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I forlængelse af samråd i udvalget den 17. juni fremsendes hermed til udvalgets orientering notat
om status for IPPC-direktivets bestemmelse om spredning af husdyrgødning.
Notatet oversendes til Folketingets Europaudvalg af udenrigsministeren.
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Den 17. juni 2009

Status for IPPC-direktivets bestemmelse om spredning af husdyrgødning
Kommissionens oprindelige forslag indeholdt en bestemmelse om, at spredning af husdyrgødning
uden for staldanlægget også var omfattet af direktivet, dog med en mulighed for at fastsætte kravene – eller nogle af disse - i generelle bestemmelser i stedet for i individuelle godkendelser. Denne
bestemmelse er nu udtaget af formandskabets forslag.
Som anført i samlenotat om sagen, som er oversendt til udvalget den 11. juni, har regeringen støttet bestemmelsen om at spredning af husdyrgødning uden for anlægsområdet skulle medtages i
direktivet. Dette svarer til de danske regler for godkendelse af husdyrbrug, og sikrer, at der ses
samlet på husdyrbrugets miljøaspekter samt giver en mulighed for at inddrage BAT og lokale miljøforhold i reguleringen af spredningen af husdyrgødning.
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I forlængelse af samråd i udvalget den 17. juni fremsendes hermed til udvalgets orientering notat
om EF-domstolens dom C-473/07 af 22. januar 2009 om IPPC-direktivets definition af begrebet
fjerkræ m.m.
Notatet oversendes til Folketingets Europaudvalg af udenrigsministeren.
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IPPC: EF-domstolens dom C-473/07 af 22. januar 2009 om IPPC-direktivets definition
af begrebet fjerkræ m.m.
Sagen, som er en anmodning fra Frankrig om en præjudiciel afgørelse, vedrører om vagtler, agerhøns og duer er omfattet af det nugældende IPPC-direktiv.
Dommens første del fastslår, at begrebet ”fjerkræ” i punkt 6.6 i bilag 1 til det nugældende
IPPC-direktiv skal fortolkes således, at det (også) omfatter vagtler, agerhøns og duer.
I sammenhæng hermed fastslår dommen, at vagtler, agerhøns og duer er omfattet af begrebet ”fjerkræ” i IPPC-direktivet selvom BREF-dokumentet for intensiv fjerkræavl og svineavl ikke omfatter disse fugle. BREF-dokumentet er således ikke bestemmende for, hvad
der er omfattet af direktivet, det giver blot en status over den tekniske viden inden for de
bedst tilgængelige avlsteknikker på en række væsentlige områder.
Der er ikke på nuværende tidspunkt erhvervsmæssig produktion af de pågældende dyretyper i Danmark, hvorfor denne del af dommen ikke har direkte dansk relevans.
Den anden del af dommen vedrører, at IPPC-tærsklerne for, hvornår et husdyrbrug er omfattet, ikke udelukkende må baseres på dyreenheder, men også skal baseres på antallet af
stipladser, som beskrevet i IPPC-direktivets bilag 1 pkt. 6.6.
Danmark har implementeret denne del af direktivet i overensstemmelse med dommen i
husdyrbrugslovens § 12, stk. 1, hvori tærskelværdierne også inkluderer direktivets stipladsbegreb.
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I forlængelse af samråd i udvalget den 17. juni fremsendes hermed til udvalgets orientering notat
om DANVAs høringssvar til IPPC-direktivet om byspildevand.
Notatet oversendes til Folketingets Europaudvalg af udenrigsministeren.
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IPPC: DANVAs høringssvar om byspildevand
Som det fremgår af samlenotatet, har DANVA afgivet en skriftlig kommentar til forslaget til nyt
IPPC-direktiv.
DANVA påpeger, at Kommissionens direktivforslag rejser tvivl om, hvorvidt kommunale renseanlæg er inkluderet i IPPC-direktivets nye anvendelsesområde under punkterne om anlæg til nyttiggørelse af ikke-farligt affald. DANVA finder, at det bør tydeliggøres, at kommunale renseanlæg ikke er
omfattet af IPPC-direktivet, bl.a. fordi disse anlæg allerede er reguleret under byspildevandsdirektivet.
På baggrund af forhandlingerne i rådets arbejdsgruppe har formandskabet i sit ændrede forslag
præciseret, at aktiviteter, der er omfattet af byspildevandsdirektivet (Direktiv 91/271/EØF) ikke skal
medtages under punktet om anlæg til nyttiggørelse af ikke-farligt affald og således ikke skal være
omfattet af det ny IPPC-direktiv.
Byspildevand er i direktiv 91/271/EØF defineret som husspildevand eller en blanding af husspildevand og industrispildevand og/eller regnvand fra befæstede arealer. Da kommunale renseanlæg er
omfattet af dette direktiv er de ikke omfattet af det ny IPPC-direktiv, hvis formandskabets ændring
vedtages.
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I forlængelse af samråd i udvalget den 17. juni fremsendes hermed til udvalgets orientering notat
om status for forhandlingssituationen for IPPC-direktivet.
Notatet oversendes til Folketingets Europaudvalg af udenrigsministeren.
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IPPC: Status for forhandlingssituationen
Kommissionen fremsendte sit forslag til direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet) til Rådet i december 2007. Siden har forslaget været
drøftet på en lang række møder i Rådets arbejdsgruppe og været på dagsorden på to miljørådsmøder.
Der er stadig en række tunge udeståender, som skal løses, hvis det skal lykkes for formandskabet at opnå politisk enighed på rådsmødet.
Der er nu generel tilslutning til at give BREF-dokumenterne en styrket rolle i forhold til det
nugældende direktiv. Men der er fortsat uenighed om bestemmelsen om muligheden for at
fravige BREF’ernes emissionsniveauer i specifikke godkendelser og fastsætte emissionsgrænseværdier, der overstiger de niveauer, der kan sikres ved anvendelse af den bedst
tilgængelige teknik beskrevet i BREF’erne. En del lande er tilfredse med Kommissionens
forslag på dette punkt, mens en mindre gruppe lande, herunder Danmark, arbejder for en
opstramning af bestemmelsen og en anden gruppe arbejder for yderligere fleksibilitet til
medlemslandene til at fravige BREF’ernes emissionsniveauer.
Også spørgsmålet om, hvornår en godkendelse skal tages op til revurdering og eventuel
opdatering deler medlemslandene. En gruppe af medlemslande kan støtte formandskabets
forslag om at der senest 4 år efter vedtagelse af en ny BAT-konklusion skal være sket en
revurdering af godkendelser af virksomhederne i den pågældende kategori og at eventuelle nye vilkår skal være overholdt. Andre grupper ønsker fristen forlænget til 6 eller 8 år eller
det danske forslag om, at der kan sættes frister i de konkrete BAT-konklusioner, der fraviger de 4 år.
Det kan i øvrigt nævnes, at der nu er bred enighed om, at den centrale del af BREFdokumenterne, BAT-konklusionerne, for hver virksomhedskategori fremover skal vedtages
ved en komité-procedure. I dag vedtages BREF-dokumenterne blot af Kommissionen.
Kommissionens forslag om en skærpelse af mindstekravene til emissionsgrænseværdierne
for kraftvarmeværkerne og store fyringsanlæg i 2016 støttes af en gruppe lande, men et
flertal af medlemslandene ønsker at udskyde fristen for eksisterende anlægs overholdelse
af de nye krav eller at indføre undtagelser i en overgangsperiode indtil 2020 eller 2024.
•

På baggrund af forhandlingerne har formandskabet udarbejdet et kompromisforslag,
som indeholder en opt-out mulighed for eksisterende anlæg, dvs. anlæg godkendt før
2002 kan slippe for at overholde de skærpede grænseværdier, hvis de maksimalt er i

drift i 20.000 timer i en 8-årig periode fra 2016 til udgangen af 2023. Det er samtidig en
forudsætning at anlægget lukker ned senest ved udgangen af 2023 og at de indtil da
overholder kravene i det nugældende direktiv.
Samtidig foreslår formandskabet, at fristen for overholdelse af de skærpede grænseværdier på nye anlæg fremrykkes til 2 år efter direktivets vedtagelse, dvs. formodentlig udgangen af 2012.
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