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IN DE LUCHT DOOR DE SPECIFIEKE INDUSTRIËLE

IPPC-

SECTOR

1.Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en beperking
van de verontreiniging, de zogenaamde IPPC-richtlijn
De richtlijn IPPC heeft tot doel om in de atmosfeer, het water en de bodem, de emissies die afkomstig zijn
van industriële installaties te vermijden of te verkleinen in de shoot van de Gemeenschap met als doel een
hoger niveau te bereiken om het milieu te beschermen.
De geïntegreerde preventie en beperking van de verontreiniging afkomstig van grote industriële installaties
wordt geregeld door richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging
(IPPC-richtlijn).
Die richtlijn bevat bepalingen voor het afleveren van vergunningen aan de industriële inrichtingen op basis
van een geïntegreerde evaluatie van hun milieuprestaties. De betrokken activiteiten zijn opgenomen in
Bijlage I van de richtlijn.
De richtlijn voorziet in de opstelling van een inventaris van de voornaamste emissies en bronnen voor de
inrichtingen met éen of meer activiteiten die zijn opgenomen in Bijlage I van de richtlijn en waarvan de
emissies in het water en de lucht de grenswaarden overschrijden zoals die zijn vastgelegd in
beschikking 2000/479/EG van de commissie inzake de totstandbrenging van een Europees
emissieregister van verontreinigende stoffen (EPER).
De eerste inventaris moet opgesteld zijn tegen juni 2003 en heeft betrekking op de emissiegegevens van
2001. De tweede inventaris moet opgesteld zijn tegen juni 2006 en zal betrekking hebben op de gegevens
van 2004. Vervolgens zal de inventaris jaarlijks moeten worden opgesteld. Hij zal telkens tegen december
van jaar T moeten worden ingediend en zal betrekking hebben op de gegevens van jaar T-1.
Een inrichting moet een inventaris opstellen voor alle activiteiten die in de lijst zijn opgenomen. Als de
inrichting instaat voor activiteiten die niet vermeld staan in bijlage I van de richtlijn, kan al dan niet
geopteerd worden voor het opstellen van de inventaris van emissies.

2.Betrokken polluenten
Het besluit omvat drempelwaarden voor 37 polluenten in de lucht en 26 in het water. In totaal zijn 50
verontreinigende stoffen in de inventaris opgenomen.
De volgende tabel omvat de drempelwaarden voor de 37 polluenten in de lucht.
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Tabel 58.1 : drempelwaarden voor de 37 verontreinigende stoffen in de lucht

3.Betrokken activiteiten
De richtlijn preciseert de activiteiten die in de inventaris moeten worden opgenomen. Het besluit preciseert
de NOSE-P- en SNAP-codes die overeenkomen met iedere activiteit.
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Tabel 58.2 : IPPC-activiteiten, opgenomen in bijlage I van de richtlijn
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4.Activiteiten in het BHG
Het departement "Risicopreventie" heeft een lijst opgesteld van de Brusselse ondernemingen die een IPPCactiviteit uitoefenen. De lijst bevat momenteel 26 ondernemingen.
De departementen "Observatorium" en "Risicopreventie" maken momenteel een raming van de uitstoot door
die onderneming om ze zo al dan niet definitief in de lijst op te nemen.

Bronnen
1.

Guidance document for EPER implementation – European Commission – Directorate General for
Environment – november 2000

Andere fiches in verband hiermee
Schriftje Lucht – basisgegevens voor het plan
•

1. Het DPSIR-model : voor een geïntegreerde aanpak van de bescherming van de luchtkwaliteit

•

2. Vaststellingen

•

3. De internationale overeenkomsten en de gevolgen ervan inzake verschaffing van gegevens - lokale
invloed : bescherming van de volksgezondheid

•

28. Inventarisatie van de atmosferische emissies - het CorinAir model toegepast op Brussel

•

56. Synthese van de atmosferische emissies eigen aan specifieke industriële sectoren

•

59. De bescherming van de luchtkwaliteit
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