van de installatie kan negatieve gevolgen hebben voor het 
milieu indien reparatie tijdens het functioneren van de installatie kan plaatsvinden.  

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

8. bij de definitieve stopzetting van de 
activiteiten worden de nodige maatregelen 
getroffen om elk risico van verontreiniging 
te voorkomen en het exploitatieterrein weer 
in een aanvaardbare toestand te brengen 
volgens de voorwaarden in artikel 23, 
leden 2 en 3..

Or. de

Motivering

De IPPC-richtlijn richt zich op preventie van milieuschade. Na de definitieve sluiting moeten de 
wettelijke bepalingen in de lidstaten van dien aard zijn dat ervoor kan worden gezorgd dat de 
situatie van het bedrijfsterrein aangepast is aan het toekomstige gebruik. Mocht sanering nodig 
zijn dan moeten de saneringsmaatregelen gericht zijn op het toekomstige gebruik en gebaseerd 
zijn op een analyse van de gevaren voor de gezondheid van mens en milieu. 
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 - lid 1 - letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) een schets van de voornaamste door de 
aanvrager bestudeerde alternatieven voor 
de voorgestelde technologie, technieken en 
maatregelen.

k) een schets van de voornaamste, 
eventueel door de aanvrager bestudeerde 
alternatieven voor de voorgestelde 
technologie, technieken en maatregelen.

Or. de

Motivering

Bestudering van alternatieven en de presentatie ervan in een aanvraag voor een vergunning 
betekent nodeloze bureaucratische rompslomp en vertraagt de aanvraagprocedure.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) Op basis van de resultaten van de in 
artikel 29 bedoelde uitwisseling van 
informatie worden in de BBT-
referentiedocumenten met name de beste 
beschikbare technieken, de daarmee 
verbonden emissie- en verbruiksniveaus 
en de bijbehorende monitoring, de sanering 
van het terrein na stopzetting van de 
installatie alsook de technieken in opkomst 
beschreven, waarbij in het bijzonder 
aandacht wordt besteed aan de in bijlage III 
genoemde criteria. 

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

(1 bis) Ongeacht de in lid 4 en artikel 68 
bedoelde regeling, legt de Commissie, tot 
besluit van de informatieuitwisseling 
volgens lid 1, op basis van de BBT-
referentiedocumenten emissiebeperkende 
maatregelen (emissiegrenswaarden, 
gelijkwaardige parameters of 
gelijkwaardige technische maatregelen) 
alsmede controle- en 
nalevingsvoorwaarden vast, als minimum 
voorwaarden voor de desbetreffende 
activiteit.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
elementen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 69, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
De Commissie toetst en actualiseert de 
BBT-referentiedocumenten wanneer dat 
nodig is.
(1 ter) Nadat de Commissie aan het 
comité bedoeld in lid 2 van artikel 69 een 
concept van de te nemen maatregelen, 
bedoeld in lid 2,  heeft voorgelegd en 
volgens artikel 5 bis, lid 2, deel 2 van 
Besluit 1999/468/EG een adviestermijn is 
vastgesteld, publiceert zij het BBT-
referentiedocument.  
(1 quater) De Commissie past bijlage V, 
de delen 1 en 2, bijlage VI, de delen 3, 4 
en 5, bijlage VII. de delen 2, 3, 4 en 5 en 
bijlage VIII de delen 1 en 3 aan door 
vaststelling van emissiebeperkende 
maatregelen als minimumvoorwaarden  
op basis van de desbetreffende BBT-
referentiedocumenten. 
Deze maatregelen, die ten doel hebben 
niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 69, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
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Or. de

Motivering

De informatieuitwisseling voor de opstelling van de BBT-referentiedocumenten (Sevillaproces) 
moet ongewijzigd blijven.  In het concept van de Commissie worden echter bindende 
emissiegrenswaarden uit het BBT-referentiedocument afgeleid, wat de bereidheid van het 
bedrijfsleven om in het proces te participeren ongetwijfeld zal schaden. De vasttelling van de 
grenswaarden die als "Europees veiligheidsnet" door geen enkele installatie mogen worden 
overschreden, wordt dan ook naar de comitologieprocedure verwezen.  

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) eisen inzake de periodieke monitoring 
met betrekking tot gevaarlijke stoffen die 
op het terrein kunnen worden 
aangetroffen, rekening houdend met de 
mogelijkheid van bodem- en 
grondwaterverontreiniging op het terrein 
van de installatie;

Schrappen

Or. de

Motivering

Bescherming van het grondwater is op communautair niveau geregeld. Bescherming van de 
bodem wordt in de Gemeenschapsrecht opgenomen en is al in een groot aantal lidstaten 
geregeld. Verdergaande voorwaarden voor grondwater en bodem leiden tot ongewenste 
overlappingen.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 - lid 1- alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De emissiegrenswaarden voor 
verontreinigende  stoffen gelden op het 
punt waar de emissies de installatie 
verlaten en worden bepaald zonder 

(1) De emissiegrenswaarden voor 
verontreinigende stoffen gelden normaliter 
op het punt waar de emissies de installatie 
verlaten en worden bepaald zonder 
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rekening te houden met een eventuele 
voorafgaande  verdunning.

rekening te houden met een eventuele 
voorafgaande verdunning.

Or. de

Motivering

Het woord "normaliter" in de thans van kracht zijnde tekst dient te worden gehandhaafd. De 
huidige tekst heeft zijn nut bewezen en houdt rekening met de behoefte aan uitzonderingen in 
individuele gevallen.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 - lid 2- alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit stelt 
emissiegrenswaarden vast die niet hoger 
zijn dan de emissieniveaus die eigen zijn 
aan de in de BBT-referentiedocumenten 
beschreven beste beschikbare technieken.

De bevoegde autoriteit stelt, rekening 
houdend met de technische kenmerken 
van de betreffende installatie, de 
geografische ligging en de plaatselijke 
milieuomstandigheden, 
emissiebeperkende maatregelen 
(emissiegrenswaarden, gelijkwaardige 
parameters of gelijkwaardige technische 
maatregelen) alsmede controle- en 
nalevingsvoorwaarden vast op een wijze 
dat de daaruit resulterende 
emissieniveaus van de installatie niet 
hoger zijn dan de emissieniveaus die 
gekoppeld zijn aan de beste beschikbare 
technieken. die in de BBT-
referentiedocumenten beschreven zijn.   

Or. de

Motivering

Emissiegrenswaarden dienen door de verantwoordelijke autoriteit op grond van de BBT-
referentiedocumenten vastgesteld te worden, zodat de emissies van de installatie onder normale 
omstandigheden voldoen aan de voorwaarden in de BBT-referentiedocumenten. De niveaus van 
het Europese veiligheidsnet mogen niet overschreden worden. Omwille van de technische 
uniformiteit en de duidelijkheid bij de emissiegrenswaarden, worden controle- en 
nalevingsvoorwaarden ingesteld.
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Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 - lid 3- alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In afwijking van lid 2, tweede alinea, 
mag de bevoegde autoriteit in specifieke 
gevallen, op basis van een beoordeling van 
de economische en milieukosten en –baten, 
rekening houdend met de technische 
kenmerken en de geografische ligging van 
de betrokken installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden, 
emissiegrenswaarden vaststellen die hoger 
zijn dan de emissieniveaus die eigen zijn 
aan de in de BBT-referentiedocumenten 
beschreven beste beschikbare technieken.

(3) In afwijking van lid 2, tweede alinea, 
mag de bevoegde autoriteit in specifieke 
gevallen, op basis van een beoordeling van 
de economische en milieukosten en –baten, 
rekening houdend met de technische 
kenmerken en de geografische ligging van 
de betrokken installatie en de plaatselijke 
milieuomstandigheden, emissiebeperkende 
maatregelen (emissiegrenswaarden, 
gelijkwaardige parameters of 
gelijkwaardige technische maatregelen) 
alsmede controle- en 
nalevingsvoorwaarden vaststellen op een 
wijze dat de daaruit resulterende 
emissieniveaus van de installatie niet 
hoger zijn dan de emissieniveaus die 
gekoppeld zijn aan de beste beschikbare 
technieken. die in de BBT-
referentiedocumenten beschreven zijn

Or. de

Motivering

Bij uitzondering kan de bevoegde autoriteit emissiegrenswaarden zodanig vaststellen dat de 
emissies van de installatie hoger zijn dan de emissieniveaus die gekoppeld zijn aan de BBT-
referentiedocumenten.   Het Europese veiligheidsnet mag niet overtreden worden.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 - lid 3- alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die emissiegrenswaarden mogen echter 
niet hoger zijn dan de eventueel 
toepasselijke in de bijlagen V tot en met 

Die emissiegrenswaarden mogen echter 
niet hoger zijn dan de volgens artikel 14, 
lid 2 of de eventueel toepasselijke in de 
bijlagen V tot en met VIII vastgestelde 
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VIII vastgestelde grenswaarden. grenswaarden.

Or. de

Motivering

Bij uitzondering kan de bevoegde autoriteit emissiegrenswaarden zodanig vaststellen dat de 
emissies van de installatie hoger zijn dan de emissieniveaus die gekoppeld zijn aan de BBT-
referentiedocumenten.   Het Europese veiligheidsnet mag niet overtreden worden.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De leden 2 en 3 zijn van toepassing op 
het uitrijden van dierlijke mest en 
drijfmest buiten het terrein van de in punt 
6.6 van bijlage I bedoelde installatie. De 
lidstaten mogen deze eisen opnemen in 
andere maatregelen dan vergunningen.

Schrappen

Or. de

Motivering

In de regeling wordt niet gerefereerd aan de installatie.l

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 - lid 2- alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de algemene 
bindende voorschriften 
emissiegrenswaarden of gelijkwaardige 
parameters of technische maatregelen
behelzen die de emissieniveaus welke 
eigen zijn aan de in de BBT-
referentiedocumenten beschreven beste 

De lidstaten stellen de in de algemene 
bindende voorschriften bedoelde 
emissiebeperkende maatregelen 
(emissiegrenswaarden, gelijkwaardige 
parameters of gelijkwaardige technische 
maatregelen) alsmede controle- en 
nalevingsvingsvoorwaarden zodanig vast 
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beschikbare technieken niet overschrijden. dat de daaruit resulterende 
emissieniveaus van de installatie niet 
hoger zijn dan de emissieniveaus die 
gekoppeld zijn aan de beste beschikbare 
technieken. die in de BBT-
referentiedocumenten beschreven zijn. .

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 16. Verwijzing naar artikel 22: De juridische 
gevolgen van de bijwerking van de BBT-referentiedocumenten moeten dezelfde zijn in landen die 
vergunningsvoorwaarden toepassen en in landen die algemeen bindende voorschriften 
vaststellen. 

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 - lid 3- alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de Commissie een nieuw of bijgesteld 
BBT-referentiedocument aanneemt, 
toetsen en actualiseren de lidstaten, voor 
zover nodig, binnen vier jaar na de 
bekendmaking daarvan de algemene 
bindende voorschriften voor de betrokken 
installaties.

Als de Commissie een nieuw of bijgesteld 
BBT-referentiedocument publiceert, geldt 
artikel 22, lid 3 dienovereenkomstig. 

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 16. Verwijzing naar artikel 22: De juridische 
gevolgen van de bijwerking van de BBT-referentiedocumenten moeten dezelfde zijn in landen die 
vergunningsvoorwaarden toepassen en in landen die algemeen bindende voorschriften 
vaststellen. 
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Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
bevoegde autoriteit de ontwikkelingen op 
het gebied van de beste beschikbare 
technieken en de bekendmaking van 
nieuwe of herziene BBT-
referentiedocumenten  volgt of daarvan op 
de hoogte wordt gehouden.

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
bevoegde autoriteit de ontwikkelingen op 
het gebied van de beste beschikbare 
technieken en de bekendmaking van 
nieuwe of herziene BBT-
referentiedocumenten  volgt of daarvan op 
de hoogte wordt gehouden. De Commissie 
zorgt ervoor dat de BBT-
referentiedocumenten in alle officiële 
talen van de Unie worden vertaald. Het 
document staat alle autoriteiten 
gelijktijdig in de desbetreffende officiële 
taal ter beschikking. 

Or. de

Motivering

De vertaling van de BBT-referentiedocumenten in de officiële talen van de Unie is een 
voorwaarde voor een doeltreffend gebruik ervan. 

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 - lid 3- alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Als de Commissie een nieuw of 
bijgesteld BBT-referentiedocument 
aanneemt, zien de lidstaten erop toe dat de 
bevoegde autoriteit, voor zover nodig, 
binnen vier jaar na de bekendmaking 
daarvan de vergunningsvoorwaarden voor 
de betrokken installaties toetst en bijstelt.

(3) Als de Commissie een nieuw of 
bijgesteld BBT-referentiedocument 
publiceert, zien de lidstaten erop toe dat de 
bevoegde autoriteit, voor zover nodig, in 
individuele gevallen rekening houdend 
met de investeringscycli, de 
vergunningsvoorwaarden voor de 
betrokken installaties toetst en bijstelt.

Or. de
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Motivering

Omzetbaarheid van de bepalingen om de rechtszekerheid van de desbetreffende ondernemingen 
en de continuïteit van hun planning te garanderen.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ontwikkelingen op het gebied van de 
beste beschikbare technieken maken een 
significante beperking van de emissies 
mogelijk ;

b) belangrijke veranderingen op het 
gebied van de beste beschikbare technieken 
een significante beperking van de emissies 
zonder buitensporige kosten mogelijk 
maken;

Or. de

Motivering

Het is weinig zinvol de exploitant van industriële installaties tot geringe technische 
vernieuwingen of veranderingen te dwingen, indien het te verwachten resultaat voor het milieu 
niet in verhouding staat tot de kosten of alleen met buitensporig hoge kosten te realiseren is.  

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Wanneer de activiteit gepaard gaat 
met het gebruik, de productie of de 
uitstoot van gevaarlijke stoffen die 
relevant zijn voor de mogelijkheid van 
bodem- en grondwaterverontreiniging op 
het terrein van de installatie, stelt de 
exploitant een situatierapport op alvorens 
de exploitatie van de installatie begint of 
de vergunning voor de installatie wordt 
bijgesteld. Dat rapport bevat de 
gekwantificeerde gegevens die 
noodzakelijk zijn om de uitgangstoestand 
van de bodem en het grondwater te 

Schrappen
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bepalen.
De Commissie stelt criteria voor de 
inhoud van het situatierapport vast.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
elementen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 69, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. de

Motivering

Bescherming van het grondwater is op communautair niveau geregeld. Bescherming van de 
bodem wordt in de Gemeenschapsrecht opgenomen en is al in een groot aantal lidstaten 
geregeld. Verdergaande voorwaarden voor grondwater en bodem leiden tot ongewenste 
overlappingen. Het vereiste situatierapport veroorzaakt kosten voor de exploitant van de 
installatie zonder dat dit voor het milieu nuttig is. Installaties waarin wordt gewerkt met 
gevaarlijke stoffen, moeten toch al in het kader van bestaande voorschriften worden 
gecontroleerd. 

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand op het punt van bodem- en 
grondwaterverontreiniging door 
gevaarlijke stoffen. Als de installatie, in 
vergelijking met de uitgangstoestand zoals 
vastgesteld in het in lid 2 bedoelde 
situatierapport, verontreiniging van de 
bodem of het grondwater met gevaarlijke 
stoffen heeft veroorzaakt, saneert de 
exploitant het terrein en herstelt hij die 
uitgangstoestand.

(3) Wanneer de activiteiten definitief 
worden stopgezet, beoordeelt de exploitant 
de toestand op het punt van bodem- en 
grondwaterverontreiniging door 
gevaarlijke stoffen. Als de installatie 
verontreiniging van de bodem of het 
grondwater met gevaarlijke stoffen heeft 
veroorzaakt, zorgt de verantwoordelijke 
autoriteit er, overeenkomstig de 
desbetreffende bepalingen in het 
nationale recht en het 
Gemeenschapsrecht, voor, dat het terrein 
geen ernstig gevaar vormt voor de 
gezondheid van de mens en voor het 
milieu. Aan de hand van een risicoraming 
wordt het doel van de sanering 
vastgesteld, met inachtneming van het 
beoogde toekomstige gebruik van het te 
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saneren terrein.

Or. de

Motivering

Bodemsanering moet gebaseerd zijn op een risicoraming en rekening houden met het 
toekomstige gebruik van het terrein.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Als de exploitant er niet toe gehouden 
is een situatierapport als bedoeld in lid 2 
op te stellen, neemt hij bij de definitieve 
stopzetting van de activiteiten de nodige 
maatregelen om te garanderen dat de 
locatie geen significant risico vormt voor 
de menselijke gezondheid en het milieu.

Schrappen

Or. de

Motivering

Artikel 23, lid 4 wordt met artikel 23, lid 3 gecombineerd.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 Schrappen
Verslaglegging over het inachtnemen van 

de voorwaarden
Het in artikel 8, punt 1, bedoelde verslag 
over de naleving omvat een vergelijking 
tussen de werking van de installatie, 
inclusief het emissieniveau, en de beste 
beschikbare technieken als beschreven in 
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de BBT-referentiedocumenten.

Or. de

Motivering

Artikel 8, lid 3 en artikel 24 staan op gespannen voet met elkaar. In artikel 8 wordt een verslag 
verlangt over de inachtneming van de vergunningsvoorwaarden, terwijl artikel 24 voor hetzelfde 
verslag een vergelijking verlangt van de werking van de installatie en de BBT-
refenrentiedocumeten. Alleen de vergunningsvoorwaarden zijn echter voor de exploitant 
relevant en alleen die kunnen de basis vormen voor eventuele strafmaatregelen. Een 
verdergaande vergelijking is juridisch gezien niet van toepassing. 

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 - lid 4- alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die programma's behelzen ten minste een 
bezoek ter plaatse per twaalf maanden aan 
elke installatie, tenzij die programma's 
gebaseerd zijn op een systematische 
evaluatie van de milieurisico's van de 
betrokken installaties.

Die programma's behelzen ten minste een 
bezoek ter plaatse per 36 maanden aan 
elke installatie, tenzij die programma's 
gebaseerd zijn op een systematische 
evaluatie van de milieurisico's van de 
betrokken installaties.

Or. de

Motivering

De eis van jaarlijkse controles is overdreven, omdat hier sprake is van gelijkstelling met de 
plichten volgens de Seveso-II-richtlijn. Gevaren voor het milieu hangen af van de individuele 
installatie, de locatie en de geografische omstandigheden. Beoordeling en aanpak van deze 
gevaren moeten aan de lidstaten worden overgelaten. In de richtlijn dient rekening te worden 
gehouden met bestaande Europese milieubeheerprogramma's.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 - lid 4- alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt criteria voor de Deze programma's doen door de verlaging 
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beoordeling van de milieurisico's vast. van de controlefrequentie recht aan de 
participatie van de exploitant in het 
communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS),
overeenkomstig Verordening 761/2001 of 
de omzetting van gelijkwaardige 
milieubeheersystemen. 

Or. de

Motivering

De eis van jaarlijkse controles is overdreven, omdat hier sprake is van gelijkstelling met de 
plichten volgens de Seveso-II-richtlijn. Gevaren voor het milieu hangen af van de individuele 
installatie, de locatie en de geografische omstandigheden. Beoordeling en aanpak van deze 
gevaren moeten aan de lidstaten worden overgelaten. In de richtlijn dient rekening te worden 
gehouden met bestaande Europese milieubeheerprogramma's.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 - lid 4- alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die maatregelen, die niet-essentiële 
elementen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 69, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Resultaten van het milieuauditsysteem 
volgens Verordening 76/2001  of controle 
op de inachtneming volgens de 
voorwaarden van milieubeheersystemen 
worden beschouwd als controle volgens 
lid 5 van dit artikel.  

Or. de

Motivering

De eis van jaarlijkse controles is overdreven, omdat hier sprake is van gelijkstelling met de 
plichten volgens de Seveso-II-richtlijn. Gevaren voor het milieu hangen af van de individuele 
installatie, de lokatie en de geografische omstandigheden. Beoordeling en aanpak van deze 
gevaren moeten aan de lidstaten worden overgelaten. In de richtlijn dient rekening te worden 
gehouden met bestaande Europese milieubeheerprogramma's.
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Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 - lid 7- alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verslag wordt ter kennis van de 
betrokken exploitant gebracht en binnen 
twee maanden nadat de inspectie heeft 
plaatsgevonden, openbaar gemaakt.

Het verslag wordt binnen twee maanden ter 
kennis van de betrokken exploitant 
gebracht.  Binnen twaalf maanden nadat 
de inspectie heeft plaatsgevonden, wordt 
het goedgekeurde verslag door de 
verantwoordelijke autoriteit openbaar 
gemaakt.

Or. de

Motivering

Informatie die van belang is voor het milieu dient volgens het Verdrag van Aarhus openbaar te 
worden gemaakt. Een raadplegingstermijn dient echter te gelden voor de publicatie van het 
verslag. 

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de aanneming van algemene bindende 
voorschriften zoals bepaald in de 
artikelen 7 en 18.

Schrappen

Or. de

Motivering

De bepaling wordt noch door het Verdrag van Aarhus noch door communautaire voorschriften 
in verband met hun omzetting genoemd. 
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Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Lid 1, onder a) en b), is niet van 
toepassing als aan alle hierna genoemde 
voorwaarden is voldaan:

Schrappen

a) de nieuwe installatie of belangrijke 
wijziging valt onder Richtlijn 
85/337/EEG;
b) alle noodzakelijke 
vergunningsvoorwaarden worden 
bestreken door algemene bindende 
voorschriften;
c) er hoeven geen strengere eisen te 
worden gesteld om aan artikel 19 te 
voldoen.

Or. de

Motivering

De voorziene uitzonderingen op de toegang tot informatie en op de participatie van het publiek 
in de vergunningsprocedure worden noch in het Verdrag van Aarhus, noch in de communautaire 
voorschriften in verband met hun omzetting  genoemd.  

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Wanneer een besluit over de verlening, 
toetsing of bijstelling van een vergunning 
dan wel over de aanneming of bijstelling 
van algemene bindende voorschriften is 
genomen, stelt de bevoegde autoriteit het 
publiek de volgende informatie ter 
beschikking:

(3) Wanneer een besluit over de verlening, 
toetsing is genomen, stelt de bevoegde 
autoriteit het publiek de volgende 
informatie ter beschikking:

Or. de
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Motivering

De bepaling wordt noch door het Verdrag van Aarhus noch door communautaire voorschriften 
in verband met hun omzetting genoemd. 

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de manier waarop de in de vergunning 
of de algemene bindende voorschriften
opgenomen emissiegrenswaarden zijn 
vastgesteld in verhouding tot de beste 
beschikbare technieken en de daarmee 
samenhangende emissieniveaus als 
beschreven in de BBT-
referentiedocumenten;

e) de manier waarop de in de vergunning 
opgenomen emissiegrenswaarden zijn 
vastgesteld in verhouding tot de beste 
beschikbare technieken en de daarmee 
samenhangende emissieniveaus als 
beschreven in de BBT-
referentiedocumenten;

Or. de

Motivering

De bepaling wordt noch door het Verdrag van Aarhus noch door communautaire voorschriften 
in verband met hun omzetting genoemd. 

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) het resultaat van de toetsing van de 
algemene bindende voorschriften als 
bedoeld in artikel 18, lid 3, en van de 
vergunningen als bedoeld in artikel 22, 
leden 1, 3 en 4;

g) het resultaat van de toetsing van de 
vergunningen als bedoeld in artikel 22, 
leden 1, 3 en 4;

Or. de

Motivering

De bepaling wordt noch door het Verdrag van Aarhus noch door communautaire voorschriften 
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in verband met hun omzetting genoemd. 

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de prestaties van installaties wat betreft 
emissies, verontreiniging, verbruik van 
grondstoffen, aard van de grondstoffen, 
energieverbruik en afvalproductie;

a) de prestaties van installaties wat betreft 
emissies, die gekoppeld zijn aan BBT, 
verontreiniging, verbruik van grondstoffen, 
aard van de grondstoffen, energieverbruik 
en afvalproductie;

Or. de

Motivering

Tot het resultaat van de informatieuitwisseling hoort een beschrijving van de beste beschikbare 
technieken, de oorspronkelijke formulering uit Richtlijn 96/61/EG (IPPC-richtlijn) en de daarin 
vastgestelde informatieuitwisseling ("Sevillaproces") moet worden gehandhaafd.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de gebruikte  technieken, de daarmee 
samenhangende monitoring en de 
ontwikkelingen ter zake  .

b) de beste beschikbare gebruikte 
technieken, de daarmee samenhangende 
monitoring en de ontwikkelingen ter zake.

Or. de

Motivering

Tot het resultaat van de informatieuitwisseling hoort een beschrijving van de beste beschikbare 
technieken, de oorspronkelijke formulering uit Richtlijn 96/61/EG (IPPC-richtlijn) en de daarin 
vastgestelde informatieuitwisseling ("Sevillaproces") moet worden gehandhaafd.
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Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie organiseert de uitwisseling 
van informatie met  de lidstaten, de 
betrokken bedrijfstakken en niet-
gouvernementele organisaties die zich 
inzetten voor milieubescherming over:

De Commissie organiseert de uitwisseling 
van informatie met  de lidstaten, de 
betrokken bedrijfstakken en niet-
gouvernementele organisaties die zich 
inzetten voor milieubescherming over:

a) de prestaties van installaties wat betreft 
emissies, verontreiniging, verbruik van 
grondstoffen, aard van de grondstoffen, 
energieverbruik en afvalproductie;

a) de prestaties van installaties wat betreft 
emissies, die gekoppeld zijn aan BBT, 
verontreiniging, verbruik van grondstoffen, 
aard van de grondstoffen, energieverbruik 
en afvalproductie;

b) de gebruikte  technieken, de daarmee 
samenhangende monitoring en de 
ontwikkelingen ter zake  .

b) de beste beschikbare gebruikte 
technieken, de daarmee samenhangende 
monitoring en de ontwikkelingen ter zake.

Or. de

Motivering

Tot het resultaat van de informatieuitwisseling hoort een beschrijving van de beste beschikbare 
technieken, de oorspronkelijke formulering uit Richtlijn 96/61/EG (IPPC-richtlijn) en de daarin 
vastgestelde informatieuitwisseling ("Sevillaproces") moet worden gehandhaafd.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bieden de exploitanten 
prikkels om technieken in opkomst te 
ontwikkelen en toe te passen.

De lidstaten bieden de exploitanten 
prikkels om technieken in opkomst te 
ontwikkelen en toe te passen.

Met het oog op de uitvoering van de eerste 
alinea stelt de Commissie maatregelen 
vast ter bepaling van:
a) het type industriële activiteiten 
waarvoor bij voorrang technieken in 
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opkomst zullen worden ontwikkeld en 
toegepast;
b) indicatieve streefcijfers voor de 
lidstaten betreffende de ontwikkeling en 
toepassing van technieken in opkomst;
c) instrumenten ter beoordeling van de 
vooruitgang inzake ontwikkeling en 
toepassing van technieken in opkomst.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
elementen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 69, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. de

Motivering

Bevordering en ontwikkeling van de toepassing van technologieën in opkomst dient geen 
onderwerp te zijn in de wetgeving over de vergunningen voor installaties. Voorschriften voor de 
omgang van de lidstaten met onderzoek en ontwikkeling zijn in strijd met het 
subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) Procesovens

Or. de

Motivering

De uitzondering voor procesovens is nodig omdat deze meestal niet kunnen voldoen aan de 
grenswaarden (met name stikstofoxide). Een technische aanpassing staat wegens de daarmee 
verbonden onkosten niet in verhouding tot het te verwachten voordeel voor het milieu.
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Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Wanneer de rookgassen van twee of 
meer afzonderlijke stookinstallaties via een 
gemeenschappelijke schoorsteen worden 
uitgestoten, wordt het samenstel van deze 
installaties als één stookinstallatie 
aangemerkt en wordt hun capaciteit 
samengeteld.

(1) Wanneer de rookgassen van twee of 
meer afzonderlijke stookinstallaties, met 
inachtneming van technische en 
economische factoren, via een 
gemeenschappelijke schoorsteen kunnen 
worden uitgestoten, wordt het samenstel 
van deze installaties als één stookinstallatie 
aangemerkt en wordt hun capaciteit 
samengeteld.

Or. de

Motivering

Het doel moet duidelijk zijn, in de tekst van het Commissievoorstel kan de regeling worden 
omzeild doordat per installatie één schoorsteen wordt gebouwd.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Zodra in de Gemeenschap geschikte 
meettechnieken beschikbaar zijn, stelt  de 
Commissie vast  vanaf welke datum
continumetingen van de emissies in de 
lucht  van dioxinen en zware metalen 
moeten worden uitgevoerd.

(5) Zodra in de Gemeenschap geschikte 
meettechnieken genormaliseerd zijn, stelt
de bevoegde autoriteit in de vergunning 
vast of continumetingen van de emissies in 
de lucht  van dioxinen en zware metalen 
moeten worden uitgevoerd.

Deze maatregelen, die ten doel hebben 
niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 69, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de
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Motivering

Genormaliseerde meettechnieken garanderen de vergelijkbaarheid van de meetresultaten en de 
bruikbaarheid van de emissiegrenswaarden.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 68

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met behulp van de beste beschikbare 
technieken zal de Commissie bijlage V, 
delen 3 en 4, bijlage VI, delen 1, 2, 6, 7 en 
8, bijlage VII, delen 1, 5, 6, 7 en 8 en 
bijlage VIII, delen 2 en 4 aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang aanpassen.

Met behulp van de informatieuitwisseling 
bedoeld in artikel 29 kan de Commissie 
passende voorstellen doen toekomen aan 
het Europees Parlement en de Raad in 
verband met de aanpassing van bijlage V, 
delen 3 en 4, bijlage VI, delen 1, 2, 6, 7 en 
8, bijlage VII, delen 1, 5, 6, 7 en 8 en 
bijlage VIII, delen 2 en 4 aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang..

Deze maatregelen, die ten doel hebben 
niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 69, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

De aanpassing van de bijlagen moet aan de democratisch gelegitimeerde controle van het 
Europees Parlement en de Raad zijn onderworpen.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 69 bis
Bij de voorbereiding van 
uitvoeringsbepalingen en wijzigingen van 
delen van de richtlijn betrekt de 
Commissie onder andere de 
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belangengroepen die deelnemen aan de 
informatieuitwisseling, bedoeld in artikel 
29.  Adviezen worden doorgezonden naar 
het comité dat genoemd wordt in artikel 
69, lid 1. De Commissie geeft informatie 
over de ontvangen adviezen.

Or. de

Motivering

De informatieuitwisseling met de belangengroepen is van cruciaal belang voor de richtlijn en 
moet worden gehandhaafd wanneer in het kader van de comitologie besluiten worden genomen.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 69 ter
Voorstellen voor een besluit door het 
comité dat genoemd wordt in artikel 69, 
lid 1, worden onderworpen aan een 
effectbeoordeling. 

Or. de

Motivering

Een effectbeoordeling is nodig om tijdig te kunnen vaststellen of comitologiebesluiten 
buitensporige kosten met zich mee brengen.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Wat betreft de installaties als bedoeld in 
bijlage I, de punten 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 tot en 
met 2.4, punt 2.5 a) en b), de punten 2.6, 3, 
4.1 tot en met 4.6, 5.1, 5.2, punt 5.3 a) en 

(1) Wat betreft de installaties als bedoeld in 
bijlage I, de punten 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 tot en 
met 2.4, punt 2.5 a) en b), de punten 2.6, 3, 
4.1 tot en met 4.6, 5.1, 5.2, punt 5.3 a) en 
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b), punt 5.4, punt 6.1 a) en b), de punten 
6.2 tot en met 6.5, punt 6.6 b) en c), de 
punten 6.7 en 6.8, de in punt 1.1 bedoelde 
installaties met een nominaal thermisch 
vermogen van 50 MW of meer en de in 
punt 6.6 a) bedoelde installaties met meer 
dan 40 000 plaatsen voor pluimvee die in 
bedrijf zijn en een vergunning hebben of 
die een volledige aanvraag voor een 
vergunning hebben ingediend vóór de in 
artikel 71, lid 1, vermelde datum, mits die 
installaties binnen een jaar na die datum in 
gebruik worden genomen, passen de 
lidstaten vanaf [dag/maand/jaar (bijv. 1 
januari 2014, dat wil zeggen drie jaar na 
de inwerkingtreding) de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen toe die 
overeenkomstig artikel 71, lid 1, zijn 
vastgesteld.

b), punt 5.4, punt 6.1 a) en b), de punten 
6.2 tot en met 6.5, punt 6.6 b) en c), de 
punten 6.7 en 6.8, de in punt 1.1 bedoelde 
installaties met een nominaal thermisch 
vermogen van 50 MW of meer en de in 
punt 6.6 a) bedoelde installaties met meer 
dan 40 000 plaatsen voor pluimvee die in 
bedrijf zijn en een vergunning hebben of 
die een volledige aanvraag voor een 
vergunning hebben ingediend vóór de in 
artikel 71, lid 1, vermelde datum, mits die 
installaties binnen een jaar na die datum in 
gebruik worden genomen, passen de 
lidstaten vanaf uiterlijk [dag/maand/jaar 
(bijv. 1 januari 2016, dat wil zeggen vijf 
jaar na de inwerkingtreding) de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen toe die 
overeenkomstig artikel 71, lid 1, zijn 
vastgesteld.

Voor installaties die op het tijdstip van de 
inwerkingtreding voldoen aan de 
voorwaarden van de richtlijnen die 
genoemd worden in artikel 72, geldt de 
termijn die genoemd wordt in lid 2. 

Or. de

Motivering

De termijnen voor de omzetting in nationaal recht dienen te worden verlengd, zodat rekening 
kan worden gehouden met het doel van de omzetting en de kosten die erdoor ontstaan.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Wat betreft de installaties als bedoeld in 
bijlage I, punt 2.5 c), punt 5.3 c), d) en e), 
punt 6.1 c), de punten 6.9 en 6.10, de in 
punt 1.1 bedoelde installaties met een 
nominaal thermisch vermogen van minder 
dan 50 MW en de in punt 6.6 a) bedoelde 
installaties met minder dan 40 000 plaatsen 
voor pluimvee en die in bedrijf zijn vóór de 

(2) Wat betreft de installaties als bedoeld in 
bijlage I, punt 2.5 c), punt 5.3 c), d) en e), 
punt 6.1 c), de punten 6.9 en 6.10, de in 
punt 1.1 bedoelde installaties met een 
nominaal thermisch vermogen van minder 
dan 50 MW en de in punt 6.6 a) bedoelde 
installaties met minder dan 40 000 plaatsen 
voor pluimvee en die in bedrijf zijn vóór de 
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in artikel 71, lid 1, vermelde datum, passen 
de lidstaten vanaf [dag/maand/jaar (bijv. 1 
juli 2015, dat wil zeggen viereneenhalf 
jaar na de inwerkingtreding) de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen toe die 
overeenkomstig artikel 71, lid 1, zijn 
vastgesteld.

in artikel 71, lid 1, vermelde datum, passen 
de lidstaten vanaf uiterlijk [dag/maand/jaar 
(bijv. 1 juli 2017, dat wil zeggen 
zeseneenhalf jaar na de inwerkingtreding) 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen toe die overeenkomstig artikel 
71, lid 1, zijn vastgesteld.

Or. de

Motivering

De termijnen voor de omzetting in nationaal recht dienen te worden verlengd, zodat rekening 
kan worden gehouden met het doel van de omzetting en de kosten die erdoor ontstaan.  
Installaties die bij de inwerkingtreding volgens de wettelijke normen worden geëxploiteerd, 
belasten het milieu minder en zijn beter voorbereid.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - punt 1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1 Het stoken in installaties met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van 20 MW
of meer

1.1 Het stoken in installaties met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van 50 MW
of meer

Or. de

Motivering

De IPPC-richtlijn is bedoeld om bedrijfsactiviteiten te omvatten die van grote invloed zijn op het 
milieu. Een verlaging van de capaciteitsdrempel doet afbreuk aan dit streven en leidt tot een 
belasting zonder dat het beoogde effect voor het milieu wordt bereikt.

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - punt 6.6 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 40000 plaatsen voor slachtkuikens of 30 
000 plaatsen voor leghennen of 24 000 
plaatsen voor eenden of 11 500 plaatsen 

a) 40000 plaatsen voor pluimvee;
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voor kalkoenen,

Or. de

Motivering

De IPPC-richtlijn is bedoeld om bedrijfsactiviteiten te omvatten die van grote invloed zijn op het 
milieu. Een verlaging van het aantal plaatsen voor dieren staat haaks op dit streven en leidt tot 
buitensporige voorwaarden in deze landbouwsector.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III - punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. door de Commissie volgens artikel 
16, lid 2, of door openbare internationale 
organisaties bekendgemaakte informatie;

Or. de

Motivering

Bij het onderzoek naar de beste beschikbare technieken moet rekening worden gehouden met de 
informatie die bekendgemaakt is door openbare internationale organisaties.  De tekst van de 
bestaande regeling moet worden gehandhaafd.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel I - punt 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien bovenstaande 
emissiegrenswaarden op grond van de 
brandstofkenmerken niet kunnen worden 
gehaald, moet bij installaties met een 
nominaal thermisch vermogen van 100 
MWth of minder  een 
ontzwavelingspercentage van tenminste 
60 % worden gerealiseerd en gelden voor 
installaties met een nominaal thermisch 
vermogen van meer dan 100 MWth en ten 
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hoogste 300 MWth een 
ontzwavelingspercentage van tenminste 
95 % alsmede een maximaal toegestane 
emissiegrenswaarde van 400 mg/Nm3.

Or. de

Motivering

Bij een hoog natuurlijk zwavelgehalte van binnenlandse kolen moet, zoals in de bestaande 
regeling, een ambitieus minimum ontzwavelingspercentage mogelijk zijn, omdat grenswaarden 
niet in acht kunnen worden genomen.  De regeling betekent weinig voor de SO2-emissies in de 
Gemeenschap, maar heeft grote economische betekenis voor de betrokken regio's.

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt 2 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien bovenstaande 
emissiegrenswaarden op grond van de 
brandstofkenmerken niet kunnen worden 
gehaald, moet bij installaties met een 
nominaal thermisch vermogen van 300 
MWth of minder  een emissiegrenswaarde 
van 300 mg/Nm3 voor zwaveldioxide  of 
een ontzwavelingspercentage van 
tenminste 92 % worden gerealiseerd. Voor 
installaties met een nominaal thermisch 
vermogen van meer dan 300 MWth geldt 
een ontzwavelingspercentage van 
tenminste 95 % alsmede een maximaal 
toegestane emissiegrenswaarde van 400 
mg/Nm3.

Or. de

Motivering

Bij een hoog natuurlijk zwavelgehalte van binnenlandse kolen moet, zoals in de bestaande 
regeling, een ambitieus minimum ontzwavelingspercentage mogelijk zijn,omdat grenswaarden 
niet in acht kunnen worden genomen.  De regeling betekent weinig voor de SO2-emissies in de 
Gemeenschap, maar heeft grote economische betekenis voor de betrokken regio's.
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TOELICHTING

Milieubecherming met geïntegreerde aanpak bij het verlenen van vergunningen voor 
installaties 

Het doel van het voostel voor een richtlijn is de herziening en bundeling in één tekst van zeven 
afzonderlijke richtlijnen over industriële emissies.

In Europa is deze wetgevingsprocedure van belang voor 52.000 bedrijfsinstallaties,  die 
verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de uitstoot van schadelijke stoffen in Europa en 
ertoe bijdragen dat de doelstellingen van de thematische strategie inzake luchtverontreiniging 
niet worden gehaald. 

Het concept van de Commissie voorziet in een geïntegreerde aanpak om bij vergunningen voor 
installaties milieuaspecten zo uitgebreid en afgewogen mogelijk te betrekken. Er wordt gestreefd 
naar een doeltreffende beperking van de emissies door middel van beste beschikbare 
technologieën (BBT),  die dan ook consequenter dan voorheen moeten worden toegepast.  Als 
gevolg daarvan moet dan ook een einde komen aan de concurrentiedistorsie op het grondgebied 
van de Gemeenschap, die veroorzaakt wordt door de niet-uniforme omzetting van de bestaande 
wetgeving.

De rapporteur steunt de strategie van de Commissie. De geïntegreerde aanpak moet worden 
toegejuicht, evenals de stroomlijning bij de toepassing van de beste beschikbare technologieën. 
De amendementen zijn erop gericht de instrumenten van de richtlijn tegen een verkeerde 
interpretatie te versterken, de omzetting te vereenvoudigen en geleidelijk een einde te maken aan 
onnodige bureaucratie. 

Europees veiligheidsnet

De eerste fundamentele wijziging is gericht op handhaving in zijn huidige vorm van de 
vruchtbare informatieuitwisseling tussen de belangengroepen als industrie en niet-
gouvernementele organisaties ("Sevillaproces") voor de beschrijving van de beste beschikbare 
technologieën.   Het resultaat ervan moet als voorheen de opstelling van een BBT-
referentiedocument zijn.

De invoering van wettelijk bindende emissiegrenswaarden verdient steun.  Het 
Commissievoorstel streeft ernaar dat de grenswaarden rechtstreeks uit de BBT-
referentiedocumenten worden afgeleid. Dit is niet tegen de praktijk bestand en het zou dan ook 
ongewenste politieke bemoeienis met het Sevillaproces tot gevolg hebben.  De tweede 
fundamentele wijziging die de rapporteur voorstelt is dan ook dat een comitologiecomité onder 
parlementaire controle belast wordt met  de vaststelling van emissiebeperkende maatregelen als 
minimumvoorwaarden.  De minimumvoorwaarden vormen een Europees veiligheidsnet, 
waaraan iedere installatie moet voldoen.

Op het niveau van de bevoegde lokale autoriteiten worden voor individuele installaties 
emissiebeperkende maatregelen  vastgesteld, die resulteren in emissies die voldoen aan de 
gemiddelde voorwaarden  van de BBT-referentiedocumenten, en waarbij ruimte is voor 
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flexibiliteit  om adequaat te kunnen reageren op de omstandigheden ter plaatse.   Op deze wijze 
wordt het probleem opgelost dat bij normale exploitatie iedere installatie emissiepiekwaarden te 
zien geeft, die de waarden van de emissies die gekoppeld zijn aan de beschreven beste 
beschikbare technologie kunnen overschrijden, bijvoorbeeld bij het opstarten van een installatie.    
In geen geval mogen echter de grenzen overschreden worden die voor het Europees 
veiligheidsnet zijn vastgesteld. 

Dit voorstel schept het evenwicht om enerzijds Europese normen voor het verlenen van 
vergunningen voor industriële installaties in te stellen. Anderzijds wordt de lidstaten de dringend 
nodige speelruimte gelaten om rekening te houden met technische kenmerken van de installatie,  
de lokatie en de plaatselijke milieuomstandigheden.  

Beperking van administratiekosten

Bij de herziening van de richtlijnen streeft de Commissie onder andere naar het terugdringen van 
de bureaucratie, waar de rapporteur volledig achter staat.  Een reeks amendementen moet de 
herziening in dit opzicht nog aanscherpen, daarbij hoort de versoepeling van starre voorschriften 
voor de controle op installaties en de verplichting van de exploitant tot rapportage over de 
naleving van de voorwaarden.  Op dit punt worden ook de bevoegde autoriteiten ontlast, die dan 
hun capaciteit kunnen inzetten waar die nodig is, bijvoorbeeld bij installaties die vanuit het 
aspect van de milieuveiligheid meer aandacht nodig hebben. 

Verder stelt de rapporteur amendementen voor om de rol van het Parlement bij toekomstige 
wijzigingen van niet-essentiële onderdelen van de richtlijn te versterken, bijvoorbeeld door er bij 
besluiten van de Commissie voor te zorgen dat externe deskundigen worden aangetrokken en dat 
de economische effecten van besluiten transparant worden.  

Uitbreidingen van de werkingssfeer van de richtlijnen zullen echter ongedaan worden gemaakt, 
wanneer het te verwachten voordeel voor het milieu niet opweegt tegen de te maken kosten. 
Hetzelfde geldt voor verdergaande bepalingen betreffende de bescherming van bodem en 
grondwater, die al op communautair of nationaal niveau is geregeld. 
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