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RECTIFICATIES
Rectificatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/302 van de Commissie van 15 februari 2017 tot
vaststelling van BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU
van het Europees Parlement en de Raad, voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij
(Publicatieblad van de Europese Unie L 43 van 21 februari 2017)
Bladzijde 257, punt 2.1, Ammoniakemissies uit varkensstallen:

Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 21-04-2017

in plaats van:
„10. Van strooisel voorziene hokken Kraamzeugen
met gecombineerde mestproduc
tie (drijfmest en vaste mest).
11. Voeder-/ligboxen op dichte vloer Guste en dragende zeugen
(in het geval van hokken met
strooisel).
lezen:
„10. Van strooisel voorziene hokken Kraamzeugen
met gecombineerde mestproduc
tie (drijfmest en vaste mest).

Om technische en/of economische re
denen mogelijk niet algemeen toepas
baar op bestaande installaties.

11. Voeder-/ligboxen op dichte vloer Guste en dragende zeugen
(in het geval van hokken met
strooisel).

Niet toepasbaar op bestaande installa
ties zonder dichte betonvloeren.”

Bladzijde 277, punt 4.13.1, Technieken voor het verminderen van ammoniakemissies uit stallen voor legkippen,
vleeskuikenouderdieren of pullen:
in plaats van:
„Mestverwijdering door middel van banden (in het De mestbanden worden onder de kooien geplaatst. De frequentie
geval van systemen met verrijkte of niet- verrijkte van verwijdering kan eenmaal per week zijn (met luchtdroging)
kooien) met ten minste:
of meer (zonder luchtdroging). De verzamelband kan worden ge
ventileerd voor het drogen van de mest. Een mestband met waai
— één verwijdering per week met luchtdroging, of ersysteem voor mechanische luchtdroging kan ook worden ge
— twee verwijderingen per week zonder luchtdro bruikt.”
ging.
lezen:
„Stalsysteem

http://www.emis.vito.be

Niet toepasbaar op bestaande installa
ties zonder dichte betonvloeren.”

Omschrijving

Mestverwijdering door middel van banden (in het De mestbanden worden onder de kooien geplaatst. De frequentie
geval van systemen met verrijkte of niet- verrijkte van verwijdering kan eenmaal per week zijn (met luchtdroging)
of meer (zonder luchtdroging). De verzamelband kan worden ge
kooien) met ten minste:
ventileerd voor het drogen van de mest. Een mestband met waai
— één verwijdering per week met luchtdroging, of ersysteem voor mechanische luchtdroging kan ook worden ge
— twee verwijderingen per week zonder luchtdro bruikt.”
ging.

