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UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 12 december 2012
tot vaststelling van de soort, de opmaak en de frequentie van de door de lidstaten te verstrekken
informatie met het oog op de verslaglegging over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2010/75/EU
van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9181)
(Voor de EER relevante tekst)

(2012/795/EU)
preventie en bestrijding van verontreiniging (8), alvorens
deze werden ingetrokken bij Richtlijn 2010/75/EU.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

(3)

Er dient van de lidstaten eveneens te worden verlangd dat
zij een antwoord indienen op een vragenlijst teneinde
informatie te verstrekken voor de periode 2013-2016
over representatieve gegevens inzake emissies en andere
vormen van verontreiniging, over emissiegrenswaarden,
over de toepassing van de artikelen 14 en 15 van Richt
lijn 2010/75/EU en over de vooruitgang die werd ge
boekt op het vlak van de ontwikkeling en toepassing
van technieken in opkomst overeenkomstig artikel 27.
Dit zou het voor de Commissie mogelijk maken infor
matie te verzamelen over algemene toepassingsmaatrege
len (module 1), een informatiebron over individuele in
stallaties vast te stellen die in overeenstemming is met
het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging
van verontreinigende stoffen (module 2), te bevestigen
dat de beste beschikbare technieken op correcte wijze
werden toegepast in vergunningen (module 3) en de toe
passing van sectorale miniumvereisten te controleren
(module 4).

(4)

Uit hoofde van artikel 72, lid 1, van Richtlijn
2010/75/EU dienen de lidstaten de gegevens elektronisch
toe te zenden.

(5)

Teneinde de consistentie en de samenhang tussen de
informatie van de lidstaten te waarborgen, dient de Com
missie, in samenwerking met het Europees Milieuagent
schap, een specifiek elektronisch verslagleggingsformaat
te ontwikkelen.

(6)

De in dit besluit vastgestelde maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het bij artikel 75, lid 1,
van Richtlijn 2010/75/EU ingestelde comité,

Gezien Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïn
tegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (1), en
met name artikel 72, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Commissie heeft vragenlijsten opgesteld om te bepa
len welke informatie de lidstaten ter beschikking moeten
stellen met het oog op de verslaglegging over de tenuit
voerlegging van Richtlijn 2010/75/EU tijdens de periode
2013-2016.

(2)

Er dient van de lidstaten te worden verlangd dat zij een
antwoord indienen op een vragenlijst die uitsluitend op
het jaar 2013 betrekking heeft teneinde informatie te
verstrekken over de maatregelen die de lidstaten hebben
genomen om de vereisten van Richtlijn 2010/75/EU ten
uitvoer te leggen welke nog niet van toepassing waren
overeenkomstig Richtlijn 78/176/EEG van de Raad van
20 februari 1978 betreffende de afvalstoffen afkomstig
van de titaandioxide-industrie (2), Richtlijn 82/883/EEG
van de Raad van 3 december 1982 betreffende de voor
schriften voor het toezicht op en de controle van de
milieus die betrokken zijn bij lozingen van de titaan
dioxide-industrie (3), Richtlijn 92/112/EEG van de Raad
van 15 december 1992 tot vaststelling van de procedure
voor de harmonisatie van de programma’s tot verminde
ring en uiteindelijke algehele opheffing van de verontrei
niging door afval van de titaandioxide-industrie (4), Richt
lijn 1999/13/EG van de Raad van 11 maart 1999 inzake
de beperking van de emissie van vluchtige organische
stoffen ten gevolge van het gebruik van organische op
losmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installa
ties (5), Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 4 december 2000 betreffende de ver
branding van afval (6), Richtlijn 2001/80/EG van het Eu
ropees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 in
zake de beperking van de emissies van bepaalde veront
reinigende stoffen in de lucht door grote stookinstalla
ties (7), Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
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(7 )
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334 van 17.12.2010, blz. 17.
54 van 25.2.1978, blz. 19.
378 van 31.12.1982, blz. 1.
409 van 31.12.1992, blz. 11.
85 van 29.3.1999, blz. 1.
332 van 28.12.2000, blz. 91.
309 van 27.11.2001, blz. 1.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Verslaglegging door de lidstaten
De lidstaten verstrekken de Europese Commissie informatie over
de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2010/75/EU aan de hand van
hun antwoorden op de in de bijlagen I en II vermelde vragen
lijsten en hierbij gebruikmakend van het specifieke elektronische
formaat dat voor deze verslaglegging zal worden ontwikkeld.
Het antwoord op de in bijlage I vermelde vragenlijst dient ui
terlijk op 30 september 2014 te worden ingediend.
Het antwoord op de in bijlage II vermelde vragenlijst dient
uiterlijk op 30 september 2017 te worden ingediend.
(8) PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
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Artikel 2
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 december 2012.
Voor de Commissie
Janez POTOČNIK

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Vragenlijst over de uitvoering van Richtlijn 2010/75/EU, als bedoeld in artikel 1, tweede alinea
Algemene opmerkingen:
a)

De antwoorden op deze vragenlijst bestrijken de periode tussen 7 januari 2013 en 31 december 2013.

b)

Indien een vraag betrekking heeft op tijdvariabele parameters, dient het antwoord de situatie vanaf 31 december
2013 te weerspiegelen.

c)

In de antwoorden op onderstaande vragen dient enkel informatie te worden verstrekt over wijzigingen die de
lidstaten hebben doorgevoerd om de in artikel 80, lid 1, bedoelde bepalingen van Richtlijn 2010/75/EU ten uitvoer
te leggen.

d)

In onderhavige vragenlijst wordt me „beleidsmaatregelen of richtsnoeren van de lidstaat” verwezen naar bestaande
toepassingsmaatregelen die op nationaal, regionaal of lokaal niveau zijn vastgesteld of worden toegepast. Indien een
lidstaat informatie wenst op te nemen inzake wetgeving tot omzetting van Richtlijn 2010/75/EU in nationale
wetgeving, dient de lidstaat desalniettemin te voldoen aan de vereisten van artikel 80, lid 2, van Richtlijn
2010/75/EU.

1.

Niet-naleving (artikel 8)
Welke criteria kunnen worden aangewend om te bepalen of een inbreuk op de vergunningsvoorwaarden „een direct
gevaar voor de menselijke gezondheid oplevert of onmiddellijke en significante nadelige gevolgen voor het milieu
dreigt te hebben”?

2.

Vergunningsvoorwaarden (artikel 14)
Geef een samenvatting van alle beleidsmaatregelen en richtsnoeren van de lidstaat met betrekking tot de volgende
punten en, indien bekendgemaakt op het internet, een link naar de betrokken website:

2.1.

Hoe wordt gewaarborgd dat de BBT-conclusies de referentie vormen voor de vaststelling van de vergunningsvoor
waarden (artikel 14, lid 3)?

2.2.

Hoe kunnen bevoegde autoriteiten strengere vergunningsvoorwaarden vaststellen dan die welke haalbaar zijn door
gebruik te maken van de beste beschikbare technieken (BBT) als beschreven in de BBT-conclusies (artikel 14, lid 4)?

3.

Emissiegrenswaarden, gelijkwaardige parameters en technische maatregelen (artikel 15)
Geef een samenvatting van alle beleidsmaatregelen en richtsnoeren van de lidstaat met betrekking tot de volgende
punten en, indien bekendgemaakt op het internet, een link naar de betrokken website:

3.1.

Hoe worden emissiegrenswaarden vastgesteld in relatie tot de „met de beste beschikbare technieken geassocieerde
emissieniveaus” die zijn vastgesteld in de BBT-conclusies (artikel 15, lid 3)?

3.2.

Hoe worden afwijkingen van artikel 15, lid 3, verleend (artikel 15, lid 4)?

3.3.

Hoe wordt de kosten-batenanalyse om dergelijke afwijkingen toe te staan uitgevoerd en wat wordt beschouwd als
„buitensporig hogere kosten in verhouding tot de milieuvoordelen” (artikel 15, lid 4)?

3.4.

Bestaan er beperkingen op de omvang of de duur van de afwijkingen (artikel 15, lid 4)?

3.5.

Hoe worden tijdelijke vrijstellingen van de eisen van artikel 11, onder a) en b) en van artikel 15, leden 2 en 3,
verleend voor het testen en gebruiken van technieken in opkomst (artikel 15, lid 5)?

4.

Eisen inzake monitoring (artikel 16)
Geef een samenvatting van alle beleidsmaatregelen en richtsnoeren van de lidstaat met betrekking tot de volgende
punten en, indien bekendgemaakt op het internet, een link naar de betrokken website:

4.1.

Hoe wordt gewaarborgd dat eisen inzake monitoring in vergunningen worden gebaseerd op de BBT-conclusies
(artikel 16, lid 1)?

4.2.

Hoe wordt de frequentie voor periodieke monitoring van bodem en grondwater vastgesteld (artikel 16, lid 2)?
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4.3.

Hoe wordt een „systematische evaluatie van het risico op verontreiniging” aangewend om te rechtvaardigen dat de
monitoring van bodem en grondwater minder frequent wordt toegepast dan voorgeschreven (artikel 16, lid 2)?

5.

Algemene bindende voorschriften (artikel 17)
Waar algemene bindende voorschriften worden aangewend voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2010/75/EU:

5.1.

Op welke vereisten, (in bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU bedoelde) activiteiten en verontreinigende stoffen hebben
de algemene bindende voorschriften betrekking?

5.2.

Hoe zorgen de lidstaten met behulp van algemene bindende voorschriften voor „een geïntegreerde aanpak en
garanderen zij een hoog niveau van bescherming van het milieu dat gelijkwaardig is aan het niveau dat door middel
van individuele vergunningsvoorwaarden tot stand kan worden gebracht” (artikel 17, lid 1)?

5.3.

Hoe wordt gewaarborgd dat de algemene bindende voorschriften „op BBT-conclusies worden gebaseerd” (artikel 17,
lid 2)?

5.4.

Op welke manier wordt ervoor gezorgd dat de algemene bindende voorschriften „gelijke tred houden met de
ontwikkelingen op het gebied van de beste beschikbare technieken” (artikel 17, lid 3)?

5.5.

Welke verwijzingen naar Richtlijn 2010/75/EU zijn er te vinden in de „officiële bekendmaking” van de algemene
bindende voorschriften (artikel 17, lid 4)?

5.6.

Indien de algemene bindende voorschriften zijn bekendgemaakt op het internet, deel de link naar de betrokken
website mee.

6.

Ontwikkelingen op het gebied van de BBT (artikel 19)

6.1.

Hoe volgen de bevoegde autoriteiten, of hoe worden zij op de hoogte gehouden van, de bekendmaking van nieuwe
of bijgewerkte BBT-conclusies?

6.2.

Hoe stellen de bevoegde autoriteiten deze informatie beschikbaar voor het betrokken publiek?

7.

Toetsing en bijstelling van de vergunningen (artikel 21)
Geef een samenvatting van alle beleidsmaatregelen en richtsnoeren van de lidstaat met betrekking tot de volgende
aspecten van het proces voor toetsing en bijstelling van de vergunningsvoorwaarden en, indien bekendgemaakt op
het internet, deel de link naar de website mee:

7.1.

Welke informatie dienen de exploitanten typisch over te leggen voor de toetsing/bijstelling van de vergunningen
(artikel 21, lid 2)?

7.2.

Hoe wordt de „hoofdactiviteit” van een installatie omschreven en/of vastgesteld (artikel 21, lid 3)?

7.3.

Hoe geven significante verontreiniging, bedrijfsveiligheid of een nieuwe/herziene milieukwaliteitsnorm aanleiding tot
toetsing/bijstelling van de vergunningen (artikel 21, lid 5)?

8.

Sluiting van terreinen (artikel 22)

8.1.

Hoe wordt vastgesteld welke activiteiten een situatierapport vereisen, in het bijzonder:
a) Welke in bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU vervatte activiteiten gaan typisch gepaard met „het gebruik, de
productie of de uitstoot van relevante gevaarlijke stoffen” (artikel 22, lid 2)?
b) Hoe wordt rekening gehouden met de „mogelijkheid van bodem- en grondwaterverontreiniging op het terrein
van de installatie” (artikel 22, lid 2)?
c) Welke informatie dienen de exploitanten in situatierapporten op te nemen (artikel 22, lid 2)?
d) Hoe werd in dit verband gebruikgemaakt van de richtsnoeren van de Commissie met betrekking tot „de inhoud
van het situatierapport” (artikel 22, lid 2)?

8.2.

Bij definitieve stopzetting van de activiteiten:
a) Hoe beoordelen de exploitanten „de toestand van de bodem- en grondwaterverontreiniging” (artikel 22, lid 3)?
b) Hoe wordt vastgesteld of een installatie „een significante verontreiniging van de bodem of het grondwater” heeft
veroorzaakt (artikel 22, lid 3)?
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c) Hoe wordt vastgesteld of de verontreiniging van de bodem of het grondwater „een significant risico voor de
menselijke gezondheid of het milieu vormt” (artikel 22, lid 3)?
d) Hoe wordt vastgesteld welke noodzakelijke „maatregelen” de exploitanten dienen te nemen (artikel 22, leden 3
en 4)?
9.

Milieu-inspecties (artikel 23)

9.1.

Welke „milieu-inspectieplannen” werden opgesteld? Wat is de inhoud ervan? Waar zijn ze toegankelijk voor het
publiek? Indien ze zijn bekendgemaakt op het internet, deel de link mee (artikel 23, lid 2).

9.2.

Welke „programma’s voor routinematige milieu-inspecties” werden opgesteld? Wat bevatten ze? Waar zijn ze
toegankelijk voor het publiek? Indien ze zijn bekendgemaakt op het internet, deel de link mee (artikel 23, lid 4).

9.3.

Hoe worden de milieurisico’s van de betrokken installaties „systematisch geëvalueerd” teneinde de frequentie van de
bezoeken ter plaatse vast te stellen? Geef een samenvatting van en verwijzing naar alle relevante richtsnoeren
(artikel 23, lid 4).

9.4.

Onder welke omstandigheden worden „niet-routinematige milieu-inspecties” uitgevoerd (artikel 23, lid 5)?

9.5.

Welke informatie bevatten de verslagen van het bezoek ter plaatse typisch? Hoe worden deze verslagen ter kennis
gebracht van de exploitanten? Op welke manier zijn ze toegankelijk voor het publiek? Zijn er omstandigheden
waaronder dergelijke verslagen niet openbaar zijn gemaakt voor het publiek, overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieuinformatie en tot intrekking van Richtlĳn 90/313/EEG van de Raad (1) (artikel 23, lid 6)?

9.6.

Welke mechanismen bestaan er om erop toe te zien dat de exploitanten alle in het verslag van het bezoek ter
plaatse vermelde „noodzakelijke maatregelen” nemen (artikel 23, lid 6)?

10.

Toegang tot informatie en deelneming van het publiek (artikel 24)

10.1. Hoe krijgt het publiek „in een vroeg stadium reële mogelijkheden” tot inspraak in de besluitvorming over afgifte of
bijstelling van de vergunningsvoorwaarden, in het bijzonder waar afwijkingen van artikel 15, lid 4, worden voor
gesteld (artikel 24, lid 1)?
10.2. Hoe wordt informatie ter beschikking gesteld van het publiek (artikel 24, leden 2 en 3)?
10.3. Is alle relevante informatie via het internet ter beschikking gesteld van het publiek (artikel 24, lid 2, onder a), b) en
f), en artikel 24, lid 3, onder a))?
11.

Technieken in opkomst (artikel 27)
Hoe stimuleren de lidstaten de ontwikkeling en de toepassing van technieken in opkomst, in het bijzonder van die
welke in de BBT-referentiedocumenten zijn vermeld (artikel 27, lid 1)?

(1) PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26.
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BIJLAGE II
Vragenlijst over de uitvoering van Richtlijn 2010/75/EU, als bedoeld in artikel 1, derde alinea
Algemene opmerkingen:
a) Het onderzoek bestrijkt de periode van 7 januari 2013 tot en met 31 december 2016.
b) Indien een vraag betrekking heeft op tijdvariabele parameters, dient het antwoord de situatie vanaf 31 december 2016
te weerspiegelen.
MODULE 1 — BIJSTELLING VAN DE UITVOERING
Module 1 — opmerking:
Deze vragen hebben betrekking op de installaties die onder hoofdstuk II van Richtlijn 2010/75/EU vallen.
1.

Uitvoering — wijzigingen
Zijn er sinds de vorige verslagleggingsperiode belangrijke wijzigingen aangebracht aan de uitvoering van Richtlijn
2010/75/EU, in vergelijking met de informatie die werd verstrekt als antwoord op de vragenlijst voor de eerste
verslaglegging krachtens de richtlijn inzake industriële emissies (RIE)? Indien dit het geval is, geef een beschrijving
en motivering van de wijzigingen, met, in voorkomend geval, referenties.

2.

Uitvoering — moeilijkheden
Zijn er moeilijkheden opgetreden bij de toepassing van overeenkomstig artikel 80, lid 1, aangenomen wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen? Indien dit het geval is, beschrijf de moeilijkheden alsook de redenen ervoor.

MODULE 2 — INFORMATIE OVER INDIVIDUELE INSTALLATIES
Module 2 — opmerking:
Verwijzingen naar andere EU-wetgeving zijn enkel bedoeld om aan te geven dat er interactie bestaat. Het is echter niet de
bedoeling de precieze raakvlakken tussen installaties die onder elk van deze regelgevingen vallen, in kaart te brengen.
3.

Verstrek de volgende informatie voor alle installaties die onder hoofdstuk II van Richtlijn 2010/75/EU
vallen („RIE-installaties”)

3.1.

Algemene informatie:
Veld

Beschrijving

3.1.1.

Referentienummer van de RIE-installatie

Unieke installatie-identificatienummer in het kader van
Richtlijn 2010/75/EU.

3.1.2.

Referentienummer van de inrichting die onder Ver
ordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parle
ment en de Raad van 18 januari 2006 betreffende de
instelling van een Europees register inzake de uitstoot
en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot
wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG
van de Raad (1) valt (optioneel)

Ingeval de RIE-installatie volledig of gedeeltelijk onder
Verordening (EG) nr. 166/2006 valt, geef het identifi
catienummer dat wordt gebruikt bij de verslaglegging
van de inrichting overeenkomstig die verordening.

3.1.3.

Referentienummer van de inrichting die onder Richt
lijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van
de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervol
gens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad (2)
valt (optioneel)

Ingeval de RIE-installatie volledig of gedeeltelijk onder
Richtlijn 2012/18/EU valt, geef het unieke identificatie
nummer dat wordt gebruikt in het Seveso Plant Infor
mation Retrieval System (SPIRS).

3.1.4.

Referentienummer van de installatie die onder Richtlĳn
2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling
voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de
Gemeenschap en tot wĳziging van Richtlĳn 96/61/EG
van de Raad (3) valt (optioneel)

Ingeval de IER-installatie volledig of gedeeltelijk onder
Richtlijn 2003/87/EG valt, geef het unieke registratieidentificatienummer van het EU-transactielogboek.

3.1.5.

Naam van de installatie

In een formaat dat compatibel is met het veld „Naam
van de inrichting” dat wordt gebruikt bij de verslagleg
ging overeenkomstig Verordening (EG) nr. 166/2006
(indien mogelijk).

NL

19.12.2012

Publicatieblad van de Europese Unie

Veld

L 349/63

Beschrijving

3.1.6.

Activiteiten die onder Richtlijn 2010/75/EU vallen

Alle in bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU vermelde ac
tiviteiten die in de installatie worden uitgeoefend.

3.1.7.

Andere relevante
2010/75/EU

Geef aan welke van de hoofdstukken III, IV en V van
Richtlijn 2010/75/EU eveneens van toepassing zijn op
de installatie (of op een deel ervan).

3.2.

hoofdstukken

van

Richtlijn

Contactgegevens:
Beschrijving

Veld

3.2.1.

Naam van de exploitant

In een formaat dat compatibel is met het veld „Naam
van het moederbedrijf” dat wordt gebruikt bij de ver
slaglegging overeenkomstig Verordening (EG) nr.
166/2006 (indien mogelijk).

3.2.2.

Adres van de installatie: straat, gemeente, postcode en
land

Overeenkomstig Richtlijn 2007/2/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprich
ting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie
in de Gemeenschap (4), en in een formaat dat compati
bel is met het veld „adres”, „stad/gemeente”, „postcode”,
„land” dat wordt gebruik bij de verslaglegging overeen
komstig Verordening (EG) nr. 166/2006 (indien moge
lijk).

3.2.3.

Breedte- en lengtegraad van de installatie

Overeenkomstig Richtlijn 2007/2/EG en in een formaat
dat compatibel is met het veld „Coördinaten van de
vestigingsplaats” dat wordt gebruikt bij de verslagleg
ging overeenkomstig Verordening (EG) nr. 166/2006
(indien mogelijk).

3.3.

Bevoegde autoriteiten:
Veld

Beschrijving

3.3.1.

Bevoegde autoriteit voor de afgifte van vergunningen

Naam van de bevoegde autoriteit(en) en e-mail
adres(sen).

3.3.2.

Bevoegde autoriteit voor inspectie en handhaving

Naam van de bevoegde autoriteit(en) en e-mail
adres(sen).

3.3.3.

Totaal aantal bezoeken ter plaatse door de bevoegde
autoriteiten (artikel 23, lid 4)

Jaarlijks totaal voor elk van de volgende jaren: 2013,
2014, 2015 en 2016.

3.4.

Informatie over de vergunning:
Veld

Beschrijving

3.4.1.

Een link naar actieve vergunningen

Als vastgesteld in artikel 24, lid 2.

3.4.2.

Is, krachtens artikel 15, lid 4, een afwijking van toe
passing op de installatie?

Ja/Neen

3.4.3.

Werd, overeenkomstig artikel 22, een situatierapport
opgesteld?

Ja/Neen

(1)
(2)
(3)
(4)
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PB
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33 van 4.2.2006, blz. 1.
197 van 24.7.2012, blz. 1.
275 van 25.10.2003, blz. 32.
108 van 25.4.2007, blz. 1.
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MODULE 3 — SECTORALE BENADERING
Module 3 — opmerkingen:
Deze module is van toepassing op installaties voor welke bekendgemaakte besluiten inzake BBT-conclusies aanleiding
hebben gegeven tot toetsing/bijstelling van de vergunning tijdens de verslagleggingsperiode, namelijk installaties waarvan
de hoofdactiviteit valt onder:
— Uitvoeringsbesluit 2012/134/EU van de Commissie van 28 februari 2012 tot vaststelling van de BBT-conclusies (beste
beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële
emissies voor de productie van glas (1), of
— Uitvoeringsbesluit 2012/135/EU van de Commissie van 28 februari 2012 tot vaststelling van de BBT-conclusies (beste
beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële
emissies voor de ijzer- en staalproductie (2).
4.

Vergunningsvoorwaarden (artikel 14)
Werden naast de BBT-conclusies nog andere informatiebronnen aangewend als referentie voor de vaststelling van
de vergunningsvoorwaarden (artikel 14, lid 3)?

5.

Strengere vergunningsvoorwaarden (artikel 14, lid 4, en artikel 18)

5.1.

Welke milieukwaliteitsnormen vereisten strengere voorwaarden dan die welke door toepassing van de beste
beschikbare technieken haalbaar zijn en welke extra voorwaarden werden in de vergunning gesteld (artikel 18)?

5.2.

Geef voorbeelden van andere situaties waar de bevoegde autoriteiten, krachtens artikel 14, lid 4, strengere voor
waarden hebben vastgesteld dan die welke haalbaar zijn door gebruik te maken van de beste beschikbare tech
nieken.

6.

Vaststelling van vergunningsvoorwaarden bij gebrek aan relevante BBT-conclusies (artikel 14, leden 5 en
6)

6.1.

Beschrijf de procedure voor, en geef voorbeelden van, de vaststelling van vergunningsvoorwaarden:
a) op basis van een BBT die niet in een van de desbetreffende BBT-conclusies staat beschreven (artikel 14, lid 5);
b) op basis van een in overleg met de exploitant vastgestelde BBT, omdat de individuele BBT-conclusies niet van
toepassing zijn op „een activiteit of op een type productieproces in een installatie” of „niet alle mogelijke
milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen” (artikel 14, lid 6).

6.2.

Geef voor bovenvermelde voorbeelden aan:
a) waarom de informatie in de BBT-conclusies niet van toepassing was;
b) welke aanvullende informatiebronnen werden aangewend om de BBT vast te stellen;
c) op welke manier bijzondere aandacht werd geschonken aan de in bijlage III bij Richtlijn 2010/75/EU vermelde
criteria.

7.

Emissiegrenswaarden, gelijkwaardige parameters en technische maatregelen (artikel 15)

7.1.

Voor vergunningen waarbij één of meer emissiegrenswaarden, wat betreft waarden, perioden en referentieomstan
digheden, verschillen van de met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus zoals vastgesteld in
de BBT-conclusies (artikel 15, lid 3, onder b)):
a) beschrijf de aard van deze verschillende emissiegrenswaarden en geef voorbeelden;
b) geef voorbeelden, gebruikmakend van het in artikel 14, lid 1, onder d), ii), vermelde overzicht van resultaten,
waaruit blijkt hoe de monitoring van emissies werd gebruikt om te „waarborgen dat de emissies onder normale
bedrijfsomstandigheden niet hoger waren dan de met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissie
niveaus” (artikel 15, lid 3, tweede alinea).

7.2.

Geef voor alle installaties waarvoor een afwijking werd verleend op grond van artikel 15, lid 4, de volgende
informatie:
a) de emissiebronnen waarvoor een afwijking werd verleend;
b) de met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus waarvoor een afwijking werd verleend;
c) de werkelijke emissiegrenswaarden;
d) de toegekende overgangstermijn(en) om te voldoen aan artikel 15, lid 3, indien van toepassing;
e) website(s) die informatie bevat(ten) over de toepassing van afwijkingen op grond van artikel 15, lid 4 (artikel 24,
lid 2, onder f)).

7.3.

Werden er tijdelijke vrijstellingen verleend voor het testen en gebruiken van technieken in opkomst (artikel 15, lid
5)?

(1) PB L 70 van 8.3.2012, blz. 1.
(2) PB L 70 van 8.3.2012, blz. 63.
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8.

Monitoring (artikel 16)

8.1.

Welke frequenties werden in het algemeen in de vergunningen vastgesteld voor de monitoring van emissies naar de
lucht, waterlozingen, emissies in het water/de bodem en andere relevante procesparameters?

8.2.

Hoe werd gebruikgemaakt van de BBT-conclusies om deze frequenties te bepalen?

9.

Toetsing en bijstelling van de vergunningsvoorwaarden (artikel 21)
Vermeld voor alle toetsingen van vergunningen die uiterlijk op 8 maart 2016 niet waren voltooid:
a) de namen van de installaties en de referentienummers van de vergunningen;
b) de redenen waarom de toetsing niet voltooid was;
c) de datum waarop de toetsing voltooid zal zijn.

10.

Andere
Hebt u commentaar over eventuele praktische problemen die u hebt ondervonden bij gebruik van de BBTconclusies voor de twee sectoren die onder het toepassingsgebied van onderhavige module 3 vallen?

MODULE 4 — „MINIMUMVEREISTEN”
11.

Afvalverbranding en meeverbranding
Voor installaties die onder hoofdstuk IV van Richtlijn 2010/75/EU vallen:

11.1. Vermeld de installaties waarvoor de bevoegde autoriteiten uit hoofde van artikel 51, leden 1, 2 of 3, voorwaarden
hebben toegestaan, evenals de concrete toegestane voorwaarden alsmede de uitslagen van de ter zake verrichte
controles (artikel 51, lid 4).
11.2. Verstrek voor elke afvalverbrandingsinstallatie en afvalmeeverbrandingsinstallatie met een capaciteit van 2 ton of
meer per uur:
a) informatie over de werking van en de controle op de installatie;
b) een verslag van het verloop van het verbrandings- of meeverbrandingsproces (met vermelding van bedrijfsuren,
aantal keren dat de installatie is uitgevallen en som van de perioden van uitvallen, indien beschikbaar);
c) niveau van de emissies in de lucht en in water in vergelijking met de emissiegrenswaarden;
d) een beschrijving van de manier waarop deze informatie ter beschikking is gesteld van het publiek, met een link
naar eventuele hiervoor gecreëerde websites (artikel 55, lid 2).
12.

Emissies in oplosmiddelen
Voor installaties die onder hoofdstuk V van Richtlijn 2010/75/EU vallen:

12.1. In gevallen waar lidstaten ervoor hebben gekozen een (als in bijlage VII, deel 5, omschreven) reductieprogramma
toe te passen in plaats van emissiegrenswaarden, welke vorderingen zijn er gemaakt in het bereiken van een
gelijkwaardige emissiebeperking (artikel 59, lid 1, onder b))?
12.2. Vermeld de installaties waarvoor overeenkomstig artikel 59, leden 2 of 3, een vrijstelling werd verleend, evenals de
motivering voor het toekennen van deze vrijstellingen.
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