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TILSKIPUN RÁÐSINS 1999/13/EB 
frá 11. mars 1999 

um takmörkun á losun rokgjarnra lífrænna efnasambanda vegna notkunar lífrænna leysi-
efna við tiltekna starfsemi og í tilteknum starfsstöðvum(*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 130. gr. s, 

 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar- 
innar (2), 

 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
189. gr. c í sáttmálanum (3), 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Í aðgerðaáætlun Evrópubandalagsins á sviði umhverf-
ismála, sem ráðið ásamt fulltrúum ríkisstjórna aðildar-
ríkjanna samþykkti á fundi í ráðinu, er með ályktunum 
frá 22. nóvember 1973 (4), 17. maí 1977 (5), 7. febrúar 
1983 (6), 19. október 1987 (7) og 1. febrúar 1993 (8) 
lögð áhersla á mikilvægi þess að koma í veg fyrir og 
draga úr loftmengun. 

 

2) Í ályktuninni frá 19. október 1987 er einkum lögð áhersla 
á mikilvægi aðgerða bandalagsins sem meðal annars 

________ 
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 85, 29.3.1999, bls. 1, var nefnd í 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 22/2000 frá 25. febrúar 
2000 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, 
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna. 

(1) Stjtíð. EB C 99, 26.3.1997, bls. 32. 
(2) Stjtíð. EB C 287, 22.9.1997, bls. 55. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 14. janúar 1998 (Stjtíð. EB C 34, 2.2.1998, bls. 

75), sameiginleg afstaða ráðsins frá 16. júní 1998 (Stjtíð. EB C 248, 
7.8.1998, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 21. október 1998 
(Stjtíð. EB C 341, 9.11.1998, bls. 70). 

(4) Stjtíð. EB C 112, 20.12.1973, bls. 1. 
(5) Stjtíð. EB C 139, 13.6.1977, bls. 1. 
(6) Stjtíð. EB C 46, 17.2.1983, bls. 1. 
(7) Stjtíð. EB C 328, 7.12.1987, bls. 1. 
(8) Stjtíð. EB C 138, 1.2.1993, bls. 1. 

beinast að því að beita viðeigandi stöðlum til þess að 
tryggja sem best almannaheilbrigði og umhverfisvernd. 

 

3) Evrópubandalagið og aðildarríki þess eru aðilar að 
bókuninni við samninginn frá 1979 um loftmengun 
sem berst langar leiðir milli landa, þar sem fjallað er 
um varnir gegn losun rokgjarnra, lífrænna 
efnasambanda í því skyni að dregið verði úr flæði 
þeirra yfir landamæri og flæði afleiddra myndefna 
ljósefnafræðilegrar oxunar í þeim tilgangi að vernda 
heilsu manna og umhverfið gegn skaðlegum áhrifum. 

 

4) Mengun, sem á rætur að rekja til rokgjarnra lífrænna 
efnasambanda í einu aðildarríki, hefur oft áhrif á gæði 
lofts og vatns í öðrum aðildarríkjum. Aðgerða á vett-
vangi bandalagsins er þörf, í samræmi við 130. gr. r. 

 

5) Vegna eiginleika lífrænna leysiefna hefur notkun 
þeirra í för með sér, í tiltekinni starfsemi og tilteknum 
stöðvum, að út í andrúmsloftið losna lífræn efna-
sambönd, sem geta skaðað almannaheilbrigði og/eða 
stuðlað að því að ljósoxandi efni, sem eru annaðhvort 
staðbundin eða berast milli landa, myndast á mörkum 
veðrahvolfsins og geta skaðað auðlindir náttúrunnar 
sem eru afar mikilvægar að því er varðar umhverfi og 
efnahag og við sérstök váhrifsskilyrði geta þau haft 
skaðleg áhrif á heilbrigði manna. 

 

6) Mikið ósonmagn hefur hvað eftir annað mælst í 
veðrahvolfinu á síðustu árum og hefur það víða vakið 
áhyggjur vegna þeirra áhrifa sem þetta getur haft á 
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almannaheilbrigði og umhverfið. 

 

7) Því er fyrirbyggjandi aðgerða þörf til að vernda al-
mannaheilbrigði og umhverfið gegn áhrifum losunar 
sérlega skaðlegra efna, sem rekja má til notkunar líf-
rænna leysiefna, svo og að tryggja þann rétt borgar-
anna að búa við hreint og heilnæmt umhverfi. 

 

8) Koma má í veg fyrir eða draga úr losun lífrænna efna-
sambanda í margs konar starfsemi og stöðvum vegna 
þess að nú bjóðast, eða munu bjóðast innan fárra ára, 
önnur og hugsanlega síður skaðleg staðgönguefni. Ef 
ekki tekst að finna heppileg staðgönguefni ætti að 
grípa til annarra tæknilegra ráðstafana til að draga úr 
losun út í umhverfið að svo miklu leyti sem það er 
hagkvæmt og tæknilega gerlegt. 

 

9) Draga ber úr, að svo miklu leyti sem það er tæknilega 
gerlegt, notkun lífrænna leysiefna og losun lífrænna 
efnasambanda sem hafa alvarlegust áhrif á almanna-
heilbrigði. 

 

10) Þær stöðvar og ferli, sem heyra undir þessa tilskipun 
og eru ekki leyfisskyld samkvæmt löggjöf banda-
lagsins eða innlendri löggjöf, ber að minnsta kosti að 
skrásetja. 

 

11) Þar sem við á ber að aðlaga stöðvar og starfsemi í 
rekstri þannig að þær uppfylli, innan hæfilegs frests, 
þær kröfur sem gerðar eru til nýrra stöðva og nýrrar 
starfsemi. Fresturinn skal samræmast tímaáætlunum til 
að fara að ákvæðum tilskipunar ráðsins 96/61/EB frá 
24. september 1996 um samþættar mengunarvarnir og 
eftirlit með mengun (1). 

 

12) Meginreglan er sú að þegar gerðar eru umtalsverðar 
breytingar á starfsstöðvum í rekstri skal sá hluti þeirra, 
sem tekur umtalsverðum breytingum, uppfylla sömu 
staðla og gilda um nýjar stöðvar.  

 

13) Lífræn leysiefni eru notuð í margs konar stöðvum og 
starfsemi og því ber að skilgreina sérstakar kröfur, auk 
almennra krafna, og jafnframt skilgreina viðmiðunar-
mörk um stærð stöðvanna og umfang þeirrar starfsemi 
sem fellur undir ákvæði þessarar tilskipunar. 

 

14) Víðtæk vernd umhverfisins krefst þess að sett séu 
mörk um losun lífrænna efnasambanda og að þau séu 
virt, ásamt reglum um viðeigandi rekstrarskilyrði, í 
samræmi við meginregluna um bestu fáanlegu tækni, 
fyrir tilteknar stöðvar og tiltekna starfsemi innan 
bandalagsins þar sem lífræn leysiefni eru notuð. 

________ 
(1) Stjtíð. EB L 257, 10.10.1996, bls. 26. 

15) Aðildarríkjum er heimilt, í sumum tilvikum, að veita 
rekstraraðilum undanþágu frá ákvæðum um við-
miðunarmörk fyrir losun í krafti þess að draga má úr 
losun í sama mæli með öðrum ráðstöfunum, svo sem 
með því að nota vörur eða tækni þar sem lítil eða engin 
leysiefni eru notuð. 

 

16) Taka ber viðeigandi tillit til ráðstafana sem miða að 
því að draga úr losun og samþykktar eru áður en til-
skipun þessi öðlast gildi. 

 

17) Hugsanlegt er að ná megi þeim markmiðum, sem sett 
eru með þessari tilskipun, með öðrum og hagkvæmari 
aðferðum til að draga úr losun en að framfylgja sam-
ræmdum ákvæðum um viðmiðunarmörk fyrir losun. 
Aðildarríkjum er því heimilt að veita stöðvum í rekstri 
undanþágu frá ákvæðum um viðmiðunarmörk fyrir 
losun að því tilskildu að þau hrindi í framkvæmd inn-
lendri áætlun sem gerir þeim kleift, innan þeirrar tíma-
áætlunar sem sett er um framkvæmd þessarar tilskip-
unar, að draga, í að minnsta kosti sama mæli, úr losun 
lífrænna efnasambanda frá þeirri starfsemi og þeim 
stöðvum. 

 

18) Ekki er heimilt undir neinum kringumstæðum að veita 
stöðvum í rekstri, sem tilskipun 96/61/EB nær til og 
heyra undir innlenda áætlun, undanþágu frá ákvæðun-
um þeirrar tilskipunar, þar á meðal 4. mgr. 9. gr. 

 

19) Í mörgum tilvikum er heimilt að setja litlum og 
meðalstórum, nýjum stöðvum og stöðvum í rekstri 
nokkuð vægari kröfur til að viðhalda samkeppnishæfni 
þeirra. 

 

20) Í efnalaugum er viðeigandi krafa að engin losun eigi 
sér stað, með fyrirvara um sérstakar undanþágur.  

 

21) Nauðsynlegt er að hafa eftirlit með losuninni, þar á 
meðal með því að beita mælitækni, í þeim tilgangi að 
meta massastyrk eða magn þeirra mengunarefna sem 
heimilt er að losa út í umhverfið. 

 

22) Rekstraraðilum ber að draga úr losun lífrænna leysi-
efna, meðal annars dreifðri losun, og losun lífrænna 
efnasambanda. Áætlun um meðhöndlun leysiefna er 
mikilvægt tæki til þess að sannprófa þetta. Þrátt fyrir 
að unnt sé að láta í té leiðbeiningar er áætlunin um 
meðhöndlun leysiefna skemmra á veg komin en svo að 
ákvarða megi starfsaðferðir bandalagsins. 

 

23) Aðildarríkin verða að ákvarða málsmeðferð, sem ber 
að fylgja, og ráðstafanir, sem grípa ber til, ef farið er 
yfir viðmiðunarmörk fyrir losun. 
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24) Framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum ber að 
vinna saman til þess að tryggja að upplýsingum sé 
miðlað um framkvæmd þessarar tilskipunar og um 
framfarir hvað varðar hugsanleg staðgönguefni. 

 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

 

1. gr. 
 

Markmið og gildissvið 
 
Markmiðið með þessari tilskipun er að koma í veg fyrir eða 
draga úr beinum og óbeinum áhrifum frá losun rokgjarnra 
lífrænna efnasambanda út í umhverfið, einkum út í andrúms-
loftið, sem og hugsanlegri hættu sem heilsu manna er búin, 
með því að kveða á um ráðstafanir og þá málsmeðferð sem 
ber að beita vegna starfsemi af því tagi sem skilgreind er í 
I. viðauka, að því marki sem slík starfsemi er yfir þeim 
þröskuldsgildum fyrir notkun leysiefna sem eru tilgreind í 
II. viðauka. 

 

2. gr. 
 

Skilgreiningar 
 
Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 
 
1. stöð: staðbundin tæknieining þar sem fram fer ein eða 

fleiri tegundir starfsemi sem fellur undir gildissviðið sem 
skilgreint er í I. viðauka og hver önnur starfsemi er gæti 
haft áhrif á losun og tengist með beinum og tæknilegum 
hætti þeirri starfsemi sem fram fer á staðnum; 

 
2. stöð í rekstri: stöð, sem er annaðhvort í rekstri eða hefur 

fengið leyfi, í samræmi við lög, sem eru í gildi fyrir þann 
dag sem þessi tilskipun kemur til framkvæmda, eða stöð, 
sem sótt hefur verið um leyfi fyrir með fullgildri umsókn 
eða hefur verið skráð, að mati lögbærs yfirvalds, enda 
hefjist starfsemi stöðvarinnar eigi síðar en einu ári eftir 
þann dag sem þessi tilskipun kemur til framkvæmda; 

 
3. lítil stöð: stöð sem fellur undir lægstu þröskuldsgildi, 

sem eru tilgreind í 1., 3., 4., 5., 8., 10., 13., 16. eða 
17. lið II. viðauka A eða stöð þar sem önnur starfsemi, 
sem kveðið er á um í II. viðauka A, fer fram og notkun 
leysiefna er undir10 tonnum á ári; 

 
4. umtalsverð breyting: 

— þegar í hlut á stöð, sem heyrir undir gildissvið til-
skipunar 96/61/EB, gildir skilgreiningin sem kveðið 
er á um í þeirri tilskipun; 

— þegar í hlut á lítil stöð merkir þetta breytingu á nafnaf-
köstum sem hefur í för með sér meira en 25% aukningu 
á losun rokgjarnra lífrænna efnasambanda. Hver sú 
breyting sem getur, að mati lögbærs yfirvalds, haft veru-
lega neikvæð áhrif á heilsu manna eða umhverfið telst 
einnig umtalsverð breyting; 

 

— fyrir allar aðrar stöðvar merkir þetta breytingu á 
nafnafköstum sem hefur í för með sér meira en 10% 
aukningu á losun rokgjarnra lífrænna efnasambanda. 
Hver sú breyting sem getur, að mati lögbærs yfir-
valds, haft verulega neikvæð áhrif á heilsu manna 
eða umhverfið telst einnig umtalsverð breyting; 

 

5. lögbært yfirvald: yfirvald eða yfirvöld eða aðilar er sjá 
skulu um, samkvæmt lagaákvæðum aðildarríkjanna, að 
uppfylla þær skyldur sem af þessari tilskipun leiðir; 

 

6. rekstraraðili: einstaklingur eða lögpersóna sem rekur eða 
stýrir stöð eða, þar sem kveðið er á um slíkt í innlendum 
lögum, hefur fengið í hendur fjárhagslegt úrskurðarvald 
yfir tæknilegri starfsemi stöðvarinnar; 

 

7. leyfi: skrifleg ákvörðun þar sem lögbært yfirvald veitir 
leyfi til að reka stöð, í heild eða að hluta; 

 

8. skráning: málsmeðferð, tilgreind í löggerningi, sem felur 
í sér að rekstraraðili skal að minnsta kosti tilkynna til 
lögbærs yfirvalds að hann hyggist starfrækja stöð eða 
stunda starfsemi sem fellur undir gildissvið þessarar 
tilskipunar; 

 

9. losun: hvers kyns slepping rokgjarnra lífrænna efnasam-
banda frá stöð út í umhverfið; 

 

10. dreifð losun: hvers kyns losun rokgjarnra lífrænna efna-
sambanda, önnur en með úrgangslofti, út í andrúmsloft, 
jarðveg eða vatn, ásamt, nema kveðið sé á um annað í 
II. viðauka A, losun leysiefna sem finnast í hvers kyns 
vörum. Dreifð losun nær einnig yfir óbeislaða losun sem 
berst út í umhverfið úti fyrir um glugga, dyr, loft-
rásartúður og önnur op af svipuðu tagi; 

 

11. úrgangsloft: endanleg losun loftkenndra efna, sem 
innihalda rokgjörn lífræn efnasambönd eða önnur meng-
unarefni, út um reykháf eða hreinsibúnað út í andrúms-
loftið. Rúmmál flæðis skal gefa upp í m³/klst. við staðal-
aðstæður; 

 

12. samanlögð losun: summan af dreifðri losun og losun 
úrgangslofts; 
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13. viðmiðunarmörk fyrir losun: massi rokgjarnra lífrænna 
efnasambanda, gefinn upp sem tilteknar færibreytur, 
styrkleiki, hundraðshluti og/eða losunarmagn, reiknað 
við staðalaðstæður, N, sem óheimilt er að fara yfir á einu 
eða fleiri tímabilum; 

 

14. efni: sérhvert frumefni og sambönd þeirra, hvort sem þau 
eru í náttúrulegri mynd eða framleidd og hvort sem þau 
eru í föstu, fljótandi eða loftkenndu ástandi; 

 

15. efnablanda: blanda eða lausn gerð úr tveimur eða fleiri 
efnum; 

 

16. lífrænt efnasamband: sérhvert efnasamband sem inni-
heldur að minnsta kosti frumefnið kolefni og eitt eða 
fleiri eftirtalinna efna: vetni, halógen, súrefni, brenni-
stein, fosfór, kísil eða köfnunarefni, að undanskildum 
kolefnisoxíðum og ólífrænum karbónötum og bíkarbón-
ötum; 

 

17. rokgjarnt lífrænt efnasamband: sérhvert lífrænt efnasam-
band sem við 293,15 K hefur gufuþrýsting sem er  
0,01 kPa eða meiri eða er rokgjarnt í svipuðum mæli við 
þær notkunaraðstæður sem um ræðir. Í þessari tilskipun 
ber að líta á þann hluta kreósóts sem fer yfir þennan 
gufuþrýsting við 293,15 K sem rokgjarnt lífrænt efna-
samband; 

 

18. lífrænt leysiefni: sérhvert rokgjarnt lífrænt efnasamband 
sem er notað eitt sér eða í sambandi við önnur efni, án 
þess að verða fyrir efnabreytingum, til að leysa upp 
hráefni, afurðir eða úrgangsefni eða er notað sem 
hreinsiefni til að leysa upp mengunarefni eða sem leysi-
efni, dreifiefni, seigjustillandi efni, yfirborðsspennustill-
andi efni, mýkiefni eða rotvarnarefni; 

 

19. halógenað lífrænt leysiefni: sérhvert lífrænt leysiefni sem 
inniheldur að minnsta kosti eina frumeind af brómi, 
klóri, flúri eða joði í hverri sameind; 

 

20. efni til yfirborðsmeðferðar: sérhver efnablanda, sem er 
notuð til að skreyta eða vernda yfirborðsfleti eða notuð 
til að þekja yfirborð í öðrum tilgangi, þar á meðal öll 
lífræn leysiefni eða efnablöndur sem innihalda lífræn  
leysiefni sem eru nauðsynleg til að tryggja rétta notkun 
viðkomandi efnablöndu; 

 

21. lím: sérhver efnablanda, sem er notuð til að festa saman 
mismunandi framleiðsluhluta, þar á meðal öll lífræn 
leysiefni eða efnablöndur sem innihalda lífræn leysiefni 
sem eru nauðsynleg til að tryggja rétta notkun 
viðkomandi efnablöndu; 

 

22. farfi: sérhver efnablanda, sem er notuð í prentiðnaði til 
að prenta texta eða myndir á flöt, þar á meðal öll lífræn 

leysiefni eða efnablöndur sem innihalda lífræn leysiefni 
sem eru nauðsynleg til að tryggja rétta notkun farfans; 

 

23. lakkmálning: gagnsætt yfirborðslag; 

 

24. notkun: heildarílag lífrænna leysiefna í stöð á almanaks-
ári, eða sérhverju öðru 12 mánaða tímabili, að frádregnu 
því magni rokgjarnra lífrænna leysiefna sem er endur-
heimt til endurnotkunar; 

 

25. ílag: magn lífrænna leysiefna ásamt því magni þeirra 
sem finnst í efnablöndum sem eru notaðar við tiltekna 
starfsemi, þar á meðal leysiefni sem eru endurunnin 
innan stöðvarinnar og utan og sem eru reiknuð með í 
hvert sinn sem þau eru notuð til að reka starfsemina; 

 

26. endurnotkun lífrænna leysiefna: notkun lífrænna leysi-
efna sem eru endurheimt í stöð í tæknilegum eða 
viðskiptalegum tilgangi, þar með talin notkun þeirra sem 
eldsneytis, en að frádregnu því magni þessara 
endurheimtu lífrænu leysiefna sem er fargað endanlega 
sem úrgangi; 

 

27. massaflæði: magn rokgjarnra lífrænna leysiefna sem er 
sleppt út, gefið upp í massaeiningu á klukkustund; 

 

28. nafnafköst: hámarksmassaílag lífrænna leysiefna í stöð, 
reiknað sem meðaltal á dag, að því tilskildu að stöðin sé 
rekin við eðlileg afköst, sem hún er hönnuð fyrir; 

 

29. eðlilegur rekstur: sá tími sem rekstur eða starfsemi fer 
fram í stöðinni, að undanskildum þeim tíma sem fer í að 
ræsa stöðina og stöðva rekstur hennar, svo og þeim tíma 
sem fer í að sinna viðhaldi búnaðar; 

 

30. stýrðar aðstæður: rekstraraðstæður stöðvar þar sem því 
er stýrt hvernig þeim rokgjörnu lífrænu leysiefnum, sem 
losna við starfsemi hennar, er safnað saman og sleppt út, 
annaðhvort út um skorstein eða hreinsibúnað, þannig að 
þau losna ekki í heild sem dreifð losun; 

 

31. staðalaðstæður: aðstæður þar sem hiti er 273,15 K og 
loftþrýstingur 101,3 kPa; 

 

32. meðaltal 24 klukkustunda: reiknað meðaltal allra gildra 
aflestra sem fara fram á 24 klukkustunda tímabili í eðli-
legum rekstri; 

 

33. ræsing og stöðvun rekstrar: rekstur meðan starfsemi eða 
notkun hluta tækjabúnaðar eða notkun geymis er hafin 
eða henni hætt eða sami búnaður er settur í lausagang 
eða lausagangur stöðvaður. Ekki skal líta á reglubundnar 
sveiflur í starfsemi sem ræsingu eða stöðvun rekstrar. 
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3. gr. 
 

Kröfur til nýrra stöðva 
 
Aðildarríkjunum ber að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir 
til að tryggja að: 
 
1. allar nýjar stöðvar uppfylli ákvæði 5., 8. og 9. gr.; 
 
2. allar nýjar stöðvar, sem heyra ekki undir tilskipun 

96/61/EB, séu skráðar eða öðlist tilskilið leyfi áður en 
rekstur þeirra hefst. 

 

4. gr. 
 

Kröfur til stöðva í rekstri 
 
Með fyrirvara um tilskipun 96/61/EB ber aðildarríkjunum að 
samþykkja nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að: 
 
1. stöðvar í rekstri uppfylli ákvæði 5., 8. og 9. gr. eigi síðar 

en 31. október 2007; 
 
2. allar stöðvar í rekstri skulu hafa verið skráðar eða hafa 

fengið leyfi eigi síðar en 31. október 2007; 
 
3. þær stöðvar, sem viðurkenna á eða skrá í samræmi við 

skerðingaráætlun II. viðauka B, tilkynni það lögbærum 
yfirvöldum eigi síðar en 31. október 2005; 

 
4. ef stöð: 

— tekur umtalsverðum breytingum, eða 

— fellur undir gildissvið þessarar tilskipunar í fyrsta 
sinn í kjölfar umtalsverðra breytinga, 

 
skal líta á þann hluta stöðvarinnar, sem tekur umtalsverð-
um breytingum, annaðhvort sem nýja stöð eða stöð í 
rekstri, að því tilskildu að samanlögð losun allrar stöðv-
arinnar verði ekki meiri en hún hefði orðið ef litið hefði 
verið á þann hluta hennar, sem tók umtalsverðum breyt-
ingum, sem nýja stöð. 

 

5. gr. 
 

Kröfur 
 
1. Aðildarríkjum ber að gera viðeigandi ráðstafanir, ann-
aðhvort með sérstökum skilyrðum í skilmálum leyfisins eða 
með almennum, bindandi reglum, til að tryggja að ákvæði 
2. til 12. mgr. verði uppfyllt. 
 
2. Allar stöðvar skulu uppfylla ákvæði um: 
 
a)  annaðhvort viðmiðunarmörk fyrir losun úrgangslofts og 

viðmiðunarmörk fyrir dreifða losun eða viðmiðunarmörk 

fyrir heildarlosun og aðrar kröfur sem mælt er fyrir um í 
II. viðauka A, 

 eða 

b)  kröfurnar samkvæmt skerðingaráætluninni sem mælt er 
fyrir um í II. viðauka B. 

 

3. a) Hvað varðar dreifða losun skulu aðildarríkin nota 
viðmiðunarmörk fyrir dreifða losun sem viðmiðunar-
mörk fyrir losun stöðva. Þegar sýnt hefur verið fram 
á, svo lögbæru yfirvaldi þyki fullnægjandi, að ekki sé 
gerlegt af tæknilegum eða efnahagslegum ástæðum 
að láta þessi viðmiðunarmörk gilda er hinu lögbæra 
yfirvaldi heimilt að veita undanþágu fyrir við-
komandi stöð, að því tilskildu að ólíklegt sé að það 
skapi verulega hættu fyrir heilsu manna eða umhverf-
ið. Í tengslum við hverja undanþágu skal rekstraraðili 
sýna fram á, svo lögbæru yfirvaldi þyki fullnægjandi, 
að notuð sé fullkomnasta tækni sem völ er á. 

 b) Undanþiggja má starfsemi, sem verður ekki rekin við 
stýrðar aðstæður, ákvæðum um eftirlit í II. viðauka 
A, að því tilskildu að það komi skýrt fram í þeim 
viðauka. Síðan ber að styðjast við skerðingar-
áætlunina í II. viðauka B nema sýnt hafi verið fram á, 
svo lögbæru yfirvaldi þyki fullnægjandi, að sá kostur 
sé hvorki tæknilega né efnahagslega gerlegur. Ef sú 
er raunin ber rekstraraðila að sýna fram á, svo 
lögbæru yfirvaldi þyki fullnægjandi, að notuð sé full-
komnasta tækni sem völ er á. 

 

Aðildarríkin skulu gefa framkvæmdastjórninni skýrslu um 
undanþáguna sem varðar a- og b-liði í samræmi við ákvæði 
11. gr. 

 

4. Hvers kyns hreinsibúnaður, sem settur er upp í stöðvum 
er nýta sér ekki skerðingaráætlunina eftir þann dag sem til-
skipun þessi kemur til framkvæmda, skal uppfylla allar kröf-
ur sem tilgreindar eru í II. viðauka A. 

 

5. Stöðvar, þar sem tvær eða fleiri tegundir starfsemi fara 
fram og sérhver tegund starfseminnar fer yfir þröskulds-
gildin í II. viðauka A, skulu: 

a)  að því er varðar þau efni, sem eru tilgreind í 6., 7. og 
8. mgr., uppfylla kröfur í téðum málsgreinum með tilliti 
til hverrar starfsemi um sig; 

b)  að því er varðar önnur efni, annaðhvort: 

 i) uppfylla kröfur í 2. mgr. með tilliti til hverrar starf-
semi um sig, eða 

ii) ekki losa samanlagt meira en þær hefðu gert ef 
ákvæðum í i-lið hefði verið beitt. 
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6. Í stað efna eða efnablandna, sem innihalda rokgjörn líf-
ræn efnasambönd og eru vegna þeirra flokkuð samkvæmt 
tilskipun 67/548/EBE (1) sem krabbameinsvaldar, stökk-
breytivaldar eða æxlunarskaðvaldar, og sem fá eða ættu að 
fá hættusetningarnar H45, H46, H49, H60 og H61, ætti að 
taka í notkun svo fljótt sem auðið er, eftir því sem framast er 
kostur og með hliðsjón af þeim leiðbeiningum sem fram 
koma í 1. mgr. 7. gr, önnur efni eða efnablöndur sem eru 
ekki jafn skaðleg. 

7. Fyrir losun rokgjarnra lífrænna efna, sem um getur í 
6. mgr., gildir að þar sem samanlagt massaflæði þeirra 
efnasambanda, sem gefa tilefni til þeirra merkinga sem um 
getur í þeirri málsgrein, er jafnt og eða meira en 10 g/klst. 
skulu viðmiðunarmörk fyrir losun vera 2 mg/Nm3. 
Viðmiðunarmörkin fyrir losun vísa til massasummu 
einstakra efnasambanda. 

8. Fyrir losun á halógenuðum, rokgjörnum lífrænum efna-
samböndum, sem eru merkt með hættusetningunni H40, þar 
sem samanlagt massaflæði þeirra efnasambanda, sem gefa 
tilefni til þess að merkt er með hættusetningunni H40, er 
jafnt og eða meira en 100 g/klst., skulu viðmiðunarmörk 
fyrir losun vera 20 mg/Nm3. Viðmiðunarmörkin fyrir losun 
vísa til massasummu einstakra efnasambanda. 

Stýra ber losun rokgjarnra lífrænna efnasambanda, sem um 
getur í 6. og 8. mgr., eins og um væri að ræða losun frá stöð 
við stýrðar aðstæður, að svo miklu leyti sem það er tækni-
lega og efnahagslega gerlegt, til að standa vörð um heilsu 
manna og vernda umhverfið. 

9. Losun þeirra rokgjörnu, lífrænu efnasambanda sem fá 
eða ættu að fá, eftir að tilskipun þessi öðlast gildi, eina af 
þeim hættusetningum sem um getur í 6. og 8. mgr., skal vera 
í samræmi við þau viðmiðunarmörk fyrir losun, sem kveðið 
er á um í 7. og 8. mgr., svo fljótt sem við verður komið. 

10. Grípa ber til allra viðeigandi varúðarráðstafana til að 
draga sem mest má verða úr losun við ræsingu og stöðvun. 

11. Stöðvar í rekstri sem starfrækja þann hreinsibúnað sem 
er fyrir hendi og samræmast eftirfarandi ákvæðum um við-
miðunarmörk fyrir losun: 

— 50 mg C/Nm³ ef um brennslu er að ræða, 

— 150 mg C/Nm³ ef um hvers kyns annan hreinsibúnað er 
að ræða, 

skulu undanþegnar þeim viðmiðunarmörkum fyrir losun úr-
gangslofts, sem tilgreind eru í II. viðauka A, í 12 ár frá þeim 

________ 
(1) Stjtíð. EB 196, 16.8.1967, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/98/EB (Stjtíð. L 355, 30.12.1998, 
bls. 1). 

degi, sem um getur í 15. gr., að því tilskildu að samanlögð 
losun allrar stöðvarinnar sé ekki meiri en hún hefði orðið að 
uppfylltum öllum kröfum sem tilgreindar eru í töflunni. 
 
12. Hvorki skerðingaráætlunin né beiting 11. mgr. eða 6. gr. 
leysa stöðvar, sem hleypa út þeim efnum sem tilgreind eru í 
6., 7. og 8. mgr., undan þeirri kvöð að uppfylla þær kröfur 
sem kveðið er á um í þeim málsgreinum. 
 
13. Ef áhættumat fer fram, í samræmi við reglugerð ráðs-
ins (EBE) nr. 793/93 (2) og reglugerð framkvæmdastjórnar-
innar (EB) nr. 1488/94 (3) eða tilskipun ráðsins 67/548/EBE 
og tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 93/67/EBE (4), á ein-
hverju þeirra efna, sem gefa tilefni til merkinganna H40, 
H60 eða H61 og lúta eftirliti samkvæmt þessari tilskipun, 
skal framkvæmdastjórnin taka niðurstöðu áhættumatsins til 
umfjöllunar og grípa til viðeigandi ráðstafana sem nauðsyn-
legar geta talist. 

 

6. gr. 
 

Innlendar áætlanir 
 
1. Með fyrirvara um tilskipun 96/61/EB er aðildarríkjum 
heimilt að skilgreina og framkvæma innlendar áætlanir til að 
draga úr losun sem fylgir þeirri starfsemi og þeim iðjuverum 
sem 1. gr. tekur til, að undanskilinni starfsemi 4 og 11 sem 
kveðið er á um í II. viðauka A. Óheimilt er, í krafti innlendr-
ar áætlunar, að undanskilja nokkra aðra starfsemi frá gildis-
sviði þessarar tilskipunar. Þessar áætlanir skulu leiða til að 
minnsta kosti jafnmikillar skerðingar á árlegri losun rok-
gjarnra lífrænna efnasambanda frá stöðvum í rekstri, sem 
þessi tilskipun tekur til, og innan sömu tímamarka, og náðst 
hefði ef beitt hefði verið þeim viðmiðunarmörkum um losun, 
sem kveðið er á um í 2. og 3. mgr. 5 gr. og II. viðauka, á 
gildistíma innlendu áætlunarinnar. Leggja ber innlendu áætl-
unina, uppfærða ef nauðsyn krefur, á ný fyrir framkvæmda-
stjórnina á þriggja ára fresti. 
 
Aðildarríki, sem skilgreinir innlendar áætlanir og fram-
kvæmir þær, er heimilt að veita stöð í rekstri undanþágu frá 
þeim ákvæðum um viðmiðunarmörk fyrir losun sem mælt er 
fyrir um í 2. og 3. mgr. 5. gr. og II. viðauka. Í innlendri 
áætlun má ekki, undir neinum kringumstæðum, undanþiggja 
stöð í rekstri þeim ákvæðum sem mælt er fyrir um í tilskipun 
96/61/EB. 
 
2. Í innlendri áætlun skal vera skrá yfir þær ráðstafanir 
sem gerðar hafa verið eða grípa ber til í því skyni að tryggja 
að ná megi þeim markmiðum sem tilgreind eru í 1. mgr., svo 
og nákvæm greinargerð um tilhögun eftirlits með 
fyrirhugaðri áætlun. Í henni skulu einnig vera bindandi 
bráðabirgðamarkmið sem lúta að skerðingu á losun og á 
grundvelli þeirra skal vera hægt að meta hversu miðar að 

________ 
(2) Stjtíð. EB L 84, 5.4.1993, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 161, 29.6.1994, bls. 3. 
(4) Stjtíð. EB L 227, 8.9.1993, bls. 9. 
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ná markmiðunum í 1. mgr. Hún skal samrýmast viðkomandi, 
gildandi löggjöf bandalagsins, þar á meðal viðeigandi 
ákvæðum þessarar tilskipunar, og skal fela í sér:  

—  skilgreiningu á þeirri tegund eða þeim tegundum starf-
semi sem áætlunin tekur til, 

—  þá skerðingu á losun sem stefnt er að ná fram í þessari 
starfsemi og sem svarar til þeirrar skerðingar sem náðst 
hefði ef viðmiðunarmörkin fyrir losun, sem tilgreind eru 
í 1. mgr., hefðu gilt, 

— fjölda þeirra stöðva sem áætlunin hefur áhrif á og saman-
lögð losun þeirra og samanlögð losun í hverri einstakri 
tegund starfsemi. 

 
Í áætluninni skal einnig vera nákvæm lýsing á þeim gjörn-
ingum sem nauðsynlegir eru til að ná fram þeim kröfum sem 
settar eru fram, sönnun fyrir því að unnt sé að framfylgja 
gjörningunum og nákvæmar upplýsingar um hvernig fylgst 
verður með því að farið verði eftir áætluninni. 
 
3. Aðildarríkinu ber að leggja áætlunina fyrir fram-
kvæmdastjórnina. Með áætluninni skulu vera nauðsynleg 
fylgiskjöl, sem færa sönnur á að markmið 1. mgr. muni nást, 
svo og öll önnur skjöl sem framkvæmdastjórnin fer 
sérstaklega fram á að fá afhent. Innlenda áætlunin skal gilda 
áfram um stöðvar í rekstri sem taka umtalsverðum breyt-
ingum, að því tilskildu að þær hafi verið hluti af áætluninni 
áður en þær tóku þessum umtalsverðu breytingum. 

 
4. Aðildarríkið skal tilnefna innlent yfirvald sem ber að 
safna saman og meta þær upplýsingar sem krafist er sam-
kvæmt 3. mgr. og að annast framkvæmd innlendu áætlunar-
innar. 

 
5. a) Framkvæmdastjórninni ber, eigi síðar en ári eftir að 

tilskipun þessi öðlast gildi, að upplýsa nefndina, sem 
um getur í 13. gr., um þær viðmiðanir sem gilda 
skulu við mat á innlendum áætlunum. 

 b) Ef framkvæmdastjórnin er þess ekki fullviss, þegar 
hún fer yfir áætlunina eða þá áætlun sem lögð er 
fram á ný eða þegar hún metur framvinduskýrslur 
sem aðildarríkið leggur fram samkvæmt 11. gr., að 
markmið áætlunarinnar muni nást innan tilskilins 
frests ber henni að upplýsa aðildarríkið og þá nefnd, 
sem um getur í 13. gr., um álit sitt og færa rök fyrir 
því. Framkvæmdastjórninni ber að gera það innan 
sex mánaða frá því að hún tók við áætluninni eða 
skýrslunni. Aðildarríkinu ber þá, innan þriggja mán-
aða, að tilkynna framkvæmdastjórninni og nefndinni 
um þær ráðstafanir til úrbóta sem það hyggst gera til 
að tryggja að markmiðin náist. 

 
6. Ef framkvæmdastjórnin kemst að þeirri niðurstöðu, inn-
an sex mánaða frá því að tilkynnt er um ráðstafanir til úr-
bóta, að þessar ráðstafanir nægi ekki til að tryggja að mark-
mið áætlunarinnar náist innan tilskilins frests skal aðildarrík-
ið uppfylla þær kröfur, sem kveðið er á um í 2. og 3. mgr. 
5. gr. og II. viðauka, innan þess frests sem er tilgreindur fyrir 

stöð í rekstri í þessari tilskipun. Framkvæmdastjórninni ber 
að upplýsa nefndina, sem um getur í 13. gr., um ákvörðun 
sína. 

 

7. gr. 
 

Staðgönguefni 
 
1. Framkvæmdastjórninni ber að sjá til þess að aðildar-
ríkin og þeir aðilar sem reka viðkomandi starfsemi skiptist á 
upplýsingum um notkun lífrænna efna og hugsanleg stað-
gönguefni. Framkvæmdastjórnin skal taka afstöðu til atriða 
er varða: 

—  notagildi, 

—  hugsanleg áhrif á heilsu manna og einkum váhrif í starfi, 

—  hugsanleg áhrif á umhverfið og 

—  efnahagslegar afleiðingar, einkum kostnað og ávinning 
af öðrum valkostum 

 
í því augnamiði að veita leiðsögn um notkun efna og tækni 
sem hefur minnstu hugsanlegu áhrif á loft, vatn, jarðveg, 
vistkerfi og heilsu manna. Í kjölfar upplýsingaskipta skal 
framkvæmdastjórnin birta leiðbeiningar fyrir hverja tegund 
starfsemi fyrir sig. 
 
2. Aðildarríkjunum ber að tryggja að tillit sé tekið til leið-
beininganna, sem um getur í 1. mgr., við leyfisveitingu og 
mótun hinna almennu bindandi reglna. 

 

8. gr. 
 

Eftirlit 
 
1. Aðildarríkjum ber að taka upp þá kröfu að rekstraraðili 
stöðvar, sem tilskipun þessi nær til, skuli, árlega eða þegar 
þess er óskað, láta viðkomandi lögbæru yfirvaldi í té gögn 
sem gera því kleift að staðfesta að farið sé að tilskipun 
þessari. 
 
2. Til að kröfur um viðmiðunarmörk fyrir losun séu upp-
fylltar skulu aðildarríkin tryggja að stöðugt eftirlit sé haft 
með rásum tengdum hreinsibúnaði ef samanlögð losun við 
ysta losunarstað búnaðarins er meiri en 10 kg/klst. af lífrænu 
kolefni. 
 
3. Í öðrum tilvikum skulu aðildarríkin tryggja að fram fari 
annaðhvort stöðugar eða reglubundnar mælingar. Ef um 
reglubundnar mælingar er að ræða skal lesa að minnsta kosti 
þrisvar af mælitækjum í hverju tilviki sem mæling er fram-
kvæmd. 
 
4. Mælinga er ekki krafist ef útblásturshreinsibúnaður er 
ekki nauðsynlegur til að fara að tilskipun þessari. 
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5. Framkvæmdastjórnin skal skipuleggja skipti á upplýs-
ingum sem varða notkun áætlana um meðhöndlun leysiefna í 
aðildarríkjunum sem byggjast á gögnum um framkvæmd 
þessarar tilskipunar fyrstu þrjú árin eftir þann dag sem um 
getur í 15. gr. 
 
 

9. gr. 
 

Samræmi við viðmiðunarmörk fyrir losun 
 
1. Sýna ber, svo lögbæru yfirvaldi þyki fullnægjandi, fram 
á samræmi við eftirfarandi : 

— viðmiðunarmörk fyrir losun úrgangslofts, fyrir dreifða 
losun og fyrir samanlagða losun, 

— kröfur sem settar eru fram í skerðingaráætlun í II. við-
auka B, 

— ákvæði 3. mgr. 5. gr. 
 
Í III. viðauka eru leiðbeiningar sem varða áætlanir um með-
höndlun leysiefna og nýtast til að sýna fram á samræmi við 
þessar færibreytur. 
 
Bæta má lofttegundum við í úrgangslofts í því skyni að kæla 
það eða þynna ef það er æskilegt af tæknilegum ástæðum, en 
ekki skal taka tillit til þeirra við ákvörðun á massastyrk 
mengunarefnisins í úrgangsloftinu. 
 
2. Í kjölfar umtalsverðra breytinga ber að sannreyna sam-
ræmi að nýju. 
 
3. Ef um samfelldar mælingar er að ræða skal líta svo á að 
um samræmi við viðmiðunarmörk fyrir losun sé að ræða ef: 
 
a)  ekkert meðaltal á 24 klukkustunda tímabili í eðlilegum 

rekstri fer yfir viðmiðunarmörkin fyrir losun, og 
 
b)  ekkert klukkustundarmeðaltal fer meira yfir viðmiðunar-

mörk fyrir losun en nemur stuðlinum 1,5. 
 
4. Ef um reglubundnar mælingar er að ræða skal líta svo á 
að um samræmi við viðmiðunarmörk fyrir losun sé að ræða í 
einni tiltekinni mælingu ef: 
 
a)  meðaltal allra aflestra fer ekki yfir viðmiðunarmörk fyrir 

losun, og 
 
b)  ekkert klukkustundarmeðaltal fer meira yfir viðmiðunar-

mörk fyrir losun en nemur stuðlinum 1,5. 
 
5. Sannreyna skal samræmi við ákvæði 7. og 8. mgr. 5. gr. 
út frá summunni af massastyrk einstakra rokgjarnra lífrænna 
efnasambanda sem um ræðir. Í öllum öðrum tilvikum skal 
sannreyna samræmi út frá heildarmassa lífræns kolefnis sem 
losnar, nema kveðið sé á um annað í II. viðauka A. 

10. gr. 
 

Ósamræmi 
 
Aðildarríkin skulu grípa til viðeigandi ráðstafana, ef í ljós 
kemur að kröfur í tilskipun þessari hafi ekki verið uppfylltar, 
til að tryggja að: 

a)  rekstraraðili upplýsi lögbært yfirvald og grípi til ráðstaf-
ana til að tryggja að samræmi verði náð að nýju svo fljótt 
sem auðið er; 

b)  starfseminni sé hætt tímabundið ef ósamræmi við við-
miðunarmörk stofnar heilsu manna í bráða hættu og þar 
til samræmi hefur verið komið á að nýju samkvæmt þeim 
skilyrðum sem um getur í a-lið. 

 

11. gr. 
 

Upplýsingakerfi og skýrslugerð 
 
1. Aðildarríkin skulu á þriggja ára fresti senda fram-
kvæmdastjórninni skýrslu sem inniheldur upplýsingar um 
framkvæmd þessarar tilskipunar. Skýrslan skal gerð á grund-
velli spurningalista eða eyðublaðs sem framkvæmdastjórnin 
útbýr í samræmi við málsmeðferðina í 6. gr. tilskipunar 
91/692/EBE (1). Spurningalistann eða eyðublaðið skal senda 
aðildarríkjunum sex mánuðum fyrir upphaf tímabilsins sem 
skýrslan fjallar um. Skýrslan skal send framkvæmdastjórn-
inni innan níu mánaða frá lokum þriggja ára tímabilsins sem 
hún tekur til. Aðildarríkin skulu birta skýrslurnar um leið og 
þær eru sendar framkvæmdastjórninni, samanber þó 
takmarkanir sem mælt er fyrir um í 2. og 3. mgr. 3. gr. 
tilskipunar 90/313/EBE (2). Fyrsta skýrslan á að fjalla um 
þrjú fyrstu árin eftir daginn sem um getur í 15. gr. 
 
2. Upplýsingarnar, sem lagðar eru fram í samræmi við 
1. mgr., skulu einkum felast nægilega lýsandi gögnum til að 
sýna fram á að kröfurnar í 5. gr., svo og, ef ástæða er til, 
kröfurnar í 6. gr., hafi verið uppfylltar. 
 
3. Framkvæmdastjórnin skal taka saman skýrslu um fram-
kvæmd þessarar tilskipunar, á grunni þeirra gagna sem aðild-
arríkin hafa lagt fram, eigi síðar en fimm árum eftir að aðild-
arríkin lögðu fram fyrstu skýrslurnar. Framkvæmdastjórn-
inni ber að leggja þessa skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið, 
ásamt tillögum ef þurfa þykir. 

 

12. gr. 
 

Almennur aðgangur að upplýsingum 
 
1. Með fyrirvara um tilskipun 90/313/EBE skulu aðildar-
ríkin grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja að 

________ 
(1) Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 48. 
(2) Stjtíð. EB L 158, 23.6.1990, bls. 56. 
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umsóknir um nýjar stöðvar eða umtalsverðar breytingar á 
þeim stöðvum, sem þurfa leyfi samkvæmt tilskipun 
96/61/EB, séu að minnsta kosti aðgengilegar almenningi í 
hæfilegan tíma, til að hægt sé að leggja fram athugasemdir 
við þær áður en lögbært yfirvald tekur ákvörðun. Með fyrir-
vara um tilskipun 96/61/EB er ekki sett fram krafa um það í 
hvaða formi upplýsingarnar skulu vera aðgengilegar al-
menningi. 
 
Almenningur skal einnig hafa aðgang að ákvörðun lögbæra 
yfirvaldsins og síðari uppfærslum, að meðtöldu minnst einu 
afriti af leyfinu. 
 
Almenningur skal einnig hafa aðgang að hinum almennu 
bindandi reglum fyrir stöðvar og skránni yfir skrásetta og 
leyfða starfsemi. 
 
2. Niðurstöður eftirlits með losun, sem krafist er 
samkvæmt skilmálum um leyfi eða skráningu sem um getur 
í 8. og 9. gr., og sem lögbæra yfirvaldið hefur undir 
höndum, skulu einnig aðgengilegar almenningi.  
 
3. Ákvæði 1. og 2. mgr. skulu gilda, með fyrirvara um 
takmarkanir, þar á meðal atvinnuleynd, sem varða ástæður 
þess að stjórnvöld neita að veita upplýsingar og sem mælt er 
fyrir um í 2. og 3. mgr. 3. gr. tilskipunar 90/313/EBE. 

 

13. gr. 
 

Nefnd 
 
Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar ráðgjafarnefndar 
sem skipuð er fulltrúum aðildarríkjanna undir formennsku 
fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar. 
 
Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar leggur fyrir nefndina 
drög að þeim ráðstöfunum sem gera skal. Nefndin skal skila 
áliti sínu á drögunum innan þeirra tímamarka sem formanni 
er heimilt að setja eftir því hversu brýnt málið er, með at-
kvæðagreiðslu ef þörf krefur. 
 
Álitið skal skráð í fundargerð; þar að auki hefur hvert aðild-
arríki rétt til að láta bóka afstöðu sína í fundargerðina. 
 
Framkvæmdastjórnin skal taka ýtrasta tillit til álits nefndar-
innar. Henni ber að greina nefndinni frá því með hvaða 
hætti álit hennar var haft til hliðsjónar. 

14. gr. 

Refsiákvæði 

Aðildarríkin skulu ákvarða þau refsiákvæði sem gilda eiga 
um brot á innlendum ákvæðum sem samþykkt eru sam-
kvæmt þessari tilskipun og skulu gera allar nauðsynlegar 
ráðstafanir til að hrinda þeim í framkvæmd. Þau 
refsiákvæði, sem eru samþykkt, skulu vera skilvirk, í réttu 
hlutfalli við brotið og letjandi. Aðildarríkin skulu tilkynna 
framkvæmdastjórninni um þessi ákvæði eigi síðar en þann 
dag sem tilgreindur er í 15. gr. og skulu tilkynna um allar 
síðari breytingar á þeim svo fljótt sem auðið er. 
 

15. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en … apríl 2001. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi tekur til. 
 

16. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 

17. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 11. mars 1999.  
 

Fyrir hönd ráðsins, 

J. TRITTIN 

forseti. 
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I. VIÐAUKI 

 
GILDISSVIÐ 

 
Í þessum viðauka er fjallað þá flokka starfsemi sem um getur í 1. gr. Þegar farið er yfir þau þröskuldsgildi, 
sem tilgreind eru í II. viðauka A, fellur sú starfsemi, sem um getur í þessum viðauka, undir gildissvið þessarar 
tilskipunar. Í hverju tilviki er starfsemin meðal annars fólgin í hreinsun tækja en ekki hreinsun vara nema 
kveðið sé á um það sérstaklega. 
 

Límburður 

— Hvers kyns starfsemi þar sem lím er borið á flöt, nema þegar límburður og lögn þynnu tengist prentun. 
 

Yfirborðsmeðferð 

— Hvers kyns starfsemi þar sem eitt eða fleiri samfelld lög eru sett á: 

 — eftirtalin ökutæki: 

 — nýjar bifreiðar, skilgreindar sem ökutæki í flokki M1 í tilskipun 70/156/EBE (1) og í flokki N1, að 
svo miklu leyti sem þær eru lakkaðar í sömu stöðvum og ökutæki í flokki M1, 

 — hús á vörubifreiðum, skilgreind sem rými ökumanns, og allt sambyggt rými fyrir tækjabúnað sem 
varða ökutæki í flokkum N2 og N3 í tilskipun 70/156/EBE, 

 — sendibifreiðar og vörubifreiðar, skilgreindar sem ökutæki í flokkum N1, N2 og N3 í tilskipun 
70/156/EBE, en að undanskildum húsum á vörubifreiðum, 

 — hópbifreiðar, skilgreindar sem ökutæki í flokkum M2 og M3 í tilskipun 70/156/EBE, 

 — eftirvagna, skilgreindir í flokkum O1, O2, O3 og O4 í tilskipun 70/156/EBE, 

 — yfirborð úr málmi og plasti, þar á meðal yfirborðsfleti flugvéla, skipa og járnbrautarlesta, 

 — yfirborð úr viði, 

 — yfirborð úr textíl, dúk, filmu og pappír 

 — leður. 
 

Starfsemin nær ekki til yfirborðsmeðferðar þar sem flötur er málmhúðaður með rafdrætti eða hann er 
húðaður með efnasprautun. Ef yfirborðsmeðferðin felur í sér skref þar sem einhvers konar prentun á sér 
stað telst prentunin hluti af yfirborðsmeðferðinni og gildir þá einu hvaða prenttækni er notuð. Prentun, 
sem fer fram sem aðskilin starfsemi, er ekki talin með, en getur fallið undir tilskipunina ef 
prentstarfsemin fellur undir gildissvið hennar. 

 

Rúlluhúðun 

— Hvers kyns starfsemi þar sem stálþynna, ryðfrítt stál, húðað stál í rúllu, eða ræmur úr koparblöndum eða 
áli eru lögð filmumyndandi húð eða þynnu í samfelldu ferli. 

 

Þurrhreinsun 

— Hvers kyns iðnaðar- eða viðskiptastarfsemi þar sem rokgjörn, lífræn efnasambönd eru notuð til þess að 
hreinsa fatnað, húsgögn eða svipaðar neytendavörur, að undanskilinni handhreinsun bletta í textíl- og 
fataiðnaði. 

 

 
(1) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 97/27/EB (Stjtíð. EB L 233, 25.8.1997, 

bls. 1). 
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Framleiðsla skófatnaðar 

— Hvers kyns starfsemi sem felst í framleiðslu á fullgerðum skófatnaði eða hlutum hans. 

 

Framleiðsla á yfirborðsefnablöndum, lökkum, farfa og lími 

— Framleiðsla á fullgerðum vörum, sem að framan greinir, ásamt þeirri framleiðslu á millistigsvörum, sem 
fer fram á sama stað, og er fólgin í blöndun fastlitarefna, kvoðu og límefna við lífræn leysiefni eða önnur 
þynningarefni, framleiðslu á þeytum og forþeyttum blöndum, stillingu á seigju og litblæ og áfyllingu full-
gerðrar vöru í ílát. 

 

Framleiðsla á lyfjavörum 

— Efnasmíði, gerjun, útdráttur, efnablöndun og frágangur á lyfjavörum og framleiðsla á millistigsvörum 
sem fer fram á sama stað. 

 

Prentun 

— Hvers kyns eftirtaka texta og/eða mynda þar sem farfi er færður, með hjálp myndbera, á yfirborð af hvaða 
tagi sem er. Þetta nær einnig yfir tilheyrandi lökkun, yfirborðsmeðferð og plasthúðun. Tilskipunin lýtur 
þó eingöngu að eftirfarandi vinnsluþrepum: 

— flexóprentun — prentun þar sem myndberinn er úr gúmmíi eða fjaðrandi fjölliðum og þar sem prent-
flöturinn er upphækkaður og notaðir eru fljótandi prentlitir sem þorna við uppgufun, 

— heitþornandi offsetprentun af streng — prentun af streng með myndbera þar sem bæði prentflötur og 
aðrir fletir sem prenta ekki eru í sömu hæð, þar sem prentun af streng merkir að efnið, sem prentað er 
á, er matað í vélina af rúllu en ekki sem stakar arkir. Flöturinn sem prentar ekki er meðhöndlaður 
þannig að hann dregur að sér vatn og hrindir því farfa frá sér. Prentflöturinn er meðhöndlaður þannig 
að hann tekur farfa til sín og flytur hann á það yfirborð sem prenta skal á. Uppgufun á sér stað í ofni 
þar sem heitt loft er notað til að hita prentverkið, 

— plasthúðun sem tengist prentun — samlíming tveggja eða fleiri sveigjanlegra efna þannig að til verði 
plasthúðaðir prentgripir, 

— djúpprentun á gæðapappír — djúpprentun á pappír fyrir tímarit, bæklinga, verðlista eða annað 
áþekkt, þar sem notaður er farfi sem inniheldur tólúen, 

— djúpprentun — prentun þar sem myndberinn er sívalningur, prentflöturinn er neðar en aðrir fletir sem 
prenta ekki og notaður er fljótandi farfi sem þornar við uppgufun. Hólfin eru fyllt með farfa og um-
framfarfi er þurrkaður af þeim flötum sem prenta ekki áður en sá flötur, sem prenta skal á, snertir 
sívalninginn og lyftir farfanum upp úr hólfunum, 

— valsasáldprentun (valsasilkiprentun) — prentun af streng þar sem farfinn er færður á þann flöt sem 
prenta skal á við það að honum er þrýst gegnum gropna fleti myndberans, þar sem prentflöturinn er 
opinn og aðrir fletir eru lokaðir, og notaður er fljótandi farfi sem þornar eingöngu við uppgufun. 
Prentun af streng merkir að efnið, sem prentað er á, er matað í vélina af rúllu en ekki sem stakar 
arkir, 

— lökkun — starfsemi þar sem lakk eða límlag er borið á þjált efni, ætlað í umbúðir, í því skyni að loka 
síðar umbúðunum. 

 

Vinnsla gúmmís 

— Hvers kyns starfsemi sem felst í blöndun, mölun, pressun í sléttipressu, útpressun og súlfun (vúlkaníser-
ingu) á náttúru- eða gervigúmmíi og hvers kyns aðrar aðgerðir sem eru notaðar til að breyta náttúru- eða 
gervigúmmíi í fullunna vöru. 

 

 

Yfirborðshreinsun 

— Hvers kyns starfsemi, nema þurrhreinsun, þar sem lífræn leysiefni eru notuð til þess að fjarlægja óhrein-
indi af yfirborði efna, þar á meðal affitun. Hreinsun, sem felst í tveimur eða fleiri skrefum fyrir eða eftir 
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aðra starfsemi, skal teljast ein yfirborðshreinsun. Þessi starfsemi vísar til hreinsunar á yfirborði fram-
leiðsluvara en ekki til hreinsunar á tækjabúnaði. 

 

Vinnsla á jurtaolíu og dýrafitu og hreinsun á jurtaolíu 

— Hvers kyns starfsemi sem felst í vinnslu jurtaolíu úr fræjum og öðru jurtakyns, vinnsla fóðurs úr þurru 
afgangsefni, hreinsun fitu og jurtaolíu sem unnar eru úr fræjum og öðru jurtakyns og/eða hráefnum úr 
dýraríkinu.  

 

Lakkviðgerðir ökutækja 

— Hvers kyns iðnaðar- eða viðskiptastarfsemi sem felst í yfirborðsmeðferð og tilheyrandi affitun þar sem 
framkvæmd er: 

— yfirborðsmeðferð ökutækja, samkvæmt skilgreiningu í tilskipun 70/156/EBE, eða hluta þeirra, sem 
framkvæmd er sem hluti af viðgerð ökutækja, viðhaldi eða skreytingu utan bifreiðasmiðjanna, eða 

— upphafleg yfirborðsmeðferð ökutækja, samkvæmt skilgreiningu í tilskipun 70/156/EBE, eða hluta 
þeirra, með efnum ætluðum til lakkviðgerða, að því tilskildu að starfsemin fari fram utan upphaflegs 
framleiðslustaðar, eða 

— yfirborðsmeðferð eftirvagna (einnig festivagna) (O-flokkur). 
 

Yfirborðsmeðferð vafvírs 

— Hvers kyns yfirborðsmeðferð málmleiðara sem notaðir eru til að vefja spólur í straumbreytum, raf-
hreyflum o.s.frv. 

 

Viðarfúavörn 

— Hvers kyns starfsemi sem felst í meðhöndlun viðar með fúavarnarefni. 
 

Viðar- og plastsamlíming 

— Hvers kyns starfsemi sem felst í að líma saman við og/eða plast og framleiða þannig samlímdar vörur. 
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II. VIÐAUKI A 

 
I. ÞRÖSKULDSGILDI OG VIÐMIÐUNARMÖRK FYRIR LOSUN 

 
 
 

Viðmiðunarmörk fyrir 
dreifða losun (% af 

ílagi leysiefna) 

Samanlögð 
viðmiðunarmörk fyrir 

losun  
Starfsemi 

(þröskuldsgildi fyrir notkun leysi-
efna í tonnum/ári) 

Þröskuldsgildi 
(þröskulds-
gildi fyrir 

notkun leysi-
efna í 

tonnum/ári) 

Viðmiðunar-
mörk fyrir 

losun í 
úrgangslofti 
(mg C/Nm3) Ný Nú-

gildandi Ný Nú-
gildandi 

Sérstök ákvæði 

1 Heitþornandi offsetprentun af 
streng 
(>15) 

15–25 
> 25 

100 
20 

30 (1) 
30 (1) 

 (1) Leifar leysiefna í 
fullunnum vörum skulu 
ekki teljast hluti af dreifðri 
losun. 

2 Djúpprentun á gæðapappír 
(> 25) 

 75 10 15    

3 Annars konar djúpprentun, 
flexóprentun, valsasáld-
prentun, plasthúðun eða 
lökkun (> 15), valsasáld-
prentun á textíl/pappa 
(> 30) 

15–25 
> 25 
> 30 (1) 

100 
100 
100 

25 
20 
20 

 (1)  Þröskuldsgildi fyrir 
valsasáldprentun á textíl og 
pappa. 

4 Yfirborðshreinsun (1) 
(> 1) 

1–5 
> 5 

20 (2) 
20 (2) 

15 
10 

 (1)  Notkun efnasambanda sem 
tilgreind eru í 6. og 8. mgr. 
5. gr. 

(2)  Mörk vísa til massa 
efnasambanda í mg C/Nm3, 
en ekki heildarmagns 
kolefnis. 

5 Önnur yfirborðshreinsun 
(> 2) 

2–10 
> 10 

75 (1) 
75 (1) 

20 (1) 
15 (1) 

 (1)  Stöðvar, sem sýna lögbæru 
yfirvaldi fram á að 
meðalinnihald lífrænna 
leysiefna í öllum 
hreinsiefnum, sem eru 
notuð, sé ekki meira en 
30 % af þyngd, eru 
undanþegnar þessum 
gildum. 

6 Lökkun (< 15) og lakkvið-
gerðir ökutækja 

> 0,5 50 (1) 25  (1)  Sýna ber, á grunni 
meðaltals úr mælingum í 
15 mínútur, fram á 
samkvæmni við 3. mgr. 
9. gr. 
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Viðmiðunarmörk fyrir 
dreifða losun (% af 

ílagi leysiefna) 

Samanlögð 
viðmiðunarmörk fyrir 

losun  
Starfsemi 

(þröskuldsgildi fyrir notkun leysi-
efna í tonnum/ári) 

Þröskuldsgildi 
(þröskulds-
gildi fyrir 

notkun leysi-
efna í 

tonnum/ári) 

Viðmiðunar-
mörk fyrir 

losun í 
úrgangslofti 
(mg C/Nm3) Ný Nú-

gildandi Ný Nú-
gildandi 

Sérstök ákvæði 

7 Rúlluhúðun 
(> 25) 

 50 (1) 5 10  (1)  Fyrir stöðvar, sem nota 
tækni er byggist á endur-
notkun endurheimtra leysi-
efna, skulu mörk fyrir 
losun vera 150. 

8 Önnur yfirborðsmeðferð, 
þar á meðal með málmi, 
plasti, textíl (5), dúk, filmu 
og pappír 
(> 5) 

5–15 
> 15 

100 (1) (4) 
50/75 
(2) (3) (4) 

20 (4) 
20 (4) 

 (1)  Viðmiðunarmörk fyrir 
losun gilda um yfirborðs-
meðferð og þurrkun sem 
fer fram við stýrðar 
aðstæður. 

(2)  Fyrstu viðmiðunarmörkin 
fyrir losun gilda um 
þurrkun, önnur mörkin um 
yfirborðsmeðferð. 

(3)  Fyrir stöðvar, sem fram-
kvæma yfirborðsmeðferð á 
textíl og nota tækni sem 
byggist á endurnotkun 
endurheimtra leysiefna, 
skulu viðmiðunarmörkin 
fyrir losun, sem gilda fyrir 
yfirborðsmeðferð og 
þurrkun, í heild vera 150. 

(4)  Yfirborðsmeðferð, sem 
verður ekki framkvæmd 
við stýrðar aðstæður (svo 
sem skipasmíði og málning 
flugvéla), má undanþiggja 
þessum gildum, í samræmi 
við b-lið 3. mgr. 5. gr. 

(5)  Valsasáldprentun á textíl 
heyrir undir starfsemi nr. 3. 

9 Yfirborðsmeðferð vafvírs 
(> 5) 

   10 g/kg (1) 
5 g/kg (2) 

(1)  Gildir fyrir stöðvar þegar 
meðalþvermál vírs er  
≤ 0,1 mm. 

(2)  Gildir fyrir allar aðrar 
stöðvar. 

10 Yfirborðsmeðferð á tré 
(> 15) 

15–25 
> 25 

100 (1) 
50/75 (2) 

25 
20 

 (1)  Losunarmörk gilda fyrir 
yfirborðsmeðferð og 
þurrkun sem fer fram við 
stýrðar aðstæður. 

(2)  Fyrsta gildið fyrir losun á 
við um þurrkun, annað 
gildið um yfirborðsmeð-
ferð. 
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Viðmiðunarmörk fyrir 

dreifða losun (% af 
ílagi leysiefna) 

Samanlögð 
viðmiðunarmörk fyrir 

losun  
Starfsemi 

(þröskuldsgildi fyrir notkun leysi-
efna í tonnum/ári) 

Þröskuldsgildi 
(þröskulds-
gildi fyrir 

notkun leysi-
efna í 

tonnum/ári) 

Viðmiðunar-
mörk fyrir 

losun í 
úrgangslofti 
(mg C/Nm3) Ný Nú-

gildandi Ný Nú-
gildandi 

Sérstök ákvæði 

11 Þurrhreinsun 

   

20 g/kg (1) (2) (3) (1)  Gefið upp í massa leysi-
efna sem losuð eru fyrir 
hvert kíló af hreinsuðum 
og þurrkuðum vörum. 

(2)  Viðmiðunarmörkin fyrir 
losun, sem tilgreind eru í 
8. mgr. 5. gr., gilda ekki 
um þessa atvinnugrein. 

(3)  Eftirfarandi undanþága 
gildir eingöngu fyrir 
Grikkland: viðmiðunar-
mörk fyrir samanlagða 
losun gilda ekki, um 12 ára 
tímabil frá þeim degi sem 
þessi tilskipun kemur til 
framkvæmda, fyrir stöðvar 
í rekstri, sem eru á af-
skekktum svæðum og/eða 
eyjum, þar sem íbúar með 
fast aðsetur eru ekki fleiri 
en 2 000, og notkun þróaðs 
tæknibúnaðar er ekki 
efnahagslega gerleg. 

12 Viðarfúavörn 
(> 25) 

 100 (1) 45 11 kg/m3 (1)  Gildir ekki um fúavörn 
með kreósóti. 

13 Yfirborðsmeðferð leðurs 10–25 
> 25 
 
 
(> 10) (1) 

  85 g/m2 

75 g/m2 

 

 

150 g/m2 

Viðmiðunarmörk fyrir losun 
eru gefin í grömmum leysi-
efnis sem losað er fyrir hvern 
m2 af framleiddum vörum. 
(1)  Gildir um yfirborðsmeð-

ferð á leðri fyrir húsgögn 
og sérstakar leðurvörur 
notaðar í töskur, belti, 
veski og aðrar smágerðar 
neysluvörur. 

14 

Framleiðsla skófatnaðar 
(> 5) 

   

25 g fyrir hvert 
skópar 

Samanlögð viðmiðunarmörk 
fyrir losun eru gefin í 
grömmum leysiefna sem losuð 
eru fyrir hvert fullgert og 
framleitt skópar. 

15 Samlíming viðar og plasts 
(> 5)    30 g/m2  
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Viðmiðunarmörk fyrir 
dreifða losun (% af 

ílagi leysiefna) 

Samanlögð 
viðmiðunarmörk fyrir 

losun  
Starfsemi 

(þröskuldsgildi fyrir notkun leysi-
efna í tonnum/ári) 

Þröskuldsgildi 
(þröskulds-
gildi fyrir 

notkun leysi-
efna í 

tonnum/ári) 

Viðmiðunar-
mörk fyrir 

losun í 
úrgangslofti 
(mg C/Nm3) Ný Nú-

gildandi Ný Nú-
gildandi 

Sérstök ákvæði 

16 Límburður 5–15 
> 15 

50 (1) 
50 (1)  

25 
20 

 
(1)  Viðmiðunarmörk fyrir 

losun í úrgangslofti skulu 
vera 150 ef notuð er tækni 
þar sem endurheimt leysi-
efni eru endurnotuð. 

17 

Framleiðsla á efnablöndum til 
yfirborðsmeðferðar, lökkum, 
farfa og lími 
(> 100) 

100–1 000 
 
> 1 000 

150 
 
150 

5 
 
3 

5% af ílagi leysi-
efna 
3% af ílagi leysi-
efna 

Viðmiðunarmörk fyrir dreifða 
losun ná ekki til leysiefna, sem 
eru seld í lokuðum ílátum, og 
eru hluti af efnablöndum til 
yfirborðsmeðferðar. 

18  Vinnsla gúmmís 
(> 15) 

 
20 (1)  25 (2)  25% af ílagi leysi-

efna 
(1)  Viðmiðunarmörk fyrir 

losun með úrgangslofti 
skulu vera 150 ef notuð er 
tækni þar sem endurheimt 
leysiefni eru endurnotuð. 

(2)  Viðmiðunarmörk fyrir 
dreifða losun ná ekki til 
leysiefna sem eru seld í 
lokuðum ílátum og eru 
hluti af vörum eða 
efnablöndum. 

19 Vinnsla á jurtaolíu og dýrafitu 
og hreinsun á jurtaolíu 
(> 10) 

   
Dýrafita: 
1,5 kg/tonn 
Laxerolía:  
3 kg/tonn 
Repjufræ: 
1 kg/tonn 
Sólblómafræ: 
1 kg/tonn 
Sojabaunir 
(venjuleg mölun): 
0,8 kg/tonn 
Sojabaunir 
(hvítar flögur): 
1,2 kg/tonn 
Annað fræ og 
annað efni 
jurtakyns: 
3 kg/tonn (1) 
1,5 kg/tonn (2) 
4 kg/tonn (3) 

(1) Hið lögbæra yfirvald skal, 
í hverju tilviki fyrir sig og 
með bestu fáanlegu tækni, 
setja samanlögð við-
miðunarmörk fyrir losun 
fyrir stöðvar þar sem unnar 
eru stakar framleiðslu-
einingar af fræi eða öðru 
efni jurtakyns. 

(2)  Gildir um alla 
sundurgreiningu efna, 
nema fjarlægingu gúmmís 
úr olíunni. 

(3)  Gildir um fjarlægingu 
gúmmís. 
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Viðmiðunarmörk fyrir 
dreifða losun (% af 

ílagi leysiefna) 

Samanlögð 
viðmiðunarmörk fyrir 

losun  
Starfsemi 

(þröskuldsgildi fyrir notkun leysi-
efna í tonnum/ári) 

Þröskuldsgildi 
(þröskulds-
gildi fyrir 

notkun leysi-
efna í 

tonnum/ári) 

Viðmiðunar-
mörk fyrir 

losun í 
úrgangslofti 
(mg C/Nm3) Ný Nú-

gildandi Ný Nú-
gildandi 

Sérstök ákvæði 

20 Framleiðsla á lyfjavörum 
(> 50) 

 20 (1) 5 (2) 15 (2) 5% af 
ílagi 
leysi-
efna 

15% af 
ílagi 
leysi-
efna 

(1)  Viðmiðunarmörk fyrir 
losun í úrgangslofti skulu 
vera 150 ef notuð er tækni 
þar sem endurheimt leysi-
efni eru endurnotuð. 

(2)  Viðmiðunarmörk fyrir 
dreifða losun ná ekki til 
leysiefna sem eru seld í 
lokuðum ílátum og eru 
hluti af vörum eða 
efnablöndum. 

 
 
 
 

II. LÖKKUN ÖKUTÆKJA 
 

Samanlögð viðmiðunarmörk fyrir losun eru gefin í grömmum af losuðum leysiefnum sem hlutfall af yfir-
borðsflatarmáli vara í fermetrum og í kílógrömmum leysiefna sem losuð eru í tengslum við yfirbyggingu 
bílsins. 
 
Yfirborðsflatarmál þeirra vara, sem eru tilgreindar í töflunni fyrir neðan, er skilgreint sem hér segir. 

— yfirborðsflatarmálið, sem er reiknað út frá heildarflatarmálinu, sem meðhöndla skal með rafdrætti, og 
yfirborðsflatarmál sérhverra hluta, sem er ef til vill bætt við á síðari stigum yfirborðsmeðferðarinnar, og 
fá sömu yfirborðsmeðferð og notað er á sjálfa vöruna eða heildaryfirborðsflatarmál vörunnar sem fær 
yfirborðsmeðferð í stöðinni. 

 
Yfirborð þess flatar, sem meðhöndlaður er með rafdrætti, er reiknað með eftirfarandi formúlu: 
 

málmplötu eðlismassimálmplötu meðalþykkt
 vörunnargdheildarþyn2

×
×  

 
Þessari aðferð skal einnig beita á aðra hluti sem eru gerðir úr plötum og hafa fengið yfirborðsmeðferð. 
 
Nota skal tölvustudda hönnun, eða beita öðrum sambærilegum aðferðum, til að reikna yfirborðsflatarmál ann-
arra viðbættra hluta, eða heildarflatarmál þess yfirborðs sem fær yfirborðsmeðferð í stöðinni. 
 
Samanlögð viðmiðunarmörk fyrir losun, sem um getur í töflunni hér að aftan, eiga við um öll vinnslustig í 
einni og sömu stöð, allt frá yfirborðsmeðferð með rafdrætti, eða hvers kyns annarri yfirborðsmeðferð, til end-
anlegrar meðferðar ysta yfirborðslags með vaxi og gljáfægingu, ásamt leysiefnum sem notuð eru við hreinsun 
þess búnaðar sem þarf við verkið, þar á meðal sprautuklefa og annars fasts búnaðar, bæði á framleiðslutíma 
og utan hans. Samanlögð viðmiðunarmörk fyrir losun eru gefin sem massasumma lífrænna efnasambanda 
fyrir hvern m2 af heildaryfirborði framleiðsluvara sem fá yfirborðsmeðferð og sem massasumma lífrænna 
efnasambanda fyrir hverja yfirbyggingu bíls. 
 

Samanlögð viðmiðunarmörk fyrir losun  Starfsemi 
(þröskuldsgildi fyrir notkun leysiefna 

í tonnum/ári) 

Þröskuldsgildi fyrir framleiðslu (vísar 
til árlegrar framleiðslu af 

yfirborðsmeðhöndluðum hlutum) Ný Núgildandi 

> 5 000 45 g/m2 

eða 
1,3 kg/yfirbygg-
ingu + 33 g/m2 

60 g/m2 

eða 
1,9 kg/yfirbygg-
ingu + 41 g/m2 

Lökkun nýrra bíla (> 15) 

≤ 5 000 sjálfberandi eða 
> 3 500 byggt á undirvagn 

90 g/m2 

eða 
1,5 kg/yfirbygg-
ingu + 70 g/m2 

90 g/m2 

eða 
1,5 kg/yfirbygg-
ingu + 70 g/m2 
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Samanlögð viðmiðunarmörk fyrir losun  Starfsemi 
(þröskuldsgildi fyrir notkun leysiefna 

í tonnum/ári) 

Þröskuldsgildi fyrir framleiðslu (vísar 
til árlegrar framleiðslu af 

yfirborðsmeðhöndluðum hlutum) Ný Núgildandi 

  Samanlögð mörk fyrir losun (g/m2) 

Lökkun húsa nýrra vörubifreiða 
(> 15) 

≤ 5 000 
> 5 000 

65 
55 

85 
75 

Lökkun nýrra sendibifreiða og 
vörubifreiða 
(> 15) 

≤ 2 500 
> 2 500 

90 
70 

120 
90 

Lökkun nýrra hópbifreiða (> 15) ≤ 2 000 
> 2 000 

210 
150 

290 
225 

 
 
Stöðvar, sem annast lökkun ökutækja og eru undir þeim þröskuldsgildum fyrir notkun leysiefna, sem um 
getur í töflunni hér á undan, skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru um lakkviðgerðir ökutækja í II. 
viðauka A.  
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II. VIÐAUKI B 

 
SKERÐINGARÁÆTLUN 

 
1. Meginreglur 
 

Markmiðið með skerðingaráætluninni er að gera rekstaraðilanum kleift með öðrum aðferðum að draga úr 
losun sem svarar til þeirrar skerðingar sem náðst hefði ef viðmiðunarmörkum fyrir losun hefði verið beitt. 
Í þessu skyni er rekstraraðila heimilt að styðjast við hverja þá skerðingaráætlun sem er sérstaklega 
hönnuð fyrir stöð hans, að því tilskildu að lokaniðurstaðan verði samsvarandi skerðing á losun. Aðildar-
ríkin skulu, samkvæmt 11. gr. í tilskipun þessari, gefa framkvæmdastjórninni skýrslu um það hversu 
miðað hefur að ná sömu skerðingu á losun og jafnframt gera grein fyrir reynslunni af framkvæmd skerð-
ingaráætlunarinnar. 

 
2. Framkvæmd 
 
 Við notkun á efnum til yfirborðsmeðferðar, lökkum, límefnum eða farfa má styðjast við eftirfarandi áætl-

un. Ef neðangreind aðferð er óhentug getur lögbært yfirvald heimilað rekstraraðila að nota einhverja aðra 
undanþáguáætlun sem það telur að uppfylli þær meginreglur sem settar voru fram hér í drögum. Við mót-
un áætlunarinnar skal taka tillit til eftirfarandi staðreynda: 
 
 i) ef staðgönguefni, sem innihalda lítið eða ekkert af leysiefnum, eru enn í þróun verður að veita rekstr-

araðila frest til þess að framkvæma skerðingaráætlanir sínar; 
 
ii) viðmiðunarpunkturinn fyrir skerðingu á losun ætti að svara sem nákvæmlegast til þeirrar losunar sem 

orðið hefði ef ekki hefði verið gripið til neinna skerðingarráðstafana. 
 

Eftirfarandi áætlun skal gilda fyrir stöðvar, þar sem gera má ráð fyrir að þurrefnisinnihald vara sé stöð-
ugt, og notast til að skilgreina viðmiðunarpunktinn fyrir skerðingu losunar: 
 
 i) rekstraraðili skal senda áætlun um skerðingu á losun þar sem sérstök grein er gerð fyrir þeirri 

skerðingu á meðalinnihaldi leysiefna í heildarílaginu og/eða aukinni skilvirkni í notkun þurrefna sem 
nauðsynleg er til að skerða samanlagða losun stöðvarinnar að tilteknum hundraðshluta af árlegri 
viðmiðunarlosun, en þetta nefnist marklosun. Þetta verður að eiga sér stað fyrir eftirfarandi 
tímamörk: 

 

Tímabil 

Nýjar stöðvar Stöðvar í rekstri 

Mesta leyfða árlega samanlagða 
losun 

Eigi síðar en 31. 10. 2001 
Eigi síðar en 31. 10. 2004 

Eigi síðar en 31. 10. 2005 
Eigi síðar en 31. 10. 2007 

Marklosun × 1,5 
Marklosun 

 
 

ii) Árleg viðmiðunarlosun er reiknuð sem hér segir: 
 

a) Heildarmassi þurrefna í efnum, sem notuð eru árlega til yfirborðsmeðferðar, og/eða í farfa, lakki 
eða límefnum er ákvarðaður. Þurrefni eru öll efni í yfirborðsmeðferðarefnum, farfa, lakki og lím-
efnum sem breytast í fast efni þegar vatnið eða rokgjörnu lífrænu efnasamböndin hafa gufað upp. 

 
b) Árleg viðmiðunarlosun er reiknuð með því að margfalda massann, sem ákvarðaður er samkvæmt 

a-lið, með viðeigandi stuðli sem tilgreindur er í töflunni hér á eftir. Lögbær yfirvöld geta lagað 
þessa stuðla að einstökum stöðvum þannig að þeir endurspegli þá auknu skilvirkni í notkun þurr-
efna sem sýnt hefur verið fram á að hafi átt sér stað. 
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Starfsemi Margfeldisstuðull 
fyrir b-lið ii-liðar.  

Djúpprentun, flexóprentun, plasthúðun sem hluti af prentun, lökkun sem 
hluti af prentun, yfirborðsmeðferð á tré, yfirborðsmeðferð á textílefnum, 
dúk, filmu eða pappír, límburður 

4 

Rúlluhúðun, lakkviðgerðir ökutækja 3 

Yfirborðsmeðferð matvæla, yfirborðsmeðferð loft- og geimfara 2,33 

Annars konar yfirborðsmeðferð og valsasáldprentun 1,5 

 
 

c) Marklosunin jafngildir árlegri viðmiðunarlosun sem margfölduð er með hundraðshluta sem er 
jafn: 

— (gildi fyrir dreifða losun + 15) fyrir stöðvar sem heyra undir 6. lið og lægstu þröskuldsgildi í 
8. og 10. lið í II. viðauka A, 

— (gildi fyrir dreifða losun + 5) fyrir allar aðrar stöðvar. 
 
 

d)  Kröfur eru uppfylltar ef hin raunverulega losun leysiefna, sem er ákvörðuð út frá áætlun um 
meðhöndlun leysiefna, er minni en marklosunin eða jöfn henni. 
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III. VIÐAUKI 

 

ÁÆTLUN UM MEÐHÖNDLUN LEYSIEFNA 

1. Inngangur 
 
Í þessum viðauka eru leiðbeiningar um framkvæmd áætlunar um meðhöndlun leysiefna. Í henni eru til-
greindar þær meginreglur sem beita skal (2. liður), ramminn um massajafnvægið (3. liður) og kröfur um 
eftirlit með því að ákvæði séu virt (4. liður). 

 

2. Meginreglur 
 

 Áætlunin um meðhöndlun leysiefna þjónar eftirfarandi tilgangi: 

 i) að sannprófa að ákvæði séu virt eins og tilgreint er í 1. mgr. 9. gr.; 

 ii) að benda á framtíðarvalkosti með tilliti til skerðingar; 

iii) að gera kleift að miðla upplýsingum til almennings um notkun og losun leysiefna og um að ákvæði 
tilskipunarinnar séu virt. 

 

3. Skilgreiningar 
 
Eftirfarandi skilgreiningar eru grunnur fyrir útreikninga á massajafnvægi: 
 
Ílag lífrænna leysiefna (I): 

I1 Magn lífrænna leysiefna eða magn þeirra í aðkeyptum efnablöndum sem eru notaðar sem ílag í 
ferlinu innan þess tímaramma sem reikningar á massajafnvægi miðast við. 

I2 Magn lífrænna leysiefna eða magn þeirra í endurheimtum og endurnotuðum efnablöndum sem notað-
ar eru sem ílag í ferlinu. (Í útreikningum er tekið tillit til endurunnins leysiefnis í hvert sinn sem það 
er notað við starfsemina.) 

 
Losun lífrænna leysiefna (O): 

O1 Losun með úrgangslofti. 

O2 Lífræn leysiefni sem tapast í vatni, og ef við á er tekið tillit til meðhöndlunar skolps við útreikning 
O5. 

O3 Magn lífrænna leysiefna sem verða eftir sem mengun eða leifar í þeim vörum sem framleiddar eru í 
ferlinu. 

O4 Óbeisluð losun lífrænna leysiefna út í andrúmsloft. Þetta nær yfir venjulega loftræstingu húsnæðis 
þar sem loft er losað út í umhverfið um glugga, dyr, loftrásartúður og önnur op af svipuðu tagi. 

O5 Lífræn leysiefni og/eða lífræn efnasambönd sem tapast vegna efna- eða eðlisfræðilegra hvarfa (þar á 
meðal þau efni sem eyðast, til dæmis við brennslu eða annars konar meðferð á úrgangslofti eða 
skolpi, eða er safnað saman, til dæmis með aðsogi, að því tilskildu að þau séu ekki reiknuð með í lið-
um O6, O7 eða O8). 

O6 Lífræn leysiefni í úrgangi sem safnað er saman. 

O7 Lífræn leysiefni eða lífræn leysiefni í efnablöndum sem eru seld eða ætluð til sölu sem gild 
verslunarvara.  

O8 Lífræn leysiefni í efnablöndum sem eru endurheimt til endurnotkunar en ekki sem ílag í ferlið, að því 
tilskildu að þau séu ekki reiknuð með í lið O7. 

O9 Lífræn leysiefni sem eru losuð á annan hátt. 

 

4.  Leiðbeiningar um beitingu áætlunar um meðhöndlun leysiefna við sannprófun á að ákvæði séu virt 
 
Notkun áætlunarinnar um meðhöndlun leysiefna er háð þeim sérstöku kröfum sem sannprófa skal, 
samanber eftirfarandi: 
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i) Sannprófun á því að ákvæði um skerðingarmöguleika séu virt eins og kveðið er á um í II. viðauka B, 
þar sem samanlögð viðmiðunarmörk fyrir losun eru gefin sem losun leysiefna fyrir hverja 
vörueiningu eða á annan hátt sem tilgreindur er í II. viðauka A. 

a) Fyrir alla starfsemi, sem II. viðauki B gildir um, ætti árlega að semja áætlun um meðhöndlun 
leysiefna til að ákvarða notkun (C). Notkunina má reikna samkvæmt eftirfarandi jöfnu: 

 C = I1 – O8 

 Samhliða þessu ætti að reikna magn þurrefna, sem notað er við yfirborðsmeðferð, í þeim tilgangi 
að leiða í ljós árlega viðmiðunarlosun og marklosun fyrir hvert ár. 

b) Til að meta samræmi við samanlögð viðmiðunarmörk fyrir losun, sem gefin eru upp sem losun 
leysiefna fyrir hverja vörueiningu eða á annan hátt sem kveðið er á um í II. viðauka A, ætti 
árlega að semja áætlun um meðhöndlun leysiefna til að ákvarða losun (E). Losunina má reikna 
samkvæmt eftirfarandi jöfnu: 

  E = F + O1 

  þar sem F er dreifða losunin eins og hún er skilgreind í a-lið ii-liðar. Síðan skal deila í töluna 
fyrir losunina með viðeigandi vörufæribreytu. 

c) Til að meta samræmi við kröfur, sem kveðið er á um í ii-lið b-liðar 5. mgr. 5. gr., ætti árlega að 
semja áætlun um meðhöndlun leysiefna til að ákvarða samanlagða losun frá allri starfsemi sem í 
hlut á og síðan ætti að bera þá tölu saman við samanlögðu losunina sem orðið hefði niðurstaðan 
ef kröfur, sem tilgreindar eru í II. viðauka, hefðu verið uppfylltar fyrir hverja starfsemi fyrir sig. 

 
ii) Ákvörðun dreifðrar losunar til samanburðar við viðmiðunarmörk fyrir dreifða losun í II. viðauka A: 

a) Starfsaðferð 

Dreifða losun má reikna samkvæmt eftirfarandi jöfnu: 

F = I1 - O1 – O5 – O6 – O7 – O8 

eða 

F = O2 + O3 + O4 + O9 

Hægt er að ákvarða þessa losun með beinum mælingum á magni. Að öðrum kosti má beita jafn-
gildum útreikningum sem byggðir eru á öðrum aðferðum, til dæmis með því að styðjast við 
hremmingargetu ferlisins. 

Viðmiðunarmörkin fyrir dreifða losun eru gefin upp sem hlutfall af ílaginu sem reikna má sam-
kvæmt eftirfarandi jöfnu: 

I = I1 + I2 
 
b) Tíðni 

 Ákvarða má dreifða losun með stuttri lotu víðtækra mælinga. Ekki er þörf á að endurtaka þær 
nema tækjabúnaði sé breytt. 

 
 


