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                     TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS  2001/80/EB                           2004/EES/9/12 

frá 23. október 2001 

um takmörkun á losun tiltekinna mengunarefna frá stórum brennsluverum út í 
 andrúmsloftið (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 175. gr., 
 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 
 

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

að höfðu samráði við svæðanefndina, 
 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3), á grundvelli sameiginlegs texta sem 
sáttanefndin samþykkti 2. ágúst 2001, 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Tilskipun ráðsins 88/609/EBE frá 24. nóvember 1988 
um takmörkun á útblæstri tiltekinna mengunarefna frá 
stórum brennsluverum í andrúmsloftið (4) hefur 
stuðlað að því að draga úr losun í andrúmsloftið frá 
stórum brennsluverum og halda henni í skefjum. Til 
glöggvunar skal tilskipunin endursamin. 

 

2) Í fimmtu aðgerðaáætluninni á sviði umhverfismála (5) 
eru sett þau markmið að aldrei skuli farið yfir 
hættumörk varðandi ákomu og styrk tiltekinna sýrandi 
mengunarefna á borð við brennisteinsdíoxíð (SO2) og 
köfnunarefnisoxíð (NOx) og, að því er varðar 
loftgæði, að öllu fólki sé veitt haldgóð vernd gegn 
viðurkenndri heilsufarshættu af völdum loftmengunar. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 309, 27.11.2002, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 147/2002 frá 8. nóvember 
2002 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 4, 23.1.2003, bls. 
12. 

(1)  Stjtíð. EB C 300, 29.9.1998, bls. 6, Stjtíð. EB C 212 E, 25.7.2000, bls. 36. 
(2)  Stjtíð. EB C 101, 12.4.1999, bls. 55. 
(3)  Álit Evrópuþingsins frá 14. apríl 1999 (Stjtíð. EB C 219, 30.7.1999, 

bls. 175), sameiginleg afstaða ráðsins frá 9. nóvember 2000 (Stjtíð. EB C 
375, 28.12.2000, bls. 12) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 14. mars 2001 
(hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). Ákvörðun Evrópuþingsins 
frá 20. september 2001 og ákvörðun ráðsins frá 27. september 2001. 

(4)  Stjtíð. EB L 336, 7.12.1988, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun ráðsins 94/66/EB (Stjtíð. EB L 337, 24.12.1994, bls. 83). 

(5)  Stjtíð. EB C 138, 17.5.1993, bls. 1. 

3) Öll aðildarríkin hafa undirritað Gautaborgarbókunina 
frá 1. desember 1999 við samning efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu (UNECE) frá 1979 
um mengun sem berst langar leiðir yfir landamæri í 
því skyni að draga úr súrnun, ofauðgun og styrk ósons 
við yfirborð jarðar, sem felur m.a. í sér skuld-
bindingar um að draga úr losun brennisteinsdíoxíðs 
og köfnunarefnisoxíða. 

 

4) Framkvæmdastjórnin hefur sent frá sér orðsendingu 
um áætlun bandalagsins gegn súrnun og í henni var 
endurskoðun á tilskipun 88/609/EBE talin nauðsyn-
legur þáttur í þeirri áætlun með það langtímamarkmið 
í huga að draga svo úr losun brennisteinsdíoxíðs og 
köfnunarefnisoxíða að ákoma og styrkur þessara efna 
verði undir hættumörkum. 

 

5) Í samræmi við dreifræðisregluna, sem er sett fram í 
5. gr. sáttmálans, verður markmiðinu að draga úr 
sýrandi losun frá stórum brennsluverum ekki náð á 
fullnægjandi hátt ef aðildarríkin grípa til aðgerða 
hvert fyrir sig og aðgerðir, sem eru ekki samræmdar, 
tryggja á engan hátt að settu markmiði verði náð. Með 
tilliti til þess að brýnt er að minnka sýrandi losun í 
öllu bandalaginu er vænlegra til árangurs að grípa til 
aðgerða á vettvangi bandalagsins. 

 

6) Losun brennisteinsdíoxíðs og köfnunarefnisoxíða í 
bandalaginu er að verulegu leyti komin frá stórum, 
starfandi brennsluverum og nauðsynlegt er að draga 
úr þessari losun. Því er nauðsynlegt að laga aðferðina 
að mismunandi eiginleikum sem eru fyrir hendi innan 
geira stórra brennsluvera í aðildarríkjunum. 

 

7) Í tilskipun ráðsins 96/61/EB frá 24. september 1996 
um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með 
mengun (6) er sett fram samþætt stefna um 
mengunarvarnir og eftirlit með mengun þar sem mat 
er lagt á alla þætti er varða umhverfisáhrif stöðvar.  
Brennslustöðvar með meira nafnvarmaafl en 50 MW 

________________  

(6) Stjtíð. EB L 257, 10.10.1996, bls. 26. 
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falla undir gildissvið þeirrar tilskipunar. Í samræmi 
við 3. mgr. 15. gr. þeirrar tilskipunar skal 
framkvæmdastjórnin á þriggja ára fresti gefa út skrá 
yfir þá losun sem vegur þyngst og upptök hennar á 
grundvelli gagna sem aðildarríkin láta í té. Samkvæmt 
18. gr. þeirrar tilskipunar og að tillögu 
framkvæmdastjórnarinnar setur ráðið viðmiðunar-
mörk fyrir losun í samræmi við málsmeðferðina sem 
mælt er fyrir um í sáttmálanum, enda sé þörf á 
aðgerðum af hálfu bandalagsins, einkum á grundvelli 
upplýsingaskiptanna sem mælt er fyrir um í 16. gr. 
þeirrar tilskipunar. 

 

8) Það skal teljast nauðsynlegt en ekki fullnægjandi 
skilyrði fyrir því að kröfurnar í tilskipun 96/61/EB séu 
uppfylltar að farið sé að viðmiðunarmörkum fyrir 
losun, sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun, svo 
fremi notuð sé fullkomnasta tækni sem völ er á. Það 
að kröfurnar séu uppfylltar getur falið í sér strangari 
viðmiðunarmörk fyrir losun, viðmiðunarmörk fyrir 
önnur efni og annað umhverfi og önnur viðeigandi 
skilyrði. 

 

9) Á 15 ára tímabili hefur fengist reynsla innan 
iðnaðarins af notkun aðferða við að draga úr 
mengandi losun frá stórum brennsluverum. 

 

10) Í bókuninni um þungmálma við samning 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
(UNECE) um mengun sem berst langar leiðir yfir 
landamæri er mælst til þess að samþykktar verði 
aðgerðir í því skyni að dregið verði úr losun 
þungmálma í tilteknum stöðvum. Vitað er að 
ávinningurinn af því að draga úr ryklosun með 
rykhreinsibúnaði kemur fram í ávinningi vegna minni 
losunar á þungmálmum sem eru bundnir í agnir. 

 

11) Raforkuver eru talsvert stór hluti stórra brennsluvera. 

 

12) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/92/EB frá 
19. desember 1996 um sameiginlegar reglur um innri 
markað á sviði raforku (1) er m.a. ætlað að hafa þau 
áhrif að aukin framleiðslugeta deilist niður á nýja 
aðila í þessum geira. 

 

13) Bandalagið hefur skuldbundið sig til þess að draga úr 
losun koltvíoxíðs. Samtvinnuð framleiðsla varma og 
raforku er, þegar henni verður við komið, kjörið 
tækifæri til að bæta til muna heildarnýtni við notkun 
eldsneytis. 

 

14) Verulegrar aukningar á notkun jarðgass til raforku-
framleiðslu gætir þegar og líklegt er að svo verði 
áfram, einkum vegna notkunar gashverfla. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 27, 30.1.1997, bls. 20. 

15) Með hliðsjón af þeirri aukningu, sem orðið hefur á 
orkuframleiðslu úr lífmassa, skal innleiða sérstaka 
losunarstaðla fyrir þetta eldsneyti. 

 

16) Í ályktun ráðsins frá 24. febrúar 1997 um áætlun 
bandalagsins varðandi meðhöndlun úrgangs (2) er 
áhersla lögð á nauðsyn þess að stuðla að endurnýtingu 
úrgangs og að viðeigandi losunarstaðlar skuli gilda 
um rekstur stöðva þar sem úrgangur er brenndur til að 
tryggja víðtæka umhverfisvernd.  

 

17) Í iðnaðinum hefur fengist reynsla af tækni og búnaði 
til að mæla helstu mengunarvalda í losun frá stórum 
brennsluverum. Staðlasamtök Evrópu (CEN) hafa 
tekið að sér að setja ramma sem tryggir að 
mæliniðurstöður eru alls staðar sambærilegar innan 
bandalagsins og að slíkar mælingar eru mjög áreiðan-
legar. 

 

18) Nauðsynlegt er að efla þekkingu á losun helstu 
mengunarvalda frá stórum brennsluverum. Svo að 
upplýsingarnar séu sannanlega dæmigerðar fyrir 
mengun frá stöð skulu þær ávallt tengdar 
upplýsingum um orkunotkun stöðvarinnar. 

 

19) Þessi tilskipun er með fyrirvara um þau tímamörk sem 
aðildarríkjunum eru sett til að taka upp og beita 
tilskipun 88/609/EBE. 

 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

Þessi tilskipun gildir um brennsluver með nafnvarmaafl sem 
er jafnt og eða meira en 50 MW, óháð þeirri 
eldsneytistegund sem notuð er (föst, fljótandi eða 
loftkennd). 

 

2. gr. 

 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

 

1) „losun“: það að efni losna frá brennsluveri út í 
andrúmsloftið; 

 

2) „úrgangsloft“: lofttegundir sem í eru föst, fljótandi 
eða loftkennd mengunarefni. Flæðirúmmál skal gefa 
upp í rúmmetrum á klst. við staðalhitastig (273 K) og 
staðalþrýsting (101,3 kPa) eftir að leiðrétt hefur verið 
fyrir magn vatnsgufu, hér á eftir táknað Nm3/klst.; 

________________  

(2) Stjtíð. EB C 76, 11.3.1997, bls. 1. 
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3) „viðmiðunarmörk fyrir losun“: leyfilegt magn efnis í 
úrgangslofti frá brennsluverum sem losa má út í 
andrúmsloftið á tilteknu tímabili. Þau skulu reiknuð 
sem massi efnis í tilteknu rúmmáli úrgangslofts, gefin 
upp sem mg/Nm3 og gera skal ráð fyrir 3% súrefnis-
innihaldi í úrgangsloftinu þegar um loftkennt og 
fljótandi eldsneyti er að ræða, 6% ef um er að ræða 
fast eldsneyti og 15% ef um gashverfla er að ræða; 

 

4) „hlutfall brennisteinshreinsunar“: hlutfall þess 
brennisteinsmagns, sem er ekki losað út í andrúms-
loftið í brennsluverinu á tilteknu tímabili, og brenni-
steinsmagnsins í eldsneytinu sem er tekið inn í 
brennsluverið og notað á sama tímabili; 

 

5) „rekstraraðili“: einstaklingur eða lögaðili sem starf-
rækir brennsluverið eða hefur fjárhagslegt 
ákvörðunarvald yfir því eða hefur verið falið slíkt 
vald; 

 

6) „eldsneyti“: fast, fljótandi eða loftkennt, brennanlegt 
efni sem notað er til að kynda brennsluver, að 
undanskildum úrgangi sem fellur undir tilskipun 
ráðsins 89/369/EBE frá 8. júní 1989 um varnir gegn 
loftmengun frá nýjum sorpbrennslustöðvum 
sveitarfélaga (1), tilskipun ráðsins 89/429/EBE frá 
21. júní 1989 um varnir gegn loftmengun frá starfandi 
sorpbrennslustöðvum sveitarfélaga (2), og tilskipun 
ráðsins 94/67/EB frá 16. desember 1994 um brennslu 
hættulegs úrgangs (3) eða aðrar síðari gerðir 
bandalagsins sem fella úr gildi eða koma í stað einnar 
eða fleiri af þessum tilskipunum; 

 

7) „brennsluver“: sérhver tæknibúnaður þar sem 
eldsneyti er brennt í því skyni að nýta þann varma 
sem þá myndast. 

 

Þessi tilskipun gildir eingöngu um brennsluver sem 
eru hönnuð til orkuframleiðslu, að undanskildum þeim 
sem nýta beint afurðir brennslu í framleiðsluferlum. 
Þessi tilskipun gildir ekki um eftirfarandi brennsluver: 

 

a) ver þar sem afurðir brennslunnar eru nýttar við 
beina hitun, þurrkun eða aðra meðhöndlun hluta eða 
efna, t.d. ofnar fyrir upphitun eða hitameðhöndlun; 

 

b) eftirbrennsluver, þ.e. tæknibúnað hannaðan til að 
hreinsa úrgangsloft með brennslu og sem er ekki 
starfræktur sem sjálfstætt brennsluver; 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 163, 14.6.1989, bls. 32. 
(2) Stjtíð. EB L 203, 15.7.1989, bls. 50. 
(3) Stjtíð. EB L 365, 31.12.1994, bls. 34. 

c) búnað til að endurvinna sundrunarhvata; 

 

d) búnað til að breyta brennisteinsvetni í brennistein; 

 

e) hvarftanka sem eru notaðir í efnaiðnaði; 

 

f) koksofnasamstæður; 

 

g) Cowper-hitablásara; 

 

h) hvers kyns tæknibúnað sem er notaður til að knýja 
ökutæki, skip eða loftfar; 

 

i) gashverfla sem eru notaðir á pöllum á hafi úti; 

 

j) gashverfla sem voru leyfðir fyrir 27. nóvember 2002 
eða sem fullnægjandi umsókn um leyfi hefur verið 
lögð fram fyrir, að áliti lögbærs yfirvalds, fyrir 
27. nóvember 2002 enda sé verið tekið í notkun eigi 
síðar en 27. nóvember 2003, sbr. þó 1. mgr. 7. gr. og 
A- og B-hluta VIII. viðauka; 

 

Ver sem knúin eru með dísil-, bensín- eða gashreyflum 
falla ekki undir þessa tilskipun. 

 

Ef tvö eða fleiri aðskilin ný ver eru sett upp á þann hátt 
að lögbær yfirvöld telja að bæði sé hagkvæmt og 
tæknilega gerlegt að veita úrgangslofti þeirra út um 
sameiginlegan reykháf skal líta á samsetningu þeirra 
sem eina einingu; 

 

8) „brennslubúnaður fyrir margs konar eldsneyti“: 
brennsluver sem unnt er að knýja samtímis eða til 
skiptis með tveimur eða fleiri gerðum eldsneytis; 

 

9) „nýtt ver“: brennsluver sem upphaflega var veitt 
byggingarleyfi eða, ef um slíka málsmeðferð er ekki 
að ræða, sem upphaflega var veitt starfsleyfi 1. júlí 
1987 eða síðar; 

 

10) „starfandi ver“: brennsluver sem upphaflega var veitt 
byggingarleyfi eða, ef um slíka málsmeðferð er ekki 
að ræða, sem upphaflega var veitt starfsleyfi fyrir 
1. júlí 1987; 

 

11) „lífmassi“: afurðir í heild eða að hluta úr hvers kyns 
plöntuefni frá landbúnaði eða skógrækt, sem nota má 
sem eldsneyti til að vinna úr orku, ásamt eftirfarandi 
úrgangi sem er notaður sem eldsneyti: 

 

a) úrgangi úr jurtaríkinu frá landbúnaði og skógrækt; 
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b) úrgangi úr jurtaríkinu frá matvælavinnslu ef 
varminn, sem losnar, er nýttur; 

 
c) trefjaríkum úrgangi úr jurtaríkinu frá framleiðslu á 

deigi úr nýjum trefjum og frá framleiðslu á pappír 
úr pappírsdeigi ef hann er sambrenndur á 
framleiðslustað og varminn, sem losnar, er nýttur; 

 
d) korkúrgangi; 

 
e) viðarúrgangi, að undanskildum viðarúrgangi sem 

kann að innihalda halógenuð, lífræn efnasambönd 
eða þungmálma af völdum meðhöndlunar með 
viðarvarnarefnum eða yfirborðsmeðferðarefnum 
og sem inniheldur einkum viðarúrgang frá 
byggingar- og niðurrifsstarfsemi; 

 
12) „gashverfill“: vél sem snýst og breytir varmaorku í 

vélræna vinnu og er í meginatriðum gerð úr þjöppu, 
varmaeiningu, þar sem eldsneyti er oxað til að hita 
vinnsluvökvann, og hverfli.  

 
13) „afskekktustu svæði“: frönsku umdæmin handan 

hafsins, m.t.t. Frakklands, Asoreyjar og Madeira, 
m.t.t. Portúgals og Kanaríeyjar m.t.t. Spánar. 

 
3. gr. 

 
1. Eigi síðar en 1. júlí 1990 skulu aðildarríkin semja 
viðeigandi áætlanir um að draga í áföngum úr árlegri 
heildarlosun frá starfandi verum. Í áætlununum skal kveða á 
um tímaáætlanir og reglur um framkvæmd. 
 
2. Í samræmi við áætlanirnar, sem nefndar eru í 1. mgr., 
skulu aðildarríkin áfram fara að ákvæðum um efri mörk 
losunar og um samsvarandi skerðingu á losun reiknað í 
hundraðshlutum sem mælt er fyrir um fyrir brennisteins-
díoxíð í 1. til 6. dálki I. viðauka og fyrir köfnunarefnisoxíð í 
1. til 4. dálki II. viðauka, frá og með þeim tímasetningum 
sem tilgreindar eru í þessum viðaukum og þar til ákvæðum 
4. gr., sem gilda um starfandi ver, hefur verið hrint í 
framkvæmd. 
 
3. Við framkvæmd áætlananna skulu aðildarríkin einnig 
ákvarða samanlagða, árlega losun í samræmi við C-hluta 
VIII. viðauka. 
 
4. Ef veruleg og óvænt breyting verður á orkuþörf eða 
framboði á tilteknum tegundum eldsneytis eða á sérstökum 
búnaði til orkuframleiðslu, og það veldur aðildarríki alvar-
legum, tæknilegum vanda við framkvæmd áætlunarinnar, 
sem sett er fram í 1. mgr., skal framkvæmdastjórnin, að 
beiðni aðildarríkisins sem í hlut á og að teknu tilliti til eðlis 
beiðninnar, breyta efri mörkum losunar í umræddu 
aðildarríki og/eða dagsetningum sem settar eru fram í I. og 
II. viðauka og tilkynna ráðinu og aðildarríkjunum ákvörðun

sína. Aðildarríkjunum er heimilt að vísa ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar til ráðsins innan þriggja mánaða. 
Ráðinu er heimilt að taka aðra ákvörðun innan þriggja 
mánaða með auknum meirihluta atkvæða. 
 

4. gr. 
 

1. Með fyrirvara um 17. gr. skulu aðildarríkin gera 
viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að í öllum 
byggingarleyfum eða, ef um slíka málsmeðferð er ekki að 
ræða, í starfsleyfum fyrir ný ver, sem fullnægjandi umsókn 
um leyfi hefur verið lögð fram fyrir, að áliti lögbærs 
yfirvalds, fyrir 27. nóvember 2002 og að því tilskildu að 
verið sé tekið í notkun eigi síðar en 27. nóvember 2003, 
komi fram skilyrði sem varða samræmi við 
viðmiðunarmörk fyrir losun sem mælt er fyrir um í A-hluta 
III. til VII. viðauka m.t.t. brennisteinsdíoxíðs, 
köfnunarefnisoxíða og ryks. 

 

2. Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að 
tryggja að í öllum byggingarleyfum eða, ef um slíka 
málsmeðferð er ekki að ræða, starfsleyfum fyrir ný ver, 
öðrum en þeim sem falla undir 1. mgr., komi fram skilyrði 
sem varða samræmi við viðmiðunarmörk fyrir losun sem 
mælt er fyrir um í B-hluta III. til VII. viðauka m.t.t. brenni-
steinsdíoxíðs, köfnunarefnisoxíða og ryks. 

 

3. Með fyrirvara um tilskipun 96/61/EB og tilskipun 
ráðsins 96/62/EB frá 27. september 1996 um mat og stjórn á 
gæðum andrúmslofts (1) skulu aðildarríkin, eigi síðar en 
1. janúar 2008, hafa dregið umtalsvert úr losun með því að: 

 

a) gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að í öllum 
starfsleyfum starfandi vera komi fram skilyrði sem 
varða samræmi við viðmiðunarmörk fyrir losun sem sett 
eru fyrir ný ver, sem um getur í 1. mgr., eða 

 

b) tryggja að starfandi ver falli undir innlendar áætlanir um 
skerðingu á losun, sem um getur í 6. mgr.; 

 

og, þar sem við á, með því að beita ákvæðum 5., 7. og 8. gr. 

 

4. Með fyrirvara um tilskipanir 96/61/EB og 96/62/EB má 
veita starfandi verum undanþágu frá því að fara að 
viðmiðunarmörkum fyrir losun, sem um getur í 3. mgr., og 
frá því að falla undir innlendu áætlunina um skerðingu á 
losun að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum: 

 

a) rekstraraðili starfandi vers skuldbindi sig, með skriflegri 
yfirlýsingu sem lögð er fram eigi síðar en 30. júní 2004 
fyrir lögbært yfirvald, til þess að starfrækja verið ekki 
lengur en í 20 000 rekstrarstundir á tímabili sem hefst 
1. janúar 2008 og lýkur eigi síðar en 31. desember 2015; 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 296, 21.11.1996, bls. 55. 
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b) rekstraraðila er skylt að leggja árlega fyrir lögbært 
yfirvald yfirlit yfir hve mikill tími var notaður og hve 
mikill tími er eftir af þeim tíma sem verið má vera í 
rekstri. 

 
5. Aðildarríkin geta krafist þess að farið sé að 
viðmiðunarmörkum fyrir losun og tímamörkum um 
framkvæmd sem eru strangari en þau sem sett eru fram í 1., 
2., 3. og 4. mgr. og í 10. gr. Heimilt er að bæta við öðrum 
mengunarefnum og setja viðbótarkröfur eða krefjast þess að 
verið sé lagað að tæknilegum framförum. 
 
6. Aðildarríkin geta, með fyrirvara um þessa tilskipun og 
tilskipun 96/61/EB, og að teknu tilliti til kostnaðar og 
ávinnings, svo og til skuldbindinga ríkjanna samkvæmt 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/81/EB frá 
23. október 2001 um innlend, efri mörk losunar fyrir tiltekin 
loftmengunarefni (1) og tilskipun 96/62/EB, skilgreint og 
hrint í framkvæmd innlendri áætlun um að draga úr losun 
starfandi vera, m.a. með tilliti til þess að farið sé að efri 
mörkunum sem sett eru fram í I. og II. viðauka. 
 
Með innlendri áætlun um skerðingu á losun skal dregið úr 
samanlagðri, árlegri losun köfnunarefnisoxíða (NOx), 
brennisteinsdíoxíðs (SO2) og ryks frá starfandi verum 
þannig að losunin verði sú sem náðst hefði ef beitt hefði 
verið þeim viðmiðunarmörkum um losun sem um getur í 
3. mgr. fyrir starfandi ver í rekstri á árinu 2000 (þ.m.t. þau 
starfandi ver sem féllu undir áætlun um endurskipulagningu 
á árinu 2000, sem lögbæra yfirvaldið samþykkti, til að ná 
fram þeirri skerðingu á losun sem krafist er í innlendri 
löggjöf) á grundvelli raunverulegs tíma, sem hvert ver er í 
rekstri á ári hverju, þess eldsneytis, sem notað er, og 
varmaafls, reiknað sem meðaltal síðustu fimm ára í rekstri 
til ársins 2000 og að því meðtöldu. 
 
Lokun vers, sem fellur undir innlenda áætlun um skerðingu 
á losun, skal ekki leiða til aukningar í samanlagðri, árlegri 
losun þeirra vera sem eftir eru og falla undir áætlunina. 
 
Með innlendu áætluninni um skerðingu á losun má undir 
engum kringumstæðum undanþiggja ver ákvæðunum sem 
mælt er fyrir um í viðkomandi löggjöf bandalagsins, þ.m.t. 
ákvæðum tilskipunar 96/61/EB. 
 
Eftirfarandi skilyrði gilda um innlendar áætlanir um 
skerðingu á losun: 
 
a) Í áætluninni skulu koma fram tilgangur og tilheyrandi 

markmið, ráðstafanir og tímaáætlanir sem settar eru til 
að ná megi þessum markmiðum, svo og tilhögun við 
vöktun. 

 
b) Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um 

innlenda áætlun um skerðingu á losun eigi síðar en 
27. nóvember 2003. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 309, 27.11.2001, bls. 22. 

c) Innan sex mánaða frá tilkynningunni, sem um getur í 
b-lið, skal framkvæmdastjórnin vega og meta hvort 
áætlunin uppfyllir kröfur þessarar málsgreinar. Ef 
framkvæmdastjórnin telur að áætlunin geri það ekki skal 
hún gera aðildarríkinu grein fyrir því og innan næstu 
þriggja mánaða skal aðildarríkið tilkynna um hvaða 
ráðstafanir það hefur gert til þess að tryggja að kröfur 
þessarar málsgreinar séu uppfylltar. 

 
d) Framkvæmdastjórnin skal eigi síðar en 27. nóvember 

2002 semja leiðbeiningar sem auðvelda aðildarríkjunum 
að undirbúa áætlanir sínar. 

 
7. Eigi síðar en 31. desember 2004, og að teknu tilliti til 
framfara á sviði heilsuverndar og við að ná 
umhverfismarkmiðum bandalagsins varðandi súrnun og 
loftgæði samkvæmt tilskipun 96/62/EB, skal 
framkvæmdastjórnin leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og 
ráðið þar sem hún metur: 
 
a) þörfina á frekari ráðstöfunum; 
 
b) magn þungmálma sem losnar frá stórum brennsluverum; 
 
c) kostnaðarhagkvæmni og kostnað og ávinning af frekari 

skerðingu á losun í geira brennsluvera í aðildarríkjunum 
í samanburði við aðra geira; 

 
d) möguleika á slíkri skerðingu á losun í tæknilegu og 

efnahagslegu tilliti; 
 
e) þau áhrif sem bæði staðlarnir, sem settir hafa verið fyrir 

stór brennsluver og þ.m.t. ákvæði um innlent, fast 
eldsneyti, og samkeppnisaðstaða á orkumarkaði hafa á 
umhverfið og innri markaðinn; 

 
f) allar innlendar áætlanir um skerðingu á losun sem 

aðildarríkin hafa lagt fram í samræmi við 6. mgr. 
 
Í skýrslu sinni skal framkvæmdastjórnin setja fram 
viðeigandi tillögur um hugsanlegar lokadagsetningar eða 
neðri viðmiðunarmörk sem varða undanþáguna í 2. nmgr. í 
A-hluta VI. viðauka. 
 
8. Skýrslunni, sem um getur í 7. mgr. skulu, eftir því sem 
við á, fylgja tilheyrandi tillögur m.t.t. tilskipunar 96/61/EB. 
 

5. gr. 
 
Þrátt fyrir III. viðauka skal eftirfarandi gilda: 
 
1) fyrir ver sem hafa nafnvarmaafl sem er jafnt og eða 

meira en 400 MW og eru ekki starfrækt fleiri
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klukkustundir á ári (hlaupandi meðaltal fimm ára) en 
eftirfarandi tölur segja til um: 

 
— fram til 31. desember 2015: 2000 klst.; 

 
— frá 1. janúar 2016: 1500 klst.; 

 
gilda viðmiðunarmörkin 800 mg/Nm3 fyrir losun 
brennisteinsdíoxíðs. 
 
Þessi ákvæði gilda ekki um ný ver sem fá leyfi 
skv. 2. mgr. 4. gr. 

 
2) Til 31. desember 1999 getur Konungsríkið Spánn veitt 

leyfi fyrir nýjum orkuverum, sem hafa nafnvarmaafl 
jafnt og eða meira en 500 MW og brenna innlendu eða 
innfluttu, föstu eldsneyti, að því tilskildu að verin séu 
tekin í notkun fyrir árslok 2005 og þau uppfylli 
eftirfarandi kröfur: 

 
a) viðmiðunarmörk fyrir losun, ef um er að ræða 

innflutt, fast eldsneyti: 800 mg/Nm3 fyrir 
brennisteinsdíoxíð; 

 
b) ef um er að ræða innlent, fast eldsneyti: a.m.k. 60% 

brennisteinshreinsun; 
 

að því tilskildu að leyfð heildarafköst þeirra vera, sem fá 
undanþágu, fari ekki yfir: 

 
— 2000 MWe ef um er að ræða ver sem brenna 

innlendu, föstu eldsneyti; 
 

— annaðhvort 7500 MWe eða 50% allrar aukinnar 
afkastagetu allra vera sem brenna föstu eldsneyti og 
fengið hafa leyfi til 31. desember 1999, eftir því 
hvort gildið er lægra, ef um er að ræða ver sem 
brenna innfluttu, föstu eldsneyti. 

 
6. gr. 

 
Ef um er að ræða ný ver sem fengu leyfi skv. 2. mgr. 4. gr. 
eða ver sem falla undir 10. gr. skulu aðildarríkin tryggja að 
kannað verði hvort samþætt varma- og raforkuvinnsla sé 
tæknilega gerleg og hagkvæm. Reynist þetta kleift skulu ver 
gerð með tilliti til þessa, að teknu tilliti til aðstæðna á 
markaði og möguleika til dreifingar. 
 

7. gr. 
 
1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að ákvæði séu í leyfunum, 
sem um getur í 4. gr., um hvers konar verklagsreglur sem 
varða truflun eða bilun í hreinsibúnaðinum. Ef kemur til 
bilunar skal lögbæra yfirvaldið krefjast þess að 
rekstraraðilinn dragi úr starfseminni eða stöðvi hana ef ekki 
reynist unnt að koma á aftur eðlilegri starfsemi innan 
24 klst. eða reka verið með eldsneyti sem mengar lítið. 
Framkvæmdastjórninni skal í öllum tilvikum tilkynnt um 
þetta innan 48 klst. Samanlögð lengd reksturs án hreinsunar

má ekki undir neinum kringumstæðum fara yfir 120 klst. á 
hverju tólf mánaða tímabili. Lögbæra yfirvaldið getur veitt 
undanþágur frá 24 og 120 klst. frestunum í tilvikum þar sem 
þau telja: 
 

a) að fyrir liggi að brýn þörf sé á að sjá áfram fyrir orku, 
eða 

 

b) annað ver geti um takmarkaðan tíma komið í stað þess 
bilaða sem hefði í för með sér aukningu á heildarlosun. 

 

2. Lögbæra yfirvaldið getur veitt veri, sem að öllu jöfnu 
notar eldsneyti með litlum brennisteini, undanþágu í allt að 
sex mánuði frá kröfunni um viðmiðunarmörk losunar á 
brennisteinsdíoxíði, sem um getur í 4. gr., þegar 
rekstraraðilinn er ófær um að virða þessi viðmiðunarmörk 
vegna þess að aðföng á brennisteinslitlu eldsneyti hafa 
brugðist sökum alvarlegs skorts á því. Framkvæmda-
stjórninni skal þegar í stað tilkynnt um þessi tilvik. 

 

3. Lögbæra yfirvaldið getur veitt undanþágu frá þeirri 
skyldu að viðmiðunarmörkin fyrir losun, sem kveðið er á 
um í 4. gr., séu virt þegar ver, sem notar að öllu jöfnu 
eingöngu loftkennt eldsneyti og hefði að öðrum kosti þurft 
að vera búið hreinsibúnaði fyrir úrgangsloft, neyðist til að 
grípa til annarra tegunda eldsneytis í undantekningar-
tilvikum og ekki lengur en í 10 daga, nema brýn þörf sé á að 
sjá áfram fyrir orku ef aðföng gass til versins bregðast 
skyndilega. Tilkynna skal lögbæra yfirvaldinu um hvert 
einstakt tilvik um leið og það kemur upp. Aðildarríkin skulu 
tilkynna framkvæmdastjórninni þegar í stað um þau tilvik 
sem um getur í þessari málsgrein. 

 

8. gr. 

 

1. Við veitingu leyfisins, sem um getur í 2. eða 4. mgr. 
4. gr., til vera með brennslubúnað fyrir margs konar 
eldsneyti sem brenna samtímis tveimur eða fleiri tegundum 
eldsneytis, svo og í tilvikum vera sem um getur í 3. mgr. 
4. gr. eða 10. gr., setur lögbæra yfirvaldið viðmiðunarmörk 
sem hér segir: 

 

a) í fyrsta lagi með því að nota viðmiðunarmörkin sem 
gilda fyrir hverja eldsneytistegund og hvert mengunar-
efni og svara til nafnvarmaafls versins eins og þau eru 
tilgreind í III. til VII. viðauka; 

 

b) í öðru lagi með því að ákvarða vegin viðmiðunarmörk 
fyrir losun fyrir hverja eldsneytistegund, en þau fást 
með því að margfalda einstök viðmiðunarmörk fyrir 
losun hér að framan með varmagildi hverrar 
eldsneytistegundar og með því að deila í hvert margfeldi 
með samanlögðu varmagildi allra eldsneytistegundanna. 
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c) í þriðja lagi með því að leggja saman vegin 
viðmiðunarmörk fyrir hverja eldsneytistegund. 

 

2. Um einingar með brennslubúnaði fyrir margs konar 
eldsneyti, sem brenna eingöngu, eða einnig með annars 
konar eldsneyti, leifum frá eimingu eða ummyndun jarðolíu 
sem er hreinsuð til eigin þarfa, gilda ákvæði um það 
eldsneyti sem hefur hæstu viðmiðunarmörkin fyrir losun 
(ákvarðandi eldsneyti), þrátt fyrir 1. mgr. hér að framan, ef 
hlutfall þess eldsneytis í rekstri versins er a.m.k. 50% af 
samanlögðu varmagildi allra eldsneytistegundanna. 

 

Ef hlutfall ákvarðandi eldsneytis er undir 50% eru 
viðmiðunarmörk fyrir losun ákvörðuð í hlutfalli við varma-
gildi hverrar eldsneytistegundar og út frá samanlögðu 
varmagildi allra eldsneytistegundanna sem hér segir: 

 

a) í fyrsta lagi með því að nota þau viðmiðunarmörk sem 
gilda fyrir hverja eldsneytistegund og hvert mengunar-
efni og svara til nafnvarmaafls versins eins og þau eru 
tilgreind í III. til VII. viðauka; 

 

b) í öðru lagi með því að reikna viðmiðunarmörk losunar 
fyrir ákvarðandi eldsneyti (þá eldsneytistegund sem 
hefur hæstu viðmiðunarmörkin fyrir losun skv. III. til 
VII. viðauka og, ef um er að ræða eldsneyti með sömu 
viðmiðunarmörk fyrir losun, þá eldsneytistegund sem 
hefur hærra varmagildi). Þetta gildi fæst með því að 
margfalda viðmiðunarmörkin fyrir losun, sem mælt er 
fyrir um í III. til VII. viðauka, fyrir það eldsneyti með 
stuðlinum tveimur og draga frá margfeldinu 
viðmiðunarmörkin fyrir losun fyrir það eldsneyti sem 
hefur lægstu viðmiðunarmörkin fyrir losun; 

 

c) í þriðja lagi með því að ákvarða vegin viðmiðunarmörk 
fyrir losun fyrir hverja eldsneytistegund, en þau fást 
með því að margfalda viðmiðunarmörk fyrir losun með 
varmagildi ákvarðandi eldsneytistegundar og önnur 
einstök viðmiðunarmörk fyrir losun með varmagildi 
hverrar eldsneytistegundar og deila í margfeldið með 
samanlögðu varmagildi allra eldsneytistegundanna; 

 

d) í fjórða lagi með því að leggja saman vegin 
viðmiðunarmörk losunar fyrir hverja eldsneytistegund. 

 

3. Í stað 2. mgr. má nota eftirfarandi viðmiðunarmörk 
losunar fyrir brennisteinsdíoxíð (án tillits til þess hvernig 
eldsneytið, sem er notað, er samsett): 

 

a) fyrir ver sem um getur í 1. og 3. mgr. 4. gr.: 
1000 mg/Nm3, reiknað sem meðaltal allra slíkra vera 
innan hreinsunarstöðvarinnar; 

 

b) fyrir ný ver sem um getur í 2. mgr. 4. gr.: 600 mg/Nm3, 
reiknað sem meðaltal allra slíkra vera innan hreinsunar-
stöðvarinnar, að undanskildum gashverflum. 

Lögbæru yfirvöldin skulu tryggja að beiting þessa ákvæðis 
verði ekki til þess að losun frá starfandi verum aukist. 
 

4. Við veitingu leyfis, sem um getur í 1. og 2. mgr. 4. gr., 
fyrir ver með brennslubúnaði fyrir margs konar eldsneyti, 
þar sem notað er til skiptis tvær eða fleiri tegundir 
eldsneytis, svo og fyrir ver, sem falla undir 3. mgr. 4. gr. 
eða 10. gr., gilda þau viðmiðunarmörk losunar, sem 
tilgreind eru í III. til VII. viðauka, fyrir hverja 
eldsneytistegund sem notuð er. 

 

9. gr. 

 

Losun úrgangslofts skal vera stjórnað og loftinu veitt frá 
brennsluverum um reykháf. Í leyfinu, sem um getur í 4. gr., 
og leyfum fyrir brennsluver, sem falla undir 10. gr., skal 
vera mælt fyrir um skilyrði fyrir losun úrgangsloftsins. 
Lögbæra yfirvaldið skal einkum gæta þess að hæð 
reykháfsins sé ákvörðuð þannig að heilbrigði manna og 
verndun umhverfisins séu tryggð. 

 

10. gr. 

 

Ef afköst brennsluvers eru aukin um a.m.k. 50 MW skulu 
gilda viðmiðunarmörk fyrir losun sem tilgreind eru í  
B-hluta III. til VII. viðauka fyrir nýja hluta versins og þau 
skulu sett m.t.t. varmaafkasta alls versins. Þetta ákvæði 
gildir ekki í tilvikum sem um getur í 2. og 3. mgr 8. gr. 

 

Ef rekstraraðili brennsluvers ráðgerir breytingu í samræmi 
við b-lið 10. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 12. gr. í tilskipun 
96/61/EB skulu viðmiðunarmörk fyrir losun, sem sett eru 
fram í B-hluta III. til VII. viðauka, gilda að því er varðar 
brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnisoxíð og ryk. 

 

11. gr. 

 

Ef reist er brennsluver, sem er líklegt til að hafa umtalsverð 
umhverfisáhrif í öðru aðildarríki, skulu aðildarríkin tryggja 
að allar viðeigandi upplýsingar séu veittar og samráð eigi 
sér stað í samræmi við 7. gr. tilskipunar ráðsins 85/337/EBE 
frá 27. júní 1985 um mat á áhrifum sem tilteknar 
framkvæmdir á vegum hins opinbera eða einkaaðila kunna 
að hafa á umhverfið (1). 

 

12. gr. 

 

Aðildarríkin skulu, í samræmi við A-hluta VIII. viðauka, 
gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja vöktun á losun 
frá brennsluverum sem falla undir þessa tilskipun og á

________________  

(1) Stjtíð. EB L 175, 5.7.1985, bls. 40. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun ráðsins 97/11/EB (Stjtíð. EB L 73, 14.3.1997, bls. 5). 
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öllum öðrum gildum sem krafist er við framkvæmd þessarar 
tilskipunar. Aðildarríkin geta krafist þess að slík vöktun fari 
fram á kostnað rekstraraðilans. 

13. gr. 

Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja 
að rekstraraðilinn upplýsi lögbær yfirvöld innan eðlilegra 
tímamarka um niðurstöður samfelldu mælinganna, eftirlit 
með mælitækjunum, niðurstöður úr einstökum mælingum 
og öllum öðrum mælingum sem gerðar eru til að meta hvort 
farið er að ákvæðum þessarar tilskipunar. 

14. gr. 

1. Við samfelldar mælingar skal líta svo á að farið sé að 
viðmiðunarmörkunum fyrir losun, sem tilgreind eru í  
A-hluta III. til VII. viðauka, ef matið á niðurstöðunum, sem 
varða rekstrartímann á einu almanaksári, sýnir að: 

a) ekkert meðalgildi fyrir neinn almanaksmánuð fari yfir 
viðmiðunarmörk fyrir losun, og 

b) þegar um er að ræða: 

i) brennisteinsdíoxíð og ryk: 97% allra 48 klst. 
meðalgilda séu jöfn eða undir 110% af viðmiðunar-
mörkunum fyrir losun; 

ii) köfnunarefnisoxíð: 95% allra 48 klst. meðalgilda 
séu jöfn eða undir 110% af viðmiðunarmörkum fyrir 
losun. 

Ekki skal taka með í reikninginn tímabilin sem um getur í 
7. gr. og ekki heldur tímann sem fer í ræsingu og stöðvun. 

2. Í tilvikum þar sem aðeins er krafist stakra mælinga eða 
annarra viðeigandi aðferða skal líta svo á að farið sé að 
viðmiðunarmörkunum, sem sett eru fram í III. til 
VII. viðauka, ef niðurstöður hverrar mælingasyrpu eða 
annarra aðferða, sem eru skilgreindar og ákvarðaðar í 
samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um af hálfu 
lögbæru yfirvaldanna, fara ekki yfir viðmiðunarmörkin fyrir 
losun. 

3. Í tilvikum, sem um getur í 2. og 3. mgr. 5. gr., skal líta 
svo á að farið sé að ákvæðum um hreinsun brennisteins ef 
matið á mælingunum, sem eru gerðar skv. 3. lið í A-hluta 
VIII. viðauka, sýnir að því hlutfalli brennisteinshreinsunar, 
sem er krafist, er náð samkvæmt meðalgildi almanaks-
mánaðar eða samkvæmt öllum hlaupandi meðalgildum fyrir 
einn mánuð. 

Ekki skal taka með í reikninginn tímabilin sem um getur í 
7. gr. og ekki heldur tímann sem fer í ræsingu og stöðvun. 

4. Ef um er að ræða ný ver sem fengu leyfi skv. 2. mgr. 
4. gr. skal líta svo á að farið sé að viðmiðunarmörkum fyrir 
losun á rekstrartíma eins almanaksárs ef: 

a) ekkert fullgilt dagsmeðalgildi fer yfir viðkomandi tölur 
sem eru settar fram í B-hluta III. til VII. viðauka, og 

b) 95% allra fullgiltra klukkustundarmeðalgilda á árinu eru 
jöfn eða undir 200% af viðkomandi tölum sem fram 
koma í B-hluta III. til VII. viðauka. 

„Fullgiltu meðalgildin“ eru ákvörðuð eins og fram kemur í 
6. lið A-hluta VIII. viðauka. 
 
Ekki skal taka með í reikninginn tímabilin sem um getur í 
7. gr. og ekki heldur tímann sem fer í ræsingu og stöðvun. 
 

15. gr. 
 
1. Aðildarríkin skulu eigi síðar en 31. desember 1990 
tilkynna framkvæmdastjórninni um áætlanirnar sem 
ákveðnar hafa verið í samræmi við 1. mgr. 3. gr. 
 
Eigi síðar en einu ári eftir lok hinna ýmsu áfanga við að 
draga úr losun frá starfandi verum skulu aðildarríkin senda 
framkvæmdastjórninni yfirlitsskýrslu um niðurstöður 
varðandi framkvæmd áætlananna. 
 
Einnig er krafist áfangaskýrslu um miðbik hvers áfanga. 
 
2. Í skýrslunni, sem um getur í 1. mgr., skal koma fram 
heildaryfirlit yfir: 
 
a) öll brennsluver sem falla undir þessa tilskipun; 
 
b) losun brennisteinsdíoxíðs og köfnunarefnisoxíða sem 

gefa skal upp í tonnum á ári og einnig skal gefa upp 
styrk þessara efna í úrgangslofti; 

 
c) þær ráðstafanir sem gerðar hafa verið eða ráðgerðar eru 

í því skyni að draga úr losun og ef skipt er yfir í annað 
eldsneyti; 

 
d) breytingar á rekstri sem komnar eru til framkvæmdar 

eða eru fyrirhugaðar; 
 
e) endanlega lokun brennsluvera sem er þegar komin til 

framkvæmdar eða er fyrirhuguð, og 
 
f) viðmiðunarmörk fyrir losun sem gilda í áætlununum um 

starfandi ver eftir því sem við á. 
 
Við ákvörðun á árlegri losun og styrk mengunarefna í 
úrgangslofti skulu aðildarríkin taka tillit til 12., 13. og 
14. gr. 
 
3. Aðildarríkin, sem beita 5. gr. eða ákvæðunum í 
athugasemdunum í III. viðauka eða neðanmálsgreinunum í 
A-hluta VI. viðauka, skulu gefa framkvæmdastjórninni 
skýrslu um það á ári hverju. 
 

16. gr. 
 
Aðildarríkin skulu ákveða viðurlög sem gilda skulu um brot 
á innlendum ákvæðum sem samþykkt eru samkvæmt 
þessari tilskipun. Þessi viðurlög skulu vera árangursrík, í 
réttu hlutfalli við brot og letjandi. 
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17. gr. 
 

1. Tilskipun 88/609/EBE falli úr gildi frá og með 
27. nóvember 2002 með fyrirvara um 2. mgr. eða um 
skuldbindingar aðildarríkjanna varðandi tímamörk, sem 
tilgreind eru í IX. viðauka við þessa tilskipun, fyrir 
lögleiðingu og framkvæmd þeirrar tilskipunar. 

 

2. Þegar um er að ræða ný ver, sem fá leyfi fyrir 
27. nóvember 2002, skal 1. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar, 
svo og 4. gr. (1. mgr.), 5. gr. (2. mgr.), 6. gr., 15. gr. (3. mgr.), 
III., VI. og VIII. viðauki ásamt 2. lið A-hluta IX. viðauka við 
tilskipun 88/609/EBE, eins og henni var breytt með tilskipun 
94/66/EB, gilda áfram til 1. janúar 2008 en falla úr gildi 
eftir það. 

 

3. Líta ber á tilvísanir í tilskipun 88/609/EBE sem tilvísun 
í þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af 
samanburðartöflunni í X. viðauka. 

 

18. gr. 

 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 
27. nóvember 2002. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 

2. Fyrir starfandi ver og ný ver, sem fengu leyfi skv. 
1. mgr. 4. gr., skulu ákvæði 2. liðar A-hluta VIII. viðauka 
gilda frá 27. nóvember 2004. 

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

19. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á birtingardegi hennar í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

20. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Lúxemborg 23. október 2001. 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

N. FONTAINE A. NEYTS-UYTTEBROECK 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 
 

EFRI MÖRK OG MARKMIÐ SEM SETT ERU UM SKERÐINGU Á LOSUN SO2 FRÁ STARFANDI VERUM (1) (2) 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Efri mörk losunar 
(kílótonn á ári) 

Skerðing losunar í % miðað við losun árið 
1980 

Skerðing losunar í % miðað við leiðrétt 
gildi fyrir árið 1980 

1. áfangi 2. áfangi 3. áfangi 1. áfangi 2. áfangi 3. áfangi 1. áfangi 2. áfangi 3. áfangi 

Aðildarríki 
SO2-losun 
frá stórum 
brennslu-

verum 
1980, 

kílótonn 1993 1998 2003 1993 1998 2003 1993 1998 2003 

Belgía 530 318 212 159 – 40 – 60 – 70 – 40 – 60 – 70 

Danmörk 323 213 141 106 – 34 – 56 – 67 – 40 – 60 – 70 

Þýskaland 2225 1335 890 668 – 40 – 60 – 70 – 40 – 60 – 70 

Grikkland 303 320 320 320 + 6 + 6 + 6 – 45 – 45 – 45 

Spánn 2290 2290 1730 1440 0 – 24 – 37 – 21 – 40 – 50 

Frakkland 1910 1146 764 573 – 40 – 60 – 70 – 40 – 60 – 70 

Írland 99 124 124 124 + 25 + 25 + 25 – 29 – 29 – 29 

Ítalía 2450 1800 1500 900 – 27 – 39 – 63 – 40 – 50 – 70 

Lúxemborg 3 1,8 1,5 1,5 – 40 – 50 – 60 – 40 – 50 – 50 

Holland 299 180 120 90 – 40 – 60 – 70 – 40 – 60 – 70 

Portúgal 115 232 270 206 + 102 + 135 + 79 – 25 – 13 – 34 

Breska 
konungsríkið 3883 3106 2330 1553 – 20 – 40 – 60 – 20 – 40 – 60 

Austurríki 90 54 36 27 – 40 – 60 – 70 – 40 – 60 – 70 

Finnland 171 102 68 51 – 40 – 60 – 70 – 40 – 60 – 70 

Svíþjóð 112 67 45 34 – 40 – 60 – 70 – 40 – 60 – 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Frekari losun getur hlotist af aukinni afkastagetu sem leyfð er 1. júlí 1987 eða síðar. 
(2) Losun frá brennsluverum, sem leyfð eru fyrir 1. júlí 1987 en voru ekki í rekstri fyrir þann dag og sem hafa ekki verið tekin með í reikninginn við ákvörðun efri 

marka losunar sem fastsett eru í þessum viðauka, skal annaðhvort fullnægja kröfum sem settar eru með þessari tilskipun fyrir ný ver eða gera skal ráð fyrir 
henni í heildarlosun frá starfandi verum sem má ekki fara yfir efri mörkin sem sett eru í þessum viðauka. 
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II. VIÐAUKI 
 

EFRI MÖRK OG MARKMIÐ SEM SETT ERU UM SKERÐINGU Á LOSUN NOx FRÁ STARFANDI VERUM (1) (2) 
 

0 1 2 3 4 5 6 

Efri mörk NOx-losunar 
(kílótonn á ári) 

Skerðing losunar í % miðað við 
losun árið 1980 

Skerðing losunar í % miðað við 
leiðrétt gildi fyrir árið 1980 

1. áfangi 2. áfangi 1. áfangi 2. áfangi 1. áfangi 2. áfangi 

Aðildarríki 
NOx-losun frá 

stórum 
brennsluverum 
(reiknað sem 

NO2) árið 
1980, kílótonn 1993 (1) 1998 1993 (1) 1998 1993 (1) 1998 

Belgía 110 88 66 – 20 – 40 – 20 – 40 

Danmörk 124 121 81 – 3 – 35 – 10 – 40 

Þýskaland 870 696 522 – 20 – 40 – 20 – 40 

Grikkland 36 70 70 + 94 + 94 0 0 

Spánn 366 368 277 + 1 – 24 – 20 – 40 

Frakkland 400 320 240 – 20 – 40 – 20 – 40 

Írland 28 50 50 + 79 + 79 0 0 

Ítalía 580 570 428 – 2 – 26 – 20 – 40 

Lúxemborg 3 2,4 1,8 – 20 – 40 – 20 – 40 

Holland 122 98 73 – 20 – 40 – 20 – 40 

Portúgal 23 59 64 + 157 + 178 – 8 0 

Breska 
konungsríkið 1016 864 711 – 15 – 30 – 15 – 30 

Austurríki 19 15 11 – 20 – 40 – 20 – 40 

Finnland 81 65 48 – 20 – 40 – 20 – 40 

Svíþjóð 31 25 19 – 20 – 40 – 20 – 40 

(1) Aðildarríkjunum er heimilt af tæknilegum ástæðum að fresta í allt að tveimur árum 1. áfanga í skerðingu á NOx-losun með því að tilkynna 
framkvæmdastjórninni um það innan eins mánaðar frá því að tilkynnt er um þessa tilskipun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Frekari losun getur hlotist af aukinni afkastagetu sem leyfð er 1. júlí 1987 eða síðar. 
(2) Losun frá brennsluverum, sem leyfð eru fyrir 1. júlí 1987 en voru ekki í rekstri fyrir þann dag og sem hafa ekki verið tekin með í reikninginn við ákvörðun efri 

marka losunar, sem fastsett eru í þessum viðauka, skal annaðhvort fullnægja kröfum sem settar eru með þessari tilskipun fyrir ný ver eða gera skal ráð fyrir 
henni í heildarlosun frá starfandi verum sem má ekki fara yfir efri mörkin sem sett eru í þessum viðauka. 
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III. VIÐAUKI 
 

VIÐMIÐUNARMÖRK FYRIR LOSUN Á SO2 
 

Fast eldsneyti 
 
A. Viðmiðunarmörk fyrir losun á SO2, gefin upp í mg/Nm3 (O2-innihald 6%) sem gilda fyrir ný og starfandi ver 

skv. 1. (ný ver) og 3. mgr. (starfandi ver) 4. gr. 
 

 
 
Ath. Ef ekki er unnt að fara að viðmiðunarmörkum fyrir losun vegna eiginleika eldsneytisins skal hreinsun 

brennisteins vera a.m.k. 60% þegar um er að ræða ver með nafnvarmaafl minna en eða jafnt og 100 MWth, 
75% fyrir ver yfir 100 MWth og undir eða jafnt og 300 MWth og 90% fyrir ver yfir 300 MWth. Fyrir ver 
yfir 500 MWth gildir að hreinsun brennisteins skal vera a.m.k. 94% eða a.m.k. 92% ef fyrir liggur 
samningur um uppsetningu búnaðar fyrir brennisteinshreinsun útblásturs eða kalkinnsprautun (lime 
injection) og uppsetning búnaðarins hafi hafist fyrir 1. janúar 2001. 

 
B. Viðmiðunarmörk fyrir losun á SO2, gefin upp í mg/Nm3 (O2-innihald 6%) sem gilda skulu fyrir ný ver skv. 

2. mgr. 4. gr., að undanskildum gashverflum. 
 

Tegund eldsneytis 50 til 100 MWth 100 til 300 MWth > 300 MWth 

Lífmassi 200 200 200 

Fast eldsneyti, almennt 850 200 (1) 200 

(1) Nema þegar um er að ræða „afskekktustu svæðin“ þar sem mörkin 850 til 200 mg/Nm3 (línuleg minnkun) gilda. 

 
Ath. Ef ekki er unnt að fara að viðmiðunarmörkum fyrir losun vegna eiginleika eldsneytisins skulu ver ná mörkunum 

300 mg/Nm3 fyrir SO2, eða hreinsun brennisteins skal vera a.m.k. 92% þegar um er að ræða ver með varmaafl sem er minna 
en eða jafnt og 300 MWth og þegar um er að ræða ver með nafnvarmaafl sem er meira en 300 MWth skulu þau ná a.m.k. 
95% brennisteinshreinsun og jafnframt skulu hæstu, leyfilegu viðmiðunarmörk fyrir losun vera 400 mg/Nm3. 
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IV. VIÐAUKI 
 

VIÐMIÐUNARMÖRK FYRIR LOSUN Á SO2 
 

Fljótandi eldsneyti 
 
A. Viðmiðunarmörk fyrir losun á SO2, gefin upp í mg/Nm3 (O2-innihald 3%) sem gilda fyrir ný og starfandi ver skv. 

1. mgr. (ný ver) og 3. mgr. (starfandi ver) 4. gr. 
 

 
 
 

B. Viðmiðunarmörk fyrir losun á SO2, gefin upp í mg/Nm3 (O2-innihald 3%) sem gilda skulu fyrir ný ver 
skv. 2. mgr. 4. gr., að undanskildum gashverflum. 

 
50 til 100 MWth 100 til 300 MWth > 300 MWth 

850 400 til 200  
(línuleg minnkun) (1) 

200 

(1) Nema þegar um er að ræða „afskekktustu svæðin“ þar sem mörkin 850 til 200 mg/Nm3 (línuleg minnkun) gilda. 

 
Að því er varðar verin tvö á Krít og Ródos, sem eru með nafnvarmaaflið 250 MWth og fá leyfi fyrir 31. desember 
2007, skulu viðmiðunarmörkin fyrir losun vera 1700 mg/Nm3. 
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V. VIÐAUKI 
 

VIÐMIÐUNARMÖRK FYRIR LOSUN Á SO2 
 

Loftkennt eldsneyti 
 
A. Viðmiðunarmörk fyrir losun á SO2, gefin upp í mg/Nm3 (O2-innihald 3%) sem gilda fyrir ný og starfandi ver 

skv. 1. (ný ver) og 3. mgr. (starfandi ver) 4. gr. 
 

Tegund eldsneytis Viðmiðunarmörk (mg/Nm3) 

Loftkennt eldsneyti, almennt 35 

Fljótandi gas 5 

Gas með lágt varmagildi sem fellur til við gösun leifa í
hreinsunarstöðvum, koksofnagas og háofnagas 

800 

Gas sem fellur til við gösun kola (1) 
(1) Ráðið ákveður viðmiðunarmörk fyrir losun sem gilda um slíkt gas á síðara stigi á grundvelli tillagna frá

framkvæmdastjórninni sem lagðar verða fram að fenginni frekari reynslu á tæknisviðinu. 
 

B. Viðmiðunarmörk fyrir losun á SO2, gefin upp í mg/Nm3 (O2-innihald 3%) sem gilda skulu fyrir ný ver 
skv. 2. mgr. 4. gr.: 

 
Loftkennt eldsneyti, almennt 35 

Fljótandi gas 5 

Koksofnagas með lágt varmagildi 400 

Háofnagas með lágt varmagildi 200 
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VI. VIÐAUKI 
 

VIÐMIÐUNARMÖRK FYRIR LOSUN Á NOx (MÆLT SEM NO2) 
 
A. Viðmiðunarmörk fyrir losun á NOx, gefin upp í mg/Nm3 (O2-innihald 6% fyrir fast eldsneyti, 3% fyrir fljótandi 

og loftkennt eldsneyti) sem gilda fyrir ný og starfandi ver skv. 1. mgr. (ný ver) og 3. mgr. (starfandi ver) 4. gr. 
 

Tegund eldsneytis: 
Viðmiðunarmörk (1) 

(mg/Nm3) 

Fast (2) (3):  
50 til 500 MWth: 600 
> 500 MWth: 500 

Frá 1. janúar 2016  
50 til 500 MWth: 600 
> 500 MWth: 200 

Fljótandi:  
50 til 500 MWth: 450 
> 500 MWth: 400 

Loftkennt:  
50 til 500 MWth: 300 
> 500 MWth: 200 

(1) Nema þegar um er að ræða „afskekktustu svæðin“ þar sem eftirfarandi viðmiðunarmörk skulu gilda: 
Fast eldsneyti, almennt: 650 
Fast eldsneyti með minna en 10% af rokgjörnum efnasamböndum: 1300 
Fljótandi: 450 
Loftkennt: 350 

(2) Til 31. desember 2015 gildir eftirfarandi fyrir ver með meira en 500 MW nafnvarmaafl sem frá og með árinu 2008 eru ekki 
starfrækt yfir 2000 klst. á ári (hlaupandi meðaltal fimm ára): 
— þegar um er að ræða ver, sem fá leyfi í samræmi við a-lið 3. mgr. 4. gr., gilda viðmiðunarmörkin 600 mg/Nm³ fyrir 

losun köfnunarefnisoxíða (mælt sem NO2), 
— þegar um er að ræða ver sem fellur undir innlenda áætlun skv. 6. mgr. 4. gr. skal meta hlutdeild þeirra í innlendu 

áætluninni út frá viðmiðunarmörkunum 600 mg/Nm3. 
Frá 1. janúar 2016 gilda viðmiðunarmörkin 450 mg/Nm3 (mælt sem NO2) fyrir ver, sem eru ekki yfir 1500 klst. í rekstri á ári 
(hlaupandi meðaltal fimm ára), að því er varðar losun köfnunarefnisoxíða. 

(3) Til 1. janúar 2018 gilda viðmiðunarmörkin 1200 mg/Nm3 þegar um er að ræða ver sem brenndu og brenna áfram á 
12 mánaða tímabili, sem lýkur 1. janúar 2001, föstu eldsneyti sem í er minna en 10% af rokgjörnum efnasamböndum. 
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B. Viðmiðunarmörk fyrir losun á NOx, gefin upp í mg/Nm3 sem gilda skulu fyrir ný ver skv. 2. mgr. 4. gr., að 
undanskildum gashverflum. 

 
 

Fast eldsneyti (O2-innihald 6%) 
 

Tegund eldsneytis 50 til 100 MWth 100 til 300 MWth > 300 MWth 

Lífmassi 400 300 200 

Fast eldsneyti, almennt 400 200 (1) 200 

(1) Nema þegar um er að ræða „afskekktustu svæðin“ þar sem mörkin 300 mg/Nm3 gilda. 
 
Fljótandi eldsneyti (O2-innihald 3 %) 

 
50 til 100 MWth 100 til 300 MWth > 300 MWth 

400 200 (1) 200 

(1) Nema þegar um er að ræða „afskekktustu svæðin“ þar sem mörkin 300 mg/Nm3 gilda. 

 
Að því er varðar verin tvö á Krít og Ródos, sem eru með nafnvarmaaflið 250 MWth og fá leyfi fyrir 31. desember 
2007, skulu viðmiðunarmörkin fyrir losun vera 400 mg/Nm3. 

 
Loftkennt eldsneyti (O2-innihald 3%) 

 
 50 til 300 MWth > 300 MWth 

Jarðgas (1. aths.) 150 100 

Annað gas 200 200 
 

Gashverflar 
 

Viðmiðunarmörk fyrir losun á NOx, gefin upp í mg/Nm3 (O2-innihald 15%), sem gilda skulu fyrir einingu með 
einum gashverfli skv. 2. mgr. 4. gr. (viðmiðunarmörkin gilda eingöngu við álag yfir 70%). 

 
 > 50 MWth 

(varmaafl við ISO-skilyrði) 

Jarðgas (1. aths.) 50 (2. aths.) 

Fljótandi eldsneyti (3. aths.) 120 

Loftkennt eldsneyti (annað en jarðgas) 120 
 
Gashverflar, sem eru notaðir í neyðartilvikum og starfræktir í minna en 500 klst. á ári, eru undanþegnir þessum 
viðmiðunarmörkum. Rekstraraðilum slíkra stöðva er skylt að leggja árlega fyrir lögbæra yfirvaldið yfirlit yfir 
þann tíma sem stöðvarnar eru starfræktar. 

 
1. aths.: Jarðgas er náttúrlegt metan sem inniheldur ekki meira en 20% (miðað við rúmmál) af hvarftregum efnum og öðrum 

efnisþáttum. 
2. aths.: 75 mg/Nm3 í eftirfarandi tilvikum þar sem nýtni gashverfilsins er ákvörðuð við grunnálagsskilyrði samkvæmt ISO-

staðli: 
— gashverflar sem eru notaðir í samþættum varma- og raforkuvinnslukerfum þar sem heildarnýtnin er yfir 75%, 
— gashverflar sem eru notaðir í samþættum verum (combined cycle plants) þar sem árleg heildarnýtni raforku er 

yfir 55%, 
— gashverflar sem knýja véldrif. 
Viðmiðunarmörk fyrir losun að því er varðar gashverfla með einfalt vinnsluferli (single cycle) sem falla í einhvern 
framangreindra flokka, en hafa meiri nýtni en 35% – sem er ákvörðuð við grunnálagsskilyrði samkvæmt ISO-staðli – 
skulu vera 50*η/35 þar sem η er nýtni gashverfilsins, gefin upp sem hundraðshluti (og við grunnálagsskilyrði 
samkvæmt ISO-staðli). 

3. aths.: Þessi viðmiðunarmörk fyrir losun gilda eingöngu fyrir gashverfla sem brenna léttu og meðalléttu, eimuðu eldsneyti. 
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VII. VIÐAUKI 
 

VIÐMIÐUNARMÖRK FYRIR LOSUN RYKS 
 
A. Viðmiðunarmörk fyrir losun ryks, gefin upp í mg/Nm3 (O2-innihald 6 % fyrir fast eldsneyti, 3 % fyrir fljótandi og 

loftkennt eldsneyti) sem gilda fyrir ný og starfandi ver skv. 1. (ný ver) og 3. mgr. (starfandi ver) 4. gr. 
 

Tegund eldsneytis Nafnvarmaafl 
(MW) 

Viðmiðunarmörk fyrir losun 
(mg/Nm3) 

Fast ≥ 500 
< 500 

50 (2) 
100 

Fljótandi (1) öll ver 50 

Loftkennt öll ver 5 að jafnaði 
10 fyrir háofnagas 
50 fyrir gas sem fellur til í 

stáliðnaði og nota má annars 
staðar 

(1) Nota má viðmiðunarmörkin 100 mg/Nm3 fyrir ver sem hafa nafnvarmaafl undir 500 MWth og brenna fljótandi eldsneyti með 
minna en 0,06% öskuinnihaldi. 

(2) Nota má viðmiðunarmörkin 100 mg/Nm3 fyrir ver sem fengu leyfi skv. 3. mgr. 4. gr., hafa nafnvarmaafl jafnt og eða meira en 
500 MWth og brenna föstu eldsneyti sem hefur minna varmagildi en 5800 kJ/kg (nettóvarmagildi), meira rakainnihald en 
45% miðað við þyngd, samanlagt raka- og öskuinnihald sem er meira en 60% miðað við þyngd og meira kalsíumoxíðinnihald 
en 10%. 

 
B. Viðmiðunarmörk fyrir losun ryks, gefin upp í mg/Nm3 sem gilda skulu fyrir ný ver skv. 2. mgr. 4. gr., að 

undanskildum gashverflum. 
 

Fast eldsneyti (O2-innihald 6%) 
 

50 til 100 MWth > 100 MWth 

50 30 
 
Fljótandi eldsneyti (O2-innihald 3%) 

 
50 til 100 MWth > 100 MWth 

50 30 
 
Að því er varðar verin tvö á Krít og Ródos, sem eru með nafnvarmaaflið 250 MWth og veita skal leyfi fyrir 
31. desember 2007, skulu viðmiðunarmörkin fyrir losun vera 50 mg/Nm3. 

 
Loftkennt eldsneytis (O2-innihald 3%) 

 
Að jafnaði 5 

Fyrir háofnagas 10 
Fyrir gas sem fellur til í stáliðnaði og nota má annars 
staðar 

30 



21.2.2004  Nr. 9/483EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

VIII. VIÐAUKI 
 

AÐFERÐIR VIÐ MÆLINGAR Á LOSUN 
 
A. Tilhögun við mælingar og mat á losun frá brennsluverum 
 

1. Til 27. nóvember 2004 
 

Mæla skal styrk SO2, ryks og NOx samfellt þegar um er að ræða ný ver sem fá leyfi skv. 1. mgr. 4. gr. og hafa 
meira en 300 MW nafnvarmaafl. Vöktun á styrk SO2 og ryks skal hins vegar fara fram með stökum 
mælingum eða öðrum viðeigandi ákvörðunaraðferðum svo fremi nota megi slíkar mælingar eða aðferðir, sem 
lögbær yfirvöld verða að sannprófa og samþykkja, til að ákvarða styrk þessara þátta. 

 
Lögbæru yfirvöldin geta krafist samfelldra mælinga á þessum þremur mengunarvöldum, sem skulu fara fram 
þegar nauðsynlegt er talið, þegar um er að ræða ný ver sem fengið hafa leyfi skv. 1. mgr. 4. gr. og falla ekki 
undir fyrstu undirgreinina. Ef samfelldra mælinga er ekki krafist skal beita stökum mælingum eða viðeigandi 
ákvörðunaraðferðum, sem lögbær yfirvöld samþykkja, til að meta hve mikið losnar af framangreindum 
efnum. 

 
2. Frá 27. nóvember 2002 og með fyrirvara um 2. mgr. 18. gr. 

 
Lögbær yfirvöld skulu krefjast þess að samfelldar mælingar fari fram á styrk SO2, NOx og ryks í úrgangslofti 
allra brennsluvera sem hafa 100 MW nafnvarmaafl eða meira. 

 
Þrátt fyrir fyrstu undirgreinina er samfelldra mælinga ekki krafist í eftirfarandi tilvikum: 

 
— þegar um er að ræða brennsluver með líftíma sem nær ekki 10 000 rekstrarstundum, 

 
— fyrir SO2 og ryk frá kötlum og gashverflum sem brenna jarðgasi, 

 
— fyrir SO2 frá gashverflum eða kötlum sem brenna olíu með þekktu innihaldi brennisteins og eru ekki með 

búnaði til brennisteinshreinsunar, 
 

— fyrir SO2 frá kötlum sem brenna lífmassa og rekstraraðilinn getur sannað að losun SO2 fari ekki við 
neinar kringumstæður yfir uppgefin viðmiðunarmörk fyrir losun. 

 
Ef samfelldra mælinga er ekki krafist skal krefjast stakra mælinga á a.m.k. sex mánaða fresti. Að öðrum kosti 
má nota viðeigandi ákvörðunaraðferðir, sem lögbær yfirvöld skulu sannprófa og samþykkja, til að meta hve 
mikið losnar af framangreindum efnum. Þær aðferðir skulu styðjast við viðeigandi CEN-staðla jafnskjótt og 
þeir liggja fyrir. Ef CEN-staðlar eru ekki tiltækir skulu ISO-staðlar gilda eða innlendir eða alþjóðlegir staðlar 
sem tryggja að gögnin verði vísindalega jafn traust. 

 
3. Ef um er að ræða ver sem verða að ná því hlutfalli brennisteinshreinsunar sem fastsett er í 2. mgr. 5. gr. og 

III. viðauka skulu gilda þær kröfur sem varða mælingar á losun SO2 og tilgreindar eru í 2. mgr. þessa liðar. 
Enn fremur verður að hafa reglulegt eftirlit með brennisteinsinnihaldi eldsneytis sem er brennt í 
brennsluverinu. 

 
4. Lögbæru yfirvöldunum skal tilkynnt um það ef allt önnur tegund eldsneytis er notuð í verinu en áður eða 

vinnslumáta þess er breytt umtalsvert. Þau skulu skera úr um hvort kröfur um vöktun, sem mælt er fyrir um í 
2. mgr., teljist enn fullnægjandi eða hvort nauðsynlegt sé að breyta þeim. 

 
5. Samfelldu mælingarnar, sem gerðar eru í samræmi við 2. mgr., skulu ná til viðeigandi færibreytna í 

rekstrarferlinu fyrir súrefnisinnihald, hita, þrýsting og vatnsgufuinnihald. Samfelldu mælingarnar á innihaldi 
vatnsgufu í útblásturslofti eru ekki nauðsynlegar að því tilskildu að sýni útblásturslofts sé þurrkað áður en 
efnagreiningar fara fram. 

 
Dæmigerðar mælingar, þ.e. sýnataka og greining, viðkomandi mengunarefna og færibreytna í ferlinu, sem og 
viðmiðunarmæliaðferðir til að kvarða sjálfvirk mælikerfi, skulu framkvæmdar samkvæmt CEN-stöðlum um 
leið og þeir liggja fyrir. Ef CEN-staðlar eru ekki tiltækir skulu ISO-staðlar gilda eða innlendir eða alþjóðlegir 
staðlar sem tryggja að gögnin verði vísindalega jafn traust. 

 
Mælikerfi fyrir samfelldar mælingar skulu sæta eftirliti þannig að a.m.k. árlega fari fram samhliða mælingar 
samkvæmt tilvísunaraðferðunum. 
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6. Gildin fyrir 95% öryggisbil einstakra mæliniðurstaðna skulu ekki fara yfir eftirfarandi hundraðshluta 
viðmiðunarmarka fyrir losun: 

Brennisteinsdíoxíð 20% 

Köfnunarefnisoxíð 20% 

Ryk 30% 

Fullgilt klukkustundar- og dagsmeðaltöl skulu ákvörðuð út frá mældum og fullnægjandi 
klukkustundarmeðalgildum að frádregnu gildinu fyrir öryggisbilið sem er tilgreint hér að framan. 

Ógildir skulu teljast allir dagar þar sem fleiri en þrjú dagleg meðalgildi eru ógild sökum bilunar eða viðhalds 
á samfellda mælikerfinu. Ef fleiri en tíu dagar á ári teljast ógildir af fyrrgreindum ástæðum skal lögbæra 
yfirvaldið krefjast þess að rekstraraðilinn geri fullnægjandi ráðstafanir til að bæta áreiðanleika þess 
mælikerfis sem notað er við samfelldu mælingarnar. 

B. Ákvörðun á árlegri heildarlosun brennsluvera 

Til ársins 2003 og að því meðtöldu skal senda lögbærum yfirvöldum upplýsingar um árlega heildarlosun SO2 og 
NOx frá nýjum brennsluverum. Þegar samfelld vöktun er viðhöfð skal rekstraraðili brennsluversins leggja 
sérstaklega saman, fyrir hvert mengunarefni, massa þess mengunarefnis, sem er losað á degi hverjum, á 
grundvelli flæðirúmmáls úrgangsloftsins. Ef samfelld vöktun er ekki viðhöfð skal rekstraraðilinn meta árlega 
heildarlosun á grundvelli ákvæða 1. liðar í A-hluta þannig að lögbærum yfirvöldum þyki fullnægjandi. 

Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um árlega heildarlosun SO2 og NOx frá nýjum brennsluverum 
um leið og þau senda þær upplýsingar sem um getur í 3. lið C-hluta um árlega heildarlosun starfandi vera. 

Frá og með árinu 2004 og síðan árlega skulu aðildarríkin setja saman skrá yfir losun SO2, NOx og ryks frá öllum 
brennsluverum sem hafa 50 MW nafnvarmaafl eða meira. Lögbæra yfirvaldið skal afla eftirfarandi gagna frá 
hverju veri sem er undir stjórn eins rekstraraðila og á tilteknum stað: 

— upplýsingar um árlega heildarlosun SO2, NOx og ryks (heildarmagn svifryks). 
— árlegt heildarorkuílag, í tengslum við nettóvarmagildi og skipt niður á fimm flokka eldsneytis: lífmassa, 

annað fast eldsneyti, fljótandi eldsneyti, jarðgas og annað gas. 

Samantekt á niðurstöðum úr þessari skrá, þar sem losun frá hreinsunarstöðvum er sýnd sérstaklega, skal send 
framkvæmdastjórninni á þriggja ára fresti og innan tólf mánaða frá lokum hvers þriggja ára tímabils. Árlegar 
upplýsingar fyrir hvert ver skulu afhentar framkvæmdastjórninni óski hún þess. Framkvæmdastjórnin skal 
afhenda aðildarríkjunum samantekt um samanburð og mat á innlendu skránum innan tólf mánaða frá því að hún 
tekur á móti þessum skrám. 

Frá 1. janúar 2008 skulu aðildarríkin gefa framkvæmdastjórninni árlega skýrslu um þau starfandi ver, sem lýst 
hefur verið yfir að falli undir 4. mgr. 4. gr., svo og skrá yfir hve mikill tími hefur verið notaður og hve mikill tími 
er eftir af þeim tíma sem verið má vera í rekstri. 

C. Ákvörðun á árlegri heildarlosun starfandi vera til ársins 2003 og að því meðtöldu 

1. Frá og með árinu 1990 og síðan árlega til ársins 2003 og að því meðtöldu skulu aðildarríkin setja saman 
fullnaðarskrá yfir losun SO2 og NOx frá starfandi verum sem hér segir: 

— fyrir hvert einstakt ver yfir 300 MWth og fyrir hreinsunarstöðvar, 
— í heild fyrir önnur brennsluver sem falla undir þessa tilskipun. 

2. Aðferðin, sem er notuð varðandi þessar skrár, skal samræmast þeirri sem var notuð til að ákvarða losun á SO2 
og NOx frá brennsluverum árið 1980. 

3. Niðurstöðurnar úr þessum skrám skulu afhentar framkvæmdastjórninni í hæfilegri samantekt innan níu 
mánaða frá lokum viðkomandi árs. Framkvæmdastjórnin getur beðið um ítarlegar grunnupplýsingar og að 
grein sé gerð fyrir aðferðinni sem er notuð til að setja saman slíkar skrár yfir losun. 

4. Framkvæmdastjórnin skal beita sér fyrir því að kerfisbundinn samanburður verði gerður á innlendu skránum 
og leggja, ef við á, tillögur fyrir ráðið sem miða að því að samræma aðferðir við gerð skráa yfir losun til að 
tryggja árangursríka framkvæmd þessarar tilskipunar. 
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IX. VIÐAUKI 
 

TÍMAMÖRK FYRIR LÖGLEIÐINGU OG FRAMKVÆMD NIÐURFELLDU TILSKIPUNARINNAR 
(sem um getur í 1. mgr. 17. gr.) 

 
Tilskipun Tímamörk fyrir lögleiðingu Tímamörk fyrir beitingu 

88/609/EBE (Stjtíð. EB L 336, 
7.12.1998,  
bls. 1) 

30. júní 1990 1. júlí 1990 
31. desember 1990 
31. desember 1993 
31. desember 1998 
31. desember 2003 

94/66/EB (Stjtíð. EB L 337, 24.12.1994,  
bls. 83) 

24. júní 1995  
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X. VIÐAUKI 
 

SAMANBURÐARTAFLA 
(sem um getur í 3. mgr. 17. gr.) 

 
Þessi tilskipun Tilskipun 88/609/EBE 

1. gr. 1. gr. 

2. gr. 2. gr. 

3. gr. 3. gr. 

1. mgr. 4. gr. 1. mgr. 4. gr. 

2., 3. og 4. mgr. 4. gr.  

5. mgr. 4. gr. 3. mgr. 4. gr. 

6., 7. og 8. mgr. 4. gr.  

5. gr. 5. gr. 

 6. gr. 

6. gr.  

7. gr. 8. gr. 

8. gr. 9. gr. 

9. gr. 10. gr. 

10. gr. 11. gr. 

11. gr. 12. gr. 

12. gr. 1. mgr. 13. gr. 

13. gr. 14. gr. 

14. gr. 15. gr. 

1., 2. og 3. mgr. 15. gr. 1., 2. og 4. mgr. 16. gr. 

16. gr.  

17. gr.  

Fyrsta undirgrein 1. mgr. og 3. mgr. 18. gr. 1. og 2. mgr. 17. gr. 

Önnur undirgrein 1. mgr. og 2. mgr. 18. gr. og 19. gr.  

20. gr. 18. gr. 

I. til VIII. viðauki I. til IX. viðauki 
IX. og X. viðauki — 

 


