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1. De Commissie heeft bovengenoemd voorstel in december 2007 aangenomen.

Doel van het richtlijnvoorstel is zeven afzonderlijke richtlijnen inzake industriële emissies te 

herzien en in één enkele richtlijn te bundelen om een hoog niveau van milieubescherming te 

bereiken, waarbij de wetgeving wordt vereenvoudigd en onnodige administratieve lasten 

worden beperkt. Herschikking maakt het mogelijk inhoudelijke wijzigingen en ongewijzigde 

bepalingen in één tekst te bundelen.

2. De Groep milieu heeft in de maand mei een aanvang gemaakt met de bespreking van het 

voorstel; sindsdien is het voorstel regelmatig behandeld. 
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Na een bespreking van de gestructureerde effectbeoordeling, is die behandeling op 

gestructureerde wijze voortgezet, waarbij beurtelings een groep bepalingen betreffende een 

bepaald onderwerp centraal werd gesteld, te weten:

- ondersteuning van de toepassing van de beste beschikbare technieken;

- betere nakoming van de verplichtingen, en verbetering van de voordelen voor het milieu;

- soepelheid bij het verlenen van vergunningen, en bevordering van ecologische innovatie;

- wijzigingen betreffende grote stookinstallaties;

- toepassingsgebied;

- wijzigingen betreffende installaties voor de verbranding van afval, waarbij organische 

oplosmiddelen worden gebruikt en titaandioxide wordt geproduceerd;

- slotbepalingen en andere bepalingen die niet in bovenstaande punten konden worden 

opgenomen, met uitzondering van bodembescherming.

3. In het licht van de besprekingen in de groep kunnen de eerste conclusies worden

geformuleerd:

Algemene beginselen

- De delegaties lijken voorstander van bundeling van de zeven huidige richtlijnen inzake 

industriële emissies in één richtlijn. Bepaalde delegaties zijn er evenwel niet van 

overtuigd dat deze vereenvoudiging de administratieve lasten zal doen afnemen.

- De delegaties onderschrijven het doel van het voorstel, te weten een betere toepassing 

van de beste beschikbare technieken.

- Het merendeel van de delegaties is van oordeel dat voor al te veel aspecten de 

comitologieprocedure geldt, en dat het beter zou zijn die aspecten in de richtlijn zelf te 

preciseren, dan wel het subsidiariteitsbeginsel toe te passen.



16164/08 van/YEN/fb 3
DG I NL

Rol van de "BREF's"
- Er lijkt een consensus te bestaan over de noodzakelijke versterking van de rol van de 

referentiedocumenten inzake beste beschikbare technieken. Voorts wenst een grote 

meerderheid van de delegaties de huidige procedures voor de opstelling en aanneming 

van die documenten te behouden, met dien verstande dat bedoelde documenten een 

grotere rol moeten spelen bij de vaststelling van vergunningsvoorwaarden, in het 

bijzondere wat de emissiegrenswaarden betreft. De delegaties onderschrijven tevens het 

beginsel van transparantie bij de vaststelling van emissiegrenswaarden, in het bijzonder 

in situaties waarin dergelijke waarden in de conclusies van de BREF's worden 

opgenomen.

- Meerdere delegaties vrezen dat het Commissievoorstel de rol van de referentie-

documenten zodanig zal versterken dat deze juridisch bindend worden, vooral wat 

betreft de emissiegrenswaarden, wat niet verenigbaar zou zijn met de procedure voor de 

opstelling en aanneming ervan. Andere delegaties zijn van oordeel dat aan de bevoegde 

autoriteiten voldoende ruimte wordt gelaten om in specifieke, gerechtvaardigde gevallen 

af te wijken van de in de BREF's opgenomen conclusies. Meerdere delegaties merken 

tevens op dat een versterking van de rol van de referentiedocumenten inhoudt dat deze 

in alle officiële talen zouden moeten worden vertaald.

Controles, inspecties en toetsing van de vergunningsvoorwaarden
- Een meerderheid van de delegaties acht het van belang de controle- en inspectie-

voorschriften aan te scherpen en de vergunningsvoorwaarden te toetsen wanneer een 

nieuw of herzien referentiedocument beschikbaar komt. Het tijdschema voor de toetsing, 

de frequentie van de inspecties en de wijze van rapportage dienen nog nader te worden 

verduidelijkt.

Grote stookinstallaties
- Uit de bespreking van de nieuwe bepalingen betreffende grote stookinstallaties is 

gebleken dat er vooralsnog geen consensus bestaat.

- De emissiegrenswaarden krijgen in het algemeen steun van de delegaties, behalve in het 

geval van installaties met een vermogen van minder dan 100 MW; in dat verband is de 

vraag gerezen hoe de kosten van de toepassing zich verhouden tot de verwachte baten.
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- Meerdere delegaties willen tot 2020 een grotere soepelheid voor bepaalde bestaande 

installaties.

- Wat de datum van inwerkingtreding van de nieuwe emissiegrenswaarden voor de 

bestaande stookinstallaties betreft (2016), wensen vele delegaties deze datum te 

verschuiven; er werd meermaals gewag gemaakt van 2020.

Toepassingsgebied
- Wat het toepassingsgebied van de richtlijn betreft, stuit het voorstel om de richtlijn uit te 

breiden tot installaties met een nominaal thermisch vermogen tussen 20 en 50 MW, op 

veel bezwaren.

- Het merendeel van de delegaties verwerpt het voorstel om het toepassingsgebied uit te 

breiden tot intensieve houderijsystemen, omdat de baten niet zouden opwegen tegen de 

kosten.

- Bepaalde delegaties hebben ook twijfels omtrent andere voorstellen die ertoe strekken 

het toepassingsgebied uit te breiden.

Overige bepalingen
- De delegaties zijn in het algemeen voorstander van de voorstellen voor specifieke 

bepalingen betreffende installaties voor de verbranding van afval, waarbij organische 

oplossen middelen worden gebruikt en titaandioxide geproduceerd wordt. 

- Meerdere delegaties wensen een langere overgangsperiode voor de omzetting van de 

richtlijn.

4. In de laatste vergaderingen van de groep heeft het voorzitterschap compromisvoorstellen 

voorgelegd, waarin rekening is gehouden met de opmerkingen van de delegaties.


