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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2010/75/ESB

Nr. 63/1851

2015/EES/63/73

frá 24. nóvember 2010
um losun í iðnaði (samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun)
(endurútgefin) (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

um takmörkun á losun rokgjarnra lífrænna efnasambanda
vegna notkunar lífrænna leysiefna við tiltekna starfsemi
og í tilteknum starfsstöðvum (7), tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 2000/76/EB frá 4. desember 2000 um brennslu
úrgangs (8), tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2001/80/EB frá 23. október 2001 um takmörkun á losun
tiltekinna mengunarefna frá stórum brennsluverum út í
andrúmsloftið (9) og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2008/1/EB frá 15. janúar 2008 um samþættar ráðstafanir
til að fyrirbyggja og takmarka mengun (10). Fyrir skýrleika
sakir skal endurútgefa þessar tilskipanir.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins, einkum 1. mgr. 192. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusam
bandsins,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu
sambandsins (1),

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (2),

2)

Til að fyrirbyggja, draga úr og, að svo miklu leyti sem
mögulegt er, koma í veg fyrir mengun frá iðnaðarstarfsemi
í samræmi við mengunarbótaregluna og meginregluna
um mengunarvarnir er nauðsynlegt að koma á almennum
ramma fyrir eftirlit með helstu iðnaðarstarfsemi þar
sem inngrip við upptök er forgangsatriði og skal
tryggja varfærna stjórnun náttúruauðlinda og taka tillit
til, þegar nauðsyn krefur, efnahagslegra aðstæðna og
sérstakra staðbundinna einkenna staðarins þar sem
iðnaðarstarfsemin fer fram.

3)

Mismunandi aðferðir við varnir gegn losun út í
andrúmsloft, vatn eða jarðveg geta leitt til þess að
mengun færist frá einu umhverfishólfi til annars fremur
en að umhverfið í heild njóti verndar. Því er við hæfi
að kveða á um samþættar aðferðir við að komast hjá
og draga úr losun út í andrúmsloft, vatn og jarðveg, við
meðhöndlun úrgangs, fyrir orkunýtni og við slysavarnir.
Slík nálgun stuðlar einnig að jöfnun samkeppnisskilyrða
í Sambandinu með samræmingu krafna um árangur í
umhverfismálum fyrir iðjuver.

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Gera skal fjölda umtalsverðra breytinga á tilskipun
ráðsins 78/176/EBE frá 20. febrúar 1978 um úrgang
frá títandíoxíðiðnaði (4), tilskipun ráðsins 82/883/EBE
frá 3. desember 1982 um aðferðir við eftirlit og gæslu
svæða þar sem úrgangur frá títandíoxíðiðnaði er settur
(5), tilskipun ráðsins 92/112/EBE frá 15.desember 1992
um samræmingu áætlana um að draga úr og hugsanlega
stöðva mengun af völdum úrgangs frá títandíoxíðiðnaði (6), tilskipun ráðsins 1999/13/EB frá 11. mars 1999

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 334, 17.12.2010, bls. 17. Hennar
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 229/2015 frá
25. september 2015 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EESsamninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB C 182, 4.8.2009, bls. 46.
2
( ) Stjtíð. ESB C 325, 19.12.2008, bls. 60.
(3) Afstaða Evrópuþingsins frá 10. mars 2009 (Stjtíð. ESB C 87 E, 1.4.2010,
bls. 191) og afstaða ráðsins eftir fyrstu umræðu frá 15. febrúar 2010 (Stjtíð.
ESB C 107 E, 27.4.2010, bls. 1). Afstaða Evrópuþingsins frá 7. júlí 2010
(hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá
8. nóvember 2010.
(4) Stjtíð. EB L 54, 25.2.1978, bls. 19.
(5) Stjtíð. EB L 378, 31.12.1982, bls. 1
(6) Stjtíð. EB L 409, 31.12.1992, bls. 11

(7)
(8)
(9)
(10)

Stjtíð. EB L 85, 29.3.1999, bls. 1.
Stjtíð. EB L 332, 28.12.2000, p. 91.
Stjtíð. EB L 309, 27.11.2001, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2008, bls. 8.

Nr. 63/1852

4)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Rétt þykir að endurskoða löggjöf um iðjuver til að einfalda
og skýra núverandi ákvæði, draga úr ónauðsynlegu
stjórnsýsluálagi og koma í framkvæmd niðurstöðum
orðsendinga framkvæmdastjórnarinnar frá 21. september
2005 um þemaáætlunina um loftmengun (hér á eftir nefnd
þemaáætlunin um loftmengun), frá 22. september 2006
um þemaáætlunina um jarðvegsvernd og frá 21. desember
2005 um þemaáætlunina um forvarnir gegn myndun
úrgangs og um endurvinnslu hans sem samþykkt var sem
eftirfylgni við ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr.
1600/2002/EB frá 22. júlí 2002 um sjöttu aðgerðaáætlun
Bandalagsins á sviði umhverfismála (11). Í þessum
orðsendingum voru sett fram markmið um að vernda
heilbrigði manna og umhverfið sem ekki er hægt að ná án
þess að draga frekar úr losun frá iðnaðarstarfsemi.

5)

Til að tryggja að komist verði hjá mengun og/eða dregið
verði úr henni skal aðeins starfrækja stöð ef hún hefur til
þess leyfi, eða í tilviki tiltekinna stöðva og starfsemi þar
sem notaðir eru lífrænir leysar, aðeins ef þær hafa til þess
leyfi eða eru skráðar.

6)

Aðildarríkin skulu ákveða hvernig ábyrgð er úthlutað til
rekstraraðila stöðva að því tilskildu að tryggt sé að farið sé
að ákvæðum þessarar tilskipunar. Aðildarríkin geta valið
að veita einum ábyrgum rekstraraðila leyfi fyrir hverja
stöð eða að tilgreina ábyrgð nokkurra rekstraraðila á
mismunandi hlutum stöðvar. Þar sem núverandi lagakerfi
leyfir aðeins einn ábyrgan rekstraraðila fyrir hverja stöð
getur aðildarríki ákveðið að halda því kerfi.

7)

Til að auðvelda veitingu leyfa skulu aðildarríki geta
sett kröfur fyrir tiltekna flokka stöðva með almennum
bindandi reglum.

8)

Mikilvægt er að fyrirbyggja slys og óhöpp og að takmarka
afleiðingar þeirra. Bótaábyrgð að því er varðar afleiðingar
slysa og óhappa fyrir umhverfið fylgir viðkomandi
landslögum og eftir atvikum öðrum viðkomandi lögum
Sambandsins.

9)

Til að forðast tvítekningu að því er varðar reglusetningu
skal leyfið fyrir stöð, sem fellur undir tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október
2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir
til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins (12),
ekki innihalda viðmiðunarmörk fyrir beina losun þeirra
gróðurhúsalofttegunda sem tilgreindar eru í I. viðauka við
þá tilskipun, nema þegar það er nauðsynlegt til að tryggja

(11) Stjtíð. EB L 242, 10.9.2002, bls. 1.
(12) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32
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að ekki leiði til neinnar umtalsverðar staðbundinnar
mengunar eða þegar stöð er undanskilin frá því kerfi.

10) Í samræmi við 193. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins (SUSE) kemur þessi tilskipun
ekki í veg fyrir að aðildarríki viðhaldi eða innleiði
strangari verndarráðstafanir, t.d. kröfur um losun
gróðurhúsalofttegunda, að því tilskildu að slíkar ráðstafanir
samrýmist sáttmálunum og að framkvæmdastjórninni
hafi verið tilkynnt um þær.

11) Rekstraraðilar skulu leggja fram leyfisumsóknir með
þeim upplýsingum sem eru nauðsynlegar fyrir lögbært
yfirvald til að setja leyfisskilyrði. Rekstraraðilar skulu
geta notað upplýsingar sem leiða af beitingu 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 (13) og tilskipunar
ráðsins 96/82/EB frá 9. desember 1996 um varnir gegn
hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna (14) þegar
þeir leggja fram leyfisumsóknir.

12) Í leyfinu skal tilgreina allar ráðstafanir sem eru
nauðsynlegar til að ná háu verndarstigi fyrir umhverfið
sem heild og til að tryggja að stöðin sé rekin í
samræmi við þær almennu meginreglur sem gilda um
grundvallarskyldur rekstraraðilans. Leyfið skal einnig
innihalda viðmiðunarmörk fyrir losun mengandi efna eða
jafngilda mæliþætti eða tæknilegar mælingar, viðeigandi
kröfur til að vernda jarðveg og grunnvatn og kröfur
um vöktun. Leyfisskilyrði skal setja á grundvelli bestu,
fáanlegu tækni (e. best available techniques (BAT)).

13) Til að ákvarða bestu, fáanlegu tækni og til að takmarka
ójafnvægi í Sambandinu að því er varðar losunarmörk
frá iðnaðarstarfsemi skal taka saman og endurskoða
tilvísunarskjöl um bestu, fáanlegu tækni (e. BAT reference
documents) og ef nauðsyn krefur uppfæra þau gegnum
upplýsingaskipti við hagsmunaaðila og samþykkja
lykilþætti tilvísunarskjala um bestu, fáanlegu tækni (hér
á eftir niðurstöður um bestu, fáanlega tækni) (e. BAT
conclusions) með nefndarmeðferð. Í þessu sambandi
skal framkvæmdastjórnin, með nefndarmeðferð,
taka saman leiðbeiningar um söfnun upplýsinga, um
útfærslu tilvísunarskjala um bestu, fáanlegu tækni
og um gæðatryggingu þeirra. Niðurstöður um bestu,
fáanlegu tækni skulu vera viðmiðun fyrir setningu
leyfisskilyrða. Þær má styðja með öðrum heimildum.
Framkvæmdastjórnin skal miða að því að uppfæra
tilvísunarskjöl um bestu, fáanlegu tækni eigi síðar en 8
árum eftir birtingu fyrri útgáfu.
(13) Stjtíð. EB L 175, 5.7.1985, bls. 40.
(14) Stjtíð. EB L 10, 14.1.1997, bls. 13.
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14) Til að tryggja árangursrík og virk upplýsingaskipti
sem leiða af sér hágæða tilvísunarskjöl um bestu,
fáanlegu tækni skal framkvæmdastjórnin koma á fót
samskiptavettvangi sem starfar á gagnsæjan hátt. Mæla
skal fyrir um hagnýtt fyrirkomulag fyrir upplýsingaskipti
og aðgengi að tilvísunarskjölum um bestu, fáanlegu tækni,
einkum til að tryggja að aðildarríki og hagsmunaaðilar
leggi til gögn í fullnægjandi gæðum og magni byggð á
traustum leiðbeiningum til að mögulegt sé að ákvarða
bestu, fáanlegu tækni og tækninýjungar.

15) Mikilvægt er að lögbærum yfirvöldum sé veitt
fullnægjandi svigrúm til að setja viðmiðunarmörk fyrir
losun sem tryggja að losun fari ekki yfir þau losunargildi,
sem tengjast bestu, fáanlegu tækni, við venjulegar
rekstraraðstæður. Í þessu skyni getur lögbært yfirvald sett
losunarmörk sem eru frábrugðin losunargildunum sem
tengjast bestu, fáanlegu tækni hvað varðar gildi, tímabil
og viðmiðunaraðstæður sem við eiga, að því tilskildu að
hægt sé, með niðurstöðum vöktunar á losun, að sýna fram
á að losun hafi ekki farið yfir losunargildin sem tengjast
bestu, fáanlegu tækni. Samræmi við viðmiðunarmörk
fyrir losun sem sett eru í leyfum leiðir til losunar undir
þessum viðmiðunarmörkum.

16) Til að taka tillit til tiltekinna sérstakra kringumstæðna,
þar sem beiting losunargilda sem tengjast bestu, fáanlegu
tækni myndi leiða til óeðlilega mikils kostnaðar í
samanburði við umhverfislegan ávinning, skulu lögbær
yfirvöld geta sett viðmiðunarmörk fyrir losun sem eru
frábrugðin þessum gildum. Slík frávik skulu byggjast á
mati með tilliti til vel skilgreindra viðmiðana. Ekki skal
fara yfir þau viðmiðunarmörk fyrir losun sem sett eru
fram í þessari tilskipun. Í öllu falli skal ekki valda neinni
umtalsverðri mengun og hátt verndarstig fyrir umhverfið
í heild skal nást.

17) Til að gera rekstraraðilum kleift að prófa tækninýjungar,
sem gætu veitt víðtækari almenna umhverfisvernd eða
a.m.k. sama umfang umhverfisverndar og meiri sparnað
en núverandi besta, fáanlega tækni, skal lögbært yfirvald
geta veitt tímabundnar undanþágur frá losunargildum
sem tengjast bestu, fáanlegu tækni.

18) Breytingar á stöð geta leitt til meiri mengunar. Rekstrar
aðilar skulu tilkynna lögbæru yfirvaldi um allar
fyrirhugaðar breytingar sem gætu haft áhrif á umhverfið.
Umtalsverðar breytingar á stöðvum, sem gætu haft
veruleg neikvæð áhrif á heilbrigði manna eða umhverfið,
skal ekki gera án leyfis sem veitt er í samræmi við þessa
tilskipun.
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19) Dreifing húsdýraáburðar á umtalsverðan þátt í losun
mengunarefna í andrúmsloft og vatn. Í því skyni að
uppfylla markmiðin sem sett eru fram í þemaáætluninni
um loftmengun og lögum Sambandsins um vatnsvernd er
nauðsynlegt að framkvæmdastjórnin endurskoði þörfina
á að koma á sem hentugastri stjórnun á þessari losun með
beitingu bestu, fáanlegu tækni.

20) Þéttbært eldi alifugla og nautgripa á umtalsverðan þátt í
losun mengunarefna í andrúmsloft og vatn. Í því skyni að
uppfylla markmiðin sem sett eru fram í þemaáætluninni
um loftmengun og í lögum Sambandsins um vatnsvernd
er nauðsynlegt að framkvæmdastjórnin endurskoði
þörfina á að koma á aðgreindum viðmiðunargildum
fyrir afkastagetu fyrir mismunandi alifuglategundir til
að skilgreina gildissvið þessarar tilskipunar og til að
endurskoða þörfina á að koma á sem hentugastri stjórnun
á losun frá stöðvum þar sem nautgripaeldi fer fram.

21) Til að taka til greina þróun á bestu, fáanlegu tækni eða
aðrar breytingar á stöð skal endurmeta leyfisskilyrði
reglulega og uppfæra, þegar nauðsyn krefur, einkum
þegar nýjar eða uppfærðar niðurstöður um bestu, fáanlegu
tækni eru samþykktar.

22) Í sérstökum tilvikum þegar endurmat og uppfærsla leyfis
sýnir að þörf getur verið fyrir lengra tímabil en 4 ár eftir
birtingu ákvörðunar um niðurstöður um bestu, fáanlegu
tækni til að taka upp nýja bestu, fáanlegu tækni geta
lögbær yfirvöld fastsett lengra tímabil í leyfisskilyrðum
þegar það er réttlætanlegt á grundvelli þeirra viðmiðana
sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun.

23) Nauðsynlegt er að tryggja að starfræksla stöðvar leiði
ekki til minnkandi gæða jarðvegs og grunnvatns.
Leyfisskilyrði skulu því fela í sér viðeigandi ráðstafanir til
að fyrirbyggja losun í jarðveg og grunnvatn og reglulegt
eftirlit með þessum ráðstöfunum til að forðast að leki,
óhöpp eða slys verði við notkun búnaðar eða við geymslu.
Til að greina mögulega jarðvegs- og grunnvatnsmengun
á upphafsstigi þannig að hægt sé að grípa til viðeigandi
ráðstafana til úrbóta áður en mengunin dreifist er vöktun
jarðvegar og grunnvatns líka nauðsynleg með tilliti til
tilvistar viðkomandi hættulegra efna. Þegar tíðni vöktunar
er ákveðin má taka til athugunar gerð fyrirbyggjandi
ráðstafana og umfang og tíðni eftirlitsaðgerða.
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24) Til að tryggja að starfræksla stöðvar leiði ekki til
minnkandi gæða jarðvegs og grunnvatns er nauðsynlegt
að ákvarða stöðu jarðvegs- og grunnvatnsmengunar með
skýrslu um grunnástand. Skýrslan um grunnástand skal
vera hagnýtt tæki sem gerir kleift, eftir því sem unnt er,
að bera saman magnbundið stöðu svæðisins eins og því er
lýst í skýrslunni og stöðu svæðisins eftir að starfsemi er
endanlega hætt til að komast að raun um hvort umtalsverð
aukning hafi orðið á mengun í jarðvegi eða grunnvatni.
Skýrslan um grunnástand skal því innihalda upplýsingar
sem byggjast á fyrirliggjandi upplýsingum um mælingar
á jarðvegi og grunnvatni og sögulegum gögnum sem
tengjast fyrri notkun svæðisins.

25) Í samræmi við mengunarbótaregluna, við mat á
umfangi þeirrar jarðvegs- og grunnvatnsmengunar sem
rekstraraðilinn hefur valdið, sem myndi skylda hann til að
færa svæðið aftur til þess horfs sem lýst er í skýrslunni um
grunnástand þess, skulu aðildarríkin taka tillit til þeirra
leyfisskilyrða sem gilt hafa í tíð starfseminnar sem um
ræðir, samþykktra mengunarvarnaráðstafana fyrir stöðina
og hlutfallslegrar aukningar mengunar í samanburði
við mengunarstigið sem skilgreint er í skýrslunni um
grunnástandið. Bótaábyrgð að því er varðar mengun sem
rekstraraðili veldur ekki fylgir viðkomandi landslögum
og eftir atvikum öðrum viðkomandi lögum Sambandsins.

26) Til að tryggja skilvirka framkvæmd og framfylgd
þessarar tilskipunar skulu rekstraraðilar reglulega gefa
lögbæru yfirvaldi skýrslu um fylgni við leyfisskilyrði.
Aðildarríkin skulu tryggja að rekstraraðilinn og lögbært
yfirvald hvort um sig grípi til nauðsynlegra ráðstafana
ef ekki er farið að ákvæðum tilskipunarinnar og kveða á
um umhverfiseftirlitskerfi. Aðildarríkin skulu tryggja að
til staðar sé nægilegt starfsfólk með þekkingu, menntun
og hæfi sem þarf til að framkvæma þetta eftirlit á
árangursríkan hátt.

27) Í samræmi við Árósasamninginn um aðgang að
upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og
aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum (15)
er virk þátttaka almennings í ákvarðanatöku nauðsynleg
til að gera almenningi kleift að láta í ljós skoðanir og
áhyggjur, sem kunna að skipta máli fyrir viðkomandi
ákvarðanir, og þeim sem tekur ákvörðunina færi á að taka
tillit til þeirra, og leiða þar með til aukinnar ábyrgðar og
gagnsæis í ferlinu við ákvarðanatökuna, gera almenning
meðvitaðri um umhverfismál og afla stuðnings við þær
ákvarðanir sem teknar eru. Sá hluti almennings sem málið
(15) Stjtíð. ESB L 124, 17.5.2005, bls. 4.
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varðar skal hafa aðgang að réttarkerfinu sem lið í verndun
réttarins til að lifa í umhverfi sem er fullnægjandi fyrir
persónulegt heilbrigði og vellíðan.
28) Brennsla eldsneytis í stöðvum með heildarnafnvarmaafl
undir 50 MW á umtalsverðan þátt í losun mengunarefna út í
andrúmsloftið. Í því skyni að uppfylla markmiðin sem sett
eru fram í þemaáætluninni um loftmengun er nauðsynlegt
að framkvæmdastjórnin endurskoði þörfina á að koma á
sem hentugastri stjórnun á losun frá slíkum stöðvum. Í
þeirri endurskoðun skal taka tillit til sérhæfni brennsluvera
sem notuð eru á heilbrigðisstofnunum, einkum að því er
varðar notkun þeirra í sérstökum undantekningartilvikum
þegar um er að ræða neyðarástand.
29) Stór brennsluver eiga verulegan þátt í losun mengandi
efna út í andrúmsloftið sem hefur umtalsverð áhrif á
heilbrigði manna og umhverfið. Til að draga úr þeim
áhrifum og til að vinna að því að uppfylla kröfur
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/81/EB frá
23. október 2001 um landsbundin efri mörk losunar fyrir
tiltekin loftmengunarefni (16) og markmiðin sem sett eru
fram í þemaáætluninni um loftmengun er nauðsynlegt að
setja strangari viðmiðunarmörk fyrir losun á vettvangi
Sambandsins fyrir tiltekna flokka brennsluvera og
mengunarefna.
30) Framkvæmdastjórnin skal endurskoða þörfina á að koma
á viðmiðunarmörkum fyrir losun á vettvangi Sambandsins
og að breyta viðmiðunarmörkunum fyrir losun sem
sett eru fram í V. viðauka fyrir tiltekin stór brennsluver
með tilliti til endurskoðunar og uppfærslu á viðkomandi
tilvísunarskjölum um bestu, fáanlegu tækni. Í þessu
samhengi skal framkvæmdastjórnin taka til athugunar
sérhæfni orkukerfa hreinsunarstöðva.
31) Vegna eiginleika tiltekinna innlendra eldsneytistegunda
í föstu formi þykir rétt að beita lágmarkshlutfalli
brennisteinshreinsunar frekar en viðmiðunarmörkum
fyrir losun fyrir brennisteinsdíoxíð fyrir brennsluver
sem brenna slíku eldsneyti. Þar eð sérstakir eiginleikar
olíuleirsteins hindra mögulega beitingu sömu aðferða
við hreinsun brennisteins eða að sama skilvirkni náist
við hreinsun brennisteins eins og fyrir annað eldsneyti,
er enn fremur viðeigandi að beita lítið eitt lægra hlutfalli
brennisteinshreinsunar fyrir ver sem nota þetta eldsneyti.
32) Þegar um er að ræða skyndilegt rof á framboði
brennisteinsrýrs eldsneytis eða gass vegna alvarlegs skorts
skal lögbært yfirvald geta veitt tímabundnar undanþágur
til að heimila að losun viðkomandi brennsluvera fari
yfir þau viðmiðunarmörk fyrir losun sem sett eru fram í
þessari tilskipun.
(16) Stjtíð. EB L 309, 27.11.2001, bls. 22.
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33) Til að takmarka neikvæð áhrif mengunar á umhverfið
skal viðkomandi rekstraraðili ekki starfrækja brennsluver
lengur en í 24 klukkustundir eftir gangtruflun eða bilun
hreinsibúnaðar og starfræksla án hreinsunar skal ekki vara
í meira en 120 klukkustundir á 12 mánaða tímabili. Eigi
að síður skulu lögbær yfirvöld geta veitt undanþágu frá
þessum tímamörkum þar sem veruleg þörf er á orkuöflun
eða það er nauðsynlegt til að forðast heildaraukningu
losunar vegna starfrækslu annars brennsluvers.

34) Til að tryggja hátt verndarstig fyrir umhverfið og heil
brigði manna og til að forðast millilandaflutninga
úrgangs til stöðva, þar sem umhverfisstaðlar eru ekki
eins strangir, er nauðsynlegt að setja og halda uppi
ströngum vinnsluskilyrðum, tæknilegum kröfum og
viðmiðunarmörkum fyrir losun fyrir ver innan Sam
bandsins þar sem úrgangur er brenndur eða sambrenndur.

35) Notkun lífrænna leysa í tiltekinni starfsemi og stöðvum
veldur losun lífrænna efnasambanda út í andrúmsloftið
sem auka myndun ljósoxandi efna, staðbundið og yfir
landamæri, sem veldur skemmdum á náttúruauðlindum og
hefur skaðleg áhrif á heilbrigði manna. Því er nauðsynlegt
að grípa til fyrirbyggjandi aðgerða gegn notkun lífrænna
leysa og að setja fram kröfu um að farið sé eftir
viðmiðunarmörkum fyrir losun lífrænna efnasambanda
og um viðeigandi vinnsluskilyrði. Rekstraraðilum skal
heimilað að fara eftir skerðingaráætlun í stað þess að fara
að viðmiðunarmörkunum fyrir losun sem sett eru fram í
þessari tilskipun þegar aðrar ráðstafanir, svo sem notkun
vara eða tækni með lítil eða engin leysiefni, opna aðrar
leiðir til að ná fram samsvarandi minnkun losunar.

36) Stöðvar sem framleiða títandíoxíð geta valdið umtalsverðri
mengun í lofti og vatni. Til að draga úr þessum áhrifum
er nauðsynlegt að setja á vettvangi Sambandsins strangari
viðmiðunarmörk fyrir losun tiltekinna mengandi efna.

37) Að því er varðar það að fella stöðvar fyrir framleiðslu
á leirvörum með brennslu undir gildissvið landslaga og
stjórnsýslufyrirmæla, sem eru sett til að fara að þessari
tilskipun, á grundvelli einkenna innlends iðnaðar og til að
veita skýra túlkun á sviðinu, skulu aðildarríki ákveða hvort
þau beiti báðum viðmiðununum, fyrir framleiðslugetu og
fyrir rúmtak ofns, eða aðeins annarri viðmiðuninni.

38) Til að auðvelda skýrslugjöf og draga úr ónauðsynlegu
stjórnsýsluálagi skal framkvæmdastjórnin ákvarða
aðferðir til að samræma það hvernig gögn eru gerð
aðgengileg samkvæmt þessari tilskipun við aðrar
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kröfur í lögum Sambandsins og einkum reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 166/2006 frá 18.
janúar 2006 um að koma á fót Evrópuskrá yfir losun og
flutning mengunarefna (17).
39) Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd
skal framkvæmdastjórninni veitt framkvæmdarvald
til að samþykkja leiðbeiningar um söfnun gagna, um
gerð tilvísunarskjala um bestu, fáanlegu tækni og um
gæðatryggingu þeirra, þ.m.t. hentugleika innihalds þeirra og
framsetningar, til að samþykkja ákvarðanir um niðurstöður
um bestu, fáanlegu tækni, til að koma á nákvæmum
reglum um ákvörðun ræsingar- og stöðvunartímabil
og fyrir landsbundnar umbreytingaráætlanir fyrir stór
brennsluver og til að ákvarða gerð, framsetningu og tíðni
upplýsinga sem aðildarríki skulu gera aðgengilegar fyrir
framkvæmdastjórnina. Í samræmi við 291. gr. sáttmálans
um starfshætti Evrópusambandsins skal mæla fyrirfram
fyrir um reglur og almennar meginreglur um tilhögun
eftirlits aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar
hún beitir framkvæmdavaldi sínu í reglugerð sem samþykkt
er í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð. Þar til
þessi nýja reglugerð verður samþykkt gildir ákvörðun
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni er
falið (18) áfram, að undanskilinni reglunefndarmeðferðinni
með grannskoðun, sem gildir ekki.
40) Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja
framseldar gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans
um starfshætti Evrópusambandsins að því er varðar að
fastsetja þann dag þegar hefja skal samfelldar mælingar
á losun þungmálma, díoxína og fúrana út í andrúmsloftið
og aðlögun tiltekinna hluta af V., VI. og VII. viðauka
að vísinda- og tækniframförum. Þegar um er að ræða
sorpbrennslustöðvar og sorpsambrennslustöðvar getur
þetta m.a. falið í sér setningu viðmiðana fyrir undanþágur
frá stöðugri vöktun á heildarryklosun. Einkum er
mikilvægt að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð
meðan á undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. við
sérfræðinga.
41) Til að vinna gegn umtalsverðri umhverfismengun, t.d.
af völdum þungmálma, díoxína og fúrana, skal fram
kvæmdastjórnin leggja fram tillögur um lágmarkskröfur
innan Sambandsins um viðmiðunarmörk fyrir losun og
um reglur um vöktun og reglufylgni á grundvelli mats á
notkun bestu, fáanlegu tækni í tiltekinni starfsemi eða á
áhrifum þessarar starfsemi á umhverfið í heild.
42) Aðildarríkin skulu mæla fyrir um reglur um viðurlög
við brotum gegn ákvæðum landslaga, sem eru samþykkt
samkvæmt þessari tilskipun, og sjá til þess að þessum
viðurlögum sé hrint í framkvæmd. Þessi viðurlög skulu
vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og letjandi.
(17) Stjtíð. ESB L 33, 4.2.2006, bls. 1.
(18) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.
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43) Til að veita stöðvum í rekstri nægilegan tíma til
tæknilegrar aðlögunar að nýjum kröfum þessarar
tilskipunar skulu sumar þessara nýju krafna gilda fyrir
þessar stöðvar eftir ákveðinn tíma frá gildistökudegi
þessarar tilskipunar. Brennsluver þurfa að fá nægan
tíma til að setja upp nauðsynlegan hreinsibúnað til að
uppfylla viðmiðunarmörkin fyrir losun sem sett eru fram í
V. viðauka.
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Þar er einnig mælt fyrir um reglur ætlaðar til að fyrirbyggja
eða, þar sem það er ekki mögulegt, að draga úr losun út í
andrúmsloft, vatn og land og að fyrirbyggja myndun úrgangs
til að ná háu verndarstigi fyrir umhverfið sem heild.

2. gr.
Gildissvið

44) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum
þessarar tilskipunar, þ.e. að tryggja gott umhverfis
verndarstig og bætt umhverfisgæði, og þeim verður
betur náð á vettvangi Sambandsins, vegna þess að
mengun frá iðnaðarstarfsemi getur borist yfir landamæri,
er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í
samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er á um í
5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við
meðalhófsregluna, sem sett er fram í þeirri grein, er ekki
gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari tilskipun til að
ná megi þessum markmiðum.

1. Þessi tilskipun gildir um iðnaðarstarfsemi sem veldur
mengun sem um getur í II. til VI. kafla.

45) Í þessari tilskipun eru grundvallarréttindi virt og
meginreglum fylgt, einkum þeim sem eru viðurkenndar
í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi.
Með þessari tilskipun er einkum reynt að ýta undir
beitingu 37. gr. þess sáttmála.

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:

2. Þessi tilskipun gildir ekki um rannsóknarstarfsemi,
þróunarstarf eða prófanir á nýjum vörum og vinnsluferlum.

3. gr.
Skilgreiningar

1)

46) Sú skylda að taka þessa tilskipun upp í landslög takmarkast
við þau ákvæði sem fela í sér verulega breytingu í
samanburði við fyrri tilskipanir. Skyldan að lögleiða
óbreyttu ákvæðin er fyrir hendi í fyrri tilskipununum.

a) geislavirkum efnum eins og þau eru skilgreind í 1.
gr. tilskipunar ráðsins 96/29/KBE frá 13. maí 1996
um grundvallaröryggisstaðla um verndun heilbrigðis
starfsmanna og almennings gegn hættu af völdum
jónandi geislunar (20),

47) Í samræmi við 34. mgr. samstarfssamningsins milli
stofnana um betri lagasetningu (19) eru aðildarríkin hvött
til þess, bæði í eigin þágu og í þágu Sambandsins, að
taka saman og birta sínar eigin töflur sem sýna, eftir því
sem kostur er, samsvörun milli þessarar tilskipunar og
lögleiðingarráðstafana þeirra.

b) erfðabreyttum örverum eins og þær eru skilgreindar
í b-lið 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2009/41/EB frá 6. maí 2009 um afmarkaða notkun
erfðabreyttra örvera (21),

48) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á skuldbindingar
aðildarríkjanna að því er varðar fresti þeirra til að leiða
tilskipanirnar, sem tilgreindar eru í B-hluta IX. viðauka, í
landslög og beita þeim.

c) erfðabreyttum lífverum eins og þær eru skilgreindar
í 2. lið 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2001/18/EB frá 12. mars 2001 um sleppingu
erfðabreyttra lífvera út í umhverfið (22),

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:
I. KAFLI
SAMEIGINLEG ÁKVÆÐI
1. gr.
Efni
Í þessari tilskipun er mælt fyrir um reglur um samþættar
mengunarvarnir og stjórnun mengunar frá iðnaðarstarfsemi.
(19) Stjtíð. ESB C 321, 31.12.2003, bls. 1.

„efni“: öll frumefni og efnasambönd þeirra, að undan
skildum eftirfarandi efnum:

2)

,,mengun“: bein eða óbein losun af mannavöldum á
efnum, titringi, varma eða hávaða út í andrúmsloft, vatn
eða jarðveg þannig að heilbrigði fólks eða umhverfi stafi
hætta af, efnisleg verðmæti skaðist eða réttmæt not af
umhverfinu til tómstundaiðkana eða annarra þarfa verði
fyrir hindrunum eða truflunum,

(20) Stjtíð. EB L 159, 29.6.1996, bls. 1.
(21) Stjtíð. ESB L 125, 21.5.2009, bls. 75
(22) Stjtíð. EB L 106, 17.4.2001, bls. 1.
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,,stöð“: staðbundin tæknieining þar sem fram fer ein
eða fleiri tegundir starfsemi sem tilgreind er í I. viðauka
eða í 1. hluta VII viðauka og öll önnur starfsemi á sama
stað sem gæti haft áhrif á losun og mengun og tengist
með beinum og tæknilegum hætti þeirri starfsemi sem
tilgreind er í þessum viðaukum,

4)

,,losun“: bein eða óbein losun efna, titrings, varma eða
hávaða frá stökum eða dreifðum losunarstöðum á stöðinni
út í andrúmsloft, vatn eða jarðveg,

5)

,,viðmiðunarmörk fyrir losun“: massi, gefinn upp í tengsl
um við tilteknar færibreytur, styrk og/eða losunarmagn,
sem óheimilt er að fara yfir á einu eða fleiri tímabilum;

6)

,,umhverfisgæðastaðall“: tilteknar kröfur sem verður að
fullnægja á tilteknum tíma fyrir tiltekið umhverfi eða
sérstaka hluta þess, samkvæmt löggjöf Sambandsins,

7)

„leyfi“: skrifleg heimild til að starfrækja að öllu leyti
eða að hluta stöð eða brennsluver, sorpbrennslustöð eða
sorpsambrennslustöð,
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c) ,,besta tækni“: sú tækni sem er árangursríkust við að
ná víðtækri, almennri vernd umhverfisins í heild,
11) „tilvísunarskjal um bestu, fáanlegu tækni“: skjal sem
verður til við upplýsingaskipti, sem eru skipulögð skv. 13.
gr., er gert fyrir skilgreinda starfsemi og þar sem einkum
er lýst þeirri tækni sem beitt er, núgildandi losunarog notkunargildum, tækni sem kemur til greina fyrir
ákvörðun á bestu, fáanlegu tækni sem og niðurstöðum
um bestu, fáanlegu tækni og öllum tækninýjungum, með
sérstakri áherslu á viðmiðanirnar sem taldar eru upp í III.
viðauka,
12) „niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni“: skjal sem
inniheldur þá hluta af tilvísunarskjali um bestu, fáanlegu
tækni þar sem settar eru fram niðurstöður um bestu,
fáanlegu tækni, lýsing á henni, upplýsingar til að meta
notkunarsvið hennar, losunargildin sem tengjast þessari
bestu, fáanlegu tækni, tengd vöktun, tengd notkunargildi
og, eftir því sem við á, viðeigandi ráðstafanir til úrbóta á
staðnum,
13) „losunargildi sem tengjast bestu, fáanlegu tækni“: svið
losunargilda sem fást við venjuleg rekstrarskilyrði
með notkun bestu, fáanlegu tækni eða sambland bestu,
fáanlegu tækni, eins og henni er lýst í niðurstöðum um
bestu, fáanlegu tækni, gefið upp sem meðaltal yfir tiltekið
tímabil, við tilgreindar viðmiðunaraðstæður,

8)

„almennar bindandi reglur“: viðmiðunarmörk fyrir losun
eða önnur skilyrði, a.m.k. innan atvinnugeira, sem eru
samþykkt í þeim tilgangi að þau séu notuð beint til að
setja skilyrði fyrir leyfi,

9)

„umtalsverð breyting“: breyting á eðli eða starfsemi eða
stækkun á stöð eða brennsluveri, sorpbrennslustöð eða
sorpsambrennslustöð sem getur haft umtalsverð neikvæð
áhrif á heilbrigði manna eða umhverfið,

14) „tækninýjungar“: ný tækni fyrir iðnaðarstarfsemi sem,
ef hún er þróuð á viðskiptalegum forsendum, gæti veitt
annaðhvort hærra almennt umhverfisverndarstig eða
a.m.k. sama umhverfisverndarstig og meiri sparnað en
núverandi besta, fáanlega tækni,

10) ,,besta, fáanlega tækni“: áhrifaríkasta og þróaðasta stigið
í framþróun starfsemi og tengdra rekstraraðferða er gefur
til kynna að nota megi tiltekna tækni sem hagkvæman
grunn fyrir viðmiðunarmörk fyrir losun og önnur skilyrði
fyrir leyfi til að koma í veg fyrir eða, þar sem því verður
ekki við komið, draga úr losun og áhrifum á umhverfið í
heild:

15) „rekstraraðili“: einstaklingur eða lögaðili, sem rekur
eða stýrir, í heild eða að hluta, stöð eða brennsluveri,
sorpbrennslustöð eða sorpsambrennslustöð eða, þar
sem kveðið er á um slíkt í landslögum, sem hefur verið
falið fjárhagslegt, ótvírætt vald yfir tæknilegri starfsemi
stöðvarinnar eða versins,

a) ,,tækni“: sú tækni og þær aðferðir sem eru notaðar við
hönnun, smíði, viðhald, rekstur og lokun stöðvar,

16) „almenningur“: einn eða fleiri einstaklingar eða lögaðilar
og, í samræmi við landslög eða venju, samtök þeirra,
félög eða hópar,

b) ,,fáanleg tækni“: tækni sem hefur verið þróuð í
þeim mæli að hægt sé að nota hana á hlutaðeigandi
sviði iðnaðar, við skilyrði sem eru efnahagslega og
tæknilega hagkvæm, að teknu tilliti til kostnaðar og
ávinnings, óháð því hvort þessi tækni er notuð eða
þróuð í hlutaðeigandi aðildarríki, að því tilskildu að
rekstraraðilinn eigi þokkaleg tök á að nýta sér hana,

17) „sá hluti almennings, sem málið varðar“: þeir íbúar sem
verða fyrir áhrifum eða sem er líklegt að verði fyrir áhrifum
eða sem eiga hagsmuna að gæta vegna töku ákvörðunar
við veitingu eða uppfærslu leyfis eða skilyrðum fyrir
því; samkvæmt þessari skilgreiningu teljast öll frjáls
félagasamtök, sem stuðla að umhverfisvernd og uppfylla
allar kröfur landslaga, hafa hagsmuna að gæta.
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18) „hættuleg efni“: efni eða blöndur samkvæmt skilgreiningu
í 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu
og pökkun efna og blandna (23),

29) „innlent eldsneyti í föstu formi“: eldsneyti í föstu
formi sem finnst í náttúrulegu umhverfi og er brennt í
brennsluveri sem er sérstaklega hannað fyrir það eldsneyti
og er dregið út á staðnum,

19) „skýrsla um grunnástand“: upplýsingar um ástand jarð
vegs- og grunnvatnsmengunar af völdum viðkomandi
hættulegra efna,

30) „ákvarðandi eldsneyti“: eldsneyti, sem meðal allra
eldsneytistegunda sem notaðar eru í brennsluveri sem
brennir margs konar eldsneyti og notar eimingar- og
ummyndunarleifar frá hreinsun jarðolíu til eigin nota,
eingöngu eða með öðrum eldsneytistegundum, hefur
hæstu viðmiðunarmörkin fyrir losun, eins og þau eru
sett fram í 1. hluta V. viðauka, eða, ef um er að ræða
margar eldsneytistegundir með sömu viðmiðunarmörk
fyrir losun, það eldsneyti sem hefur hæsta varmagildið af
þessum eldsneytistegundum,

20) „grunnvatn“: grunnvatn eins og það er skilgreint í 2. lið
2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB
frá 23. október 2000 um aðgerðaramma Bandalagsins um
stefnu í vatnsmálum (24),
21) „jarðvegur“: yfirborðslag jarðskorpunnar sem liggur milli
berggrunnsins og yfirborðsins. Jarðvegurinn er samsettur
úr steinefnum, lífrænu efni, vatni, lofti og lífverum,
22) „umhverfiseftirlit“: allar aðgerðir, þ.m.t. vettvangsferðir,
vöktun losunar og úttektir á innri skýrslum og skjölum
varðandi eftirfylgni, sannprófanir á innri vöktun,
kannanir á þeirri tækni sem notuð er og á því hvort
umhverfisstjórnunin í stöðinni sé fullnægjandi og eru
kannanirnar framkvæmdar af hálfu eða á vegum lögbærs
yfirvalds til að hafa eftirlit með og stuðla að því að
stöðvarnar fari að leyfisskilyrðum og, ef nauðsyn krefur,
að vakta umhverfisleg áhrif þeirra,
23) „alifugl“: alifugl eins og hann er skilgreindur í 1. lið 2.
gr. tilskipunar ráðsins 90/539/EBE frá 15. október 1990
um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á
viðskipti innan Bandalagsins og innflutning á alifuglum
og útungunareggjum frá þriðju löndum (25),
24) „eldsneyti“: öll föst, fljótandi eða gaskennd brennanleg
efni,
25) „brennsluver“: sérhver tæknibúnaður þar sem eldsneyti er
brennt í því skyni að nýta þann varma sem þá myndast,
26) „reykháfur“: mannvirki með eina eða fleiri loftrásir
sem leiða út úrgangslofttegundir til að losa þær út í
andrúmsloftið,
27) „rekstrarstundir“: sá tími, gefinn upp sem klukkustundir,
sem brennsluver, í heild eða að hluta, er í rekstri og losar
útblástur út í andrúmsloftið, að frátöldum gangsetningarog stöðvunartímabilum,
28) „hlutfall brennisteinshreinsunar“: það hlutfall magns
af brennisteini á tilteknu tímabili sem brennsluver losar
ekki út í andrúmsloftið á móti brennisteinsmagninu í því
eldsneyti í föstu formi sem kemur inn í brennsluverið og
er notað í verinu á sama tímabili,
(23) Stjtíð. ESB L 353, 31.12.2008, bls. 1
(24) Stjtíð. EB L 327, 22.12.2000, bls. 1.
(25) Stjtíð. EB L 303, 31.10.1990, bls. 6.

31) „lífmassi“: eitthvað af eftirtöldu:
a) vara sem samanstendur af plöntuefni frá landbúnaði
eða skógrækt sem hægt er að nota sem eldsneyti í
þeim tilgangi að endurheimta orkuinnihald þess,
b) eftirfarandi úrgangur:
i.

úrgangur úr jurtaríkinu frá landbúnaði og
skógrækt,

ii. úrgangur úr jurtaríkinu frá matvælavinnslu ef
varminn, sem losnar, er nýttur,
iii. trefjaríkur úrgangur 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,
iv. korkúrgangur,
v. viðarúrgangur, 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,
32) „brennsluver sem brennir margs konar eldsneyti“: hvert
það brennsluver sem unnt er að knýja samtímis eða til
skiptis með tveimur eða fleiri gerðum eldsneytis,
33) „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,
34) „gashreyfill“: brunahreyfill sem starfar samkvæmt Ottovinnuhringnum og notar neistakveikju til að brenna
eldsneyti eða þjöppukveikju þegar um er að ræða vélar
sem nota tvær eldsneytistegundir,
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35) „dísilhreyfill“: brunahreyfill sem starfar samkvæmt dísil
hringnum og notar þjöppukveikju til að brenna eldsneyti,

43) „díoxín og fúrön“: öll fjölklóruð díbensó-p-díoxín og
díbensófúrön sem eru tilgreind í 2. hluta VI. viðauka,

36) „lítið, einangrað kerfi“: lítið, einangrað kerfi eins og það
er skilgreint í 26. lið 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og
ráðsins 2003/54/EB frá 26. júní 2003 um sameiginlegar
reglur um innri markaðinn fyrir raforku (26),

44) „lífrænt efnasamband“: sérhvert efnasamband sem inni
heldur a.m.k. frumefnið kolefni og eitt eða fleiri eftirtalinna
efna: vetni, halógena, súrefni, brennistein, fosfór, kísil
eða köfnunarefni, að undanskildum kolefnisoxíðum og
ólífrænum karbónötum og bíkarbónötum,

37) „úrgangur“: úrgangur eins og hann er skilgreindur í 1. lið
3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB
frá 19. nóvember 2008 um úrgang (27),
38) „hættulegur úrgangur“: hættulegur úrgangur eins og hann
er skilgreindur í 2. lið 3. gr. tilskipunar 2008/98/EB,
39) „blandaður heimilis- og rekstrarúrgangur“: úrgangur frá
heimilishaldi, svo og úrgangur frá verslun, iðnaði og
stofnunum sem vegna eðlis síns eða samsetningar líkist
úrgangi frá heimilishaldi en að undanskildum hlutum
sem tilgreindir eru undir númeri 20 01 í viðaukanum við
ákvörðun 2000/532/EB (28) og er safnað saman og haldið
aðskildum þar sem þeir falla til og að undanskildum
öðrum úrgangi sem tilgreindur er undir númeri 20 02 í
þeim viðauka,
40) „sorpbrennslustöð“: staðbundin eða færanleg tækni
eining ásamt búnaði sem er sérstaklega ætlaður til varma
meðhöndlunar á úrgangi, hvort sem varminn, sem myndast
við brennsluna, er nýttur eða ekki, með brennslu úrgangs
með oxun, ásamt annarri varmatengdri meðhöndlun, svo
sem hitasundrun, gösun eða plasmameðferð, ef efnin, sem
myndast við meðhöndlunina, eru brennd á eftir,
41) „sorpsambrennslustöð“: staðbundin eða færanleg tækni
eining sem hefur þann megintilgang að framleiða orku
eða framleiða efnislegar vörur og sem notar úrgang
sem venjulegt eða viðbótareldsneyti eða þar sem
úrgangur er varmameðhöndlaður í þeim tilgangi að
farga honum með brennslu úrgangs með oxun, ásamt
annarri varmatengdri meðhöndlun, svo sem hitasundrun,
gösun eða plasmameðferð, ef efnin, sem myndast við
meðhöndlunina, eru brennd á eftir,
42) „nafnafköst“: samanlögð afköst brennsluofna sorp
brennslustöðvar eða sorpsambrennslustöðvar samkvæmt
lýsingu framleiðanda og staðfestingu rekstraraðila, með
tilliti til varmagildis úrgangsins sem tilgreint er sem magn
úrgangs sem brennt er á klukkustund;
(26) Stjtíð. ESB L 176, 15.7.2003, bls. 37
(27) Stjtíð. ESB L 312, 22.11.2008, bls. 3.
(28) Ákvörðun 2000/532/EB frá 3. maí 2000 sem kemur í stað ákvörðunar 94/3/
EB um skrá yfir úrgang samkvæmt a-lið 1. gr. tilskipunar ráðsins 75/442/
EBE um úrgang og ákvörðunar ráðsins 94/904/EB um skrá yfir hættulegan
úrgang skv. 4. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins 91/689/EBE um hættulegan
úrgang (Stjtíð. EB L 226, 6.9.2000, bls. 3).

45) „rokgjarnt, lífrænt efnasamband“: lífrænt efnasamband
sem og sá hluti kreósóts sem hefur gufuþrýsting sem
er 0,01 kPa eða meiri við 293,15 K eða er rokgjarnt í
samsvarandi mæli við þau notkunarskilyrði sem um er að
ræða,
46) „lífrænn leysir“: sérhvert rokgjarnt, lífrænt efnasamband
sem er notað í eftirfarandi tilgangi:
a) eitt eða í samsetningu með öðrum efnum og án þess
að það verði fyrir efnabreytingu til að leysa upp
hráefni, vörur eða úrgangsefni,
b) sem hreinsiefni til að leysa upp aðskotaefni,
c) sem leysiefni,
d) sem dreifiefni,
e) sem seigjustillandi efni,
f) sem yfirborðsspennustillandi efni,
g) sem mýkiefni eða
h) sem rotvarnarefni,
47) „þekjuefni“: þekjuefni eins og það er skilgreint í 8. lið 2.
gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/42/EB frá
21. apríl 2004 um takmörkun á losun rokgjarnra, lífrænna
efnasambanda vegna notkunar lífrænna leysiefna í
tiltekinni málningu og lakki og efnum til lakkviðgerða á
ökutækjum (29).
4. gr.
Leyfisskylda
1. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að
tryggja að engar stöðvar eða brennsluver, sorpbrennslustöðvar
eða sorpsambrennslustöðvar séu reknar án leyfis.
Með undanþágu frá fyrstu undirgrein geta aðildarríkin sett fram
tilhögun fyrir skráningu stöðva sem falla aðeins undir V. kafla.
Tilhögun skráningar skal tilgreina í bindandi gerð og hún skal
a.m.k felast í tilkynningu rekstraraðila til lögbærs yfirvalds um
áform um að reka stöð.
(29) Stjtíð. ESB L 143, 30.4.2004, bls. 87.
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2. Aðildarríki geta valið að heimila að leyfi gildi fyrir tvær
eða fleiri stöðvar eða hluta af stöðvum sem reknar eru af sama
rekstraraðila á sama stað.
Þegar leyfi gildir fyrir tvær eða fleiri stöðvar skal það innihalda
skilyrði til að tryggja að hver stöð fari að kröfum þessarar
tilskipunar.
3. Aðildarríki geta valið að heimila að leyfi gildi fyrir marga
hluta stöðvar sem reknir eru af mismunandi rekstraraðilum.
Í slíkum tilvikum skal tilgreina í leyfinu ábyrgð hvers
rekstraraðila.
5. gr.
Leyfisveiting
1. Með fyrirvara um aðrar kröfur sem mælt er fyrir um í
landslögum eða Sambandslögum skal lögbært yfirvald veita
leyfi ef stöðin uppfyllir kröfur þessarar tilskipunar.
2. Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að
tryggja að skilyrði fyrir leyfum og tilhögun við veitingu þeirra
séu að fullu samræmd ef fleira en eitt lögbært yfirvald eða fleiri
en einn rekstraraðili eiga í hlut eða fleiri en eitt leyfi er veitt,
með það í huga að tryggja skilvirka og samþætta nálgun allra
yfirvalda sem eru lögbær fyrir þessa málsmeðferð.
3. Ef um er að ræða nýja stöð eða umtalsverðar breytingar,
þar sem 4. gr. tilskipunar 85/337/EBE gildir, skal við veitingu
leyfisins skoða og nota allar upplýsingar sem fram hafa komið
og máli skipta eða niðurstöður sem fengist hafa skv. 5., 6., 7. og
9. gr. þeirrar tilskipunar.
6. gr.
Almennar bindandi reglur
Með fyrirvara um leyfisskyldu geta aðildarríki sett kröfur fyrir
tiltekna flokka stöðva, brennsluvera, sorpbrennslustöðva eða
sorpsambrennslustöðva með almennum bindandi reglum.
Þar sem slíkar almennar bindandi reglur eru samþykktar getur
leyfið einfaldlega innifalið tilvísun til slíkra reglna.
7. gr.
Óhöpp og slys
Með fyrirvara um tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2004/35/EB frá 21. apríl 2004 um umhverfisábyrgð í tengslum
við varnir gegn umhverfistjóni og úrbætur vegna þess (30) skulu
aðildarríki, þegar um er að ræða hvers konar óhöpp eða slys
sem hafa umtalsverð áhrif á umhverfið, grípa til nauðsynlegra
ráðstafana til að tryggja að:
(30) Stjtíð. ESB L 143, 30.4.2004, bls. 56.
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a) rekstraraðilinn upplýsi lögbært yfirvald tafarlaust,
b) rekstraraðilinn grípi tafarlaust til ráðstafana til að takmarka
umhverfislegar afleiðingar og til að fyrirbyggja frekari
möguleg óhöpp eða slys,
c) lögbært yfirvald krefji rekstraraðilann um að gera hverjar
þær viðeigandi viðbótarráðstafanir sem lögbæra yfirvaldið
telur nauðsynlegar til að takmarka umhverfislegar afleið
ingar og til að fyrirbyggja frekari möguleg óhöpp eða slys.

8. gr.
Ef ekki er farið að tilskildum ákvæðum
1. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að
tryggja að farið sé að skilyrðum fyrir leyfi.
2. Þegar ekki er farið að leyfisskilyrðum skulu aðildarríki
tryggja að:
a) rekstraraðilinn upplýsi lögbært yfirvald tafarlaust,
b) rekstraraðilinn grípi tafarlaust til nauðsynlegra ráðstafana
til að tryggja að reglufylgni sé komið á aftur eins fljótt og
auðið er,
c) lögbært yfirvald krefji rekstraraðilann um að gera hverjar
þær viðeigandi viðbótarráðstafanir sem lögbæra yfirvaldið
telur nauðsynlegar til að koma reglufylgni á aftur.
Þegar ekki er farið að leyfisskilyrðum og það veldur bráðri
hættu fyrir heilbrigði manna eða gæti valdið bráðum og
umtalsverðum skaðlegum áhrifum á umhverfið og þar
til reglufylgni er komið á aftur í samræmi við b- og c-lið
í fyrstu undirgrein skal rekstur stöðvar, brennsluvers,
sorpbrennslustöðvar, sorpsambrennslustöðvar eða viðkomandi
hluta þeirra stöðvaður tímabundið.

9. gr.
Losun gróðurhúsalofttegunda
1. Þegar losun gróðurhúsalofttegundar frá stöð er tilgreind
í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB í tengslum við
starfsemi, sem fram fer í þeirri stöð, skal leyfið ekki fela í
sér viðmiðunarmörk fyrir losun að því er varðar beina losun
á þeirri lofttegund, nema það sé nauðsynlegt til að tryggja að
engin veruleg, staðbundin mengun eigi sér stað.
2. Þegar um er að ræða starfsemi, sem tilgreind er í I.
viðauka við tilskipun 2003/87/EB, er það undir aðildarríkjunum
komið hvort þau setja kröfur um orkunýtni brennslueininga eða
annarra eininga sem losa koltvísýring á staðnum.
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3. Ef nauðsyn krefur skulu lögbær yfirvöld gera breytingar á
leyfinu eftir því sem við á.

4. Málsgreinar 1 til 3 skulu ekki gilda um stöðvar sem falla
tímabundið ekki undir kerfi fyrir viðskipti með heimildir til
losunar gróðurhúsalofttegunda innan Sambandsins í samræmi
við 27. gr. tilskipunar 2003/87/EB.

II. KAFLI
ÁKVÆÐI FYRIR STARFSEMI SEM TALIN ER UPP Í
I. VIÐAUKA
10. gr.
Gildissvið
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12. gr.
Umsókn um leyfi
1. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að
tryggja að umsókn um leyfi innihaldi lýsingu á eftirfarandi:
a) stöðinni og starfsemi hennar,
b) hráefnum og hjálparefnum, öðrum efnum og þeirri orku
sem er notuð eða framleidd í stöðinni,
c) upptökum losunar í stöðinni,
d) staðháttum við stöðina,
e) eftir atvikum skýrslu um grunnástand í samræmi við 2.
mgr. 22 gr.,

Þessi kafli skal gilda fyrir starfsemi sem sett er fram í I. viðauka
og, eftir atvikum, sem nær þeim viðmiðunargildum fyrir
afkastagetu sem sett eru fram í þeim viðauka.

f) eðli og magni fyrirsjáanlegrar losunar frá stöðinni út í hvern
hluta umhverfisins, svo og tilgreining á umtalsverðum
áhrifum losunarinnar á umhverfið,

11. gr.

g) áformaðri tækni og öðrum aðferðum til að koma í veg fyrir
mengun eða, ef það tekst ekki, draga úr losun frá stöðinni,

Meginreglur um grundvallarskyldur rekstraraðila
Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja
að stöðvar séu reknar í samræmi við eftirfarandi meginreglur:

h) fyrirbyggjandi
ráðstöfunum,
undirbúningi
fyrir
endurnotkun, endurvinnslu og endurheimt úrgangs sem
myndast í stöðinni,

a) að gerðar séu allar viðeigandi forvarnarráðstafanir gegn
mengun,

i) frekari ráðstöfnunum sem eru ráðgerðar til að fara
að almennu meginreglunum um grundvallarskyldur
rekstraraðila sem kveðið er á um í 11. gr.,

b) að notuð sé besta, fáanlega tækni,

j) ráðstöfunum, sem eru ráðgerðar til að vakta losun út í
umhverfið,

c) að ekki leiði til umtalsverðar mengunar,
d) að komið sé í veg fyrir myndun úrgangs í samræmi við
tilskipun 2008/98/EB,
e) að þar sem úrgangur er myndaður sé hann, eftir forgangsröð
og í samræmi við tilskipun 2008/98/EB, útbúinn fyrir
endurnotkun, endurunninn, endurheimtur eða, þar sem það
er tæknilega eða fjárhagslega ómögulegt, honum fargað um
leið og forðast er eða dregið úr öllum áhrifum á umhverfið,
f) að orka sé vel nýtt,

k) helstu valkostum, sem umsækjandinn hefur rannsakað,
í stað áformaðrar tækni, aðferða og ráðstafana, í formi
yfirlits.
Í umsókn um leyfi skal einnig vera samantekt, sem ekki er á
tæknimáli, um þau atriði sem getið er í fyrstu undirgrein.
2. Þegar upplýsingar, sem eru veittar í samræmi við kröfurnar
sem kveðið er á um í tilskipun 85/337/EBE, eða öryggisskýrsla
sem tekin er saman í samræmi við tilskipun 96/82/EB eða
aðrar upplýsingar, sem eru lagðar fram í samræmi við önnur
lög, uppfylla einhver skilyrða 1. mgr. er heimilt að setja þessar
upplýsingar í umsóknina eða láta þær fylgja henni.
13. gr.

g) að nauðsynlegar ráðstafanir séu gerðar til að koma í veg
fyrir slys og takmarka afleiðingar þeirra, ef þau verða,

Tilvísunarskjöl um bestu, fáanlegu tækni og
upplýsingaskipti

h) að nauðsynlegar ráðstafanir séu gerðar þegar starfsemin er
stöðvuð endanlega til að komast hjá allri áhættu á mengun
og koma staðnum, þar sem starfsemin fór fram, aftur í
viðunandi horf eins og það er skilgreint í 22. gr.

1. Til að taka saman, endurskoða og þegar nauðsyn krefur
að uppfæra tilvísunarskjöl um bestu, fáanlegu tækni skal
framkvæmdastjórnin skipuleggja upplýsingaskipti milli
aðildarríkja, viðkomandi iðnaðar, frjálsra félagasamtaka sem
styðja umhverfisvernd og framkvæmdastjórnarinnar.
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Upplýsingaskiptin skulu einkum varða eftirfarandi:

14. gr.

a) frammistöðu stöðva og tækni að því er varðar losun, sett
fram sem skammtíma- og langtímameðaltöl, eftir því sem
við á, og tengdar viðmiðunaraðstæður, notkun og eðli
hráefna, vatnsnotkun, orkunotkun og myndun úrgangs,

Leyfisskilyrði

2.

b) tæknina sem notuð er, tengda vöktun, áhrif þvert á miðla,
efnahagslegan og tæknilegan lífvænleika og þróun á þeim
vettvangi,
c) bestu, fáanlegu tækni og tækninýjungar sem eru
sanngreindar að teknu tilliti til þáttanna sem nefndir eru í
a- og b-lið.
3. Framkvæmdastjórnin skal koma á fót og boða reglulega
til funda samstarfsvettvangs sem samanstendur af fulltrúum
aðildarríkja, viðkomandi iðnaðar og frjálsum félagasamtökum
sem styðja umhverfisvernd.
Framkvæmdastjórnin skal fá fram skoðun samstarfsvettvangsins
á hentugu fyrirkomulagi fyrir upplýsingaskipti og einkum um
eftirfarandi:
a) starfsreglur samstarfsvettvangsins,

1. Aðildarríki skulu tryggja að leyfið innihaldi allar
nauðsynlegar ráðstafanir til að farið sé að kröfum 11. og 18. gr.
Þessar ráðstafanir skulu a.m.k. fela í sér eftirfarandi:
a) viðmiðunarmörk fyrir losun fyrir mengandi efni sem
tilgreind eru í II. viðauka og fyrir önnur mengandi efni,
sem telja má líklegt að verði losuð frá viðkomandi stöð í
umtalsverðu magni, með hliðsjón af eðli þeirra og getu til
að færa mengun frá einu umhverfishólfi til annars,
b) viðeigandi kröfur sem tryggja vernd jarðvegs og grunnvatns
og ráðstafanir varðandi vöktun og stjórnun úrgangs sem
myndaður er í stöðinni.
c) viðeigandi kröfur um vöktun losunar þar sem tilgreint er:
i.

aðferðafræði við mælingar, tíðni og matsferli, og

b) vinnuáætlun fyrir upplýsingaskipti,
c) leiðbeiningar um gagnasöfnun,
d)

leiðbeiningar um gerð tilvísunarskjala um bestu, fáanlegu
tækni og um gæðatryggingu þeirra, þ.m.t. hentugleika
innihalds þeirra og framsetningar.

Í leiðbeiningunum, sem um getur í c- og d-lið í annarri
undirgrein, skal taka tillit til skoðunar samstarfsvettvangsins
og skal samþykkja þær í samræmi við reglunefndarmeðferðina
sem um getur í 2. mgr. 75. gr.
4. Framkvæmdastjórnin skal fá fram og gera aðgengilega
öllum skoðun samstarfsvettvangsins á fyrirhuguðu efni
tilvísunarskjalanna um bestu, fáanlegu tækni og skal taka tillit
til þessarar skoðunar fyrir málsmeðferðarreglurnar sem mælt er
fyrir um í 5. mgr.
5. Ákvarðanir um niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni skal
samþykkja í samræmi við reglunefndarmeðferðina sem um
getur í 2. mgr. 75. gr.
6. Eftir samþykkt ákvörðunar í samræmi við 5. mgr. skal
framkvæmdastjórnin án tafar gera tilvísunarskjalið um bestu,
fáanlegu tækni aðgengilegt öllum og tryggja að niðurstöður
um bestu, fáanlegu tækni séu gerðar aðgengilegar á öllum
opinberum tungumálum Sambandsins.
7. Meðan beðið er samþykktar viðkomandi ákvörðunar
í samræmi við 5. mgr. skulu niðurstöður um bestu, fáanlegu
tækni úr tilvísunarskjölum um bestu, fáanlegu tækni, sem
framkvæmdastjórnin hefur samþykkt fyrir dagsetninguna sem
um getur í 83. gr., gilda sem niðurstöður um bestu, fáanlegu
tækni að því er varðar þennan kafla að undanskilinni 3. og
4. mgr. 15. gr.

ii. þar sem b-lið 3. mgr. 15. gr. er beitt: að niðurstöður
vöktunar á losun séu tiltækar fyrir sömu tímabil og
viðmiðunaraðstæður og fyrir losunargildin sem tengjast
bestu, fáanlegu tækni,
d) skyldu til að veita lögbæru yfirvaldi reglulega og minnst
árlega:
i.

upplýsingar á grundvelli niðurstaðna vöktunar á losun
sem um getur í c-lið og önnur nauðsynleg gögn sem
gera lögbæru yfirvaldi kleift að sannreyna hvort farið
sé að leyfisskilyrðunum og

ii. þar sem b-lið 3. mgr. 15. gr. er beitt: samantekt á
niðurstöðum vöktunar á losun sem gerir mögulegan
samanburð við losunargildin sem tengjast bestu,
fáanlegu tækni,
e) viðeigandi kröfur um reglulegt viðhald og eftirlit að því er
varðar ráðstafanir sem gerðar eru til að fyrirbyggja losun
í jarðveg og grunnvatn skv. b-lið og viðeigandi kröfur
varðandi reglubundið eftirlit með jarðvegi og grunnvatni í
tengslum við viðkomandi hættuleg efni sem eru líkleg til að
finnast á staðnum og með hliðsjón af mögulegri jarðvegsog grunnvatnsmengun á stöðvarsvæðinu,
f) ráðstafanir varðandi önnur skilyrði en venjuleg rekstrar
skilyrði svo sem ræsingar- og stöðvunaraðgerðir, leka,
bilanir, tímabundnar stöðvanir og endanlega stöðvun
rekstrar,
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g) ákvæði um lágmörkun víðfeðmrar mengunar eða mengunar
sem fer yfir landamæri,
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h) skilyrði fyrir mat á samræmi við viðmiðunarmörk fyrir
losun eða tilvísun í viðeigandi kröfur sem tilgreindar eru
annars staðar.

Að því er varðar óbeina losun mengandi efna í vatn er heimilt
að taka tillit til áhrifa vatnshreinsistöðva þegar viðmiðunarmörk
fyrir losun eru ákvörðuð fyrir viðkomandi stöð, að því tilskildu
að samsvarandi umhverfisverndarstig fyrir umhverfið í heild
sé tryggt og að því tilskildu að þetta leiði ekki til aukinnar
mengunar í umhverfinu.

2. Að því er varðar a-lið 1 mgr. má auka eða skipta út
viðmiðunarmörkum fyrir losun með jafngildum breytum
eða tæknilegum ráðstöfunum sem tryggja samsvarandi
umhverfisverndarstig.

2. Með fyrirvara um 18. gr. skulu viðmiðunarmörk fyrir
losun og jafngildar breytur og tæknilegar ráðstafanir sem um
getur í 1. og 2. mgr. 14. gr. byggjast á bestu, fáanlegu tækni, án
þess að mælt sé fyrir um tilgreinda aðferð eða tækni.

3. Niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni skulu vera
viðmiðun fyrir setningu leyfisskilyrða.

3. Lögbært yfirvald skal setja viðmiðunarmörk fyrir losun
sem tryggja, við venjuleg rekstrarskilyrði, að losun fari ekki
yfir losunargildin sem tengjast bestu, fáanlegu tækni eins og
mælt er fyrir um í ákvörðununum um niðurstöður um bestu
fáanlegu tækni sem vísað er til í 5. mgr. 13. gr. með öðru af
eftirfarandi:

4. Með fyrirvara um 18. gr. getur lögbært yfirvald sett
strangari leyfisskilyrði en þau sem fá má með notkun bestu,
fáanlegu tækni eins og lýst er í niðurstöðum um bestu, fáanlegu
tækni. Aðildarríki geta komið á reglum en samkvæmt þeim
getur lögbært yfirvald sett slík strangari skilyrði.
5. Þegar lögbært yfirvald setur leyfisskilyrði á grundvelli
bestu, fáanlegu tækni sem ekki er lýst í neinum niðurstöðum
um bestu, fáanlegu tækni skal það tryggja:
a) að sú tækni sé ákvörðuð með sérstöku tilliti til viðmiðananna
sem taldar eru upp í III. viðauka og
b) að farið sé að kröfunum í 15. gr.
Þar sem niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni, sem um getur
í fyrstu undirgrein, innihalda ekki losunargildi sem tengjast
bestu, fáanlegu tækni skal lögbært yfirvald tryggja að tæknin
sem vísað er til í fyrstu undirgrein tryggi samsvarandi
umhverfisverndarstig og besta, fáanlega tæknin sem lýst er í
niðurstöðum um bestu, fáanlegu tækni.
6. Þegar starfsemi eða vinnsluferli sem fer fram innan
stöðvar fellur ekki undir neinar af niðurstöðum um bestu,
fáanlegu tækni eða þar sem þessar niðurstöður fjalla ekki um
öll möguleg umhverfisáhrif starfseminnar eða ferlisins skal
lögbært yfirvald, að undangengnu samráði við rekstraraðilann,
setja leyfisskilyrðin á grundvelli bestu, fáanlegu tækni sem
það hefur ákvarðað fyrir viðkomandi starfsemi eða ferli með
því að taka sérstakt tillit til viðmiðananna sem taldar eru upp í
III. viðauka.

a) með setningu viðmiðunarmarka fyrir losun sem fara ekki
yfir losunargildin sem tengjast bestu, fáanlegu tækni. Þessi
viðmiðunarmörk fyrir losun skal gefa upp fyrir sama eða
styttra tímabil og við sömu viðmiðunaraðstæður og þau
losunargildi sem tengjast bestu, fáanlegu tækni, eða
b) með setningu annarra viðmiðunarmarka fyrir losun en
þeirra sem um getur í a-lið að því er varðar gildi, tímabil og
viðmiðunaraðstæður.
Þar sem b-lið er beitt skal lögbært yfirvald meta minnst
árlega niðurstöður vöktunar á losun til að tryggja að losun við
venjulegar rekstraraðstæður hafi ekki farið yfir losunargildin
sem tengjast bestu, fáanlegu tækni.
4. Með undanþágu frá 3. mgr. og með fyrirvara um 18.
gr. getur lögbært yfirvald í sérstökum tilvikum sett vægari
viðmiðunarmörk fyrir losun. Slíkri undanþágu má aðeins beita
þegar mat sýnir að það að ná losunargildum sem tengjast bestu,
fáanlegu tækni, eins og lýst er í niðurstöðum um bestu, fáanlegu
tækni, myndi leiða til óeðlilega mikils kostnaðar í samanburði
við umhverfislegan ávinning vegna:
a) landfræðilegrar staðsetningar eða staðbundinna umhverfis
aðstæðna viðkomandi stöðvar, eða
b) tæknilegra eiginleika viðkomandi stöðvar.

7. Fyrir stöðvar, sem um getur í lið 6.6 í I. viðauka, skulu
1. til 6. mgr. þessarar greinar gilda með fyrirvara um löggjöf
varðandi velferð dýra.

Lögbært yfirvald skal skjalfesta ástæðurnar fyrir beitingu fyrstu
undirgreinar í viðauka við leyfisskilyrðin, þ.m.t. niðurstöðu
matsins og rökstuðning fyrir setningu skilyrðanna.

15. gr.

Þau viðmiðunarmörk fyrir losun sem sett eru í samræmi við
fyrstu undirgrein skulu samt sem áður ekki vera yfir viðmiðunar
mörkunum fyrir losun sem sett eru fram í viðaukunum við
þessa tilskipun, eftir atvikum.

Viðmiðunarmörk fyrir losun, jafngildar breytur og
tæknilegar ráðstafanir
1. Viðmiðunarmörk fyrir losun mengandi efna skulu gilda
á losunarstað efnanna við stöðina og skal ekki taka tillit til
þynningar, sem á sér stað áður en að þeim stað er komið, þegar
þessi mörk eru ákvörðuð.

Lögbært yfirvald skal í öllum tilvikum tryggja að ekki sé valdið
neinni umtalsverðri mengun og að háu umhverfisverndarstigi
fyrir umhverfið í heild sé náð.
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Á grundvelli upplýsinga sem aðildarríki veita í samræmi við
1. mgr. 72. gr., einkum varðandi beitingu þessarar málsgreinar,
getur framkvæmdastjórnin ef nauðsyn krefur metið og skýrt
frekar með leiðbeiningum viðmiðanirnar sem taka á tillit til við
beitingu þessarar málsgreinar.

Lögbært yfirvald skal endurmeta beitingu fyrstu undirgreinar
sem hluta af hverri endurskoðun leyfisskilyrða skv. 21. gr.

5. Lögbært yfirvald getur veitt tímabundnar undanþágur
frá kröfum 2. og 3. mgr. þessarar greinar og frá a- og b-liðum
11. gr. um prófanir og notkun á tækninýjungum fyrir tímabil
sem ekki má vera lengra en 9 mánuðir, að því tilskildu að eftir
tilgreint tímabil sé notkun tækninnar hætt eða starfsemin nái
a.m.k. losunargildunum sem tengjast bestu, fáanlegu tækni.
16. gr.
Kröfur um vöktun
1. Kröfurnar um vöktun sem um getur í c-lið 1. mgr. 14. gr.
skulu eftir atvikum byggjast á niðurstöðum vöktunar eins og
lýst er í niðurstöðum um bestu, fáanlega tækni.
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4. Almennar bindandi reglur, sem samþykktar eru í samræmi
við 1. til 3. mgr., skulu innihalda tilvísun í þessa tilskipun eða
þeim fylgja slík tilvísun þegar þær eru birtar opinberlega.

18. gr.
Umhverfisgæðakröfur
Ef strangari skilyrða er þörf í umhverfisgæðastaðli en hægt er
að uppfylla með bestu, fáanlegu tækni skal leyfið innihalda
viðbótarráðstafanir, með fyrirvara um aðrar ráðstafanir sem
kunna að vera gerðar til að uppfylla umhverfisgæðastaðla.

19. gr.
Þróun á bestu, fáanlegu tækni
Aðildarríki skulu tryggja að lögbært yfirvald fylgist með eða
sé upplýst um þróun á bestu, fáanlegu tækni og um útgáfu allra
nýrra eða uppfærðra niðurstaðna um bestu, fáanlegu tækni og
skal gera þær upplýsingar aðgengilegar þeim hluta almennings
sem málið varðar.

20. gr.
Breytingar sem rekstraraðilar gera á stöðvum

2. Tíðni þess reglubundna eftirlits, sem um getur í e-lið 1.
mgr. 14. gr., skal ákvörðuð af lögbæru yfirvaldi í leyfi fyrir
hverja stöð fyrir sig eða með almennum bindandi reglum.

Með fyrirvara um fyrstu undirgrein skal framkvæma reglu
bundið eftirlit a.m.k. 5. hvert ár fyrir grunnvatn og 10. hvert ár
fyrir jarðveg nema slík vöktun byggist á kerfisbundnu mati á
áhættu á mengun.

17. gr.
Almennar bindandi reglur fyrir starfsemi sem tilgreind er
í I. viðauka
1. Þegar aðildarríki samþykkja almennar bindandi reglur
skulu þau tryggja samþætta stefnu og hátt umhverfisverndarstig
sem jafngildir því sem hægt er að ná með sérstökum
leyfisskilyrðum fyrir hverja stöð.

2. Almennar bindandi reglur skulu byggjast á bestu,
fáanlegu tækni án þess að mælt sé fyrir um notkun tilgreindra
aðferða eða tækni til að tryggja samræmi við 14. og 15. gr.

3. Aðildarríki skulu tryggja að almennar bindandi reglur séu
uppfærðar til að taka tillit til þróunar á bestu, fáanlegu tækni og
til að tryggja samræmi við 21. gr.

1. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að
tryggja að rekstraraðili upplýsi lögbært yfirvald um allar
fyrirhugaðar breytingar á eðli eða virkni eða stækkun stöðvar
sem getur haft afleiðingar fyrir umhverfið. Lögbæra yfirvaldið
skal uppfæra leyfið eftir því sem við á.

2. Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til
að tryggja að engin umtalsverð breyting, sem rekstraraðili
áformar, verði gerð án leyfis sem veitt er í samræmi við þessa
tilskipun

Umsóknin um leyfi og ákvörðun lögbærs yfirvalds skulu taka
til þeirra hluta stöðvarinnar og þeirra atriða sem eru tilgreind í
12. gr. sem þessi umtalsverða breyting gæti haft áhrif á.

3. Sérhver breyting á eðli eða virkni eða stækkun stöðvar
skal teljast umtalsverð ef breytingin eða stækkunin í sjálfu sér
nær þeim viðmiðunargildum fyrir afkastagetu sem sett eru fram
í I. viðauka.

21. gr.
Endurmat og uppfærsla lögbærs yfirvalds á
leyfisskilyrðum
1. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að
tryggja að lögbært yfirvald endurmeti öll leyfisskilyrði reglu
lega í samræmi við 2. til 5. mgr. og uppfæri þessi skilyrði ef
nauðsyn krefur til að tryggja að farið sé að þessari tilskipun.

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2. Þegar lögbært yfirvald fer fram á það skal rekstraraðilinn
leggja fram allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að
endurmeta leyfisskilyrðin, þ.m.t. einkum niðurstöður vöktunar
á losun og önnur gögn sem gera mögulegan samanburð á
starfsemi stöðvarinnar með bestu, fáanlegu tækni, sem lýst
er í viðeigandi niðurstöðum um bestu, fáanlegu tækni, og
losunargildunum sem tengjast bestu, fáanlegu tækni.
Þegar leyfisskilyrðin eru endurmetin skal lögbært yfirvald nota
þær upplýsingar sem komið hafa fram við vöktun eða eftirlit.
3. Innan fjögurra ára frá birtingu ákvarðana um niðurstöður
um bestu, fáanlegu tækni í samræmi við 5. mgr. 13. gr. varðandi
aðalstarfsemi stöðvar skal lögbært yfirvald tryggja að:
a) öll leyfisskilyrði fyrir viðkomandi stöð séu endurmetin
og ef nauðsyn krefur uppfærð til að tryggja að farið sé að
þessari tilskipun, einkum 3. og 4. mgr. 15. gr. eftir því sem
við á,
b) stöðin uppfylli þessi leyfisskilyrði.
Í endurmatinu skal taka tillit til allra nýrra eða uppfærðra
niðurstaðna um bestu, fáanlegu tækni sem við á fyrir stöðina
og samþykktar hafa verið í samræmi við 5. mgr. 13. gr. síðan
leyfið var veitt eða endurmetið síðast.
4. Þegar stöð fellur ekki undir neinar niðurstöður um bestu,
fáanlegu tækni skal endurmeta leyfisskilyrðin og ef nauðsyn
krefur uppfæra að svo miklu leyti sem þróun á bestu, fáanlegu
tækni gerir mögulega umtalsverða minnkun á losun.
5. Leyfisskilyrðin skal endurmeta og ef nauðsyn krefur
uppfæra a.m.k. í eftirfarandi tilvikum:
a) mengun af völdum stöðvar er slík að nauðsynlegt reynist
að endurskoða gildandi viðmiðunarmörk fyrir losun sem
tilgreind eru í leyfi eða láta ný viðmiðunarmörk koma fram
í leyfinu,
b) nota þarf aðra tækni vegna rekstraröryggis,
c) þegar nauðsynlegt er að fara að nýjum eða endurskoðuðum
umhverfisgæðastöðlum í samræmi við 18. gr.
22. gr.
Lokun svæðis
1. Með fyrirvara um tilskipun 2000/60/EB, tilskipun
2004/35/EB, tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/118/
EB frá 12. desember 2006 um verndun grunnvatns gegn
mengun og spillingu (31) og um viðkomandi Sambandslög
um jarðvegsvernd skal lögbært yfirvald setja leyfisskilyrði til
að tryggja að farið sé að 3. og 4. mgr. þessarar greinar þegar
starfsemi er stöðvuð endanlega.
(31) Stjtíð. ESB L 372, 27.12.2006, bls. 19.
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2. Þegar starfsemi felur í sér notkun, framleiðslu eða losun
viðkomandi hættulegra efna og með hliðsjón af mögulegri
jarðvegs- og grunnvatnsmengun á stöðvarsvæðinu skal
rekstraraðili taka saman og leggja fyrir lögbært yfirvald skýrslu
um grunnástand áður en starfsemi stöðvar hefst eða áður en
leyfi stöðvar er uppfært í fyrsta skipti eftir 7. janúar 2013.
Skýrslan um grunnástand skal innihalda upplýsingar
sem eru nauðsynlegar til að ákvarða stöðu jarðvegs- og
grunnvatnsmengunar þannig að hægt sé að gera magnbundinn
samanburð við stöðuna þegar starfsemi er endanlega stöðvuð
eins og mælt er fyrir um í 3. mgr.
Í skýrslunni um grunnástand skulu koma fram a.m.k.
eftirfarandi upplýsingar:
a) upplýsingar um núverandi notkun og, þegar þær eru
tiltækar, upplýsingar um fyrri notkun svæðisins,
b) upplýsingar um mælingar á jarðvegi og grunnvatni, sem
sýna stöðuna á þeim tíma sem skýrslan er gerð, þegar þær eru
tiltækar en annars nýjar jarðvegs- og grunnvatnsmælingar
með hliðsjón af mögulegri jarðvegs- og grunnvatnsmengun
vegna þeirra hættulegu efna sem viðkomandi stöð notar,
framleiðir eða losar.
Þegar upplýsingar, sem er aflað samkvæmt öðrum landslögum
eða Sambandslögum, uppfylla kröfur þessarar málsgreinar
er heimilt að hafa þær í eða láta þær fylgja skýrslunni um
grunnástand sem lögð er fram.
Framkvæmdastjórnin skal koma upp leiðbeiningum um
innihald skýrslunnar um grunnástand.
3. Við endanlega stöðvun starfseminnar skal rekstraraðili
meta stöðu jarðvegs- og grunnvatnsmengunar vegna viðkomandi
hættulegra efna sem stöðin notar, framleiðir eða losar. Ef stöðin
hefur valdið umtalsverðri mengun í jarðvegi eða grunnvatni
með viðkomandi hættulegum efnum samanborið við stöðuna
sem staðfest er í skýrslunni um grunnástand, sem um getur í 2.
mgr., skal rekstraraðili grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að
taka á þeirri mengun í þeim tilgangi að koma svæðinu aftur í
það ástand. Í þeim tilgangi er heimilt að taka tillit til þess hvort
slíkar ráðstafanir eru tæknilega framkvæmanlegar.
Rekstraraðilinn skal, með fyrirvara um fyrstu undirgrein, við
endanlega stöðvun starfseminnar og þegar mengun jarðvegs
og grunnvatns á staðnum veldur umtalsverðri áhættu fyrir
heilbrigði manna eða umhverfið sem afleiðing af leyfðri
starfsemi rekstraraðilans áður en leyfið fyrir stöðina er uppfært
í fyrsta sinn eftir 7. janúar 2013 og með tilliti til ástands
stöðvarsvæðisins sem staðfest hefur verið í samræmi við d-lið
1. mgr. 12. gr., grípa til nauðsynlegra ráðstafana sem miða að
því að fjarlægja, verjast, afmarka eða draga úr viðkomandi
hættulegum efnum þannig að svæðið, með tilliti til núverandi
nota eða samþykktra nota í framtíðinni, valdi ekki lengur slíkri
áhættu.
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4. Þar sem þess er ekki krafist að rekstraraðilinn taki
saman skýrslu um grunnástand, sem um getur í 2. mgr., skal
rekstraraðilinn við endanlega stöðvun starfseminnar grípa til
nauðsynlegra ráðstafana sem miða að því að fjarlægja, verjast,
afmarka eða draga úr viðkomandi hættulegum efnum þannig
að svæðið, með tilliti til núverandi nota eða samþykktra nota
í framtíðinni, valdi ekki lengur umtalsverðri áhættu fyrir
heilbrigði manna eða umhverfið vegna mengunar jarðvegs og
grunnvatns sem leitt hefur af leyfðri starfsemi og með tilliti til
ástands stöðvarsvæðisins sem staðfest hefur verið í samræmi
við d-lið 1. mgr. 12. gr.
23. gr.
Umhverfiseftirlit
1. Aðildarríki skulu koma á kerfi fyrir umhverfiseftirlit með
stöðvum sem tekur til athugunar á öllum þáttum umhverfisáhrifa
viðkomandi stöðva sem máli skipta.
Aðildarríki skulu tryggja að rekstraraðilar aðstoði lögbær
yfirvöld eins og nauðsyn krefur til að gera þessum yfirvöldum
kleift að framkvæma hvers kyns eftirlit innan stöðvarinnar, að
taka sýni og að afla allra upplýsinga sem eru þeim nauðsynlegar
til að rækja skyldur sínar samkvæmt þessari tilskipun.
2. Aðildarríki skulu tryggja að allar stöðvar falli undir
landsbundna, svæðisbundna eða staðbundna umhverfiseftirlitsáætlun og skulu tryggja að þessi áætlun sé endurskoðuð
reglulega og uppfærð eftir því sem við á.
3.

Hver umhverfiseftirlitsáætlun skal innihalda eftirfarandi:

a) almennt mat á umtalsverðum umhverfisþáttum sem máli
skipta,
b) hvaða landfræðilegt svæði eftirlitsáætlunin nær yfir,
c) skrá yfir þær stöðvar sem áætlunin nær yfir,
d) málsmeðferðarreglur fyrir samningu áætlana um reglu
bundið umhverfiseftirlit skv. 4. mgr.,
e) málsmeðferðarreglur fyrir óvenjubundið umhverfiseftirlit
skv. 5. mgr.,
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Tímabilið milli tveggja vettvangsheimsókna skal byggjast á
kerfisbundnu mati á umhverfisáhættu viðkomandi stöðva og
skal ekki vera lengra en 1 ár fyrir stöðvar sem valda mestri
áhættu en 3 ár fyrir stöðvar sem valda minnstri hættu.

Ef eftirlit sýnir fram á mikilvægt brot á leyfisskilyrðum skal
viðbótarvettvangsheimsókn fara fram innan 6 mánaða frá því
eftirliti.

Kerfisbundið mat á umhverfisáhættu skal byggjast á a.m.k.
eftirfarandi viðmiðunum:

a) mögulegum og raunverulegum áhrifum viðkomandi
stöðvar á heilbrigði manna og umhverfið með tilliti til
umfangs og gerðar losunar, næmni umhverfisins á staðnum
og hættu á slysum,

b) skrá yfir reglufylgni við leyfisskilyrði,

c) þátttöku rekstraraðilans í umhverfisstjórnunarkerfi ESB
(EMAS) samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1221/2009 (32).

Framkvæmdastjórnin getur samþykkt
viðmiðanir fyrir mat á umhverfisáhættu.

leiðbeiningar

um

5. Óvenjubundið umhverfiseftirlit skal fara fram til
rannsóknar á alvarlegum kvörtunum vegna umhverfisins,
alvarlegum umhverfisslysum, óhöppum og tilvikum, þar sem
reglum er ekki fylgt, eins fljótt og auðið er og eftir því sem við
á, fyrir veitingu, endurskoðun eða uppfærslu leyfis.

6. Eftir hverja vettvangsheimsókn skal lögbært yfirvald
taka saman skýrslu með lýsingu á því sem fram kom og skiptir
máli varðandi reglufylgni stöðvarinnar við leyfisskilyrðin og
niðurstöðum um hvort frekari aðgerðir eru nauðsynlegar.

Skýrslan skal kynnt viðkomandi rekstraraðila innan tveggja
mánaða frá því heimsóknin átti sér stað. Lögbært yfirvald skal
gera skýrsluna aðgengilega öllum í samræmi við tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/4/EB frá 28. janúar 2003 um
almennan aðgang að upplýsingum um umhverfismál (33) innan
fjögurra mánaða frá því heimsóknin átti sér stað.

f) ákvæði, ef nauðsyn krefur, um samvinnu milli mismunandi
eftirlitsyfirvalda.

Með fyrirvara um 2. mgr. 8. gr. skal lögbært yfirvald tryggja
að rekstraraðilinn grípi til allra nauðsynlegra ráðstafana, sem
tilgreindar eru í skýrslunni, innan hæfilegs tíma.

4. Lögbært yfirvald skal reglulega gera áætlanir, á grundvelli
eftirlitsáætlana, um reglubundið umhverfiseftirlit, þ.m.t. um
tíðni vettvangsheimsókna fyrir mismunandi gerðir stöðva.

(32) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 frá 25. nóvember
2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi
Bandalagsins (EMAS) (Stjtíð. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 1).
(33) Stjtíð. ESB L 41, 14.2.2003, bls. 26.
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24. gr.
Aðgangur að upplýsingum og þátttaka almennings í
ferlinu við leyfisveitingu
1. Aðildarríki skulu tryggja að sá hluti almennings, sem
málið varðar, fái snemma tækifæri til skilvirkrar þátttöku í
eftirfarandi ferli:
a) veitingu leyfa fyrir nýjum stöðvum,
b) veitingu leyfa fyrir öllum umtalsverðum breytingum,
c) veitingu eða uppfærslu leyfis fyrir stöð þar sem gert er ráð
fyrir beitingu 4. mgr. 15. gr.,
d) uppfærslu leyfis eða leyfisskilyrða fyrir stöð í samræmi við
a-lið 5. mgr. 21. gr.
Málsmeðferðin, sem sett er fram í IV. viðauka, skal gilda fyrir
slíka þátttöku.
2. Þegar ákvörðun hefur verið tekin um veitingu, endur
skoðun eða uppfærslu leyfis skal lögbært yfirvald gera öllum
aðgengilegar, þ.m.t. á Netinu í tengslum við a-, b-, og f-lið,
eftirfarandi upplýsingar:
a) efni ákvörðunarinnar, þ.m.t. afrit af leyfinu og öllum síðari
uppfærslum,
b) ástæðurnar sem ákvörðunin byggist á,
c) niðurstöður samráðsins sem fram fór áður en ákvörðunin
var tekin og útskýring á hvernig tekið var tillit til þeirra við
þá ákvörðun,
d) titil tilvísunarskjala um bestu, fáanlegu tækni viðkomandi
stöðinni eða starfseminni sem um er að ræða,
e) hvernig leyfisskilyrðin sem um getur í 14. gr., þ.m.t.
viðmiðunarmörk fyrir losun, hafa verið ákvörðuð í
tengslum við bestu, fáanlegu tækni og losunargildin sem
tengjast bestu fáanlegu tækni,
f) þar sem undanþága hefur verið veitt í samræmi við 4. mgr.
15. gr.: ástæðurnar fyrir þeirri undanþágu á grundvelli
viðmiðananna sem mælt er fyrir um í þeirri málsgrein og
skilyrðin sem sett eru.
3. Lögbært yfirvald skal einnig gera öllum aðgengilegar,
þ.m.t. á Netinu a.m.k. í tengslum við a-lið:
a) viðeigandi upplýsingar um ráðstafanir sem rekstraraðili
hefur gert við endanlega stöðvun starfsemi í samræmi við
22.gr.,
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b) niðurstöður vöktunar á losun eins og krafist er í leyfis
skilyrðum og lögbært yfirvald er ábyrgt fyrir.
4.
Ákvæði 1., 2. og 3. mgr. þessarar greinar skulu gilda
með fyrirvara um takmarkanirnar sem mælt er fyrir um í 1. og
2. mgr. 4. gr. tilskipunar 2003/4/EB.
25. gr.
Aðgangur að réttarkerfinu
1. Aðildarríki skulu tryggja, í samræmi við viðeigandi
landsbundið réttarkerfi, að sá hluti almennings, sem málið
varðar, hafi aðgang að reglum um meðferð kæru fyrir rétti
eða hjá annarri óháðri og óhlutdrægri stofnun sem hefur verið
komið á fót með lögum til að vefengja efnislegt eða formlegt
lögmæti ákvarðana, aðgerða eða aðgerðaleysis sem fellur undir
24. gr. þegar eitt eftirfarandi skilyrða er uppfyllt:
a) hagsmunir hans eru nægjanlegir,
b) hann staðhæfir að brotið sé á rétti viðkomandi, ef slíkt er
forsenda í stjórnsýslulögum aðildarríkis.
2. Aðildarríki skulu ákvarða á hvaða stigi megi vefengja
ákvörðun, aðgerð eða aðgerðarleysi.
3. Hvað teljast nægjanlegir hagsmunir og brot á rétti skal
ákvarðað af aðildarríkjunum, í samræmi við það markmið
að gefa þeim hluta almennings, sem málið varðar, víðtækan
aðgang að réttarkerfinu.
Öll frjáls félagasamtök, sem stuðla að umhverfisvernd og
uppfylla allar kröfur landslaga, skulu teljast hafa nægilegra
hagsmuna að gæta skv. a-lið 1. mgr.
Slík félagasamtök skulu einnig teljast eiga rétt sem unnt er að
skerða skv. b-lið 1. mgr.
4. Ákvæði 1., 2. og 3. mgr. skulu ekki útiloka möguleika
á bráðabirgðareglum um meðferð kæru hjá yfirvaldi á sviði
stjórnsýslu og skulu ekki hafa áhrif á þá kröfu að stjórnsýslulegir
möguleikar á kæru séu tæmdir áður en málið er kært eða því
er skotið til úrskurðar fyrir dómstólum, ef slík krafa finnst í
landslögum.
Sérhver slík málsmeðferð skal vera réttmæt, sanngjörn og ekki
óhóflega kostnaðarsöm.
5. Aðildarríki skulu tryggja að hagnýtar upplýsingar um
réttinn til að láta taka mál fyrir á stjórnsýslustigi og fyrir
dómstólum verði gerðar aðgengilegar almenningi.
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26. gr.
Áhrif yfir landamæri
1. Verði aðildarríki þess áskynja að starfsemi stöðvar sé
líkleg til að hafa umtalsverð, neikvæð áhrif á umhverfi annars
aðildarríkis, eða fari aðildarríki, sem líklegt má telja að verði
fyrir umtalsverðum áhrifum, fram á það skal aðildarríkið, þar
sem umsókn um leyfi var lögð fram skv. 4. gr. eða 2. mgr.
20. gr., framsenda upplýsingarnar, sem veittar voru samkvæmt
IV. viðauka, til hins aðildarríkisins og veita um leið almenningi
aðgang að þeim.
Leggja skal slíkar upplýsingar til grundvallar í nauðsynlegum
viðræðum sem eru liður í tvíhliða samskiptum aðildarríkjanna
tveggja á grundvelli meginreglunnar um gagnkvæmni og
jafnræði.
2. Aðildarríkin skulu sjá til þess, innan rammans um tvíhliða
samskipti, að almenningur í aðildarríki, sem líklegt má telja
að verði fyrir umtalsverðum áhrifum í þeim tilvikum sem um
getur í 1. mgr., hafi einnig aðgang að umsóknunum þannig að
hann öðlist rétt til að koma á framfæri athugasemdum um þær
áður en lögbært yfirvald tekur ákvörðun.
3. Taka þarf tillit til niðurstaðna sérhvers viðræðufundar
skv. 1. og 2. mgr. þegar lögbært yfirvald tekur ákvörðun um
umsóknina.
4. Lögbært yfirvald skal upplýsa aðildarríki, sem samráð
hefur verið haft við skv. 1. mgr., um þá ákvörðun sem tekin
var varðandi umsóknina og skal framsenda því þær upplýsingar
sem um getur í 2. mgr. 24. gr. Viðkomandi aðildarríki skal
gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að upplýsingar séu
aðgengilegar á viðeigandi hátt fyrir þann hluta almennings,
sem málið varðar, á eigin yfirráðasvæði.
27. gr.
Tækninýjungar
1. Aðildarríki skulu, eftir því sem við á, hvetja til þróunar
og notkunar tækninýjunga, einkum að því er varðar þær
tækninýjungar sem tilgreindar eru í tilvísunarskjölum um
bestu, fáanlegu tækni.
2. Framkvæmdastjórnin skal koma á leiðbeiningum til
að aðstoða aðildarríki við að stuðla að þróun og notkun
tækninýjunga eins og um getur í 1. mgr.
III. KAFLI
SÉRÁKVÆÐI FYRIR BRENNSLUVER
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Þessi kafli gildir ekki um eftirfarandi brennsluver:
a) ver þar sem brennsluafurðir eru nýttar við beina hitun,
þurrkun eða hverja aðra meðhöndlun hluta eða efna,
b) eftirbrennsluver sem hönnuð eru til að hreinsa úrgangsloft
með brennslu og sem eru ekki starfrækt sem sjálfstæð
brennsluver,
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 og gashreyfla sem eru notaðir á grunnsævis
pöllum,
j) ver sem nota sem eldsneyti einhvers konar fastan eða
fljótandi úrgang, annan en úrgang sem um getur í b-lið
31. liðar 3. gr.
29. gr.
Samlegðarreglur
1. Þar sem úrgangsloft tveggja eða fleiri aðskilinna
brennsluvera er losað gegnum sameiginlegan reykháf skal líta
á samsetninguna sem mynduð er af þessum verum sem eitt
brennsluver og leggja afkastagetu þeirra saman til að reikna
heildarnafnvarmaaflið.

2. Þegar tvö eða fleiri aðskilin brennsluver, sem veitt hefur
verið leyfi í fyrsta sinn 1. júlí 1987 eða síðar eða rekstraraðilar
þeirra hafa lagt fram fullgerða umsókn um leyfi á þeim degi eða
eftir hann, eru uppsett þannig, að teknu tilliti til tæknilegra og
efnahagslegra þátta, að úrgangsloft þeirra gæti að mati lögbærs
yfirvalds verið losað gegnum sameiginlegan reykháf skal líta
á samsetninguna sem mynduð er af þessum verum sem eitt
brennsluver og leggja afkastagetu þeirra saman til að reikna
heildarnafnvarmaaflið.

28. gr.
Gildissvið
Þessi kafli gildir um brennsluver með heildarnafnvarmaafl sem
er jafnt og eða meira en 50 MW, óháð þeirri eldsneytistegund
sem notuð er.

3. Í þeim tilgangi að reikna út heildarnafnvarmaafl
samsetningar brennsluvera, sem um getur í 1. og 2. mgr., skal
ekki telja með einstök brennsluver með nafnvarmaafl undir
15 MW.
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30. gr.
Viðmiðunarmörk fyrir losun
1. Stjórna skal losun úrgangslofts frá brennsluverum með
reykháfum með einni eða fleiri loftrásum og er hæð þeirra
reiknuð út frá því sjónarmiði að vernda heilbrigði manna og
umhverfið.
2. Öll leyfi fyrir stöðvar með brennsluverum sem veitt hefur
verið leyfi fyrir 7. janúar 2013 eða rekstraraðilar þeirra hafa
lagt fram fullgerða umsókn um leyfi fyrir þann dag, að því
tilskildu að slík ver hefji rekstur eigi síðan en 7. janúar 2014,
skulu innihalda skilyrði sem tryggja að losun frá þessum verum
út í andrúmsloftið fari ekki yfir viðmiðunarmörkin fyrir losun
sem sett eru fram í 1. hluta V. viðauka.
Öll leyfi fyrir stöðvar með brennsluverum, sem veitt hefur
verið undanþága eins og um getur í 4. mgr. 4. gr. tilskipunar
2001/80/EB og sem eru starfrækt eftir 1. janúar 2016, skulu
innihalda skilyrði sem tryggja að losun frá þessum verum út í
andrúmsloftið fari ekki yfir viðmiðunarmörkin fyrir losun sem
sett eru fram í 2. hluta V. viðauka.
3. Öll leyfi fyrir stöðvar með brennsluverum sem falla
ekki undir 2. mgr. skulu innihalda skilyrði sem tryggja að
losun frá þessum verum út í andrúmsloftið fari ekki yfir
viðmiðunarmörkin fyrir losun sem sett eru fram í 2. hluta
V. viðauka.
4. Viðmiðunarmörkin fyrir losun, sem sett eru fram í
1. og 2. hluta V. viðauka, sem og lágmarkshlutfall brennisteins
hreinsunar, sem sett eru fram í 5. hluta þess viðauka, skulu
gilda um losun hvers sameiginlegs reykháfs með tilliti til
heildarnafnvarmaafls alls brennsluversins. Þar sem í V. viðauka
er kveðið á um að beita megi viðmiðunarmörkum fyrir losun
fyrir hluta brennsluvers með takmarkaðan fjölda rekstrarstunda
skulu þessi viðmiðunarmörk gilda um losun þess hluta versins
en þau skulu sett með tilliti til heildarnafnvarmaafls alls
brennsluversins.
5. Lögbæra yfirvaldið getur veitt brennsluveri, 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 2. og 3. gr., þegar
rekstraraðilinn er ófær um að virða þessi viðmiðunarmörk
vegna þess að aðföng á brennisteinslitlu eldsneyti hafa brugðist
sökum alvarlegs skorts á því.
Aðildarríkin skulu tafarlaust gera framkvæmdastjórninni grein
fyrir öllum undanþágum sem veittar eru samkvæmt fyrstu
undirgrein.
6. Lögbært yfirvald getur veitt undanþágu frá skyldunni til
að fara að viðmiðunarmörkum fyrir losun, sem mælt er fyrir um
í 2. og 3. mgr., í tilvikum þar sem brennsluver sem notar aðeins
loftkennt eldsneyti verður í sérstöku undantekningartilviki að
grípa til notkunar annars eldsneytis vegna skyndilegs rofs á
framboði á gasi og myndi af þessum sökum þurfa að vera búið
hreinsibúnaði fyrir úrgangsloft. Tímabilið sem slík undanþága
er veitt fyrir skal ekki vera lengra en 10 dagar nema þegar brýn
þörf er á áframhaldandi orkuöflun.
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Rekstraraðilinn skal tafarlaust upplýsa lögbært yfirvald um
hvert einstakt tilvik sem um getur í fyrstu undirgrein.
Aðildarríkin skulu tafarlaust gera framkvæmdastjórninni grein
fyrir öllum undanþágum sem veittar eru samkvæmt fyrstu
undirgrein.
7. Þegar brennsluver er stækkað skulu viðmiðunarmörkin
fyrir losun, sem sett eru fram í 2. hluta V. viðauka, gilda
fyrir stækkaðan hluta versins sem breytingin hefur áhrif
á og skal setja þau með tilliti til heildarnafnvarmaafls alls
brennsluversins. Ef um er að ræða breytingu á brennsluveri,
sem getur haft afleiðingar fyrir umhverfið og sem hefur áhrif
á hluta versins með 50 MW nafnvarmaafl eða meira, skulu
viðmiðunarmörkin fyrir losun, sem sett eru fram í 2. hluta
V. viðauka, gilda fyrir þann hluta versins sem hefur breyst með
tilliti til heildarnafnvarmaafls alls brennsluversins.
8. Viðmiðunarmörkin fyrir losun sem sett eru fram í 1. og
2. hluta V. viðauka skulu ekki gilda fyrir eftirfarandi brennslu
ver:
a) dísilhreyfla,
b) endurnýtingarsuðukatla innan stöðva fyrir framleiðslu
pappírsmauks.
9. Fyrir eftirfarandi brennsluver skal framkvæmdastjórnin, á
grundvelli bestu, fáanlegu tækni, endurskoða þörfina á að koma
á viðmiðunarmörkum fyrir losun á vettvangi Sambandsins og
að breyta viðmiðunarmörkunum fyrir losun sem sett eru fram í
V. viðauka:
a) brennsluver sem um getur í 8. mgr.
b) brennsluver innan hreinsunarstöðva sem brenna eingöngu,
eða einnig með annars konar eldsneyti, leifum frá eimingu
eða ummyndun jarðolíu sem er hreinsuð til eigin þarfa,
með tilliti til sérvirkni orkukerfa hreinsunarstöðva,
c) brennsluver sem brenna öðru gasi en jarðgasi,
d) brennsluver í efnaverksmiðjum sem nota fljótandi fram
leiðsluleifar sem eldsneyti, sem ekki er markaðseldsneyti,
til eigin þarfa.
Eigi síðar en 31. desember 2013 skal framkvæmdastjórnin
kynna niðurstöður þessarar endurskoðunar fyrir Evrópuþinginu
og ráðinu ásamt tillögu að nýrri löggjöf ef við á.
31. gr.
Hlutfall brennisteinshreinsunar
1. Fyrir brennsluver, sem brenna innlendu eldsneyti í föstu
formi og sem ekki geta farið að viðmiðunarmörkunum fyrir
losun brennisteinsdíoxíðs, sem um getur í 2. og 3. mgr. 30. gr.,
vegna eiginleika þessa eldsneytis, geta aðildarríki í staðinn beitt
lágmarkshlutföllum brennisteinshreinsunar, sem sett eru fram í
5. hluta V. viðauka, í samræmi við reglurnar um reglufylgni
sem settar eru fram í 6. hluta þess viðauka og að undangenginni
fullgildingu lögbærs yfirvalds á tækniskýrslunni sem um getur
í a-lið 4. mgr. 72. gr.
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2. Fyrir brennsluver, sem brenna innlendu eldsneyti í föstu
formi og sem sambrenna úrgang og sem geta ekki farið að
Cvinnslu-gildunum fyrir brennisteinsdíoxíð, sem sett eru fram
í liðum 3.1 eða 3.2 í 4. hluta VI. viðauka, vegna eiginleika
innlenda fasta eldsneytisins, geta aðildarríki í staðinn beitt
lágmarkshlutföllum brennisteinshreinsunar, sem sett eru fram
í 5. hluta V. viðauka, í samræmi við reglurnar um reglufylgni
sem settar eru fram í 6. hluta þess viðauka. Ef aðildarríki velja
að beita þessari málsgrein skal Cúrgangur, eins og um getur í 1. lið
4. hluta VI. viðauka, vera jafnt og 0 mg/Nm3.
3. Eigi síðar en 31. desember 2019 skal framkvæmdastjórnin
endurskoða möguleikann á að beita lágmarkshlutfalli brenni
steinshreinsunar sem sett er fram í 5. hluta V. viðauka, einkum
með tilliti til bestu, fáanlegu tækni og ávinnings sem fæst við
minni losun brennisteinsdíoxíðs.
32. gr.
Landsbundin umbreytingaráætlun
1. Á tímabilinu frá 1. janúar 2016 til 30. júní 2020 geta
aðildarríki samið og komið í framkvæmd landsbundinni
umbreytingaráætlun sem nær yfir brennsluver sem fengu fyrsta
leyfið fyrir 27. nóvember 2002 eða þar sem rekstraraðilarnir
hafa lagt fram fullgerða umsókn um leyfi fyrir þann dag, að því
tilskildu að verið hafi hafið starfsemi eigi síðar en 27. nóvember
2003. Fyrir hvert það brennsluver sem fellur undir áætlunina
skal áætlunin ná yfir losun eins eða fleiri af eftirfarandi
mengunarvöldum: köfnunarefnisoxíðs, brennisteinsdíoxíðs og
ryks. Fyrir gashverfla skal aðeins losun á köfnunarefnisoxíði
falla undir áætlunina.
Eftirfarandi brennsluver skulu ekki vera í landsbundnu um
breytingaráætluninni:
a) þau sem 1. mgr. 33. gr. gildir um,
b) þau sem eru innan hreinsunarstöðva sem brenna eingöngu,
eða með öðru eldsneyti, gasi með lágt varmagildi frá gösun
hreinsunarleifa eða eimingar- eða ummyndunarleifa frá
hreinsun á jarðolíu til eigin nota,
c) þau sem 35. gr. gildir um,
d) þau sem er veitt undanþága eins og um getur í 4. mgr. 4. gr.
tilskipunar 2001/80/EB,
2. Brennsluver sem falla undir áætlunina geta verið
undanþegin samræmi við viðmiðunarmörkin fyrir losun sem
um getur í 2. mgr. 30. gr. fyrir mengunarefni sem falla undir
áætlunina eða, eftir atvikum, við hlutföll brennisteinshreinsunar
sem um getur í 31. gr.
Viðmiðunarmörkunum fyrir losun brennisteinsdíoxíðs,
köfnunarefnisoxíðs og ryks, sem sett eru fram í leyfinu
fyrir brennsluverið og gilda frá 31. desember 2015 einkum
samkvæmt kröfum tilskipana 2001/80/EB og 2008/1/EB, skal
a.m.k. viðhaldið.
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Brennsluver með meira heildarnafnvarmaafl en 500 MW sem
brenna eldsneyti í föstu formi og sem veitt var fyrsta leyfið eftir
1. júlí 1987 skulu fara að viðmiðunarmörkum fyrir losun að
því er varðar köfnunarefnisoxíð sem sett eru fram í 1. hluta
V. viðauka.
3. Fyrir hvert mengunarefnanna sem undir hana falla
skulu í landsbundnu umbreytingaráætluninni sett efri mörk
sem skilgreina árlega hámarksheildarlosun fyrir öll verin,
sem falla undir áætlunina, á grundvelli heildarnafnvarmaafls
hvers vers 31.desember 2010, árlegra rekstrarstunda í raun og
eldsneytisnotkunar þess, samkvæmt meðaltali síðustu 10 ára í
starfrækslu til og með 2010.
Efri mörkin fyrir árið 2016 skal reikna út á grundvelli
viðkomandi viðmiðunarmarka fyrir losun, sem sett eru fram
í III. til VII. viðauka við tilskipun 2001/80/EB, eða, eftir
atvikum, á grundvelli hlutfalls brennisteinshreinsunar sem sett
er fram í III. viðauka við tilskipun 2001/80/EB. Ef um er að
ræða gashverfla skal nota viðmiðunarmörkin fyrir losun að því
er varðar köfnunarefnisoxíð sem sett eru fram fyrir slík ver í
B-hluta VI. viðauka við tilskipun 2001/80/EB. Efri mörkin
fyrir árin 2019 og 2020 skal reikna út á grundvelli viðkomandi
viðmiðunarmarka fyrir losun, sem sett eru fram í 1. hluta V.
viðauka við þessa tilskipun, eða, eftir atvikum, viðkomandi
hlutfalla brennisteinshreinsunar sem sett eru fram í 5. hluta
V. viðauka við þessa tilskipun. Efri mörkin fyrir árin 2017 og
2018 skal setja þannig að kveðið sé á um línulega lækkun efri
markanna milli 2016 og 2019.
Þegar veri, sem er með í landsbundnu umbreytingaráætluninni,
er lokað eða ef það fellur ekki lengur undir gildissvið III. kafla
skal það ekki leiða til aukningar á árlegri heildarlosun frá
verunum sem eftir eru og falla undir áætlunina.
4. Landsbundna umbreytingaráætlunin skal einnig inni
halda ákvæði um vöktun og skýrslugjöf, sem fylgja fram
kvæmdarreglunum sem settar eru í samræmi við b-lið 41. gr.,
ásamt fyrirsjáanlegum ráðstöfunum fyrir hvert ver til að tryggja
tímanlegt samræmi við viðmiðunarmörkin fyrir losun sem
munu gilda frá 1. júlí 2020.
5. Eigi síðar en 1. janúar 2013 skulu aðildarríki tilkynna
framkvæmdastjórninni um sínar landsbundnu umbreytingar
áætlanir.
Framkvæmdastjórnin skal meta áætlanirnar og ef framkvæmda
stjórnin hefur ekki hreyft andmælum innan 12 mánaða frá
móttöku áætlunarinnar skal hlutaðeigandi aðildarríki telja
áætlunina samþykkta.
Þegar framkvæmdastjórnin telur áætlun ekki vera í samræmi við
framkvæmdarreglurnar sem settar eru í samræmi við b-lið 41.
gr. skal hún tilkynna hlutaðeigandi aðildarríki að ekki sé hægt
að samþykkja áætlun þess. Í tengslum við mat á nýrri útgáfu
áætlunar sem aðildarríki tilkynnir til framkvæmdastjórnarinnar
skal tímabilið sem um getur í annarri undirgrein vera 6 mánuðir.
6. Aðildarríki skulu upplýsa framkvæmdastjórnina um allar
síðari breytingar á áætluninni.
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33. gr.
Undanþága vegna takmarkaðs rekstrartíma
1. Á tímabilinu frá 1. janúar 2016 til 31. desember 2023
er heimilt að undanskilja brennsluver frá samræmi við
viðmiðunarmörkin fyrir losun sem um getur í 30. gr. (2. mgr.)
og frá þeim hlutföllum brennisteinshreinsunar sem um getur
í 31. gr., eftir því sem við á, og frá því að vera felld undir
landsbundnu umbreytingaráætlunina sem um getur í 32. gr., að
því tilskildu að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:
a) rekstraraðili brennsluversins skuldbindur sig, með skriflegri
yfirlýsingu sem lögð er fyrir lögbært yfirvald eigi síðar en
1. janúar 2014, til þess að starfrækja verið ekki lengur en í
17 500 rekstrarstundir á tímabili sem hefst 1. janúar 2016
og lýkur eigi síðar en 31. desember 2023,
b) rekstraraðilinn skal leggja skrá um fjölda rekstrarstunda frá
1. janúar 2016 fyrir lögbært yfirvald á hverju ári,
c) viðmiðunarmörkunum fyrir losun brennisteinsdíoxíðs,
köfnunarefnisoxíðs og ryks, sem sett eru fram í leyfinu
fyrir brennsluverið og gilda frá 31. desember 2015
einkum samkvæmt kröfum tilskipana 2001/80/EB og
2008/1/EB, skal a.m.k. viðhaldið það sem eftir lifir af
rekstrartíma brennsluversins. Brennsluver með meira
heildarnafnvarmaafl en 500 MW sem brenna eldsneyti
í föstu formi og sem veitt var fyrsta leyfið eftir 1. júlí
1987 skulu fara að viðmiðunarmörkum fyrir losun að því
er varðar köfnunarefnisoxíð sem sett eru fram í 1. hluta
V. viðauka og
d) brennsluverinu hefur ekki verið veitt undanþága eins og um
getur í 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 2001/80/EB.
2. Eigi síðar en 1. janúar 2016 skal hvert aðildarríki
tilkynna framkvæmdastjórninni um skrá yfir öll brennsluver,
sem falla undir 1. mgr., ásamt heildarnafnvarmaafli þeirra,
eldsneytistegundum sem notaðar eru og viðeigandi viðmiðunar
mörkum fyrir losun á brennisteinsdíoxíði, köfnunarefnisoxíði
og ryki. Að því er varðar ver sem falla undir 1. mgr. skulu
aðildarríkin tilkynna framkvæmdastjórninni árlega um skrá yfir
fjölda rekstrarstunda frá 1. janúar 2016.
3. Þegar um er að ræða brennsluver sem 6 janúar 2011 er hluti
af litlu einangruðu kerfi og sem stendur fyrir a.m.k. 35% af
raforkuframboði innan þess kerfis, sem vegna tæknilegra
eiginleika sinna getur ekki fylgt viðmiðunarmörkunum fyrir
losun sem um getur í 2. mgr. 30. gr., skal fjöldi rekstrarstunda,
sem um getur í a-lið 1. mgr. þessarar greinar, vera 18 000
á tímabili sem hefst 1. janúar 2020 og lýkur eigi síðar en
31. desember 2023 og dagsetningin, sem um getur í b-lið 1 mgr.
og 2. mgr. þessarar greinar, skal vera 1. janúar 2020.
4. Þegar um er að ræða brennsluver með meira heildarnafn
varmaafl en 1500 MW sem hóf starfsemi fyrir 31. desember
1986 og brennir innlendu eldsneyti í föstu formi með nettó
varmagildi undir 5800 kJ/kg, rakainnihald yfir 45% af þyngd,
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samanlagt raka- og öskuinnihald yfir 60% af þyngd og
kalsíumoxíðinnihald í ösku yfir 10% skal fjöldi rekstrarstunda
sem um getur í a-lið 1. mgr. vera 32 000.
34. gr.
Lítil einangruð kerfi
1. Til 31. desember 2019 er heimilt að undanskilja
brennsluver, sem eru hluti af litlu einangruðu kerfi 6. janúar 2011,
frá samræmi við viðmiðunarmörkin fyrir losun sem um getur
í 2. mgr. 30. gr. og frá þeim hlutföllum brennisteinshreinsunar
sem um getur í 31. gr., eftir atvikum. Til 31. desember 2019
skal a.m.k. viðhalda viðmiðunarmörkunum fyrir losun, sem sett
eru fram í leyfunum fyrir þessi brennsluver, einkum samkvæmt
kröfum tilskipana 2001/80/EB og 2008/1/EB.
2. Brennsluver með meira heildarnafnvarmaafl en 500 MW
sem brenna eldsneyti í föstu formi og sem veitt var fyrsta leyfið
eftir 1. júlí 1987 skulu fara að viðmiðunarmörkum fyrir losun
að því er varðar köfnunarefnisoxíð sem sett eru fram í 1. hluta
V. viðauka.
3. Þegar á yfirráðasvæði aðildarríkis eru brennsluver,
sem eru hluti af litlu einangruðu kerfi og falla undir þennan
kafla, skal það aðildarríki skila framkvæmdastjórninni fyrir
7. janúar 2013 skýrslu með skrá yfir þessi brennsluver, árlegri
heildarorkunotkun litla einangraða kerfisins og það magn orku
sem fæst gegnum samtengingu við önnur kerfi.
35. gr.
Fjarhitunarver
1. Til 31. desember 2022 er heimilt að undanskilja
brennsluver frá samræmi við viðmiðunarmörkin fyrir
losun sem um getur í 2. mgr. 30. gr. og frá þeim hlutföllum
brennisteinshreinsunar sem um getur í 31. gr., að því tilskildu
að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:
a) heildarnafnvarmaafl brennsluversins fer ekki yfir 200 MW,
b) verinu var fyrst veitt leyfi fyrir 27. nóvember 2002 eða
rekstraraðili versins hafði lagt fram fullgerða umsókn
um leyfi fyrir þann dag, að því tilskildu að það hafi hafið
starfsemi eigi síðar en 27. nóvember 2003,
c) minnst 50% af nýtanlegri hitaframleiðslu versins, sem
hlaupandi meðaltal yfir 5 ára tímabil, eru afhent sem gufa
eða heitt vatn inn á almennt net fyrir fjarhitun og
d) viðmiðunarmörkunum fyrir losun brennisteinsdíoxíðs,
köfnunarefnisoxíðs og ryks sem sett eru fram í leyfinu fyrir
það og gilda frá 31. desember 2015, einkum samkvæmt
kröfum tilskipana 2001/80/EB og 2008/1/EB skal a.m.k.
viðhaldið til 31. desember 2022.
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2. Eigi síðar en 1. janúar 2016 skal hvert aðildarríki
tilkynna framkvæmdastjórninni um skrá yfir öll brennsluver,
sem falla undir 1. mgr., ásamt heildarnafnvarmaafli þeirra,
eldsneytistegundum sem notaðar eru og viðeigandi viðmiðunar
mörkum fyrir losun á brennisteinsdíoxíði, köfnunarefnisoxíði
og ryki. Að auki skulu aðildarríki, fyrir öll brennsluver sem falla
undir 1. mgr. og á tímabilinu sem nefnt er í þeirri málsgrein,
upplýsa framkvæmdastjórnina árlega um hlutfall nýtanlegrar
hitaframleiðslu hvers vers sem var afhent sem gufa eða heitt
vatn inn á almennt net fyrir fjarhitun, gefið upp sem hlaupandi
meðaltal yfir undanfarandi 5 ár.

Samanlögð starfræksla án hreinsunar skal ekki fara yfir
120 klukkustundir á neinu 12 mánaða tímabili.

36. gr.

Vöktun losunar út í andrúmsloft

Jarðfræðileg geymsla á koltvísýringi

1. Aðildarríki skulu tryggja að vöktun loftmengandi efna
fari fram í samræmi við 3. hluta V. viðauka.

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að rekstraraðilar allra
brennsluvera, með rafmagnsaflgetu að nafngildi 300 megavött
eða meira og sem upphaflega byggingarleyfið eða, ef sú
málsmeðferð er ekki fyrir hendi, upphaflega rekstrarleyfið var
veitt fyrir eftir að tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/31/
EB frá 23. apríl 2009 um geymslu koltvísýrings í jörðu (34)
öðlaðist gildi, hafi metið hvort eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:
a) hæfileg geymslusvæði séu tiltæk,
b) flutningsaðstæður séu tæknilega og efnahagslega hag
kvæmar,
c) ísetning endurbótahluta til föngunar á koltvísýringi sé
tæknilega og efnahagslega hagkvæm.
2. Ef skilyrðin sem mælt er fyrir um í 1. mgr. eru uppfyllt
skal lögbært yfirvald sjá til þess að hæfilegt svæði á stöðinni sé
tekið frá fyrir nauðsynlegan búnað til föngunar og þjöppunar
á koltvísýringi. Lögbært yfirvald skal ákvarða hvort skilyrði
hafi verið uppfyllt, á grundvelli matsins, sem um getur í
1. málsgrein, og annarra fyrirliggjandi upplýsinga, sérstaklega
varðandi verndun umhverfisins og heilbrigðis manna.

Lögbært yfirvald getur veitt undanþágu frá tímamörkunum sem
sett eru fram í fyrstu og þriðju undirgrein í öðru eftirfarandi
tilvika:
a) að brýn þörf sé á áframhaldandi orkuöflun,
b) að annað brennsluver geti um takmarkaðan tíma komið
í stað þess bilaða sem hefði í för með sér aukningu á
heildarlosun.
38. gr.

2. Uppsetning og rekstur á sjálfvirkum vöktunarbúnaði skal
vera háður eftirliti og árlegum eftirlitsprófunum eins og kveðið
er á um í 3. hluta V. viðauka.
3. Lögbært yfirvald skal ákvarða staðsetningu sýnatöku- eða
mælipunkta sem nota skal fyrir vöktun losunar.
4. Allar niðurstöður vöktunar skal skrá, vinna úr og setja
fram með þeim hætti að lögbært yfirvald geti sannreynt að farið
sé að rekstrarskilyrðum og viðmiðunarmörkum fyrir losun sem
eru í leyfinu.
39. gr.
Samræmi við viðmiðunarmörk fyrir losun
Líta skal svo á að farið sé að viðmiðunarmörkunum fyrir
losun í andrúmsloftið ef skilyrðin sem sett eru fram í 4. hluta
V. viðauka eru uppfyllt.
40. gr.
Brennsluver sem brenna margs konar eldsneytistegundum
1. Þegar um er að ræða brennsluver sem brennir margs
konar eldsneytistegundum og notar samtímis tvær eða fleiri
eldsneytistegundir skal lögbært yfirvald setja viðmiðunarmörk
fyrir losun í samræmi við eftirfarandi þrep:

37. gr.
Gangtruflun eða bilun í hreinsibúnaði
1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að ákvæði séu í leyfunum um
verklagsreglur varðandi truflun eða bilun í hreinsibúnaðinum.
2. Ef kemur til bilunar skal lögbært yfirvald krefjast þess
að rekstraraðilinn dragi úr starfseminni eða stöðvi hana ef
ekki reynist unnt að koma aftur á eðlilegri starfsemi innan
24 klukkustunda eða reka verið með eldsneyti sem mengar lítið.
Rekstraraðilinn skal tilkynna lögbæru yfirvaldi um gangtruflun
eða bilun í hreinsibúnaði innan 48 klukkustunda.
(34) Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 114

a) með því að nota viðmiðunarmörkin fyrir losun sem gilda
fyrir hverja eldsneytistegund og mengunarefni og svara til
heildarnafnvarmaafls alls versins eins og þau eru sett fram
í 1. og 2. hluta V. viðauka,
b) með því að ákvarða vegin viðmiðunarmörk fyrir losun
fyrir hverja eldsneytistegund, en þau fást með því að
margfalda einstök viðmiðunarmörk fyrir losun sem um
getur í a-lið með varmagildi hverrar eldsneytistegundar og
deila í hvert margfeldi með samanlögðu varmagildi allra
eldsneytistegundanna,
c) með því að leggja saman vegin viðmiðunarmörk losunar
fyrir hverja eldsneytistegund.

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2. Þegar um er að ræða brennsluver, sem brenna margs konar
eldsneytistegundum og falla undir 2. mgr. 30. gr., sem nota
leifar frá eimingu eða ummyndun jarðolíu sem er hreinsuð til
eigin þarfa, eingöngu eða með annars konar eldsneyti, er heimilt
að beita eftirfarandi viðmiðunarmörkum fyrir losun í stað við
miðunarmarkanna fyrir losun sem sett eru í samræmi við 1. mgr.:
a) viðmiðunarmörkum fyrir losun fyrir ákvarðandi elds
neyti sem sett eru fram í 1. hluta V. viðauka þegar hlutfall
ákvarðandi eldsneytis í summu varmaafls allra eldsneytis
tegunda er 50% eða meira meðan brennsluverið er starfrækt,
b) viðmiðunarmörkum fyrir losun sem ákvörðuð eru í sam
ræmi við eftirfarandi þrep þegar hlutfall ákvarðandi elds
neytis í summu varmaafls allra eldsneytistegunda er minna
en 50%:
i.

með því að nota viðmiðunarmörk fyrir losun sem sett eru
fram í 1. hluta V. viðauka fyrir hverja eldsneytistegund
sem notuð er, samsvarandi heildarnafnvarmaafli
brennsluversins,

ii. með því að reikna út viðmiðunarmörk fyrir losun
ákvarðandi eldsneytisins en þau fást með því að
margfalda viðmiðunarmörkin fyrir losun, ákvörðuð
fyrir það eldsneyti skv. i. lið, með tveimur og draga
frá þessari útkomu viðmiðunarmörkin fyrir losun
fyrir eldsneytið með lægstu viðmiðunarmörkin fyrir
losun eins og þau eru sett fram í 1. hluta V. viðauka,
samsvarandi heildarnafnvarmaafli brennsluversins,
iii. með því að ákvarða vegin viðmiðunarmörk fyrir
losun fyrir hverja eldsneytistegund sem notuð er en
þau fást með því að margfalda viðmiðunarmörkin
fyrir losun sem ákvörðuð eru skv. i. og ii. lið með
varmagildi viðkomandi eldsneytistegundar og deila
í hvert margfeldi með samanlögðu varmagildi allra
eldsneytistegundanna,
iv. með því að leggja saman vegin viðmiðunarmörk fyrir
losun fyrir hverja eldsneytistegund sem ákvörðuð eru
skv. iii. lið.
3. Þegar um er að ræða brennsluver, sem brennir margs
konar eldsneytistegundum og fellur undir 2. mgr. 30. gr., sem
nota leifar frá eimingu eða ummyndun jarðolíu sem er hreinsuð
til eigin þarfa, eingöngu eða með annars konar eldsneyti, er
heimilt að beita meðaltali viðmiðunarmarkanna fyrir losun
brennisteinsdíoxíðs, sem sett eru fram í 7. hluta V. viðauka, í
stað viðmiðunarmarkanna fyrir losun sem sett eru í samræmi
við 1. eða 2. mgr þessarar greinar.
41. gr.
Framkvæmdarreglur
Framkvæmdarreglur skal setja varðandi:
a) ákvörðun á ræsingar- og stöðvunartímabilum sem um getur
í 27. lið 3. gr. og í 1. lið 4. hluta V. viðauka og
b) landsbundnar umbreytingaráætlanir, sem um getur í 32. gr.,
og einkum setningu hámarka fyrir losun og tengda vöktun
og skýrslugjöf.
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Þessar framkvæmdarreglur skulu samþykktar í samræmi
við reglunefndarmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 75. gr.
Framkvæmdastjórnin skal leggja fram viðeigandi tillögur eigi
síðar en 7. júlí 2011.
IV. KAFLI
SÉRÁKVÆÐI FYRIR SORPBRENNSLUSTÖÐVAR OG
SORPSAMBRENNSLUSTÖÐVAR
42. gr.
Gildissvið
1. Þessi kafli skal gilda um sorpbrennslustöðvar og sorp
sambrennslustöðvar sem brenna eða sambrenna föstum eða
fljótandi úrgangi.
Þessi kafli skal ekki gilda um gösunar- eða hitasundrunarstöðvar
ef gasið frá þessari hitameðferð úrgangs er hreinsað að því
marki að það sé ekki lengur úrgangur áður en það er brennt og
það valdi ekki meiri losun en sem leiðir af brennslu náttúrulegs
gass.
Að því er varðar þennan kafla skulu allar brennslulínur
og sambrennslulínur, úrgangsmóttaka, geymsla, aðstaða
til formeðhöndlunar á staðnum, kerfi sem veita úrgangi,
eldsneyti og lofti til brennslustöðvarinnar, katlar, búnaður
fyrir meðhöndlun á úrgangslofti, búnaður á staðnum fyrir
meðhöndlun og geymslu á leifum og skólpi, reykháfar, tæki
og búnaður til að stjórna brennslunni eða sambrennslunni,
skráning og vöktun brennsluskilyrða eða sambrennsluskilyrða
teljast til sorpbrennslustöðva eða sorpsambrennslustöðva.
Ef öðrum aðferðum en oxun, s.s. hitasundrun, gösun eða
rafgasferlum, er beitt við hitameðhöndlun úrgangs skal
sorpbrennslustöðin eða sorpsambrennslustöðin standa fyrir
bæði hitameðhöndlunarferlinu og síðara brennsluferli.
Ef sorpsambrennsla fer þannig fram að megintilgangur
stöðvarinnar er ekki orkuframleiðsla eða að framleiða vörur
heldur fremur varmameðhöndlun úrgangs skal líta á stöðina
sem sorpbrennslustöð.
2.

Þessi kafli skal ekki gilda um eftirfarandi ver:

a) ver sem einungis meðhöndla eftirfarandi úrgang:
i.

úrgang sem tilgreindur er í b-lið 31. liðar 3. gr.,

ii. geislavirkan úrgang,
iii. dýraskrokka sem heyra undir reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 frá 3. október 2002 um
heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki
eru ætlaðar til manneldis (35),
(35) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.
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iv. úrgang sem fellur til við leit að og nýtingu olíu- og
gasauðlinda frá mannvirkjum á hafi úti og brennslu
þeirra þar,

e) sýnatöku- og mælingaaðferðir og tíðni sem nota skal til að
uppfylla skilyrðin sem sett eru fyrir vöktun losunar,

b) tilraunaver sem notuð eru til rannsókna, þróunar og prófana
í því skyni að bæta brennsluferlið og sem meðhöndla minna
en 50 tonn af úrgangi á ári.

f) leyfilegan hámarkstíma fyrir hvers konar tæknilega
óumflýjanlegar stöðvanir, raskanir eða bilanir á
hreinsibúnaði eða mælibúnaði en á þeim hámarkstíma
má losun út í andrúmsloftið og losun skólps fara yfir þau
viðmiðunarmörk fyrir losun sem mælt er fyrir um.

43. gr.
Skilgreining á leif
Að því er varðar þennan kafla skal leif merkja allan fljótandi eða
fastan úrgang sem sorpbrennslustöð eða sorpsambrennslustöð
myndar.
44. gr.
Umsókn um leyfi
Umsókn um leyfi fyrir sorpbrennslustöð eða sorpsam
brennslustöð skal innihalda lýsingu á ráðstöfunum sem eru
fyrirhugaðar til að tryggja að eftirfarandi kröfur séu uppfylltar:
a) stöðin sé hönnuð, búin og verði haldið við og rekin með
þeim hætti að kröfurnar í þessum kafla verði uppfylltar með
tilliti til þeirra flokka úrgangs sem ætlunin er að brenna eða
sambrenna,
b) varminn, sem myndast við brennslu- og sambrennsluferlið,
sé endurheimtur eftir því sem við verður komið til
framleiðslu varma, gufu eða orku,
c) dregið verði úr magni og skaðsemi leifa og þær endurunnar
eftir því sem við á;
d) förgun þeirra leifa, sem ekki er hægt að koma í veg
fyrir, draga úr eða endurvinna fari fram í samræmi við
landsbundna löggjöf og löggjöf Sambandsins.
45. gr.

2. Til viðbótar við kröfurnar sem settar eru fram í 1. mgr. skal
leyfi sem veitt er sorpbrennslustöð eða sorpsambrennslustöð
sem notar hættulegan úrgang innihalda eftirfarandi:
a) skrá yfir magn mismunandi flokka hættulegs úrgangs sem
heimilt er að meðhöndla,
b) lágmarks- og hámarksmassaflæði þessa hættulega úrgangs,
lágmarks- og hámarksvarmagildi og hámarksinnihald hans
af fjölklóruðum bífenýlum, pentaklórfenóli, klór, flúor,
brennisteini, þungmálmum og öðrum mengunarefnum.
3. Aðildarríki geta sett saman skrá yfir þá flokka úrgangs
sem skulu koma fram í leyfinu og hægt er að sambrenna í
tilgreindum flokkum sambrennslustöðva.
4. Lögbært yfirvald skal endurmeta leyfisskilyrði reglulega
og uppfæra ef nauðsyn krefur.
46. gr.
Stjórnun losunar
1. Stýra skal losun úrgangslofts frá sorpbrennslustöðvum og
sorpsambrennslustöðvum með reykháf en hæð hans er reiknuð
með það í huga að vernda heilbrigði manna og umhverfið.

Leyfisskilyrði
1.

Leyfið skal innihalda eftirfarandi:

a) skrá yfir allar gerðir úrgangs sem heimilt er að meðhöndla
með því að nota, ef mögulegt er, a.m.k. þær gerðir úrgangs
sem settar eru fram í Evrópsku úrgangsskránni sem komið
var á fót með ákvörðun 2000/532/EB og sem inniheldur
upplýsingar um magn hverrar gerðar af úrgangi, eftir því
sem við á,
b) heildarafkastagetu versins til brennslu- eða sambrennslu
úrgangs,
c) viðmiðunarmörk fyrir losun út í andrúmsloft og vatn,
d) kröfur um pH-gildi, hitastig og rennsli að því er varðar
losun skólps,

2. Losun út í andrúmsloftið frá sorpbrennslustöðvum og
sorpsambrennslustöðvum skal ekki fara yfir viðmiðunarmörkin
fyrir losun sem sett eru fram í 3. og 4. hluta VI. viðauka eða
ákvörðuð í samræmi við 4. hluta þess viðauka.

Ef meira en 40% varmalosunar í sorpsambrennslustöð
kemur frá brennslu hættulegs úrgangs eða stöðin sambrennir
ómeðhöndlaðan, blandaðan heimilis- og rekstrarúrgang skulu
viðmiðunarmörkin fyrir losun, sem sett eru fram í 3. hluta
VI. viðauka, gilda.

3. Takmarka skal, eftir því sem við verður komið, losun
skólps, sem fellur til við hreinsun úrgangslofts, í vatnsumhverfi
og styrkur mengunarefna skal ekki fara yfir viðmiðunarmörkin
fyrir losun sem sett eru fram í 5. hluta VI. viðauka.
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4. Viðmiðunarmörkin fyrir losun skulu gilda á staðnum
þar sem skólpið frá hreinsun úrgangslofts er losað út úr
sorpbrennslustöðinni eða sorpsambrennslustöðinni.
Ef skólp frá hreinsun úrgangslofts er meðhöndlað utan sorp
brennslustöðvarinnar eða sorpsambrennslustöðvarinnar í
hreinsistöð sem er eingöngu ætluð fyrir meðhöndlun á þessari
gerð skólps, skulu viðmiðunarmörkin fyrir losun, sem sett eru
fram í 5. hluta VI. viðauka, gilda á þeim stað þar sem skólpið
fer frá hreinsistöðinni. Þar sem skólp frá hreinsun úrgangslofts
er meðhöndlað sameiginlega með skólpi af öðrum uppruna,
annaðhvort í stöðinni eða utan hennar, skal rekstraraðilinn
gera viðeigandi útreikninga á massajafnvægi með því að nota
niðurstöður úr mælingunum, sem settar eru fram í 3. lið 6. hluta
VI. viðauka, til að ákvarða losunargildin, þar sem skólpið er að
lokum losað, sem er hægt að rekja til skólpsins sem kemur frá
hreinsun á úrgangslofti.
Ekki má undir neinum kringumstæðum þynna skólpið til að
viðmiðunarmörkin fyrir losun, sem sett eru fram í 5. hluta
VI. viðauka, séu virt.
5. Svæði sorpbrennslustöðva og sorpsambrennslustöðva
ásamt tengdum geymslusvæðum fyrir úrgang skulu hönnuð og
starfrækt þannig að komið verði í veg fyrir óheimila losun og
losun sem verður fyrir slysni á hvers kyns mengandi efnum í
jarðveg, yfirborðsvatn og grunnvatn.
Geymslurými skal vera til staðar fyrir mengað afrennsli regnvatns
frá svæði sorpbrennslustöðvar eða sorpsambrennslustöðvar eða
fyrir mengað vatn sem á rætur að rekja til leka eða slökkvistarfa.
Þessi geymsluaðstaða skal nægja til að tryggja að hægt sé að
prófa og hreinsa slíkt úrgangsvatn áður en það er losað ef þurfa
þykir.
6. Með fyrirvara um c-lið 4. mgr. 50. gr. skal sorpbrennslustöð
eða sorpsambrennslustöð eða einstakir brennsluofnar, sem eru
hlutar af sorpbrennslustöð eða sorpsambrennslustöð, ekki undir
neinum kringumstæðum halda áfram að brenna sorpi lengur en
í 4 klukkustundir óslitið þegar farið er yfir viðmiðunarmörk
fyrir losun.
Samanlögð tímalengd starfrækslu við slíkar aðstæður skal ekki
fara yfir 60 klukkustundir á einu ári.
Tímamörkin sem sett eru fram í annarri undirgrein skulu gilda
um þá brennsluofna sem eru tengdir einu og sama hreinsitækinu
fyrir úrgangsloft.
47. gr.
Bilun
Ef um bilun er að ræða skal rekstraraðilinn draga úr eða hætta
starfsemi eins fljótt og auðið er þar til stöðin getur hafið eðlilega
starfsemi á ný.
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48. gr.
Vöktun losunar
1. Aðildarríki skulu tryggja að vöktun losunar fari fram í
samræmi við 6. og 7. hluta VI. viðauka.

2. Uppsetning og rekstur á sjálfvirkum mælibúnaði skal
vera háður eftirliti og árlegum eftirlitsprófunum eins og kveðið
er á um í 1. lið 6. hluta VI. viðauka.

3. Lögbært yfirvald skal ákvarða staðsetningu sýnatöku- eða
mælipunkta sem nota skal fyrir vöktun losunar.

4. Allar niðurstöður vöktunar skal skrá, vinna úr og setja
fram með þeim hætti að lögbært yfirvald geti sannreynt að farið
sé að rekstrarskilyrðum og viðmiðunarmörkum fyrir losun sem
eru í leyfinu.

5. Um leið og viðeigandi mælitækni er tiltæk innan
Sambandsins skal framkvæmdastjórnin, með framseldum
gerðum í samræmi við 76. gr. og með fyrirvara um skilyrðin
sem mælt er fyrir um í 77. og 78. gr., fastsetja hvenær hefja skal
samfelldar mælingar á losun þungmálma og díoxína og fúrana
út í andrúmsloftið.

49. gr.
Samræmi við viðmiðunarmörk fyrir losun
Líta skal svo á að farið sé að viðmiðunarmörkunum fyrir losun
í andrúmsloft og vatn ef skilyrðin, sem lýst er í 8. hluta VI.
viðauka, eru uppfyllt.
50. gr.
Rekstrarskilyrði
1. Sorpbrennslustöðvar skulu starfræktar á þann hátt
að það brennslustig náist að heildarmagn lífræns kolefnis
í gjalli og botnösku sé minna en 3% eða að glæðitapið sé
minna en 5% af þurrvigt efnisins. Ef nauðsyn krefur skal nota
formeðhöndlunartækni fyrir úrgang.
2. Sorpbrennslustöðvar skulu vera hannaðar, útbúnar,
byggðar og starfræktar með þeim hætti að lofttegundir frá
brennslu úrgangs séu hitaðar eftir síðustu inndælingu brunalofts,
á stýrðan og einsleitan hátt og jafnvel við óhagstæðustu
aðstæður, upp í a.m.k. 850 °C í tvær sekúndur hið minnsta.
Sorpsambrennslustöðvar skulu vera hannaðar, útbúnar, byggðar
og starfræktar með þeim hætti að lofttegundir frá sambrennslu
úrgangs séu hitaðar, á stýrðan og einsleitan hátt og jafnvel við
óhagstæðustu aðstæður, upp í a.m.k. 850 °C í tvær sekúndur
hið minnsta.
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Ef hættulegur úrgangur, sem inniheldur meira en 1% af
halógenuðum lífrænum efnum, gefið upp sem klór, er brenndur
eða sambrenndur skal hitastigið sem þarf til að fara að fyrstu og
annarri undirgrein vera a.m.k. 1100 °C.
Í sorpbrennslustöðvum skal mæla hitastigið, sem sett er fram
í fyrstu og þriðju undirgrein, nærri innri vegg brunahólfsins.
Lögbært yfirvald getur heimilað að mælingarnar séu gerðar á
öðrum lýsandi stað brunahólfsins.
3. Hvert brunahólf sorpbrennslustöðvar skal búið a.m.k.
einum aukabrennara. Þessi brennari skal ræsast sjálfvirkt þegar
hitastig brunalofttegunda eftir síðustu inndælingu brunalofts
fellur niður fyrir hitastigin sem sett eru fram í 2. mgr. Einnig
skal nota hann við ræsingar- eða stöðvunaraðgerðir í stöðinni
til að tryggja að þessi hitastig haldist ávallt meðan þessar
aðgerðir fara fram og svo lengi sem óbrunninn úrgangur er í
brunahólfinu.
Ekki má láta aukabrennarann ganga fyrir eldsneyti sem getur
haft í för með sér meiri losun en þá sem verður við brennslu
gasolíu eins og skilgreint er í 2. mgr. 2. gr. tilskipunar
ráðsins 1999/32/EB frá 26. apríl 1999 um að draga úr magni
brennisteins í tilteknum tegundum fljótandi eldsneytis (36),
fljótandi gass og eða jarðgass.
4. Sorpbrennslustöðvar og sorpsambrennslustöðvar skulu
starfrækja sjálfvirkt kerfi til að hindra aðfærslu úrgangs við
eftirfarandi aðstæður:
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51. gr.
Heimild til að breyta rekstrarskilyrðum
1. Lögbær yfirvöld geta heimilað önnur skilyrði en þau sem
mælt er fyrir um í 1., 2. og 3. mgr. 50. gr. og, að því er varðar
hitastigið, í 4. mgr. þeirrar greinar og tilgreind eru í leyfinu
fyrir tiltekna flokka úrgangs eða fyrir tiltekin varmaferli,
að því tilskildu að aðrar kröfur þessa kafla séu uppfylltar.
Aðildarríkjunum er heimilt að mæla fyrir um reglur sem gilda
um þessi leyfi.
2. Að því er varðar sorpbrennslustöðvar skal breytingin á
rekstrarskilyrðunum ekki valda meiri leifum eða leifum sem
innihalda meira af lífrænum mengunarefnum en þær leifar sem
búast má við samkvæmt skilyrðunum sem mælt er fyrir um í
1., 2. og 3. mgr. 50. gr.
3. Heildarlosun lífræns kolefnis og kolsýrings frá sorpsam
brennslustöðvum sem heimilt er að breyta rekstrarskilyrðum
skv. 1 mgr. skal einnig vera í samræmi við viðmiðunarmörkin
fyrir losun sem sett eru fram í 3. hluta VI. viðauka.
Heildarlosun lífræns kolefnis frá barkarkötlum innan pappírs
mauks- og pappírsiðnaðarins, sem sambrenna úrgangi þar
sem hann verður til og voru í rekstri og höfðu leyfi fyrir
28. desember 2002 og sem er heimilt að breyta rekstrarskilyrðum
skv. 1. mgr., skal einnig vera í samræmi við viðmiðunarmörkin
fyrir losun sem sett eru fram í 3. hluta VI. viðauka.

a) við ræsingu þar til hitastiginu, sem sett er fram í 2. mgr.
þessarar greinar, eða hitastiginu, sem tilgreint er í samræmi
við 1. mgr. 51. gr., hefur verið náð,

4. Aðildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um
öll rekstrarskilyrði, sem heimiluð eru skv. 1., 2. og 3. mgr., og
niðurstöður sannprófana, sem gerðar eru, sem hluta af þeim
upplýsingum sem veittar eru í samræmi við upplýsingaskylduna
skv. 72. gr.

b) þegar hitastiginu, sem sett er fram í 2. mgr. þessarar greinar,
eða hitastiginu, sem tilgreint er í samræmi við 1. mgr. 51.
gr., er ekki haldið,

52. gr.

c) þegar samfelldu mælingarnar sýna að farið er yfir
viðmiðunarmörk fyrir losun vegna truflana eða bilana í
hreinsibúnaðinum fyrir úrgangsloft.
5. Allur varmi sem sorpbrennslustöð eða sorpsam
brennslustöð myndar skal endurheimtur eftir því sem við
verður komið.
6. Setja skal smitandi, klínískan úrgang beint í ofninn án
þess að blanda honum áður við aðra flokka úrgangs og án
beinnar meðhöndlunar.
7. Aðildarríki skulu tryggja að sorpbrennslustöð eða
sorpsambrennslustöð sé starfrækt og stjórnað af einstaklingi
sem er hæfur til að stjórna stöðinni.
(36) Stjtíð. EB L 121, 11.5.1999, bls. 13.

Afhending og móttaka úrgangs
1. Rekstraraðili sorpbrennslustöðvarinnar eða sorp
sam
brennslustöðvarinnar skal gera allar nauðsynlegar varúðar
ráðstafanir varðandi afhendingu og móttöku úrgangs í því
skyni að koma í veg fyrir eða takmarka, eftir því sem við
verður komið, mengun andrúmslofts, jarðvegs, yfirborðsvatns
og grunnvatns, sem og önnur neikvæð áhrif á umhverfið, lykt
og hávaða og beina áhættu fyrir heilbrigði manna.
2. Rekstraraðilinn skal ákvarða massann fyrir hverja gerð
úrgangs, ef mögulegt er samkvæmt Evrópsku úrgangsskránni
sem komið var á fót með ákvörðun 2000/532/EB, áður en tekið
er við úrgangi í sorpbrennslustöð eða sorpsambrennslustöð.
3. Áður en tekið er við hættulegum úrgangi í sorpbrennslustöð
eða sorpsambrennslustöð skal rekstraraðilinn safna tiltækum
upplýsingum um úrganginn í því skyni að sannprófa að
kröfurnar fyrir leyfinu, sem tilgreindar eru í 2. mgr. 45. gr, séu
uppfylltar.
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Þær upplýsingar skulu taka til eftirfarandi:
a) allra stjórnsýsluupplýsinga um myndunarferlið sem er að
finna í skjölunum sem um getur í a-lið 4. mgr.,
b) eðlisfræðilegrar og, eftir því sem við verður komið,
efnafræðilegrar samsetningar úrgangsins og allra annarra
upplýsinga sem eru nauðsynlegar til að meta hvort hann
henti fyrir fyrirhugað brennsluferli,
c) hættulegra eiginleika úrgangsins, efna sem ekki má blanda
honum saman við og varúðarráðstafana sem grípa skal til
við meðhöndlun úrgangsins.
4. Áður en tekið er við hættulegum úrgangi í sorpbrennslu
stöðinni eða sorpsambrennslustöðinni skal rekstraraðilinn
a.m.k. beita eftirfarandi málsmeðferðarreglum:
a) athuga skjölin sem krafist er með tilskipun 2008/98/
EB og eftir atvikum þau sem krafist er með reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 frá 14. júní
2006 um tilflutning úrgangs (37) og með löggjöf um flutning
á hættulegum farmi,
b) taka dæmigerð sýni, nema það eigi ekki við, eftir því
sem við verður komið áður en afferming fer fram, til að
sannprófa að hann sé í samræmi við upplýsingarnar sem
kveðið er á um í 3. mgr. um framkvæmd eftirlits og til
að gera lögbærum yfirvöldum kleift að sanngreina eðli
úrgangsins sem er meðhöndlaður.
Sýnin sem um getur í b-lið skal geyma í minnst 1 mánuð eftir
brennsluna eða sambrennsluna á úrganginum sem um ræðir.
5. Lögbært yfirvald getur veitt sorpbrennslustöðvum eða
sorpsambrennslustöðvum undanþágur frá 2., 3. og 4 mgr.
sem eru hluti af stöð sem fellur undir II. kafla og brennir eða
sambrennir aðeins úrgangi sem verður til innan þeirrar stöðvar.
53. gr.
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eðlisfræðilega og efnafræðilega eiginleika og hugsanlega
mengunarhættu af völdum leifanna. Þessar prófanir skulu taka
til þess heildarhluta sem er uppleysanlegur og heildarhluta
uppleysanlegra þungmálma.

54. gr.
Umtalsverð breyting
Breyting á starfsemi sorpbrennslustöðvar eða sorpsam
brennslustöðvar, sem meðhöndlar aðeins hættulausan úrgang,
í stöð, sem fellur undir II. kafla, sem felur í sér brennslu eða
sambrennslu á hættulegum úrgangi skal teljast umtalsverð
breyting.

55. gr.
Skýrslugjöf og upplýsingar til almennings um
sorpbrennslustöðvar og sorpsambrennslustöðvar
1. Umsóknir um ný leyfi fyrir sorpbrennslustöðvar eða
sorpsambrennslustöðvar skal gera aðgengilegar almenningi
á einum eða fleiri stöðum á viðeigandi tímabili til að gera
almenningi kleift að gera athugasemdir við umsóknirnar áður
en lögbært yfirvald tekur ákvörðun. Almenningur skal einnig
hafa aðgang að þeirri ákvörðun og síðari breytingum, að
meðtöldu minnst einu afriti af leyfinu.

2. Að því er varðar sorpbrennslustöðvar eða sorpsam
brennslustöðvar með nafnrúmtak 2 tonn eða meira á klukku
stund skal skýrslan, sem um getur í 72. gr., innihalda
upplýsingar um rekstur og vöktun stöðvarinnar og í henni skal
gera grein fyrir keyrslu brennslu- eða sambrennsluferlisins
og magni losunar út í andrúmsloft og vatn í samanburði við
viðmiðunarmörkin fyrir losun. Þær upplýsingar skulu gerðar
tiltækar almenningi.

3. Lögbært yfirvald skal útbúa skrá yfir sorpbrennslustöðvar
eða sorpsambrennslustöðvar með nafnafköst undir tveimur
tonnum á klukkustund og skal hún gerð aðgengileg almenningi.

Leifar
1. Lágmarka skal magn og skaðsemi leifa. Leifar skal
endurvinna, eftir því sem við á, beint í stöðinni eða utan hennar.

2. Flutningur og tímabundin geymsla á þurrum leifum í
formi ryks skal fara þannig fram að komið sé í veg fyrir að
leifarnar dreifist út í umhverfið.

V. KAFLI
SÉRÁKVÆÐI FYRIR STÖÐVAR OG STARFSEMI SEM
NOTA LÍFRÆNA LEYSA

56. gr.
Gildissvið

3. Áður en ákvarðað er hvernig á að farga eða endurvinna
leifarnar skal gera viðeigandi prófanir til að ákvarða
(37) Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1.

Þessi kafli skal gilda fyrir starfsemi sem tilgreind er í 1. hluta
VII. viðauka og, eftir atvikum, sem nær þeim viðmiðunargildum
fyrir notkun sem sett eru fram í 2. hluta þess viðauka.
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57. gr.
Skilgreiningar
Í þessum kafla er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
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11) „endurnotkun“: notkun lífrænna leysa sem eru
endurheimtir frá stöð í hvers konar tæknilegum eða
viðskiptalegum tilgangi og þar er meðtalin notkun sem
eldsneyti en endanleg förgun slíkra endurheimtra lífrænna
leysa sem úrgangs er undanskilin,

1)

„stöð í rekstri“: stöð sem var í rekstri 29. mars 1999 eða
sem var veitt leyfi eða skráð fyrir 1. apríl 2001 eða sem
rekstraraðili hefur lagt fram fullgerða umsókn um leyfi
fyrir fyrir 1. apríl 2001, að því tilskildu að rekstur hafi
hafist í stöðinni eigi síðar en 1. apríl 2002,

2)

„úrgangsloft“: endanlega loftkennda losunin sem inni
heldur rokgjörn, lífræn efnasambönd eða önnur mengunar
efni frá reykháfi eða hreinsibúnaði út í andrúmsloftið,

13) „ræsingar- eða stöðvunaraðgerðir“: aðgerðir, að undan
skildum reglulegum sveiflufösum í starfseminni, þar sem
starfsemi, tæki eða tankur eru tekin í eða úr notkun eða í
eða úr biðstöðu.

3)

„dreifð losun“: öll losun önnur en með úrgangslofti á
rokgjörnum lífrænum efnasamböndum út í andrúmsloft,
jarðveg og vatn sem og losun á leysum í hvers konar
vörum, nema annað sé tekið fram í 2. hluta VII. viðauka,

58. gr.

4)

„heildarlosun“: summan af dreifðri losun og losun í
úrgangslofti,

5)

„blanda“: blanda eins og hún er skilgreind í 2. mgr. 3.
gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat,
leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni
(efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar
Evrópu (38),

6)

„lím“: hvers konar blanda sem notuð er til að líma
saman aðskilda hluta vöru, þ.m.t. allir lífrænir leysar eða
blöndur, sem innihalda lífræna leysa, sem nauðsynlegar
eru fyrir viðeigandi notkun,

7)

„farvi“: blanda sem notuð er við prentstarfsemi til að
þrykkja texta eða myndir á yfirborð, þ.m.t. allir lífrænir
leysar eða blöndur, sem innihalda lífræna leysa, sem
nauðsynlegar eru fyrir viðeigandi notkun,

8)

„lakk“: gagnsætt yfirborðsmeðferðarefni,

9)

„notkun“: heildarílag lífrænna leysa inn á stöð á
almanaksári eða hverju öðru 12 mánaða tímabili, að
frádregnum öllum rokgjörnum lífrænum efnasamböndum
sem eru endurheimt fyrir endurnotkun,

10) „ílag“: magn lífrænna leysa og magn þeirra í blöndum
sem eru notaðar í starfsemi, þ.m.t. þeirra leysa sem
eru endurunnir innan og utan stöðvarinnar og sem eru
meðtaldir í hvert sinn sem þeir eru notaðir í starfseminni,
(38) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1.

12) „stýrðar aðstæður“: aðstæður þar sem stöð er starfrækt
þannig að rokgjörnum, lífrænum efnasamböndum sem
sleppt er frá starfseminni er safnað og þau losuð á stýrðan
hátt, annaðhvort með reykháfi eða hreinsibúnaði, og eru
því ekki fullkomlega dreifð,

Útskipti hættulegra efna
Efnum eða blöndum, sem vegna innihalds þeirra af rokgjörnum,
lífrænum efnasamböndum flokkast sem krabbameinsvaldar,
stökkbreytivaldar eða efni eða blöndur með eiturhrif á æxlun
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og fá eða eiga að bera
hættusetningarnar H340, H350, H350i, H360D eða H360F,
skal skipta út eftir því sem mögulegt er með skaðminni efnum
eða blöndum innan skemmsta mögulega tíma.
59. gr.
Stjórnun losunar
1. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að
tryggja að hver stöð hlíti öðru hvoru af eftirfarandi:
a) losun rokgjarnra, lífrænna efnasambanda frá stöðvum
skal ekki fara yfir viðmiðunarmörkin fyrir losun í
úrgangslofti og viðmiðunarmörkin fyrir dreifða losun
eða viðmiðunarmörkin fyrir heildarlosun og að farið sé
að öðrum kröfum sem mælt er fyrir um í 2. og 3. hluta
VII. viðauka,
b) kröfum skerðingaráætlunarinnar, sem sett er fram í
5. hluta VII. viðauka, að því tilskildu að jafngild minnkun
losunar náist samanborið við þá sem næst með beitingu
viðmiðunarmarkanna fyrir losun sem um getur í a-lið.
Aðildarríki skulu gefa framkvæmdastjórninni skýrslu í
samræmi við 1. mgr. 72. gr. um hvernig gengur að ná þeirri
jafngildu minnkun losunar sem um getur í b-lið.
2. Með undanþágu frá a-lið 1. mgr., þar sem rekstraraðilinn
sýnir lögbæru yfirvaldi fram á að fyrir einstaka stöð séu
viðmiðunarmörkin fyrir dreifða losun hvorki tæknilega né
fjárhagslega framkvæmanleg, getur lögbært yfirvald heimilað
að losun fari yfir þau viðmiðunarmörk fyrir losun að því tilskildu
að ekki sé búist við umtalsverðri áhættu fyrir heilbrigði manna
eða umhverfið og að rekstraraðilinn sýni lögbæru yfirvaldi
fram á að besta, fáanlega tækni sé notuð.
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3. Með undanþágu frá 1. mgr. fyrir húðunarstarfsemi, sem
fellur undir 8. lið töflunnar í 2. hluta VII. viðauka og sem ekki
er hægt að sinna við stýrðar aðstæður, getur lögbært yfirvald
heimilað að losun stöðvarinnar uppfylli ekki kröfurnar, sem
settar eru fram í þeirri málsgrein, ef rekstraraðilinn sýnir lögbæra
yfirvaldinu fram á að slík reglufylgni sé hvorki tæknilega né
fjárhagslega framkvæmanleg og að besta, fáanlega tækni sé
notuð.
4. Aðildarríki skulu gefa framkvæmdastjórninni skýrslu um
undanþágurnar, sem um getur í 2. og 3. mgr. þessarar greinar, í
samræmi við 2. mgr. 72. gr.
5. Losun á annaðhvort rokgjörnum, lífrænum efnasam
böndum, sem fá eða eiga að bera hættusetningarnar H340,
H350, H350i, H360D eða H360F, eða halógenuðum rok
gjörnum, lífrænum efnasamböndum, sem fá eða eiga að
bera hættusetningarnar H341 eða H351, skal stjórna við
stýrðar aðstæður að svo miklu leyti sem það er tæknilega
og fjárhagslega framkvæmanlegt til að vernda lýðheilsu og
umhverfið og skal ekki fara yfir viðkomandi viðmiðunarmörk
fyrir losun sem sett eru fram í 4. hluta VII. viðauka.
6. Stöðvar þar sem ein eða fleiri tegundir af starfsemi fer
fram, sem hver um sig fer yfir viðmiðunargildin í 2. hluta
VII. viðauka, skulu:
a) að því er varðar efni sem eru tilgreind í 5. mgr.: uppfylla
kröfur þeirrar málsgreinar fyrir hverja starfsemi fyrir sig,
b) að því er varðar öll önnur efni, annaðhvort:
i.

uppfylla kröfur 1. mgr. fyrir hverja starfsemi fyrir sig
eða

ii. vera með heildarlosun rokgjarnra, lífrænna efnasam
banda sem fer ekki yfir það sem verið hefði ef i. lið
hefði verið beitt.
7. Gera skal allar viðeigandi varúðarráðstafanir til að lág
marka losun rokgjarnra, lífrænna efnasambanda við ræsingarog stöðvunaraðgerðir.
60. gr.
Vöktun losunar
Aðildarríki skulu, annaðhvort með því að tilgreina það í
leyfisskilyrðum eða með almennum bindandi reglum, tryggja
að mælingar á losun séu framkvæmdar í samræmi við 6. hluta
VII. viðauka.
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62. gr.
Skýrslugjöf um reglufylgni
Sé þess óskað skal rekstraraðilinn láta lögbæru yfirvaldi í
té gögn sem gera lögbæra yfirvaldinu kleift að sannreyna
reglufylgni við hvert eftirfarandi atriða:
a) viðmiðunarmörk fyrir losun í úrgangslofti, viðmiðunarmörk
fyrir dreifða losun og viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun,
b) kröfur skerðingaráætlunarinnar skv. 5. hluta VII. viðauka,
c) undanþágur sem veittar eru í samræmi við 2. og 3. mgr.
59. gr.
Þetta getur falið í sér stjórnunaráætlun fyrir leysa sem útbúin er
í samræmi við 7. hluta VII. viðauka.
63. gr.
Umtalsverð breyting á stöðvum í rekstri
1. Breyting á hámarksmassaílagi af lífrænum leysum í
stöð í rekstri, sem meðaltal yfir einn dag, þar sem stöðin er
rekin við hönnunarfrálag við aðrar aðstæður en ræsingar- eða
stöðvunaraðgerðir og viðhald búnaðar, skal teljast umtalsverð
ef hún leiðir til aukningar á losun rokgjarnra, lífrænna
efnasambanda um meira en:
a) 25% fyrir stöðvar sem sinna annaðhvort starfsemi sem
fellur innan lægri viðmiðunargilda í 1., 3., 4., 5., 8., 10.,
13., 16. eða 17. lið í töflunni í 2. hluta VII. viðauka eða
starfsemi sem fellur undir einhvern hinna liðanna í 2. hluta
VII. viðauka og þar sem notkun leysa er minni en 10 tonn á
ári,
b) 10% fyrir allar aðrar stöðvar.
2. Þar sem gerð er umtalsverð breyting á stöð í rekstri, eða
hún fellur innan gildissviðs þessarar tilskipunar í fyrsta sinn eftir
umtalsverða breytingu, skal fara með þann hluta stöðvarinnar,
sem umtalsverð breyting er gerð á, annaðhvort sem nýja stöð
eða sem stöð í rekstri, að því tilskildu að heildarlosun allrar
stöðvarinnar fari ekki yfir það sem orðið hefði ef farið hefði
verið með umtalsvert breytta hlutann sem nýja stöð.
3. Þegar um er að ræða umtalsverða breytingu skal lögbært
yfirvald athuga reglufylgni stöðvarinnar við kröfur þessarar
tilskipunar.
64. gr.

61. gr.
Samræmi við viðmiðunarmörk fyrir losun
Líta skal svo á að farið sé að viðmiðunarmörkunum fyrir
losun í úrgangslofti ef skilyrðin sem sett eru fram í 8. hluta
VII. viðauka eru uppfyllt.

Upplýsingaskipti um útskipti lífrænna leysa
Framkvæmdastjórnin skal skipuleggja upplýsingaskipti við
aðildarríki, viðkomandi iðnað og frjáls félagasamtök sem stuðla
að umhverfisvernd um notkun lífrænna leysa og hugsanlegra
staðgönguefna þeirra og tækni sem hafa minnstu hugsanlegu
áhrif á loft, vatn, jarðveg, vistkerfi og heilbrigði manna.
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Upplýsingaskiptin skulu skipulögð fyrir allt eftirfarandi:
a) notagildi,
b) möguleg áhrif á heilbrigði manna og sérstaklega váhrif í
starfi,
c) möguleg áhrif á umhverfið,
d) efnahagslegar afleiðingar, einkum kostnað og ávinning af
tiltækum valkostum.
65. gr.
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c) úrgangi frá stöðvum, sem nota klóríðferlið, sem inniheldur
meira en 0,5% óbundna saltýru og ýmsa þungmálma,
þ.m.t. slíkur úrgangur sem hefur verið þynntur þar til hann
inniheldur 0,5% eða minna af óbundinni saltsýru,

d) síunarsöltum, seyru og fljótandi úrgangi frá meðhöndlun
(þykkingu eða hlutleysingu) úrgangs, sem um getur í bog c-liðum og inniheldur ýmsa þungmálma, en hlutleystur
og síaður eða umhelltur úrgangur, sem inniheldur aðeins
snefilmagn af þungmálmum og hefur pH-gildi yfir 5,5 án
nokkurrar þynningar, er ekki meðtalinn.

Aðgangur að upplýsingum
1. Ákvörðun lögbærs yfirvalds, að meðtöldu a.m.k afriti
af leyfinu og öllum síðari uppfærslum, skal gerð aðgengileg
almenningi.

68. gr.
Stjórnun losunar í vatn

Þær almennu bindandi reglur sem gilda fyrir stöðvar og skráin
yfir stöðvar sem falla undir leyfis- og skráningarskyldu skulu
gerðar aðgengilegar almenningi.

Losun frá stöðvum í vatn skal ekki fara yfir viðmiðunarmörkin
fyrir losun sem sett eru fram í 1. hluta VIII. viðauka.

2. Niðurstöðurnar úr þeirri vöktun losunar sem krafist er skv.
60. gr. og lögbært yfirvald hefur undir höndum skulu gerðar
aðgengilegar almenningi.

69. gr.

3. Ákvæði 1. og 2. mgr. þessarar greinar skulu gilda með
fyrirvara um takmarkanirnar sem mælt er fyrir um í 1. og
2. mgr. 4. gr. tilskipunar 2003/4/EB.

VI. KAFLI
SÉRÁKVÆÐI FYRIR STÖÐVAR SEM FRAMLEIÐA
TÍTANDÍOXÍÐ
66. gr.
Gildissvið
Þessi kafli skal gilda um stöðvar sem framleiða títandíoxíð.
67. gr.

Komið í veg fyrir og dregið úr losun út í andrúmsloft
1.

Hindra skal losun sýrudropa frá stöðvum.

2. Losun frá stöðvum í andrúmsloft skal ekki fara yfir
viðmiðunarmörkin fyrir losun sem sett eru fram í 2. hluta
VIII. viðauka.

70. gr.
Vöktun losunar
1. Aðildarríki skulu tryggja vöktun losunar í vatn til að
gera lögbæru yfirvaldi kleift að sannreyna hvort farið sé að
leyfisskilyrðum og 68. gr.

Bann við förgun úrgangs
Aðildarríki skulu banna förgun á eftirfarandi úrgangi í öll
vatnshlot, sjó eða höf:
a) föstum úrgangi,

2. Aðildarríki skulu tryggja vöktun losunar í andrúmsloft
til að gera lögbæru yfirvaldi kleift að sannreyna hvort farið sé
að leyfisskilyrðum og 69. gr. Slík vöktun skal fela í sér a.m.k.
vöktun losunar eins og sett er fram í 3. hluta VIII. viðauka.

b) móðurvökva frá síunarfasa eftir vatnsrof títanýlsúlfat
lausnarinnar frá stöðvum sem nota súlfatferlið; þ.m.t. súri
úrgangurinn sem tengist slíkum vökvum, sem inniheldur í
heild meira en 0,5% óbundna brennisteinssýru, og ýmsir
þungmálmar og þ.m.t. slíkir móðurvökvar sem hafa verið
þynntir þar til þeir innihalda 0,5% eða minna af óbundinni
brennisteinssýru,

3. Vöktun skal framkvæmd í samræmi við staðla Staðla
samtaka Evrópu eða, ef þeir eru ekki fáanlegir, staðla
Alþjóðlegu staðlasamtakanna, landsbundna staðla eða aðra
alþjóðlega staðla sem tryggja að gögn séu af sambærilegum
vísindalegum gæðum.
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VII. KAFLI
NEFNDA-, UMBREYTINGAR- OG LOKAÁKVÆÐI
71. gr.
Lögbær yfirvöld
Aðildarríki skulu tilnefna þau lögbæru yfirvöld sem eru ábyrg
fyrir að uppfylla þær skyldur sem kveðið er á um í þessari
tilskipun.
72. gr.
Skýrslugjöf aðildarríkjanna
1. Aðildarríki skulu tryggja að upplýsingar séu gerðar
aðgengilegar fyrir framkvæmdastjórnina um framkvæmd
þessarar tilskipunar, um dæmigerð gögn um losun og aðrar
gerðir mengunar, um viðmiðunarmörk fyrir losun, um notkun
bestu, fáanlegu tækni í samræmi við 14. og 15. gr., einkum
um veitingu undanþágna í samræmi við 4. mgr. 15. gr. og um
framvindu varðandi þróun og beitingu tækninýjunga í samræmi
við 27. gr. Aðildarríki skulu gera upplýsingarnar aðgengilegar á
rafrænu formi.
2. Ákveða skal gerð, snið og tíðni upplýsinga sem gera á
aðgengilegar skv. 1. mgr. í samræmi við reglunefndarmeðferðina
sem um getur í 2. mgr. 75. gr. Það skal fela í sér ákvörðun um
þá tilteknu starfsemi og mengunarefni sem gögn, sem um getur
í 1. mgr., skulu gerð aðgengileg fyrir.
3. Fyrir öll brennsluver sem falla undir III. kafla þessarar
tilskipunar skulu aðildarríki frá 1. janúar 2016 koma á árlegri
skráningu losunar á brennisteinsdíoxíði, köfnunarefnisoxíði og
ryki og orkuílagi.
Með tilliti til samlegðarreglnanna, sem settar eru fram í 29.
gr., skal lögbært yfirvald afla eftirfarandi gagna fyrir hvert
brennsluver:
a) heildarnafnvarmaafl (MW) brennsluversins,
b) gerð brennsluvers: ketill, gashverfill, gashreyfill, dísil
hreyfill, annað (gerð tilgreind),
c) dagsetning á upphafi starfsemi í brennsluverinu,
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Þessar árlegu upplýsingar fyrir hvert ver í skránum skulu
gerðar aðgengilegar fyrir framkvæmdastjórnina þegar hún fer
fram á það.
Samantekt á skránum skal gerð aðgengileg fyrir fram
kvæmdastjórnina á þriggja ára fresti innan 12 mánaða frá
lokum þess þriggja ára tímabils sem um ræðir. Þessi samantekt
skal sýna gögnin fyrir brennsluver innan hreinsunarstöðvar á
aðgreindan hátt.
Framkvæmdastjórnin skal gera samantekt á samanburði og mati
á þessum skrám aðgengilega aðildarríkjunum og almenningi í
samræmi við tilskipun 2003/4/EB innan 24 mánaða frá lokum
þess þriggja ára tímabils sem um ræðir.
4. Aðildarríki skulu frá 1. janúar 2016 gefa framkvæmda
stjórninni eftirfarandi upplýsingar árlega:
a) að því er varðar brennsluver sem falla undir 31. gr.:
brennisteinsinnihald innlends eldsneytis í föstu formi og
það hlutfall brennisteinshreinsunar sem næst, sem meðaltal
fyrir hvern mánuð. Fyrir fyrsta árið sem 31. gr. er beitt skal
einnig lagður fram tæknilegur rökstuðningur fyrir því að
ekki sé hagkvæmt að fara að viðmiðunarmörkunum fyrir
losun sem um getur í 2. og 3. mgr. 30. gr. og
b) að því er varðar brennsluver sem eru ekki starfrækt í meira
en 1500 rekstrarstundir á ári sem hlaupandi meðaltal yfir
5 ára tímabil: fjöldi rekstrarstunda á ári.
73. gr.
Endurskoðun
1. Eigi síðar en 7. janúar 2016 og á þriggja ára fresti þaðan í
frá skal framkvæmdastjórnin leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið
og ráðið um endurskoðun framkvæmdar þessarar tilskipunar á
grundvelli upplýsinganna sem um getur í 72. gr.
Sú skýrsla skal innihalda mat á þörfinni fyrir að Sambandið
komi á eða uppfæri lágmarkskröfur fyrir viðmiðunarmörk fyrir
losun á vettvangi Sambandsins og fyrir reglur um vöktun og
reglufylgni fyrir starfsemi innan gildissviðs niðurstaðna um
bestu, fáanlegu tækni, sem samþykktar eru á undanfarandi
þriggja ára tímabili, á grundvelli eftirfarandi viðmiðana:
a) áhrifa viðkomandi starfsemi á umhverfið sem heild, og

d) árleg heildarlosun (tonn á ári) brennisteinsdíoxíðs,
köfnunarefnisoxíðs og ryks (sem heildarmagn svifagna),

b) stöðu nýtingar á bestu, fáanlegu tækni í viðkomandi
starfsemi.

e) fjöldi rekstrarstunda brennsluversins,

Við það mat skal taka til athugunar skoðun samstarfsvettvangsins
sem um getur í 4. mgr. 13. gr.

f) árlegt heildarorkuílag í tengslum við nettóvarmagildi
(TJ á ári), skipt niður á eftirfarandi flokka eldsneytis: kol,
brúnkol, lífmassa, mó, annað fast eldsneyti (gerð tilgreind),
fljótandi eldsneyti, jarðgas og annað gas (gerð tilgreind).

Ákvæði III. kafla og V. viðauka við þessa tilskipun skulu teljast
sýna þær lágmarkskröfur á vettvangi Sambandsins þegar um er
að ræða stór brennsluver.
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Skýrslunni skal fylgja tillaga að nýrri löggjöf eftir því sem við
á. Þegar matið sem um getur í annarri undirgrein staðfestir slíka
þörf skal tillaga að nýrri löggjöf innihalda ákvæði um að koma
á eða uppfæra lágmarkskröfur um viðmiðunarmörk fyrir losun
á vettvangi Sambandsins og um reglur um vöktun og mat á
reglufylgni fyrir viðkomandi starfsemi.
2. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 31. desember
2012, endurskoða þörfina á stjórnun losunar frá:
a) brennslu eldsneytis í stöðvum með heildarnafnvarmaafl
undir 50 MW,
b) þéttbæru eldi nautgripa og
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76. gr.
Beiting framsals
1. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja
framseldar gerðir sem um getur í 5. mgr. 48. gr. og 74. gr. í
fimm ár frá 6. janúar 2011. Framkvæmdastjórnin skal taka
saman skýrslu að því er varðar framsal valds eigi síðar en sex
mánuðum fyrir lok fimm ára tímabilsins. Framsal valds skal
sjálfkrafa framlengt um jafn langan tíma, nema Evrópuþingið
eða ráðið afturkalli það í samræmi við 77. gr.

2. Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda
gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og ráðinu.

c) dreifingu húsdýraáburðar.
Framkvæmdastjórnin skal kynna niðurstöður þessarar
endurskoðunar fyrir Evrópuþinginu og ráðinu ásamt tillögu að
nýrri löggjöf, eftir því sem við á.
3. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 31. desember
2011, leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um fast
setningu í I. viðauka á:
a) aðgreindum viðmiðunargildum fyrir afkastagetu fyrir eldi
á mismunandi alifuglategundum, þ.m.t. í sérstöku tilviki
kornhænunnar,
b) aðgreindum viðmiðunargildum fyrir eldi á mismunandi
tegundum dýra innan sömu stöðvar sem fram fer samtímis.
Framkvæmdastjórnin skal kynna niðurstöður þessarar endur
skoðunar fyrir Evrópuþinginu og ráðinu ásamt tillögu að nýrri
löggjöf, eftir því sem við á.
74. gr.
Breytingar á viðaukum
Í því skyni að heimila aðlögun ákvæða þessarar tilskipunar
að vísindalegum og tæknilegum framförum á grundvelli
bestu, fáanlegu tækni, skal framkvæmdastjórnin samþykkja
framseldar gerðir í samræmi við 76. gr. og með fyrirvara
um skilyrðin sem mælt er fyrir um í 77. og 78. gr. að því er
varðar aðlögun 3. og 4. hluta V. viðauka, 2., 6., 7. og 8. hluta
VI. viðauka og 5., 6., 7. og 8. hluta VII. viðauka að slíkum
vísindalegum og tæknilegum framförum.
75. gr.

3. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja
framseldar gerðir með fyrirvara um skilyrðin sem mælt er fyrir
um í 77. og 78. gr.

77. gr.
Afturköllun framsals
1. Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að
afturkalla framsal valds sem um getur í 5. mgr. 48. gr. og 74. gr.

2. Sú stofnun sem hafið hefur innri málsmeðferð til að
skera úr um hvort afturkalla eigi framsal valds skal leitast
við að upplýsa hina stofnunina og framkvæmdastjórnina með
hæfilegum fyrirvara áður en endanleg ákvörðun er tekin og
tilgreina hvaða valdheimildir, sem hafa verið framseldar, gætu
verið afturkallaðar og mögulegar ástæður fyrir því.

3. Með ákvörðun um afturköllun skal bundinn endir á
framsal þess valds sem tilgreint er í þeirri ákvörðun. Hún
skal öðlast gildi tafarlaust eða síðar, eftir því sem tilgreint er
í ákvörðuninni. Hún skal ekki hafa áhrif á lögmæti framseldra
gerða sem þegar eru í gildi. Hún skal birt í Stjórnartíðindum
Evrópusambandsins.

78. gr.
Andmæli við framseldar gerðir
1. Evrópuþingið eða ráðið getur andmælt framseldri gerð
innan tveggja mánaða frá tilkynningardegi.

Nefndarmeðferð
1.

Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar.

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. og
7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af ákvæðum 8. gr.
hennar.
Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar
1999/468/EB, skal vera 3 mánuðir.

Þetta tímabil skal framlengt um tvo mánuði að frumkvæði
Evrópuþingsins eða ráðsins.
2. Hafi hvorki Evrópuþingið né ráðið andmælt framseldri
gerð þegar tímabilið, sem um getur í 1. mgr., rennur út skal hún
birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og öðlast gildi á
þeim degi sem þar er tilgreindur.
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Áður en þetta tímabil rennur út má birta framseldu gerðina í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og hún öðlast gildi ef
bæði Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina
um þá fyrirætlun sína að hreyfa ekki andmælum.

3. Andmæli annaðhvort Evrópuþingið eða ráðið framseldri
gerð innan þess tímabils sem um getur í 1. mgr. öðlast hún
ekki gildi. Sú stofnun, sem andmælir framseldu gerðinni, skal
tilgreina ástæðurnar fyrir því.

79. gr.
Viðurlög
Aðildarríkin skulu ákveða viðurlög við brotum á landsákvæðum
sem samþykkt eru samkvæmt þessari tilskipun. Þessi viðurlög
skulu vera árangursrík, í réttu hlutfalli við brot og letjandi.
Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þessi
ákvæði fyrir 7. janúar 2013 og skulu tilkynna henni, án tafar,
um hvers konar breytingar sem síðar verða á þeim.

80. gr.
Lögleiðing
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að 2. gr., 3. gr. (8., 11. til 15., 18.
til 23., 26. til 30., 34. til 38. og 41. liður), 4.gr. (2. og 3. mgr.),
7. gr., 8. og 10. gr., 11. gr. (e- og h-liður), 12. gr. (e- og h-liður
1. mgr.), 13. gr. (7. mgr.), 14. gr. (ii. liður c-liðar 1. mgr.), 14.
gr. (d-, e-, f- og h-liður 1. mgr), 14. gr. (2. til 7. mgr.), 15. gr. (2.
til 5. mgr.), 16., 17. og 19. gr., 21. gr. (2. til 5. mgr.), 22., 23.,
24., 27., 28. og 29. gr., 30. gr. (1., 2., 3., 4., 7. og 8. mgr.), 31.,
32., 33., 34., 35., 36., 38. og 39. gr., 40. gr. (2. og 3. mgr.), 42.
og 43. gr., 45. gr. (1. mgr.), 58. gr., 59. gr. (5. mgr.), 63. gr., 65.
gr. (3. mgr.), 69., 70., 71., 72. og 79. gr., og að fyrstu undirgrein
og liðum 1.1, 1.4, 2.5 (b-liður), 3.1, 4. lið, 5. lið, liðum 6.1
(c-liður), 6.4 (b-liður), 6.10 og 6.11 í I. viðauka, II. viðauka, 12.
lið III. viðauka, V. viðauka, 1. hluta (b-liður), 4. hluta (liðir 2.2,
2.4, 3.1 og 3.2), 6. hluta (liðir 2.5 og 2.6) og 8. hluta (d-liður
liðar 1.1) VI. viðauka, 4. hluta (2. liður), 5. hluta (1. liður),
7. hluta (3. liður) VII. viðauka, 1. hluta (1. liður og c-liður 2.
liðar), 2. hluta (2. og 3. liður) og 3. hluta VIII. viðauka eigi
síðar en 7. janúar 2013.

Þau skulu beita þessum ráðstöfunum frá þeim sama degi.

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 nær til.
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81. gr.
Niðurfelling
1. Tilskipanir 78/176/EBE, 82/883/EBE, 92/112/EBE,
1999/13/EB, 2000/76/EB og 2008/1/EB, eins og þeim var
breytt með gerðunum sem skráðar eru í A-hluta IX. viðauka,
eru felldar úr gildi frá og með 7. janúar 2014 með fyrirvara um
skyldur aðildarríkjanna að því er varðar þá fresti til að leiða í
landslög og beita tilskipununum sem settir eru fram í B-hluta
IX. viðauka.

2. Tilskipun 2001/80/EB, eins og henni var breytt með
gerðunum sem eru tilgreindar í A-hluta IX. viðauka, er
felld úr gildi frá og með 1. janúar 2016, með fyrirvara um
skuldbindingar aðildarríkjanna að því er varðar þá fresti til að
leiða í landslög og beita tilskipununum sem settir eru fram í í
B-hluta III. viðauka.

3. Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipanirnar sem
tilvísanir í þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af
samsvörunartöflunni í X. viðauka.

82. gr.
Umbreytingarákvæði
1. Að því er varðar stöðvar sem sinna starfsemi sem um getur
í I. viðauka, lið 1.1. fyrir starfsemi með heildarnafnvarmaafl
yfir 50 MW, liðum 1.2 og 1.3, lið 1.4 (a-liður), liðum 2.1 til 2.6,
liðum 3.1 til 3.5 og liðum 4.1 til 4.6 fyrir starfsemi varðandi
framleiðslu með efnavinnslu, liðum 5.1 og 5.2 fyrir starfsemi
sem fellur undir tilskipun 2008/1/EB, lið 5.3 (i. og ii. liður
a-liðar), lið 5.4, lið 6.1 (a- og b-liður), liðum 6.2 og 6.3, lið
6.4 (a-liður), lið 6.4 (b-liður) fyrir starfsemi sem fellur undir
tilskipun 2008/1/EB, lið 6.4 (c-liður) og liðum 6.5 til 6.9 fyrir
stöðvar sem eru í rekstri og með leyfi fyrir 7. janúar 2013 eða
sem rekstraraðilar hafa lagt fram fullgerða umsókn um leyfi
fyrir fyrir þann dag, að því tilskildu að stöðvarnar hefji starfsemi
eigi síðar en 7. janúar 2014, skulu aðildarríki beita lögunum
og stjórnsýslufyrirmælunum, sem samþykkt eru í samræmi við
1. mgr. 80. gr., frá 7. janúar 2014, að undanskildum III kafla
og V. viðauka.

2. Að því er varðar stöðvar sem sinna starfsemi sem um getur
í I. viðauka, lið 1.1 fyrir starfsemi með heildarnafnvarmaafl
50 MW, lið 1.4 (b-liður), liðum 4.1 til 4.6 fyrir starfsemi
varðandi framleiðslu með líffræðilegri vinnslu, liðum 5.1 og
5.2 fyrir starfsemi sem fellur ekki undir tilskipun 2008/1/EB,
lið 5.3 (iii. til v. liður a-liðar), lið 5.3 (b-liður), liðum 5.5 og 5.6,
lið 6.1 (c-liður), lið 6.4 (b-liður) fyrir starfsemi sem fellur ekki
undir tilskipun 2008/1/EB og liðum 6.10 og 6.11 fyrir stöðvar
sem eru í rekstri fyrir 7. janúar 2013, skulu aðildarríki beita
lögunum og stjórnsýslufyrirmælunum, sem samþykkt eru í
samræmi við þessa tilskipun, frá 7. júlí 2015, að undanskildum
III og IV. kafla og V. og VI. viðauka.
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3. Að því er varðar brennsluver sem um getur í 2. mgr.
30. gr. skulu aðildarríki, frá 1. janúar 2016, beita lögunum og
stjórnsýslufyrirmælunum sem samþykkt eru í samræmi við
1. mgr. 80. gr. til að fara að III. kafla og V. viðauka.
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sem fá eða eiga að bera hættusetningarnar H340, H350, H350i,
H360D eða H360F eða hættusetningarnar H45, H46, H49, H60
eða H61, eða halógenaðra rokgjarnra, lífrænna efnasambanda,
sem fá eða eiga að bera hættusetningarnar H341 eða H351
eða hættusetningarnar H40 eða H68, við stýrðar aðstæður
að svo miklu leyti sem það er tæknilega og fjárhagslega
framkvæmanlegt til að vernda lýðheilsu og umhverfið og skal
ekki fara yfir viðkomandi viðmiðunarmörk fyrir losun sem sett
eru fram í 4. hluta VII. viðauka.

4. Að því er varðar brennsluver sem um getur í 3. mgr.
30. gr. skulu aðildarríki hætta að beita tilskipun 2001/80/EB frá
7. janúar 2013.
5. Að því er varðar brennsluver sem sambrenna úrgang skal
liður 3.1 í 4. hluta VI. viðauka gilda til:

9. Ákvæði 2. liðar 4. hluta VII. viðauka skulu gilda
frá og með 1. júní 2015. Fram að þeim degi skal fara að
viðmiðunarmörkum, sem nema 20 mg/Nm3, fyrir losun
á halógenuðum rokgjörnum, lífrænum efnasamböndum,
sem fá eða eiga að bera hættusetningarnar H341 eða H351
eða hættusetningarnar H40 eða H68, þegar massaflæði
samanlagðra efnasambandanna, sem valda hættusetningunum
H341 eða H351 eða merkingunni H40 eða H68, er meira en
eða jafnt og 100 g/klst. Viðmiðunarmörkin fyrir losun eiga við
massasummu einstakra efnasambanda.

a) 31. desember 2015 fyrir brennsluver sem um getur í 2. mgr.
30. gr.,
b) 6. janúar 2013 fyrir brennsluver sem um getur í 3. mgr.
30. gr.
6. Liður 3.2 í 4. hluta VI. viðauka skal gilda í tengslum við
brennsluver sem sambrenna úrgang, frá og með:
a) 1. janúar 2016 fyrir brennsluver sem um getur í 2. mgr.
30. gr.

83. gr.
Gildistaka

b) 7. janúar 2013 fyrir brennsluver sem um getur í 3. mgr.
30. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

7. Ákvæði 58. gr. gilda frá 1. júní 2015. Fram að þeim
degi skal skipta út efnum eða blöndum, sem vegna innihalds
þeirra af rokgjörnum, lífrænum efnasamböndum flokkast sem
krabbameinsvaldar, stökkbreytivaldar eða efni eða blöndur
með eiturhrif á æxlun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008
og fá eða eiga að bera hættusetningarnar H340, H350, H350i,
H360D eða H360F eða hættusetningar H45, H46, H49, H60
eða H61, eftir því sem mögulegt er með skaðminni efnum eða
blöndum svo fljótt sem auðið er.

84. gr.
Viðtakendur
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.
Gjört í Strassborg 24. nóvember 2010.

8. Ákvæði 5. mgr. 59. gr. gilda frá 1. júní 2015. Fram að þeim
degi skal stjórna losun rokgjarnra, lífrænna efnasambanda,
______

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

J. BUZEK

O. CHASTEL

forseti.

forseti.
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I. VIÐAUKI
Flokkar starfsemi sem um getur í 10. gr.
Viðmiðunargildin, sem eru tilgreind hér á eftir, vísa almennt til framleiðslugetu eða afkasta. Ef margar tegundir
starfsemi, sem falla undir sömu starfsemislýsingu sem inniheldur viðmiðunargildi, eru reknar í sömu stöðinni er
afkastageta þessara tegunda starfsemi lögð saman. Fyrir starfsemi við meðhöndlun úrgangs skal þessi útreikningur
gilda fyrir starfsemi í lið 5.1 og a- og b-lið liðar 5.3.
Framkvæmdastjórnin skal taka saman leiðbeiningar um:
a) tengslin milli starfsemi við meðhöndlun úrgangs sem lýst er í þessum viðauka og þeirrar sem lýst er í I. og
II. viðauka við tilskipun 2008/98/EB og
b) túlkun á hugtakinu „iðnaðarmælikvarði“ að því er varðar lýsinguna á efnaiðnaðarstarfsemi sem lýst er í þessum
viðauka.
1.

Orkuiðnaður

1.1.

Brennsla eldsneytis í stöðvum með heildarnafnvarmaafl 50 MW eða meira

1.2.

Hreinsun á jarðolíu og gasi

1.3.

Koksframleiðsla

1.4.

Gösun eða þétting á:
a) kolum,
b) öðru eldsneyti í stöðvum með heildarnafnvarmaafl 20 MW eða meira.

2.

Framleiðsla og vinnsla málma

2.1.

Brennsla eða glæðing málmgrýtis (þ.m.t. brennisteinsgrýtis)

2.2.

Framleiðsla á hrájárni eða stáli (fyrsta eða önnur bræðsla), þ.m.t. samfelld málmsteypa, þar sem afkastagetan er
meiri en 2,5 tonn á klukkustund

2.3.

Vinnsla járnríkra málma:
a) starfræksla heitvölsunarvéla með vinnslugetu yfir 20 tonnum af hrástáli á klukkustund,
b) starfræksla smiðja með hamra þar sem slagkraftur hvers hamars er meiri en 50 kílójúl og þar sem notuð
varmaorka er yfir 20 MW,
c) með því að nota hlífðarlag úr bræddum málmi þar sem ílagið er meira en 2 tonn af hrástáli á klukkustund.

2.4.

Starfræksla málmsteypa fyrir járnríka málma með framleiðslugetu yfir 20 tonnum á dag

2.5.

Vinnsla járnlausra málma:
a) framleiðsla járnlausra hrámálma úr málmgrýti, hreinsuðu málmgrýti eða afleiddu hráefni með
málmvinnsluaðferðum, efnafræðilegum aðferðum eða rafgreiningaraðferðum,
b) bræðsla, þ.m.t. melming járnlausra málma, þ.m.t. endurnýttra vara og starfræksla málmsteypa fyrir járnlausa
málma með bræðslugetu yfir 4 tonn af blýi og kadmíumi á dag eða 20 tonn af öllum öðrum tegundum
málma á dag.

2.6.

Yfirborðsmeðferð málma eða plastefna með rafgreiningaraðferðum eða efnafræðilegum aðferðum þar sem
rúmmál meðhöndlunartanka er meira en 30 m³
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3.

Jarðefnaiðnaður

3.1.

Framleiðsla á sementi, kalki og magnesíumoxíði:
a) framleiðsla á sementsgjalli í hverfiofnum með afkastagetu sem er yfir 500 tonnum á dag eða í annars konar
ofnum þar sem framleiðsluafköstin eru yfir 50 tonnum á dag,
b) framleiðsla á kalki í ofnum með framleiðslugetu yfir 50 tonnum á dag,
c) framleiðsla á magnesíumoxíði í ofnum með framleiðslugetu yfir 50 tonnum á dag.

3.2.

Framleiðsla á asbesti eða framleiðsla vara sem eru að stofni til úr asbesti.

3.3.

Framleiðsla glers, einnig glertrefja, þar sem bræðsluafköstin eru meiri en 20 tonn á dag

3.4.

Bræðsla jarðefna, þ.m.t. framleiðsla steinefnatrefja með bræðslugetu yfir 20 tonnum á dag

3.5.

Framleiðsla leirvara með brennslu, einkum þakflísa, múrsteina, eldfastra múrsteina, flísa, leirmuna eða postulíns
með framleiðslugetu yfir 75 tonnum á dag og/eða rúmtak ofns yfir 4 m³ og setþéttleika hvers ofns yfir 300 kg/m³

4.

Efnaiðnaður
Að því er varðar þennan þátt merkir framleiðsla, í skilningi starfsemisflokkanna í þessum þætti, framleiðsla á
iðnaðarmælikvarða með efnafræðilegri eða líffræðilegri vinnslu efna eða efnahópa sem eru taldir upp í liðum
4.1 til 4.6.

4.1.

Framleiðsla lífrænna íðefna, s.s.:
a) einföld vetniskolefni (línuleg eða hringlaga, mettuð eða ómettuð, alifatísk eða arómatísk),
b) vetniskolefni sem innihalda súrefni, s.s. alkóhól, aldehýð, ketón, karboxýlsýrur, estrar og blöndur af estrum,
asetötum, eterum, peroxíðum og epoxýresínum,
c) vetniskolefni sem innihalda brennistein,
d) vetniskolefni, sem innihalda köfnunarefni, s.s. amín, amíð, nitursambönd, nítrósambönd eða nítratsambönd,
nítríl, sýanöt, ísósýanöt,
e) vetniskolefni sem innihalda fosfór,
f)

vetniskolefni sem innihalda halógen,

g) lífræn málmsambönd,
h) plastefni (fjölliður, gervitrefjar og trefjar að stofni úr beðmi),
i)

gervigúmmí,

j)

leysilitir og fastlitarefni,

k) yfirborðsvirk efni.
4.2.

Framleiðsla ólífrænna íðefna, s.s.:
a) lofttegundir, s.s. ammoníak, klór eða vetnisklóríð, flúor eða vetnisflúoríð, koloxíð, brennisteinssambönd,
köfnunarefnisoxíð, vetni, brennisteinsdíoxíð, karbónýlklóríð,
b) sýrur, s.s. krómsýra, flússýra, fosfórsýra, saltpéturssýra, saltsýra, brennisteinssýra, rjúkandi brennisteinssýra,
brennisteinssýrlingur,
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c) basi, s.s. ammóníumhýdroxíð, kalíumhýdroxíð, natríumhýdroxíð,
d) sölt, s.s. ammóníumklóríð, kalíumklórat, kalíumkarbónat, natríumkarbónat, perbórat, silfurnítrat,
e) málmleysingjar, málmoxíð eða önnur ólífræn efnasambönd, s.s. kalsíumkarbíð, kísill, kísilkarbíð.
4.3.

Framleiðsla á áburði sem inniheldur fosfór, köfnunarefni eða kalíum (eingildum eða fjölgildum áburði)

4.4.

Framleiðsla á plöntuvarnarefnum eða sæfiefnum

4.5.

Framleiðsla á lyfjum, þ.m.t. milliefnum

4.6.

Framleiðsla á sprengiefnum

5.

Meðhöndlun úrgangs

5.1.

Förgun eða endurnýting á hættulegum úrgangi með afköstum yfir 10 tonnum á dag sem felur í sér eina eða fleiri
eftirfarandi starfsemi:
a) líffræðilega meðhöndlun,
b) eðlis- og efnafræðilega meðhöndlun,
c) blöndun áður en einhver tegund starfsemi, sem tilgreind er í liðum 5.1 og 5.2, tekur við,
d) endurpökkun áður en einhver af þeim tegundum af starfsemi, sem taldar eru upp í liðum 5.1 og 5.2, fer fram,
e) endurheimt eða endurmyndun leysa,
f)

endurvinnsla/endurheimt ólífrænna efna annarra en málma eða málmsambanda,

g) endurmyndun sýru eða basa
h) endurnýting efnisþátta sem eru notaðir til að draga úr mengun
i)

endurnýting efnisþátta úr hvötum

j)

endurhreinsun olíu eða önnur endurnotkun olíu,

k) losun í yfirborðsvatn.
5.2.

Förgun eða endurnýting á úrgangi í sorpbrennslustöðvum eða í sorpsambrennslustöðvum:
a) fyrir hættulausan úrgang í stöðvum með afkastagetu yfir 3 tonnum á klukkustund,
b) fyrir hættulegan úrgang í stöðvum með afkastagetu yfir 10 tonnum á dag.

5.3.

a) Förgun á hættulausum úrgangi í stöðvum með afkastagetu yfir 50 tonnum á dag sem felur í sér eina eða
fleiri eftirfarandi starfsemi og að undanskilinni starfsemi sem fellur undir tilskipun ráðsins 91/271/EBE frá
21. maí 1991 um hreinsun skólps frá þéttbýli (39):
i.

líffræðilega meðhöndlun,

ii. eðlis- og efnafræðilega meðhöndlun,
iii. formeðhöndlun úrgangs fyrir brennslu eða sambrennslu,
iv. meðferð á gjalli og ösku,
v.

meðferð málmúrgangs í tæturum, þ.m.t. á raf- og rafeindabúnaðarúrgangi og úr sér gengnum ökutækjum
og íhlutum þeirra.

(39) Stjtíð. EB L 135, 30.5.1991, bls. 40.
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b) Endurheimt eða blanda af endurheimt og förgun á hættulausum úrgangi í stöðvum með afkastagetu yfir 75
tonnum á dag sem felur í sér eina eða fleiri eftirfarandi starfsemi og að undanskilinni starfsemi sem fellur
undir tilskipun 91/271/EBE:
i.

líffræðilega meðhöndlun,

ii. formeðhöndlun úrgangs fyrir brennslu eða sambrennslu,
iii. meðferð á gjalli og ösku,
iv. meðferð málmúrgangs í tæturum, þ.m.t. á raf- og rafeindabúnaðarúrgangi og úr sér gengnum ökutækjum
og íhlutum þeirra.
Þegar eina starfsemin við meðhöndlun úrgangs sem fram fer er loftfirrð rotnun skulu viðmiðunargildin fyrir
þessa starfsemi vera 100 tonn á dag.
5.4.

Urðun, eins og hún er skilgreind í g-lið 2. gr. í tilskipun ráðsins 1999/31/EB frá 26. apríl 1999 um urðun úrgangs
(40), sem tekur á móti meira en 10 tonnum af úrgangi á dag eða með heildarafkastagetu yfir 25 000 tonnum, að
undanskilinni urðun á óvirkum úrgangi

5.5.

Bráðabirgðageymsla hættulegs úrgangs, sem ekki fellur undir lið 5.4, sem bíður einhverra þeirra tegunda
af starfsemi, sem taldar eru upp í liðum 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6, þar sem heildarrúmtak er yfir 50 tonnum að
undanskilinni tímabundinni geymslu meðan söfnunar er beðið á þeim stað sem úrgangurinn verður til á

5.6.

Neðanjarðargeymsla á hættulegum úrgangi með heildarrúmtak yfir 50 tonnum

6.

Önnur starfsemi

6.1.

Framleiðsla í iðjuverum á:
a) deigi úr viði eða öðrum trefjaefnum,
b) pappír eða pappa í verum með framleiðslugetu yfir 20 tonnum á dag,
c) einni eða fleiri gerðum platna sem eru að stofni til úr viði: aspenítplötum, spónaplötum eða trefjaplötum í
verum með framleiðslugetu yfir 600 m3 á dag.

6.2.

Formeðferð (aðgerðir eins og þvottur, bleiking, mersivinnsla) eða litun textíltrefja eða textílefna þar sem
vinnslugetan er yfir 10 tonnum á dag.

6.3.

Sútun á húðum og skinnum þar sem vinnslugetan er yfir 12 tonnum af fullunninni vöru á dag

6.4.

a) Sláturhús í rekstri með framleiðslugetu yfir 50 tonnum af skrokkum á dag
b) Meðferð og vinnsla, önnur en eingöngu pökkun, á eftirfarandi hráefnum, hvort sem er áður unnum eða
óunnum, sem ætluð eru fyrir matvæla- eða fóðurframleiðslu úr:
i.

hráefnum af dýrum eingöngu (öðrum en eingöngu mjólk) þar sem framleiðslugeta er yfir 75 tonnum af
fullunninni vöru á dag,

ii. jurtahráefni eingöngu þar sem framleiðslugeta er yfir 300 tonnum á dag eða 600 tonnum á dag þar sem
stöðin er ekki starfrækt lengur en í 90 daga í röð á neinu ári,
iii. hráefnum úr dýrum og jurtum, bæði í samsettum og aðskildum afurðum, þar sem framleiðslugeta á
fullunninni vöru í tonnum er meiri á dag en:
–

75 ef A er jafnt og 10 eða meira eða,

–

[300- (22,5 × A)] í öllum öðrum tilvikum,

þar sem „A“ er hluti efnis úr dýrum (sem hundraðshluti af þyngd) af framleiðslugetu á fullunninni vöru.
Umbúðir skulu ekki taldar með í endanlegri þyngd vörunnar.
( ) Stjtíð. EB L 182, 16.7.1999, bls. 1.
40
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Þessi undirliður skal ekki gilda þar sem hráefnið er eingöngu mjólk.

c) Meðferð og vinnsla mjólkur eingöngu, þar sem tekið er á móti meira en 200 tonnum af mjólk á dag (meðaltal
á ársgrundvelli).
6.5.

Förgun eða endurvinnsla dýraskrokka eða dýraúrgangs þar sem afkastageta er yfir 10 tonnum á dag

6.6.

Þéttbært eldi alifugla eða svína:
a) með meira en 40 000 pláss fyrir alifugla,
b) með meira en 2000 stæði fyrir alisvín (yfir 30 kg), eða
c) með meira en 750 pláss fyrir gyltur.

6.7.

Yfirborðsmeðferð efna, hluta eða afurða með lífrænum leysum, einkum fyrir pressun, prentun, húðun,
fituhreinsun, vatnsþéttingu, þyngingu, málun, hreinsun eða gegndreypingu, þar sem notuð eru meira en 150 kg
af lífrænum leysum á klukkustund eða meira en 200 tonn á ári

6.8.

Framleiðsla kolefnis (fullbrenndra kola) eða skautgrafíts (e. electrographite) með brennslu eða umbreytingu í
grafít

6.9.

Föngun CO2-strauma frá stöðvum sem falla undir þessa tilskipun til geymslu í jörðu samkvæmt tilskipun
2009/31/EB.

6.10. Timbur og timburafurðir eru varin með íðefnum, þar sem framleiðslugeta er yfir 75 m3 á dag, að undanskilinni
meðhöndlun eingöngu gegn grágeit (e. sapstain).
6.11. Einkarekin meðhöndlun á skólpi sem fellur ekki undir tilskipun 91/271/EBE og er losað af stöð sem fellur undir
II. kafla
______
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II. VIÐAUKI
Skrá yfir mengandi efni
LOFT
1.

Brennisteinsdíoxíð og önnur brennisteinssambönd

2.

Köfnunarefnisoxíð og önnur köfnunarefnissambönd

3.

Kolsýringur

4.

Rokgjörn, lífræn sambönd

5.

Málmar og sambönd þeirra

6.

Ryk sem inniheldur fíngerðar efnisagnir

7.

Asbest (svifagnir, trefjar)

8.

Klór og sambönd þess

9.

Flúor og sambönd þess

10.

Arsen og efnasambönd þess

11.

Sýaníð

12.

Efni og blöndur sem sannað hefur verið að hafi krabbameinsvaldandi eða stökkbreytivaldandi eiginleika, eða
eiginleika sem gætu haft áhrif á æxlun, fyrir milligöngu andrúmslofts.

13.

Fjölklóruð díbensódíoxín og fjölklóruð díbensófúrön

VATN
1.

Lífræn halógensambönd og efni sem geta myndað slík sambönd í vatni

2.

Lífræn fosfórsambönd

3.

Lífræn tinsambönd

4.

Efni og blöndur sem sannað hefur verið að hafi krabbameinsvaldandi eða stökkbreytivaldandi eiginleika, eða
eiginleika sem gætu haft áhrif á æxlun, í vatni eða fyrir milligöngu þess.

5.

Þrávirk vetniskolefni og þrávirk lífræn eiturefni sem safnast fyrir í lífverum

6.

Sýaníð

7.

Málmar og sambönd þeirra

8.

Arsen og efnasambönd þess

9.

Sæfiefni og plöntuvarnarefni

10.

Efni í sviflausn

11.

Efni sem stuðla að ofauðgun (einkum nítröt og fosföt).

12.

Efni sem hafa óheppileg áhrif á súrefnisjafnvægi (og unnt er að mæla með hjálp breytna á borð við lífræna
súrefnisþörf (BOD) og efnafræðilega súrefnisþörf (COD)).

13.

Efni sem skráð eru í X. viðauka við tilskipun 2000/60/EB.
______
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III. VIÐAUKI
Viðmiðanir fyrir ákvörðun á bestu, fáanlegu tækni
1.

notkun tækni sem hefur í för með sér myndun lítils úrgangs,

2.

notkun efna sem eru hættuminni en þau sem áður voru notuð,

3.

endurnýting og endurvinnsla efna, sem verða til og eru notuð við vinnslu, og úrgangs, eftir því sem við á,

4.

sambærileg vinnsluferli, búnaður eða aðferðir sem reyndar hafa verið í iðnframleiðslu með góðum árangri,

5.

tæknilegar framfarir og breytingar á vísindalegri þekkingu og skilningi,

6.

eðli, áhrif og umfang viðkomandi losunar,

7.

fyrsti rekstrardagur nýrra stöðva eða stöðva í rekstri,

8.

tími sem er nauðsynlegur til að innleiða bestu, fáanlegu tækni,

9.

notkun og eðli hráefna (að meðtöldu vatni) sem eru notuð í vinnslunni, svo og orkunýtni,

10.

nauðsyn þess að koma í veg fyrir eða halda heildaráhrifunum, sem losun hefur á umhverfið, og umhverfisáhættu
í lágmarki,

11.

nauðsyn þess að koma í veg fyrir slys og halda afleiðingum slysa fyrir umhverfið í lágmarki,

12.

upplýsingar sem opinberar alþjóðastofnanir birta.
______
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IV. VIÐAUKI
Þátttaka almennings við töku ákvarðana
1.

Almenningur skal upplýstur (með opinberum auglýsingum eða á annan, viðeigandi hátt, s.s. með rafrænum
miðlum, ef þeir eru tiltækir) um eftirfarandi atriði snemma í ferlinu við ákvarðanatökuna eða eigi síðar en svo fljótt
sem með sanngirni má ætlast til að leggja megi upplýsingarnar fram:
a) um umsóknina um leyfi eða, eftir því sem við á, um tillöguna að uppfærslu leyfis eða skilyrðin fyrir leyfinu í
samræmi við 21. gr., þ.m.t. lýsing á atriðunum sem tilgreind eru í 1. mgr. 12. gr.,
b) um þá staðreynd, eftir því sem við á, að tiltekin ákvörðun sé háð mati í hverju aðildarríki eða mati á
umhverfisáhrifum, sem ná yfir landamæri, eða samráði milli aðildarríkja í samræmi við 26. gr.,
c) um upplýsingar um lögbæra yfirvaldið, sem ber ábyrgð á töku ákvörðunarinnar og sem getur veitt þær
upplýsingar, sem skipta máli, og sem senda má athugasemdir og spurningar til og upplýsingar um tímarammann
til að leggja fram athugasemdir og spurningar,
d) um eðli hugsanlegra ákvarðana eða drög að ákvörðun, liggi þau fyrir,
e) um upplýsingar, eftir því sem við á, sem varða tillögur að uppfærslu leyfis eða skilyrða fyrir leyfi,
f)

um tilgreiningu á tíma og stöðum þar sem þær upplýsingar, sem skipta máli, verða gerðar aðgengilegar eða
leiðir til þess að nálgast þær,

g) um upplýsingar um fyrirkomulagið á þátttöku almennings og samráði skv. 5. lið.
2.

Aðildarríkin skulu, innan viðeigandi tímamarka, tryggja að sá hluti almennings, sem málið varðar, hafi aðgang að
eftirfarandi:
a) í samræmi við landslöggjöf: helstu skýrslum og ráðleggingum, sem lögbært yfirvald eða lögbær yfirvöld hafa
fengið í hendur á þeim tíma þegar sá hluti almennings, sem málið varðar, var upplýstur í samræmi við 1. lið,
b) í samræmi við tilskipun 2003/4/EB: upplýsingum, öðrum en þeim sem um getur í 1. lið, sem skipta máli fyrir
ákvörðunina í samræmi við 5. gr. þessarar tilskipunar og sem verða einungis aðgengilegar eftir að sá hluti
almennings, sem málið varðar, hefur verið upplýstur í samræmi við 1. lið.

3.

Sá hluti almennings, sem málið varðar, skal eiga rétt á að leggja fram athugasemdir og álit til lögbærs yfirvalds áður
en ákvörðun er tekin.

4.

Taka verður tillit til niðurstaðnanna úr samráðinu sem haft er samkvæmt þessum viðauka við töku ákvörðunar.

5.

Aðildarríkin skulu ákveða nákvæma tilhögun við að upplýsa almenning (t.d. með því að koma upp auglýsingum
innan tiltekins radíuss eða með birtingu í dagblaði á viðkomandi stað) og með því að hafa samráð við þann hluta
almennings, sem málið varðar (t.d. skriflega eða með almennri könnun). Ákveða skal hæfilegan tímaramma fyrir
mismunandi stig og veita þannig nægan tíma til að upplýsa almenning og til að sá hluti almennings, sem málið
varðar, geti undirbúið sig og tekið skilvirkan þátt í töku ákvarðana í umhverfismálum sem falla undir þennan
viðauka.
______
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V. VIÐAUKI
Tæknileg ákvæði varðandi brennsluver

1. HLUTI
Viðmiðunarmörk fyrir losun fyrir brennsluver sem um getur í 2. mgr. 30. gr.

1.

Öll viðmiðunarmörk fyrir losun skal reikna við 273,15°K hita, 101,3 kPa þrýsting og eftir leiðréttingu fyrir
vatnsgufuinnihaldi úrgangsloftsins og við staðlað 6% O2-innihald fyrir eldsneyti í föstu formi, 3% fyrir brennsluver
önnur en gashverfla og gashreyfla sem nota fljótandi og loftkennt eldsneyti og 15% fyrir gashverfla og gashreyfla.

2.

Viðmiðunarmörk fyrir losun (mg/Nm3) á SO2 fyrir brennsluver sem nota eldsneyti í föstu formi eða fljótandi
eldsneyti, að undanskildum gashverflum og gashreyflum,
Heildarnafnvarmaafl (MW)

Kol og brúnkol og annað eldsneyti
í föstu formi

Lífmassi

Mór

Fljótandi eldsneyti

50–100

400

200

300

350

100–300

250

200

300

250

> 300

200

200

200

200

Brennsluver, sem nota eldsneyti í föstu formi, sem var veitt leyfi fyrir 27. nóvember 2002 eða sem rekstraraðilar
höfðu lagt fram fullgerða umsókn um leyfi fyrir fyrir þann dag, að því tilskildu að rekstur hafi hafist í verunum
eigi síðar en 27. nóvember 2003 og sem ekki eru starfræktar í meira en 1500 rekstrarstundir á ári sem hlaupandi
meðaltal yfir 5 ára tímabil, skulu háð viðmiðunarmörkum fyrir losun á SO2 sem nema 800 mg/Nm3.

Brennsluver, sem nota eldsneyti í föstu formi, sem var veitt leyfi fyrir 27. nóvember 2002 eða sem rekstraraðilar
höfðu lagt fram fullgerða umsókn um leyfi fyrir fyrir þann dag, að því tilskildu að rekstur hafi hafist í stöðvunum
eigi síðar en 27. nóvember 2003 og sem ekki eru starfræktar í meira en 1500 rekstrarstundir á ári sem hlaupandi
meðaltal yfir 5 ára tímabil, skulu háð viðmiðunarmörkum fyrir losun á SO2 sem nema 850 mg/Nm3 þegar um er
að ræða ver með heildarnafnvarmaafl sem fer ekki yfir 300 MW og 400 mg/Nm3 þegar um er að ræða ver með
heildarnafnvarmaafl meira en 300 MW.

Hluti brennsluvers, sem losar úrgangsloft sitt gegnum eina eða fleiri aðgreindar loftrásir innan sameiginlegs
reykháfs og sem er ekki starfrækt í meira en 1500 rekstrarstundir á ári sem hlaupandi meðaltal yfir 5 ára tímabil,
getur verið háð viðmiðunarmörkunum fyrir losun sem sett eru fram í undanfarandi tveimur málsgreinum með
tilliti til heildarnafnvarmaafls alls brennsluversins. Í slíkum tilvikum skal vakta losunina gegnum hverja loftrás
sérstaklega.

3.

Viðmiðunarmörk fyrir losun (mg/Nm3) á SO2 fyrir brennsluver sem nota loftkennt eldsneyti, að undanskildum
gashverflum og gashreyflum
Almennt
Fljótandi gas

35
5

Koksofnagas með lágt varmagildi

400

Gas með lágt varmagildi frá háofni

200

Brennsluver sem brenna gasi með lágt varmagildi frá gösun á leifum frá hreinsun og sem var veitt leyfi fyrir
27. nóvember 2002 eða sem rekstraraðilar höfðu lagt fram fullgerða umsókn um leyfi fyrir fyrir þann dag, að því
tilskildu að rekstur hafi hafist í verunum eigi síðar en 27. nóvember 2003, skulu háð viðmiðunarmörkum fyrir losun
á SO2 sem nema 800 mg/Nm3.
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Viðmiðunarmörk fyrir losun (mg/Nm3) á NOx fyrir brennsluver sem nota eldsneyti í föstu formi eða fljótandi
eldsneyti, að undanskildum gashverflum og gashreyflum
Heildarnafn
varmaafl (MW)

50–100

Kol og brúnkol og annað eldsneyti í föstu formi

Lífmassi og mór

300

Fljótandi eldsneyti

300

450

450 þegar um er að ræða brennslu á brúnkoladufti
100–300

200

250

200 (1)

> 300

200

200

150 (1)

Athugasemd:
(1)

Viðmiðunarmörkin fyrir losun eru 450 mg/Nm3 fyrir brennslu á eimingar- og ummyndunarleifum frá hreinsun á jarðolíu til
eigin notkunar í brennsluverum með heildarnafnvarmaafl sem fer ekki yfir 500 MW og sem var veitt leyfi fyrir 27. nóvember
2002 eða sem rekstraraðilar höfðu lagt fram fullgerða umsókn um leyfi fyrir fyrir þann dag, að því tilskildu að rekstur hafi
hafist í verunum eigi síðar en 27. nóvember 2003.

Brennsluver í efnaverksmiðjum, sem nota fljótandi leifar frá framleiðslu sem eldsneyti, sem ekki er markaðseldsneyti,
til eigin nota með heildarnafnvarmaafl sem fer ekki yfir 500 MW og var veitt leyfi fyrir 27. nóvember 2002 eða
sem rekstraraðilar höfðu lagt fram fullgerða umsókn um leyfi fyrir fyrir þann dag, að því tilskildu að rekstur hafi
hafist í verunum eigi síðar en 27. nóvember 2003, skulu háð viðmiðunarmörkum fyrir losun á NOx sem nema
450 mg/Nm3.

Brennsluver, sem nota eldsneyti í föstu formi eða fljótandi eldsneyti með heildarnafnvarmaafl sem fer ekki yfir
500 MW, sem var veitt leyfi fyrir 27. nóvember 2002 eða sem rekstraraðilar höfðu lagt fram fullgerða umsókn
um leyfi fyrir fyrir þann dag, að því tilskildu að rekstur hafi hafist í verunum eigi síðar en 27. nóvember 2003 og
sem ekki eru starfræktar í meira en 1500 rekstrarstundir á ári sem hlaupandi meðaltal yfir 5 ára tímabil, skulu háð
viðmiðunarmörkum fyrir losun á NOx sem nema 450 mg/Nm3.

Brennsluver, sem nota eldsneyti í föstu formi með heildarnafnvarmaafl yfir 500 MW og var veitt leyfi fyrir 1 júlí
1987 og sem ekki eru starfræktar í meira en 1500 rekstrarstundir á ári sem hlaupandi meðaltal yfir 5 ára tímabil,
skulu háð viðmiðunarmörkum fyrir losun á NOx sem nema 450 mg/Nm3.

Brennsluver, sem nota fljótandi eldsneyti með heildarnafnvarmaafl yfir 500 MW, sem var veitt leyfi fyrir
27. nóvember 2002 eða sem rekstraraðilar höfðu lagt fram fullgerða umsókn um leyfi fyrir fyrir þann dag, að því
tilskildu að rekstur hafi hafist í verunum eigi síðar en 27. nóvember 2003 og sem ekki eru starfræktar í meira en
1500 rekstrarstundir á ári sem hlaupandi meðaltal yfir 5 ára tímabil, skulu háð viðmiðunarmörkum fyrir losun á
NOx sem nema 400 mg/Nm3.

Hluti brennsluvers, sem losar úrgangsloft sitt gegnum eina eða fleiri aðgreindar loftrásir innan sameiginlegs
reykháfs og sem er ekki starfrækt í meira en 1500 rekstrarstundir á ári sem hlaupandi meðaltal yfir 5 ára tímabil,
getur verið háð viðmiðunarmörkunum fyrir losun sem sett eru fram í undanfarandi þremur málsgreinum með
tilliti til heildarnafnvarmaafls alls brennsluversins. Í slíkum tilvikum skal vakta losunina gegnum hverja loftrás
sérstaklega.

5.

Gashverflar (þ.m.t. samvinnsla með gashverfli (CCGT)) sem nota létta og meðallétta olíu sem fljótandi eldsneyti
skulu vera háðir viðmiðunarmörkum fyrir losun á NOx sem nema 90 mg/Nm3 og fyrir CO sem nema 100 mg/Nm3.

Gashverflar fyrir notkun í neyðartilvikum sem eru starfræktir í minna en 500 rekstrarstundir á ári falla ekki
undir viðmiðunarmörk fyrir losun sem sett eru fram í þessum lið. Rekstraraðili slíks vers skal skrá notkun í
rekstrarstundum.

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6.
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Viðmiðunarmörk (mg/Nm3) fyrir losun á NOx og CO fyrir gaskynt brennsluver
NOx

CO

Brennsluver sem brenna jarðgasi, að undanskildum gashverflum og gashreyflum

100

100

Brennsluver sem brenna gasi frá háofnum, gasi frá koksofnum eða gasi með
lágt varmagildi frá gösun á leifum frá hreinsun, að undanskildum gashverflum
og gashreyflum

200 (4)

—

Brennsluver sem brenna öðrum gastegundum, að undanskildum gashverflum
og gashreyflum

200 (4)

—

Gashverflar (þ.m.t. samvinnsla með gashverfli) sem nota jarðgas (1) sem
eldsneyti

50 (2) (3)

100

Gashverflar (þ.m.t. samvinnsla með gashverfli) sem nota aðrar gastegundir sem
eldsneyti

120

—

Gashreyflar

100

100

Athugasemd:
(1)
(2)

(3)

(4)

Jarðgas er náttúrlegt metan sem inniheldur ekki meira en 20% (miðað við rúmmál) af hvarftregum efnum og öðrum
efnisþáttum.
75 mg/Nm3 í eftirfarandi tilvikum þar sem nýtni gashverfilsins er ákvörðuð við grunnálagsskilyrði samkvæmt ISO-staðli:
i. gashverflar sem eru notaðir í samþættum varma- og raforkuvinnslukerfum þar sem heildarnýtnin er yfir 75%,
ii. gashverflar sem eru notaðir í samþættum verum þar sem árleg heildarnýtni raforku er yfir 55%,
iii. gashverflar sem knýja véldrif.
Fyrir gashverfla með einfalt vinnsluferli, sem falla ekki í einhvern þeirra flokka sem nefndir eru undir 2. athugasemd, en
hafa meiri nýtni en 35% – sem ákvörðuð er við grunnálagsskilyrði samkvæmt ISO-staðli – skulu viðmiðunarmörk fyrir
losun á NOx vera 50xη/35 þar sem η er nýtni gashverfilsins við grunnálagsskilyrði samkvæmt ISO-staðli, gefin upp sem
hundraðshluti.
300 mg/Nm3 fyrir slík brennsluver með heildarnafnvarmaafl sem fer ekki yfir 500 MW og sem var veitt leyfi fyrir
27. nóvember 2002 eða sem rekstraraðilar höfðu lagt fram fullgerða umsókn um leyfi fyrir fyrir þann dag, að því tilskildu að
rekstur hafi hafist í verunum eigi síðar en 27. nóvember 2003.

Fyrir gashverfla (þ.m.t. samvinnsla með gashverfli) gilda viðmiðunarmörkin fyrir losun NOx og CO, sem sett eru
fram í töflunni í þessum lið, aðeins við yfir 70% álag.
Fyrir gashverfla (þ.m.t. samvinnsla með gashverfli), sem var veitt leyfi fyrir 27. nóvember 2002 eða sem
rekstraraðilar höfðu lagt fram fullgerða umsókn um leyfi fyrir fyrir þann dag, að því tilskildu að rekstur hafi hafist
í verunum eigi síðar en 27. nóvember 2003 og sem ekki eru starfræktar í meira en 1500 rekstrarstundir á ári sem
hlaupandi meðaltal yfir 5 ára tímabil, eru viðmiðunarmörkin fyrir losun á NOx 150 mg/Nm3 þegar jarðgasi er
brennt og 200 mg/Nm3 þegar öðrum gastegundum eða fljótandi eldsneyti er brennt.
Hluti brennsluvers, sem losar úrgangsloft sitt gegnum eina eða fleiri aðgreindar loftrásir innan sameiginlegs
reykháfs og sem er ekki starfrækt í meira en 1500 rekstrarstundir á ári sem hlaupandi meðaltal yfir 5 ára tímabil,
getur verið háð viðmiðunarmörkunum fyrir losun sem sett eru fram í undanfarandi málsgrein með tilliti til
heildarnafnvarmaafls alls brennsluversins. Í slíkum tilvikum skal vakta losunina gegnum hverja loftrás sérstaklega.
Gashverflar og gashreyflar fyrir notkun í neyðartilvikum sem eru starfræktir í minna en 500 rekstrarstundir á ári
falla ekki undir viðmiðunarmörk fyrir losun sem sett eru fram í þessum lið. Rekstraraðili slíks vers skal skrá notkun
í rekstrarstundum.
7.

Viðmiðunarmörk fyrir losun (mg/Nm3) á ryki fyrir brennsluver sem nota eldsneyti í föstu formi eða fljótandi
eldsneyti, að undanskildum gashverflum og gashreyflum

Heildarnafnvarmaafl (MW)

Kol og brúnkol og annað
eldsneyti í föstu formi

Lífmassi og mór

Fljótandi eldsneyti (1)

50–100

30

30

30

100–300

25

20

25

> 300

20

20

20

Athugasemd:
(1)

Viðmiðunarmörkin fyrir losun eru 50 mg/Nm3 fyrir brennslu á eimingar- og ummyndunarleifum frá hreinsun á jarðolíu til
eigin notkunar í brennsluverum sem var veitt leyfi fyrir 27. nóvember 2002 eða sem rekstraraðilar höfðu lagt fram fullgerða
umsókn um leyfi fyrir fyrir þann dag, að því tilskildu að rekstur hafi hafist í verunum eigi síðar en 27. nóvember 2003.
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8.

15.10.2015

Viðmiðunarmörk fyrir losun (mg/Nm3) á ryki fyrir brennsluver sem nota loftkennt eldsneyti, að undanskildum
gashverflum og gashreyflum
Almennt

5

Háofnagas

10

Gas sem fellur til í stáliðnaði og hægt er að nota annars staðar

30

2. HLUTI
Viðmiðunarmörk fyrir losun fyrir brennsluver sem um getur í 3. mgr. 30. gr.
1.

Öll viðmiðunarmörk fyrir losun skal reikna við 273,15 K hita, 101,3 kPa þrýsting og eftir leiðréttingu fyrir
vatnsgufuinnihaldi úrgangsloftsins og við staðlað 6% O2-innihald fyrir eldsneyti í föstu formi, 3% fyrir brennsluver
önnur en gashverfla og gashreyfla sem nota fljótandi og loftkennt eldsneyti og 15% fyrir gashverfla og gashreyfla.
Þegar um er að ræða samvinnslu með gashverfli með viðbótarbrennslu getur lögbært yfirvald ákvarðað staðlaða
O2-innihaldið með tilliti til sérstakra eiginleika viðkomandi stöðvar.

2.

Viðmiðunarmörk fyrir losun (mg/Nm3) á SO2 fyrir brennsluver sem nota eldsneyti í föstu formi eða fljótandi
eldsneyti, að undanskildum gashverflum og gashreyflum,
Heildarnafn
varmaafl (MW)

Kol og brúnkol og annað eldsneyti í
föstu formi

Lífmassi

Fljótandi
eldsneyti

Mór

50–100

400

200

300

350

100–300

200

200

300

200

250 þegar um er að ræða
brennslu á svifbeði
> 300

150

150

150

200 þegar um er að ræða brennslu
á svifbeði í hringrás eða undir
þrýstingi

3.

150

200 þegar um er að ræða
brennslu á svifbeði

Viðmiðunarmörk fyrir losun (mg/Nm3) á SO2 fyrir brennsluver sem nota loftkennt eldsneyti, að undanskildum
gashverflum og gashreyflum
Almennt

35

Fljótandi gas

4.

5

Koksofnagas með lágt varmagildi

400

Gas með lágt varmagildi frá háofni

200

Viðmiðunarmörk fyrir losun (mg/Nm3) á NOx fyrir brennsluver sem nota eldsneyti í föstu formi eða fljótandi
eldsneyti, að undanskildum gashverflum og gashreyflum
Heildarnafnvarmaafl
(MW)

50–100

Kol og brúnkol og annað eldsneyti í föstu formi

300

Lífmassi og mór

Fljótandi
eldsneyti

250

300

400 þegar um er að ræða brennslu á
brúnkoladufti
100–300

200

200

150

> 300

150

150

100

200 þegar um er að ræða brennslu á
brúnkoladufti
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5.

Nr. 63/1897

Gashverflar (þ.m.t. samvinnsla með gashverfli (CCGT)) sem nota létta og meðallétta olíu sem fljótandi eldsneyti
skulu vera háðir viðmiðunarmörkum fyrir losun á NOx sem nema 50 mg/Nm3 og fyrir CO sem nema 100 mg/Nm3.
Gashverflar fyrir notkun í neyðartilvikum sem eru starfræktir í minna en 500 rekstrarstundir á ári falla ekki
undir viðmiðunarmörk fyrir losun sem sett eru fram í þessum lið. Rekstraraðili slíks vers skal skrá notkun í
rekstrarstundum.

6.

Viðmiðunarmörk (mg/Nm3) fyrir losun á NOx og CO fyrir gaskynt brennsluver
NOx

Brennsluver önnur en gashverflar og gashreyflar
Gashverflar (þ.m.t. samvinnsla með gashverfli)
Gashreyflar

CO

100

100

50 (1)

100

75

100

Athugasemd:
(1)

Fyrir gashverfla með einfalt vinnsluferli sem hafa meiri nýtni en 35% – sem ákvörðuð er við grunnálagsskilyrði samkvæmt
ISO-staðli – skulu viðmiðunarmörk fyrir losun á NOx vera 50xη/35 þar sem η er nýtni gashverfilsins við grunnálagsskilyrði
samkvæmt ISO-staðli, gefin upp sem hundraðshluti.

Fyrir gashverfla (þ.m.t. samvinnsla með gashverfli) gilda viðmiðunarmörkin fyrir losun NOx og CO, sem sett eru
fram í þessum lið, aðeins við yfir 70% álag.
Gashverflar og gashreyflar fyrir notkun í neyðartilvikum sem eru starfræktir í minna en 500 rekstrarstundir á ári
falla ekki undir viðmiðunarmörk fyrir losun sem sett eru fram í þessum lið. Rekstraraðili slíks vers skal skrá notkun
í rekstrarstundum.
7.

Viðmiðunarmörk fyrir losun (mg/Nm3) á ryki fyrir brennsluver sem nota eldsneyti í föstu formi eða fljótandi
eldsneyti, að undanskildum gashverflum og gashreyflum
Heildarnafnvarmaafl (MW)

50–300

20

> 300

10
20 fyrir lífmassa og mó

8.

Viðmiðunarmörk fyrir losun (mg/Nm3) á ryki fyrir brennsluver sem nota loftkennt eldsneyti, að undanskildum
gashverflum og gashreyflum
Almennt

5

Háofnagas

10

Gas sem fellur til í stáliðnaði og hægt er að nota annars staðar

30

3. HLUTI
Vöktun losunar
1.

Mæla skal samfellt styrk SO2, NOx og ryks í úrgangslofti frá hverju brennsluveri með heildarnafnvarmaafl
100 MW eða meira.
Styrk CO í úrgangslofti frá hverju brennsluveri sem brennir loftkenndu eldsneyti með heildarnafnvarmaafl
100 MW eða meira skal mæla samfellt.

2.

Lögbært yfirvald getur ákveðið að krefjast ekki þeirra samfelldu mælinga, sem um getur í 1. lið, í eftirfarandi
tilvikum:
a) þegar um er að ræða brennsluver með líftíma sem nær ekki 10 000 rekstrarstundum,
b) fyrir SO2 og ryk frá brennsluverum sem brenna jarðgasi,
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c) fyrir SO2 frá brennsluverum sem brenna olíu með þekktu brennisteinsinnihaldi í tilvikum þar sem ekki er neinn
búnaður til hreinsunar brennisteins úr úrgangslofti,

d) fyrir SO2 frá brennsluverum sem brenna lífmassa ef rekstraraðilinn getur sannað að losun SO2 fari ekki við
neinar kringumstæður yfir uppgefin viðmiðunarmörk fyrir losun.

3.

Þar sem samfelldra mælinga er ekki krafist skal krafist mælinga á SO2, NOx, og ryki og fyrir gaskynt ver einnig á
CO á minnst 6 mánaða fresti.

4.

Fyrir brennsluver sem brenna kolum eða brúnkolum skal mæla heildarlosun á kvikasilfri minnst einu sinni á ári.

5.

Sem annan valkost við mælingarnar á SO2 og NOx, sem um getur í 3. lið, er heimilt að nota aðrar aðferðir,
sannprófaðar og samþykktar af lögbæru yfirvaldi, til að ákvarða losun á SO2 og NOx. Slíkar aðferðir skulu
vera í samræmi við viðkomandi staðla Staðlasamtaka Evrópu eða, ef þeir eru ekki fáanlegir, staðla Alþjóðlegu
staðlasamtakanna, landsbundna staðla eða aðra alþjóðlega staðla sem tryggja að gögn séu af sambærilegum
vísindalegum gæðum.

6.

Lögbæru yfirvaldi skal tilkynnt um það ef allt önnur tegund eldsneytis er notuð í verinu en áður eða vinnslumáta
þess er breytt umtalsvert. Lögbært yfirvald skal skera úr um hvort kröfur um vöktun, sem mælt er fyrir um í 1. til
4. lið, teljist enn fullnægjandi eða hvort nauðsynlegt sé að breyta þeim.

7.

Samfelldu mælingarnar, sem gerðar eru í samræmi við 1. lið, skulu ná til mælinga á súrefnisinnihaldi, hita,
þrýstingi og vatnsgufuinnihaldi úrgangsloftsins. Samfelldu mælingarnar á innihaldi vatnsgufu í úrgangslofti eru
ekki nauðsynlegar að því tilskildu að sýni úrgangslofts sé þurrkað áður en efnagreiningar fara fram.

8.

Sýnatökur og greiningar á viðkomandi mengandi efnum og mælingar á vinnslubreytum sem og gæðatrygging
fyrir sjálfvirk mælikerfi og viðmiðunarmæliaðferðir til að kvarða þessi kerfi skulu fara fram í samræmi við staðla
Staðlasamtaka Evrópu. Ef CEN-staðlar eru ekki fáanlegir skulu staðlar Alþjóðlegu staðlasamtakanna, landsbundnir
staðlar eða aðrir alþjóðlegir staðlar, sem tryggja að gögnin verði vísindalega jafn traust, gilda.

Sjálfvirku mælikerfin skulu vera háð eftirliti þannig að gerðar séu samhliða mælingar samkvæmt tilvísunar
aðferðunum minnst einu sinni á ári.

Rekstraraðilinn skal upplýsa lögbært yfirvald um niðurstöðurnar úr athugunum á sjálfvirku mælikerfunum.

9.

Að því er varðar viðmiðunarmörkin fyrir losun skulu gildin fyrir 95% öryggisbil einstakra mæliniðurstaðna ekki
fara yfir eftirfarandi hundraðshluta viðmiðunarmarkanna fyrir losun:
Kolsýringur

10%,

Brennisteinsdíoxíð

20%,

Köfnunarefnisoxíð

20%,

Ryk

30%,

10. Fullgilt klukkustundar- og dagsmeðalgildi skulu ákvörðuð út frá mældum og fullnægjandi klukkustundarmeðalgildum
að frádregnu gildinu fyrir öryggisbilið sem er tilgreint í 9. lið.

Allir dagar þar sem fleiri en þrjú klukkustundarmeðalgildi eru ógild sökum bilunar eða viðhalds á sjálfvirka
mælikerfinu skulu ógiltir. 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 sjálfvirka mælikerfisins.

11. Þegar um er að ræða ver sem þurfa að fylgja hlutfalli brennisteinshreinsunar, sem um getur í 31. gr., skal einnig
fylgjast reglulega með brennisteinsinnihaldi eldsneytisins sem brennt er í brennsluverinu. Upplýsa skal lögbær
yfirvöld um umtalsverðar breytingar á gerð eldsneytisins sem notað er.
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4. HLUTI
Mat á samræmi við viðmiðunarmörk fyrir losun
1.

Þegar um er að ræða samfelldar mælingar skal líta svo á að farið sé að viðmiðunarmörkunum fyrir losun, sem
sett eru fram í 1. og 2. hluta, ef matið á niðurstöðunum, sem varða rekstrarstundir innan almanaksárs, sýnir að öll
eftirfarandi skilyrði hafi verið uppfyllt:
a) engin fullgilt mánaðarleg meðalgildi fara yfir viðkomandi viðmiðunarmörk fyrir losun sem sett eru fram í 1.
og 2. hluta,
b) engin fullgilt dagsmeðalgildi fara yfir 110% af viðkomandi viðmiðunarmörkum fyrir losun sem sett eru fram
í 1. og 2. hluta,
c) þegar um er að ræða brennsluver sem er aðeins samsett af kötlum sem nota kol með heildarnafnvarmaafl undir
50 MW: engin fullgilt dagsmeðalgildi fara yfir 150% af viðkomandi viðmiðunarmörkum fyrir losun sem sett
eru fram í 1. og 2. hluta,
d) 95% allra fullgiltra klukkustundarmeðalgilda yfir árið eru jöfn eða undir 200% af viðkomandi viðmiðunar
mörkum fyrir losun sem sett eru fram í 1. og 2. hluta.
Fullgiltu meðalgildin eru ákvörðuð eins og sett er fram í 10. lið 3. hluta.
Að því er varðar útreikning á meðallosunargildum skulu gildin sem mælast á tímabilunum, sem um getur í 5. og 6.
mgr. 30 gr. og 37. gr., sem og á ræsingar- og stöðvunartímabilunum ekki talin með.

2.

Þar sem ekki er krafist samfelldra mælinga skal líta svo á að farið sé að viðmiðunarmörkunum, sem sett eru fram
í 1. og 2. hluta, ef niðurstöður hverrar mælingasyrpu eða annarra aðferða, sem skilgreindar eru og ákvarðaðar í
samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um af hálfu lögbærra yfirvalda, fara ekki yfir viðmiðunarmörkin fyrir
losun.
5. HLUTI
Lágmarkshlutfall brennisteinshreinsunar

1.

Lágmarkshlutfall brennisteinshreinsunar fyrir brennsluver sem um getur í 2. mgr. 30. gr.
Lágmarkshlutfall brennisteinshreinsunar
Heildarnafnvarmaafl (MW)

Ver sem var veitt leyfi fyrir 27. nóvember 2002 eða sem
rekstraraðilar höfðu lagt fram fullgerða umsókn um leyfi fyrir
fyrir þann dag, að því tilskildu að það hafi hafið starfsemi eigi
síðar en 27. nóvember 2003

Önnur ver

50–100

80%

92%

100–300

90%

92%

> 300

96% (1)

96%

Athugasemd:
(1)

2.

Fyrir brennsluver sem brenna olíuleirsteini er lágmarkshlutfall brennisteinshreinsunar 95%.

Lágmarkshlutfall brennisteinshreinsunar fyrir brennsluver sem um getur í 3. mgr. 30. gr.
Heildarnafnvarmaafl (MW)

Lágmarkshlutfall brennisteinshreinsunar

50–100

93%

100–300

93%

> 300

97%

Nr. 63/1900

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. HLUTI
Samræmi við hlutfall brennisteinshreinsunar
Lágmarkshlutfall brennisteinshreinsunar, sem sett er fram í 5. hluta þessa viðauka, skal gilda sem mánaðarlegt
meðalgildi.
7. HLUTI
Meðalviðmiðunarmörk fyrir losun fyrir brennsluver innan hreinsunarstöðvar sem brenna
margs konar eldsneyti
Meðalviðmiðunarmörk fyrir losun (mg/Nm3) á SO2 fyrir brennsluver innan hreinsunarstöðvar sem brenna margs
konar eldsneyti, að undanskildum gashverflum og gashreyflum, sem nota eimingar- og ummyndunarleifar frá
hreinsun jarðolíu til eigin nota, eingöngu eða ásamt öðru eldsneyti:
a) fyrir brennsluver sem var veitt leyfi fyrir 27. nóvember 2002 eða sem rekstraraðilar höfðu lagt fram fullgerða
umsókn um leyfi fyrir fyrir þann dag, að því tilskildu að það hafi hafið starfsemi eigi síðar en 27. nóvember
2003: 1000 mg/Nm3,
b) fyrir önnur brennsluver: 600 mg/Nm3.
Þessi viðmiðunarmörk fyrir losun skal reikna við 273,15 K hita, 101,3 kPa þrýsting og eftir leiðréttingu fyrir
vatnsgufuinnihaldi úrgangsloftsins og við staðlað 6% O2-innihald fyrir eldsneyti í föstu formi, 3% fyrir fljótandi og
loftkennt eldsneyti.
______
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VI. VIÐAUKI
Tæknileg ákvæði varðandi sorpbrennslustöðvar og sorpsambrennslustöðvar

1. HLUTI
Skilgreiningar
Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

a) „starfandi sorpbrennslustöð“: einhver af eftirfarandi::

i.

sorpbrennslustöð sem var í rekstri og hafði leyfi í samræmi við gildandi Sambandslög fyrir 28. desember 2002,

ii. sorpbrennslustöð sem veitt var leyfi eða var skráð til sorpbrennslu og hafði leyfi sem var veitt fyrir
28. desember 2002 í samræmi við gildandi Sambandslög, enda hafi starfsemi stöðvarinnar hafist eigi síðar en
28. desember 2003,

iii. sorpbrennslustöð sem, að því er varðar lögbært yfirvald, hafði lagt fram fullgilda umsókn um leyfi fyrir
28. desember 2002, enda hafi starfsemi stöðvarinnar hafist eigi síðar en 28. desember 2004,

b) „ný sorpbrennslustöð“: hvers konar sorpbrennslustöð sem ekki fellur undir a-lið.

2. HLUTI
Jafngildisstuðlar fyrir fjölklóruð díbensódíoxín og díbensófúrön
Við ákvörðun á heildarstyrk díoxína og fúrana skal margfalda massastyrk eftirfarandi fjölklóruðu díbensódíoxína og
díbensófúrana með eftirfarandi jafngildisstuðlum áður en lagt er saman:
Eiturjafngildisstuðull

2,3,7,8 — tetraklórdíbensódíoxín (TCDD)

1

1,2,3,7,8 — pentaklórdíbensódíoxín (PeCDD)

0,5

1,2,3,4,7,8 — hexaklórdíbensódíoxín (HxCDD)

0,1

1,2,3,6,7,8 — hexaklórdíbensódíoxín (HxCDD)

0,1

1,2,3,7,8,9 — hexaklórdíbensódíoxín (HxCDD)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 — heptalórdíbensódíoxín (HpCDD)

0,01

Oktaklórdíbensódíoxín (OCDD)

0,001

2,3,7,8 — tetraklórdíbensófúran (TCDF)

0,1

2,3,4,7,8 — pentaklórdíbensófúran (PeCDF)

0,5

1,2,3,7,8 — pentaklórdíbensófúran (PeCDF)

0,05

1,2,3,4,7,8 — hexaklórdíbensófúran (HxCDF)

0,1

1,2,3,6,7,8 — hexaklórdíbensófúran (HxCDF)

0,1

1,2,3,7,8,9 — hexaklórdíbensófúran (HxCDF)

0,1

2,3,4,6,7,8 — hexaklórdíbensófúran (HxCDF)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 — heptaklórdíbensófúran (HpCDF)

0,01

1,2,3,4,7,8,9 — heptaklórdíbensófúran (HpCDF)

0,01

Oktaklórdíbensófúran (OCDF)

0,001
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3. HLUTI
Viðmiðunarmörk fyrir losun út í andrúmsloft fyrir sorpbrennslustöðvar
1.

Öll viðmiðunarmörk fyrir losun skal reikna við 273,15 K hita, 101,3 kPa þrýsting og eftir leiðréttingu fyrir
vatnsgufuinnihaldi úrgangsloftsins.
Þau eru stöðluð við 11% súrefni í úrgangslofti, nema þegar um er að ræða brennslu á jarðolíuúrgangi eins og
skilgreint er í 3. lið 3. gr. tilskipunar 2008/98/EB þegar þau eru stöðluð við 3% súrefni, og í þeim tilvikum sem
um getur í lið 2.7 í 6. hluta.

1.1. Dagsmeðaltöl viðmiðunarmarka fyrir losun eftirfarandi mengandi efna (mg/Nm3)
Heildarryk

10

Loftkennd og gufukennd lífræn efni, gefin upp sem heildarmagn lífræns kolefnis (TOC)

10

Vetnisklóríð (HCl)

10

Vetnisflúoríð (HF)

1

Brennisteinsdíoxíð (SO2)

50

Köfnunarefnismónoxíð (NO) og köfnunarefnisdíoxíð (NO2), gefin upp sem köfnunarefnisdíoxíð
fyrir starfandi sorpbrennslustöðvar með nafnafköst yfir 6 tonnum á klukkustund eða nýjar
sorpbrennslustöðvar

200

Köfnunarefnismónoxíð (NO) og köfnunarefnisdíoxíð (NO2), gefin upp sem köfnunarefnisdíoxíð
fyrir starfandi sorpbrennslustöðvar með nafnafköst 6 tonn á klukkustund eða minna

400

1.2. 30 mínútna meðaltöl viðmiðunarmarka fyrir losun eftirfarandi mengandi efna (mg/Nm3)
(100%) A

(97%) B

Heildarryk

30

10

Loftkennd og gufukennd lífræn efni, gefin upp sem heildarmagn lífræns kolefnis
(TOC)

20

10

Vetnisklóríð (HCl)

60

10

Vetnisflúoríð (HF)

4

2

Brennisteinsdíoxíð (SO2)

200

50

Köfnunarefnismónoxíð (NO) og köfnunarefnisdíoxíð (NO2), gefin upp sem
köfnunarefnisdíoxíð fyrir starfandi sorpbrennslustöðvar með nafnafköst yfir
6 tonnum á klukkustund eða nýjar sorpbrennslustöðvar

400

200

1.3. Meðalviðmiðunarmörk (mg/Nm3) fyrir losun á eftirfarandi þungmálmum yfir sýnatökutíma að lágmarki
30 mínútur og að hámarki 8 klukkustundir
Kadmíum og efnasambönd þess, gefin upp sem kadmíum (Cd)

Samtals: 0,05

Þallíum og efnasambönd þess, gefin upp sem þallíum (Tl)
Kvikasilfur og efnasambönd þess, gefin upp sem kvikasilfur (Hg)
Antímon og efnasambönd þess, gefin upp sem antímon (Sb)

0,05
Samtals: 0,5

Arsen og efnasambönd þess, gefin upp sem arsen (As)
Blý og efnasambönd þess, gefin upp sem blý (Pb)
Króm og efnasambönd þess, gefin upp sem króm (Cr)
Kóbalt og efnasambönd þess, gefin upp sem kóbalt (Co)
Kopar og efnasambönd hans, gefin upp sem kopar (Cu)
Mangan og efnasambönd þess, gefin upp sem mangan (Mn)
Nikkel og efnasambönd þess, gefin upp sem nikkel (Ni)
Vanadíum og efnasambönd þess, gefin upp sem vanadíum (Cd)
Þessi meðalgildi taka einnig til losunar á viðeigandi þungmálmum og efnasamböndum þeirra í loftkenndu og
eimkenndu formi.

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1.4. Meðalviðmiðunarmörk (ng/Nm3) fyrir losun á díoxíni og fúrani yfir sýnatökutíma að lágmarki 6 klukkustundir
og að hámarki 8 klukkustundir. Viðmiðunarmörkin fyrir losun vísa til heildarstyrks díoxína og fúrana sem er
reiknaður í samræmi við 2. hluta.
Díoxín og fúrön

0,1

1.5. Viðmiðunarmörk (mg/Nm3) fyrir losun kolsýrings (CO) í úrgangslofti:
a)

50 sem dagsmeðalgildi,

b)

100 sem 30 mínútna meðalgildi,

c)

150 sem 10 mínútna meðalgildi.
Lögbært yfirvald getur heimilað undanþágur frá viðmiðunarmörkunum fyrir losun sem sett eru fram í þessum
lið fyrir sorpbrennslustöðvar sem nota svifbeðstækni, að því tilskildu að í leyfinu séu sett viðmiðunarmörk fyrir
losun kolsýrings sem eru ekki hærri en 100 mg/Nm3 sem klukkustundarmeðaltal.

2.

Viðmiðunarmörk fyrir losun sem gilda við aðstæðurnar sem lýst er í 6. mgr. 46. gr. og 47. gr.
Heildarrykmagn losunar út í andrúmsloft frá sorpbrennslustöð skal undir engum kringumstæðum fara yfir
150 mg/Nm3, gefið upp sem 30 mínútna meðaltal. Ekki skal fara yfir viðmiðunarmörkin fyrir losun heildarmagns
lífræns kolefnis og kolsýrings út í andrúmsloft sem sett eru fram í lið 1.2 og b-lið liðar 1.5.

3.

Aðildarríkjunum er heimilt að mæla fyrir um reglur sem gilda um undanþágurnar sem kveðið er á um í þessum
hluta.
4. HLUTI
Ákvörðun á viðmiðunarmörkum fyrir losun í andrúmsloft fyrir sambrennslu úrgangs

1.

Beita skal eftirfarandi formúlu (blöndunarreglu) þegar sérstök viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun „C“ hafa ekki
verið sett fram í töflu í þessum hluta.
Viðmiðunarmörkin fyrir losun fyrir hvert viðkomandi mengandi efni og kolsýring í úrgangslofti, sem myndast
við sambrennslu úrgangs, skal reikna á eftirfarandi hátt:
Vúrgangur × Cúrgangur + Vvinnsla × Cvinnsla

Vúrgangur + Vvinnsla
			
Vúrgangur:

=C

rúmmál úrgangslofts sem myndast við brennslu á úrgangi sem aðeins er ákvarðað út frá úrgangi með
lægsta varmagildi sem tilgreint er í leyfinu og umreiknað við skilyrðin sem tilgreind eru í þessari
tilskipun.
Ef varminn, sem losnar við brennslu hættulegs úrgangs, er minni en 10% af heildarvarmanum sem
losnar í stöðinni skal Vúrgangur reiknað út frá (fræðilegu) magni úrgangs sem við brennslu myndi
samsvara 10% af losuðum varma við fasta heildarlosun varma.

Cúrgangur:

viðmiðunarmörk fyrir losun fyrir sorpbrennslustöðvar sem sett eru fram í 3. hluta

Vvinnsla:

rúmmál úrgangslofts sem myndast við vinnslu stöðvarinnar, að meðtalinni brennslu leyfilegs
eldsneytis sem venjulega er notað í stöðinni (að undanskildum úrgangi), sem er ákvarðað
á grundvelli þess súrefnisinnihalds sem staðla verður losunina við eins og sett er fram í lögum
Sambandsins eða landslögum. Ef engin löggjöf er til um þessa gerð stöðvar verður að miða við
raunverulegt súrefnisinnihald í úrgangsloftinu án þess að þynna það með viðbótarlofti sem er ekki
nauðsynlegt fyrir vinnsluna.

Cvinnsla:

viðmiðunarmörk fyrir losun eins og þau eru sett fram í þessum hluta fyrir tilgreinda iðnaðarstarfsemi
eða, ef slík gildi liggja ekki fyrir, viðmiðunarmörk fyrir losun frá stöðvum sem uppfylla skilyrði
landslaga og stjórnsýslufyrirmæla um slíkar stöðvar þegar þær brenna eldsneyti sem venjulega
er leyft (að undanskildum úrgangi). Ef engar slíkar ráðstafanir eru fyrir hendi skal miða við
viðmiðunarmörkin fyrir losun sem sett eru fram í leyfinu. Ef engin slík viðmiðunarmörk eru fyrir
hendi í leyfinu eru raunverulegir massastyrkleikar notaðir.
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viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun við súrefnisinnihald sem sett er fram í þessum hluta fyrir tiltekna
iðnaðarstarfsemi og tilgreind mengandi efni eða, ef slík gildi eru ekki fyrir hendi, viðmiðunarmörk
fyrir heildarlosun sem koma í stað viðmiðunarmarkanna fyrir losun sem sett eru fram í tilgreindum
viðaukum við þessa tilskipun. Heildarsúrefnisinnihaldið, sem kemur í stað súrefnisinnihaldsins
sem notað er við stöðlun, er reiknað út á grundvelli framangreinds innihalds með hliðsjón af
hlutarúmmálinu.
Öll viðmiðunarmörk fyrir losun skal reikna við 273,15 K hita, 101,3 kPa þrýsting og eftir leiðréttingu
fyrir vatnsgufuinnihaldi úrgangsloftsins.

Aðildarríkjunum er heimilt að mæla fyrir um reglur sem gilda um undanþágurnar sem kveðið er á um í þessum
hluta.
2.

Sérákvæði fyrir sementsofna þar sem úrgangur er sambrenndur

2.1. Viðmiðunarmörkin fyrir losun sem sett eru fram í liðum 2.2 og 2.3 gilda sem dagsmeðalgildi fyrir heildarryk, HCl,
HF, NOx, SO2 og heildarmagn lífræns kolefnis (fyrir samfelldar mælingar), sem meðalgildi yfir sýnatökutíma að
lágmarki 30 mínútur og að hámarki 8 klukkustundir fyrir þungmálma og sem meðalgildi yfir sýnatökutíma að
lágmarki 6 klukkustundir og að hámarki 8 klukkustundir fyrir díoxín og fúrön.
Öll gildi eru stöðluð við 10% súrefni.
Einungis er þörf á 30 mínútna meðalgildum með tilliti til útreiknings á dagsmeðalgildum.
2.2. C – viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun (mg/Nm3 nema fyrir díoxín og fúrön) fyrir eftirfarandi mengandi efni
Mengandi efni

C

Heildarryk

30

HCl

10

HF

1

NOx

500 (1)

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

Díoxín og fúrön (ng/Nm3)

0,1

(1) Til 1. janúar 2016 geta lögbær yfirvöld heimilað undanþágur frá viðmiðunarmörkunum fyrir NOx fyrir
Lepol-ofna og langa hverfiofna, að því tilskildu að í leyfinu séu sett viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun á
NOx sem eru ekki hærri en 800 mg/Nm3.
2.3. C – viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun (mg/Nm3) á SO2 og heildarmagni lífræns kolefnis
Mengunarefni

C

SO2

50

Heildarmagn lífræns kolefnis

10

Lögbært yfirvald getur veitt undanþágur frá viðmiðunarmörkum fyrir losun sem sett eru fram í þessum lið í þeim
tilvikum þar sem heildarmagn lífræns kolefnis og SO2 er ekki vegna sambrennslu úrgangs.
2.4. C- viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun á CO
Lögbært yfirvald getur sett viðmiðunarmörk fyrir losun á CO.
3.

Sérákvæði fyrir sambrennsluver fyrir úrgang

3.1. Cvinnsla, gefið upp sem dagsmeðalgildi (mg/Nm3), sem gildir fram að dagsetningunni sem sett er fram í 5. mgr. 82. gr.
Fyrir ákvörðun á heildarnafnvarmaafli brennsluvera skal samlegðarreglan eins og hún er skilgreind í 29. gr. gilda.
Einungis er þörf á 30 mínútna meðalgildum með tilliti til útreiknings á dagsmeðalgildum.
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Cvinnsla fyrir eldsneyti í föstu formi að undanskildum lífmassa (O2-innihald 6%):
Mengandi efni

< 50 MWth

50–100 MWth

100 til 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

850

200

200

NOx

—

400

200

200

Ryk

50

50

30

30

Cvinnsla fyrir lífmassa (O2-innihald 6%):
Mengandi efni

< 50 MWth

50 til 100 MWth

100 til 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

200

200

200

NOx

—

350

300

200

Ryk

50

50

30

30

Cvinnsla fyrir fljótandi eldsneyti (O2-innihald 3%):
Mengandi efni

< 50 MWth

SO2

50 til 100 MWth

—

100 til 300 MWth

850

> 300 MWth

400 til 200,

200

(línuleg minnkun frá 100 í 300 MWth)
NOx

—

400

200

200

Ryk

50

50

30

30

3.2. Cvinnsla, gefið upp sem dagsmeðalgildi (mg/Nm3), sem gildir frá dagsetningunni sem sett er fram í 6. mgr. 82. gr.
Fyrir ákvörðun á heildarnafnvarmaafli brennsluvera skal samlegðarreglan eins og hún er skilgreind í 29. gr. gilda.
Einungis er þörf á 30 mínútna meðalgildum með tilliti til útreiknings á dagsmeðalgildum.
3.2.1. Cvinnsla fyrir brennsluver sem um getur í 2. mgr. 30. gr., að undanskildum gashverflum og gashreyflum
Cvinnsla fyrir eldsneyti í föstu formi að undanskildum lífmassa (O2-innihald 6%):
Mengandi efni

< 50 MWth

50–100 MWth

100 til 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

400 fyrir mó: 300

200

200

NOx

—

300

200

200

25

20

fyrir brúnkoladuft 400
Ryk

50

30

fyrir mó: 20
Cvinnsla fyrir lífmassa (O2-innihald 6%):
Mengandi efni

< 50 MWth

50 til 100 MWth

100 til 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

200

200

200

NOx

—

300

250

200

Ryk

50

30

20

20

Cvinnsla fyrir fljótandi eldsneyti (O2-innihald 3%):
Mengandi efni

< 50 MWth

50 til 100 MWth

100 til 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

350

250

200

NOx

—

400

200

150

Ryk

50

30

25

20
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3.2.2. Cvinnsla fyrir brennsluver sem um getur í 3. mgr. 30. gr., að undanskildum gashverflum og gashreyflum
Cvinnsla fyrir eldsneyti í föstu formi að undanskildum lífmassa (O2-innihald 6%):
Mengandi efni < 50 MWth

SO2

50–100 MWth

—

NOx

100 til 300 MWth

400

> 300 MWth

200

150

fyrir mó: 300 fyrir mó: 300, nema þegar
um er að ræða brennslu á
svifbeði: 250

fyrir brennslu á svifbeði í hringrás eða
undir þrýstingi eða, þegar um er að ræða
brennslu á mó, fyrir alla brennslu á
svifbeði: 200

—

300

200

150

fyrir mó: 250
Ryk

50

fyrir brennslu á brúnkoladufti: 200

20

20

10
fyrir mó: 20

Cvinnsla fyrir lífmassa (O2-innihald 6%):
Mengandi efni

< 50 MWth

50 til 100 MWth

100 til 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

200

200

150

NOx

—

250

200

150

Ryk

50

20

20

20

Cvinnsla fyrir fljótandi eldsneyti (O2-innihald 3%):
Mengandi efni

< 50 MWth

50 til 100 MWth

100 til 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

350

200

150

NOx

—

300

150

100

Ryk

50

20

20

10

3.3. C — viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun þungmálma (mg/Nm3), gefin upp sem meðalgildi yfir sýnatökutíma að
lágmarki 30 mínútur og að hámarki 8 klukkustundir (O2-innihald 6% fyrir eldsneyti í föstu formi og 3% fyrir
fljótandi eldsneyti)
Mengandi efni

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

3.4. C — viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun (ng/Nm3) á díoxínum og fúrönum, gefin upp sem meðalgildi mælt yfir
sýnatökutíma að lágmarki 6 klukkustundir og að hámarki 8 klukkustundir (O2-innihald 6% fyrir eldsneyti í föstu
formi og 3% fyrir fljótandi eldsneyti)
Mengandi efni

Díoxín og fúrön

4.

C

0,1

Sérákvæði fyrir sorpsambrennslustöðvar í iðngreinum sem ekki falla undir 2. og 3. lið í þessum hluta
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4.1. C — viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun (ng/Nm3) á díoxínum og fúrönum, gefin upp sem meðalgildi mælt yfir
sýnatökutíma að lágmarki 6 klukkustundir og að hámarki 8 klukkustundir:
Mengandi efni

C

Díoxín og fúrön

0,1

4.2. C — viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun (mg/Nm3) þungmálma, gefin upp sem meðalgildi yfir sýnatökutíma að
lágmarki 30 mínútur og að hámarki 8 klukkustundir:

Mengandi efni

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

5. HLUTI
Viðmiðunarmörk fyrir losun skólps frá hreinsun úrgangslofts
Viðmiðunarmörk fyrir losun á ósíuðum sýnum
(mg/l nema fyrir díoxín og fúrön)

Mengandi efni

1. Heildarmagn svifagna eins og skilgreint er í 1. viðauka við tilskipun
91/271/EBE

(95%)

(100%)

30

45

2. Kvikasilfur og efnasambönd þess, gefin upp sem kvikasilfur (Hg)

0,03

3. Kadmíum og efnasambönd þess, gefin upp sem kadmíum (Cd)

0,05

4. Þallíum og efnasambönd þess, gefin upp sem þallíum (Tl)

0,05

5. Arsen og efnasambönd þess, gefin upp sem arsen (As)

0,15

6. Blý og efnasambönd þess, gefin upp sem blý (Pb)

0,2

7. Króm og efnasambönd þess, gefin upp sem króm (Cr)

0,5

8. Kopar og efnasambönd hans, gefin upp sem kopar (Cu)

0,5

9. Nikkel og efnasambönd þess, gefin upp sem nikkel (Ni)

0,5

10. Sink og efnasambönd þess, gefin upp sem sink (Zn)

1,5

11. Díoxín og fúrön

0,3 ng/l

6. HLUTI
Vöktun losunar

1.

Mæliaðferðir

1.1. Mælingar, sem eru gerðar til að ákvarða styrk mengandi efna í andrúmslofti og vatni, skulu gerðar á dæmigerðan
hátt.

1.2. Sýnatökur og greiningar á öllum mengandi efnum að meðtöldum díoxínum og fúrönum sem og gæðatrygging fyrir
sjálfvirk mælikerfi og viðmiðunarmæliaðferðir til að kvarða þau skulu fara fram í samræmi við staðla Staðlasamtaka
Evrópu. Ef CEN-staðlar eru ekki fáanlegir skulu staðlar Alþjóðlegu staðlasamtakanna, landsbundnir staðlar eða
aðrir alþjóðlegir staðlar, sem tryggja að gögnin verði vísindalega jafn traust, gilda. Sjálfvirku mælikerfin skulu
vera háð eftirliti þannig að gerðar séu samhliða mælingar samkvæmt tilvísunaraðferðunum minnst einu sinni á
ári.
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1.3. Að því er varðar daglegu viðmiðunarmörkin fyrir losun skulu gildin fyrir 95% öryggisbil einstakra mæliniður
staðna ekki fara yfir eftirfarandi hundraðshluta viðmiðunarmarkanna fyrir losun:
Kolsýringur:

10%

Brennisteinsdíoxíð:

20%

Köfnunarefnistvíoxíð:

20%

Heildarryk:

30%

Heildarmagn lífræns kolefnis:

30%

Vetnisklóríð:

40%

Vetnisflúoríð:

40%

Reglubundnar mælingar á losun í andrúmsloft og vatn skulu fara fram í samræmi við liði 1.1 og 1.2.
2.

Mælingar sem varða loftmengandi efni

2.1. Eftirfarandi mælingar varðandi loftmengandi efni skulu fara fram:
a) samfelldar mælingar á eftirfarandi efnum: NOx, að því tilskildu að viðmiðunarmörk fyrir losun hafi verið
sett, CO, heildarryki, heildarmagni lífræns kolefnis, HCl, HF, SO2,
b) samfelldar mælingar á eftirtöldum færibreytum er varða vinnsluna: hitastigi nálægt innvegg brunahólfsins
eða öðrum dæmigerðum punkti brunahólfsins, eins og lögbæra yfirvaldið heimilar, styrk súrefnis, þrýstingi,
hita og vatnsgufuinnihaldi í úrgangslofti,
c) minnst tvær mælingar á ári á þungmálmum og díoxínum og fúrönum en fyrstu 12 mánuði starfseminnar skal
hins vegar framkvæma eina mælingu minnst þriðja hvern mánuð.
2.2. Sannprófa skal með viðeigandi hætti dvalartíma sem og lágmarkshita og súrefnisinnihald úrgangsloftsins
a.m.k. einu sinni þegar sorpbrennslustöðin eða sorpsambrennslustöðin er tekin í notkun og við óhagstæðustu
rekstrarskilyrði sem búast má við.
2.3. Sleppa má samfelldum mælingum á HF ef HCl er meðhöndlað þannig að tryggt sé að ekki sé farið yfir
viðmiðunarmörkin fyrir losun fyrir saltsýru. Í því tilviki skal losun á HF mæld reglulega eins og mælt er fyrir um
í c-lið liðar 2.1.
2.4. Samfelldar mælingar á innihaldi vatnsgufu eru ekki nauðsynlegar ef sýni úrgangslofts er þurrkað áður en losunin
er greind.
2.5. Lögbært yfirvald getur ákveðið að krefjast ekki samfelldra mælinga á HCl, HF og SO2 í sorpbrennslustöðvum eða
sorpsambrennslustöðvum og krefjast reglubundinna mælinga eins og kveðið er á um í c-lið liðar 2.1 eða engra
mælinga ef rekstraraðilinn getur sannað að losun á þessum mengunarefnum geti undir engum kringumstæðum
verið hærri en tilskilin viðmiðunarmörk fyrir losun.
Lögboðið yfirvald getur ákveðið að krefjast ekki samfelldra mælinga á NOx og krefjast reglubundinna mælinga
eins og kveðið er á um í c-lið liðar 2.1 í starfandi sorpbrennslustöðvum með nafnrúmtak sem er minna en 6 tonn
á klukkustund eða í starfandi sorpsambrennslustöðvum með nafnrúmtak sem er minna en 6 tonn á klukkustund
ef rekstraraðilinn getur sannað á grundvelli upplýsinga um gæði viðkomandi úrgangs, tæknina sem er notuð
og niðurstöður vöktunar á losun að losun á NOx geti undir engum kringumstæðum verið hærri en tilskilin
viðmiðunarmörk fyrir losun.
2.6. Lögbært yfirvald getur ákveðið að krefjast einnar mælingar annað hvert ár á þungmálmum og einnar mælingar á
ári fyrir díoxín og fúrön í eftirfarandi tilvikum:
a) losunin sem leiðir af sambrennslu eða brennslu úrgangs er undir öllum kringumstæðum undir 50% af
viðmiðunarmörkunum fyrir losun,
b) úrgangurinn, sem á að sambrenna eða brenna, samanstendur einungis af tilteknum, flokkuðum, brennanlegum
hlutum hættulítils úrgangs sem ekki henta til endurvinnslu og hafa ákveðna eiginleika og sem eru tilgreindir
frekar á grundvelli matsins sem um getur í c-lið,
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c) rekstraraðilinn getur sannað á grundvelli upplýsinga um gæði viðkomandi úrgangs og vöktun á losuninni að
losunin sé undir öllum kringumstæðum umtalsvert undir viðmiðunarmörkunum fyrir losun þungmálma og
fyrir díoxín og fúrön.
2.7. Niðurstöður mælinganna skal staðla með því að nota stöðluðu súrefnisstyrkina sem nefndir eru í 3. hluta eða
reiknaðir út skv. 4. hluta og með því að beita formúlunni sem gefin er í 7. hluta.
Þegar úrgangurinn er brenndur eða sambrenndur í súrefnisauðguðu andrúmslofti er hægt að staðla niðurstöður
mælinganna við súrefnisinnihald sem lögbært yfirvald mælir fyrir um og endurspeglar hinar sérstöku aðstæður í
hverju tilviki.
Ef dregið er úr losun mengandi efna með því að hreinsa úrgangsloft í sorpbrennslustöð eða sorpsambrennslustöð
þar sem hættulegur úrgangur er meðhöndlaður skal stöðlun því aðeins fara fram að því er varðar súrefnisinnihaldið,
sem kveðið er á um í fyrstu undirgrein, að súrefnisinnihald, sem mælt er á sama tímabili og fyrir viðkomandi
mengandi efni, fari yfir viðeigandi, staðlað súrefnisinnihald.
3.

Mælingar sem varða vatnsmengandi efni

3.1. Eftirfarandi mælingar skulu fara fram á þeim stað þar sem skólp er losað:
a) samfelldar mælingar á pH-gildi, hitastigi og rennsli,
b) daglegar mælingar á heildarmagni svifagna með punktsýnatöku eða mælingar á sýni sem er dæmigert fyrir
hlutfallslegt rennsli á 24 klukkustunda tímabili,
c) að minnsta kosti mánaðarlegar mælingar á sýni sem er dæmigert fyrir hlutfallslegt rennsli frárennslis yfir
24 klukkustunda tímabil með tilliti til Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni og Zn,
d) mælingar á díoxínum og fúrönum á minnst sex mánaða fresti. Hins vegar skal gera minnst eina mælingu á
þriggja mánaða fresti fyrstu 12 mánuði starfseminnar.
3.2. Þar sem skólp frá hreinsun úrgangslofts er meðhöndlað á svæðinu ásamt skólpi sem á sér önnur upptök á svæðinu
skal rekstraraðilinn gera mælingar:
a) á skólpinu þegar það kemur úr hreinsunarferlinu á útblástursloftinu áður en það er leitt inn í sameiginlegu
skólphreinsistöðina,
b) á öðru skólpi áður en það er leitt í sameiginlegu skólphreinsistöðina,
c) á þeim stað þar sem skólpið er að lokum losað frá sorpbrennslustöðinni eða sorpsambrennslustöðinni eftir
hreinsun.

7. HLUTI
Formúla til að reikna út losunarstyrk sem hundraðshluta af staðlaða súrefnisstyrknum
ES =

ES

=

21 – OS
21 – OM

× EM

reiknaður losunarstyrkur sem hundraðshlutar staðlaða súrefnisstyrksins

EM =

mældur losunarstyrkur

OS =

staðlaður súrefnisstyrkur

OM =

mældur súrefnisstyrkur

8. HLUTI
Mat á samræmi við viðmiðunarmörk fyrir losun
1.

Viðmiðunarmörk fyrir losun í andrúmsloftið

1.1. Líta skal svo á að viðmiðunarmörk fyrir losun í andrúmsloft séu virt ef:
a) ekkert dagsmeðalgildanna fer yfir viðmiðunarmörk fyrir losun sem sett eru fram í lið 1.1 í 3. hluta eða í
4. hluta eða eru reiknuð út í samræmi við 4. hluta,
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b) annaðhvort ekkert af 30 mínútna meðalgildunum fer yfir einhver viðmiðunarmarkanna fyrir losun sem sett
eru fram í A-dálki töflunnar í lið 1.2 í 3. hluta, eða, ef við á, 97% af 30 mínútna meðalgildunum yfir árið fara
ekki yfir einhver viðmiðunarmarkanna fyrir losun sem sett eru fram í B-dálki töflunnar í lið 1.2 í 3. hluta,
c) engin meðalgildanna yfir sýnatökutímann sem settur er fram fyrir þungmálma og díoxín og fúrön fara yfir
viðmiðunarmörkin fyrir losun sem sett eru fram í liðum 1.3 og 1.4 í 3. hluta eða í 4. hluta eða eru reiknuð út
í samræmi við 4. hluta,
d) fyrir kolsýring (CO):
i.

þegar um er að ræða sorpbrennslustöðvar:
–

að minnsta kosti 97% af dagsmeðalgildunum yfir árið fara ekki yfir viðmiðunarmörkin fyrir losun
sem sett eru fram í a-lið liðar 1.5 í 3. hluta og

–

minnst 95% af öllum 10 mínútna meðalgildum sem tekin eru á hverju 24 klukkustunda tímabili
eða öll 30 mínútna meðalgildin sem eru tekin á sama tímabili fara ekki yfir viðmiðunarmörkin fyrir
losun sem sett eru fram í b- og c-lið liðar 1.5 í 3. hluta; þegar um er að ræða sorpbrennslustöðvar
þar sem loftið frá brennsluferlinu er hitað í a.m.k. 1100 °C í minnst tvær sekúndur geta aðildarríki
notað 7 daga matstímabil fyrir 10 mínútna meðalgildin,

ii. þegar um er að ræða sorpsambrennslustöðvar: ákvæði 4. hluta eru uppfyllt.
1.2. Ákvarða skal 30 mínútna meðalgildin og 10 mínútna meðalgildin á virkum starfstíma (að undanskildum ræsingarog stöðvunartímabilunum ef ekki er verið að brenna neinn úrgang) út frá mældu gildunum eftir að búið er að
draga frá gildi öryggisbilsins sem tilgreint er í lið 1.3 í 6. hluta. Dagsmeðalgildi skulu ákvörðuð út frá þessum
fullgiltu meðalgildum.
Til að fá gilt, dagsmeðalgildi skal ekki sleppa meira en fimm 30 mínútna meðalgildum á einum degi vegna
bilunar eða viðhalds á samfellda mælikerfinu. Ekki skal sleppa fleiri en tíu dagsmeðalgildum á ári vegna bilunar
eða viðhalds á samfellda mælikerfinu.
1.3. Meðalgildin á sýnatökutímanum og meðalgildin, ef um er að ræða reglulegar mælingar á HF, HCl og SO2, skulu
ákvörðuð í samræmi við kröfurnar í e- lið 1. mgr. 45. gr., 3. mgr. 48. gr. og 1. lið 6. hluta.
2.

Viðmiðunarmörk fyrir losun í vatn
Líta skal svo á að viðmiðunarmörk fyrir losun í vatn séu virt ef:
a) 95% og 100% mældu gildanna fyrir heildarmagn svifagna fara ekki yfir viðeigandi viðmiðunarmörk fyrir
losun sem sett eru fram í 5. hluta,
b) ekki fleiri en ein mæling á ári fer yfir viðmiðunarmörkin fyrir losun þungmálma (Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu,
Ni og Zn), sem sett eru fram í 5. hluta; eða ef aðildarríkið kveður á um fleiri en 20 sýni á ári skal ekki meira
en 5% þessara sýna fara yfir viðmiðunarmörkin fyrir losun sem sett eru fram í 5. hluta,
c) niðurstöður mælinga á díoxínum og fúrönum fara ekki yfir viðmiðunarmörkin fyrir losun sem sett eru fram
í 5. hluta.
______
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VII. VIÐAUKI
Tæknileg ákvæði varðandi stöðvar og starfsemi sem notar lífræna leysa

1. HLUTI
Starfsemi
1.

Í hverjum eftirfarandi liða er innifalin í starfseminni hreinsun á búnaði en ekki hreinsun á vörum nema það sé
sérstaklega tekið fram.

2.

Límburður
Öll starfsemi þar sem lím er borið á yfirborð, að undanskildum límburði og plasthúðun í tengslum við
prentstarfsemi.

3.

Húðunarstarfsemi
Öll starfsemi þar sem sett er eitt eða fleiri samfelld lög af yfirborðsmeðferðarefni á:
a) eitthvert eftirfarandi farartækja:
i.

nýjar bifreiðar skilgreindar sem ökutæki í flokki M1 í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB
frá 5. september 2007 um ramma um viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og
á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki (41) og í flokki N1 þegar
þær eru húðaðar í sömu stöð og M1 ökutæki,

ii. hús á vörubifreiðum, skilgreind sem rými ökumanns, og öll sambyggð rými fyrir tæknibúnað á
ökutækjum í flokkum N2 og N3 í tilskipun 2007/46/EB,
iii. sendibifreiðar og vörubifreiðar, skilgreindar sem ökutæki í flokkum N1, N2 og N3 í tilskipun 2007/46/
EB, en hús á vörubifreiðum eru þar ekki meðtalin,
iv. almenningsvagna sem eru skilgreindir sem ökutæki í flokkum M2 og M3 í tilskipun 2007/46/EB,
v.

eftirvagna sem eru skilgreindir í flokka O1, O2, O3 og O4 í tilskipun 2007/46/EB,

b) málm- og plastyfirborð, þ.m.t. yfirborð á flugvélum, skipum, lestum o.s.frv.,
c) viðaryfirborð,
d) textíl-, vefnaðar-, filmu- og pappírsyfirborð,
e) leður.
Húðunarstarfsemi nær ekki yfir yfirborðsmeðferð þar sem flötur er málmhúðaður með rafdrætti eða hann er
húðaður með efnasprautun Ef húðunarstarfsemin felur í sér þrep þar sem prentað er á sama hlutinn, sama hvaða
tækni er notuð, telst prentunarþrepið hluti af húðunarstarfseminni. Hins vegar er prentstarfsemi sem er rekin sem
aðskilin starfsemi ekki meðtalin en getur fallið undir V. kafla þessarar tilskipunar ef prentstarfsemin fellur undir
gildissvið hennar.
4.

Rúlluhúðun
Hvers kyns starfsemi þar sem stálþynnur, ryðfrítt stál, húðað stál, koparblendi eða álræmur eru húðaðar með
himnumyndandi efni eða plasthúðaðar í samfelldu vinnsluferli.

(41) Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1
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5.

Þurrhreinsun
Hvers kyns iðnaðar- eða viðskiptastarfsemi þar sem rokgjörn, lífræn efnasambönd eru notuð í stöð til að hreinsa
fatnað, áklæði og álíka neytendavörur, að undanskilinni handhreinsun bletta í textíl- og fataiðnaði.

6.

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

7.

Framleiðsla á yfirborðsefnablöndum, lökkum, farva og lími
Framleiðsla á ofangreindum fullgerðum vörum og millistigsvörum þegar hún fer fram á sama stað, með blöndun
á fastlitarefnum, resíni og límefnum við lífræna leysa eða önnur burðarefni, þ.m.t. framleiðsla á þeytum og
forþeyttum blöndum, stillingu á seigju og litblæ og áfyllingu fullgerðrar vöru í ílát.

8.

Framleiðsla á lyfjum
Efnasmíði, gerjun, útdráttur, lögun og yfirborðsmeðhöndlun lyfja og, þegar hún fer fram á sama stað, framleiðsla
millistigsvara.

9.

Prentun
Hvers kyns eftirtaka texta og/eða mynda þar sem farvi er yfirfærður á hvers kyns yfirborðsgerðir með notkun
myndbera. Meðtalin er tengd tækni við lökkun, húðun og plasthúðun. Hins vegar falla eftirfarandi undirferlar
undir V. kafla:
a) flexóprentun — prentun þar sem myndberinn er úr gúmmíi eða fjaðrandi ljósfjölliðum og þar sem
prentflöturinn er upphækkaður og notaðir eru fljótandi prentlitir sem þorna við uppgufun,
b) heitþornandi offsetprentun af streng — prentun af streng þar sem notaður er myndberi þar sem bæði
prentflötur og óprentaðir fletir eru í sömu hæð, þar sem prentun af streng merkir að efnið, sem prentað er á,
er matað í vélina af kefli en ekki sem stakar arkir. Óprentaða svæðið er meðhöndlað til að draga að vatn og
hrindir því farva frá sér. Prentflöturinn er meðhöndlaður til að taka við og flytja farva til yfirborðsins sem
prenta skal. Uppgufun á sér stað í ofni þar sem heitt loft er notað til að hita prentverkið,
c) plasthúðun sem tengist prentun — samlíming tveggja eða fleiri sveigjanlegra efna til að gera lagskipta afurð,
d) djúpprentun á gæðapappír — djúpprentun á pappír fyrir tímarit, bæklinga, verðlista eða annað áþekkt, þar
sem notaður er farvi sem inniheldur tólúen,
e) djúpprentun — prentun þar sem myndberinn er sívalur, prentflöturinn er neðar en óprentaðir fletir og notaður
er fljótandi farvi sem þornar við uppgufun. Hólfin eru fyllt með farva og umframfarvi er þurrkaður af
óprentuðu flötunum áður en sá flötur, sem prenta skal á, snertir valsann og lyftir farvanum upp úr hólfunum,
f)

valsasáldprentun — prentun af streng þar sem farvinn er færður á þann flöt sem prenta skal á með því að
þrýsta honum í gegnum gropinn myndbera, þar sem prentflöturinn er opinn og aðrir fletir eru lokaðir, og
notaður er fljótandi farvi sem þornar eingöngu við uppgufun. Prentun af streng merkir að efnið sem prenta
skal á er matað í vélina af kefli en ekki sem stakar arkir,

g) lökkun — starfsemi þar sem lakk eða límlag er borið á þjált efni, ætlað í umbúðir, í því skyni að loka síðar
umbúðunum.
10.

Vinnsla gúmmís
Hvers kyns starfsemi sem felst í blöndun, mölun, pressun í sléttipressu, útpressun og súlfun á náttúru- eða
gervigúmmíi og hvers kyns aðrar aðgerðir sem eru notaðar til að breyta náttúru- eða gervigúmmíi í fullunna vöru.
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11.

Hreinsun yfirborðs
Hvers kyns starfsemi, nema þurrhreinsun, þar sem lífrænir leysar eru notaðir til þess að fjarlægja óhreinindi af
yfirborði efna, þar á meðal fituhreinsun. Starfsemi við hreinsun sem samanstendur af fleiri en einu þrepi fyrir eða
eftir einhverja aðra starfsemi skal líta á sem eina starfsemi við yfirborðshreinsun. Þessi starfsemi vísar ekki til
hreinsunar á búnaði heldur til hreinsunar á yfirborði vara.

12.

Starfsemi við útdrátt jurtaolíu og dýrafitu og hreinsun jurtaolíu
Hvers kyns starfsemi sem felst í útdrætti jurtaolíu úr fræjum og öðru plöntuefni, vinnsla þurra leifa til framleiðslu
á fóðri, hreinsun á fitu og jurtaolíum úr fræjum, plöntuefni og/eða dýraefni.

13.

Lakkviðgerðir ökutækja
Hvers kyns iðnaðar- eða viðskiptastarfsemi sem felst í húðunarstarfsemi og tilheyrandi fituhreinsun þar sem
framkvæmd er annaðhvort:
a) upphafleg yfirborðsmeðferð ökutækja, eins og skilgreint er í tilskipun 2007/46/EB, eða hluta þeirra með efnum
til lakkviðgerða, að því tilskildu að starfsemin fari fram utan upphaflegu framleiðslulínunnar,
b) yfirborðsmeðferð eftirvagna (þ.m.t. festivagna) (O flokkur í tilskipun 2007/46/EB).

14.

Húðun vafvíra
Hvers kyns yfirborðsmeðferð málmleiðara sem notaðir eru til að vefja rafspólur í spennubreytum, vélum o.s.frv.

15.

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

16.

Viðar- og plastsamlíming
Hvers kyns starfsemi sem felst í að líma saman við og/eða plast til framleiðslu á samlímdum vörum.
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Rúlluhúðun

7

(> 25)

Húðun ökutækja (< 15) og lakkvið
gerðir ökutækja

(> 2)

Önnur yfirborðshreinsun

6

5

Yfirborðshreinsun með efnasambönd
um sem tilgreind eru í 5. mgr. 59. gr.

4

(> 1)

Önnur djúpprentun, flexóprentun,
valsa
sáldprentun, plasthúðunar- eða
lökkunareiningar (> 15) valsasáld
prentun á textílefni/pappa (> 30)

(> 25)

Djúpprentun á gæðapappír

(> 15)

Heitþornandi offsetprentun af streng

3

2

1

Starfsemi
(viðmiðunargildi fyrir notkun leysa í tonnum
á ári)

100
100

> 25
> 30 ( )

> 0,5

> 10

50 (1)

50 (1)

75 (1)

75 (1)

20 (1)

>5
2—10

20 (1)

1—5

1

100

75

20

100

Viðmiðunarmörk
fyrir losun í
úrgangslofti (mg C/
Nm3)

15—25

> 25

15—25

Viðmiðunargildi
(viðmiðunargildi
fyrir notkun leysa í
tonnum á ári)

5

10

10

25

15 (1)

20 (1)

10

15

20

20

25

15

30 (1)

30 (1)

Stöðvar í rekstri

Nýjar stöðvar

Nýjar stöðvar

Stöðvar í rekstri

Viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun

Viðmiðunarmörk fyrir dreifða losun
(hundraðshluti af ílagi leysa)

Viðmiðunarmörkin fyrir losun í úrgangslofti skal reikna við hitastigið 273,15 K og loftþrýstinginn 101,3 kPa.

Viðmiðunargildi og viðmiðunarmörk fyrir losun

2. HLUTI

(1) Fyrir stöðvar sem nota tækni sem gerir
mögulega endurnotkun á endurheimtum
leysum skulu viðmiðunarmörk fyrir losun
vera 150.

(1) Sýna ber, á grunni meðaltals úr mælingum
í 15 mínútur, fram á samkvæmni við 2. lið
8. hluta.

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

(1) Viðmiðunarmörk vísa til massa efnasam
banda í mg/Nm3 og ekki til heildarmagns
kolefnis.

(1) Viðmiðunargildi fyrir valsasáldprentun á
textílefni og á pappa.

(1) Leysisleif í fullunninni vöru skal ekki
teljast hluti af dreifðri losun.

Sérákvæði
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11

10

9

8

Þurrhreinsun

(> 15)

Húðun viðaryfirborðs
> 25

50/75 (2)

20

20 g/kg (1) (2)

5 g/kg (2)

(> 5)

25

20 (4)

25 (4)

Stöðvar í rekstri

Nýjar stöðvar

Nýjar stöðvar

Stöðvar í rekstri

Viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun

Viðmiðunarmörk fyrir dreifða losun
(hundraðshluti af ílagi leysa)

10 g/kg (1)

100 (1)

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

> 15

15—25

100 (1) (4)

Viðmiðunarmörk
fyrir losun í
úrgangslofti (mg C/
Nm3)

5—15

Viðmiðunargildi
(viðmiðunargildi
fyrir notkun leysa í
tonnum á ári)

Húðun vafvíra

(> 5)

Önnur yfirborðsmeðferð, þar á meðal
málm-, plast-, textíl- (5), vefnaðar-,
filmu- og pappírshúðun

Starfsemi
(viðmiðunargildi fyrir notkun leysa í tonnum
á ári)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(2) Viðmiðunarmörkin fyrir losun í 2. lið 4
hluta gilda ekki fyrir þessa starfsemi.

(1) Gefið upp sem massi af leysi sem
er losaður á hvert kíló af hreinsaðri og
þurrkaðri vöru.

(2) Fyrsta gildið gildir um þurrkunarferla,
annað gildið um ferla við yfirborðsmeðferð.

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

(2) Gildir fyrir allar aðrar stöðvar.

(1) Gildir fyrir stöðvar þar sem meðalþvermál
víra er ≤ 0,1 mm.

(5) Valsasáldprentun á textílefni fellur undir
starfsemi nr. 3.

(4) Húðunarstarfsemi, sem ekki getur
farið fram við stýrðar aðstæður (svo sem
skipasmíði, málun loftfara), er heimilt að
undanþiggja frá þessum gildum í samræmi
við 3. mgr. 59. gr.

(3) Fyrir stöðvar, sem framkvæma
yfirborðsmeðferð á textíl og nota tækni sem
gerir mögulegt að endurnýta endurheimta
leysa, skulu viðmiðunarmörk fyrir losun,
sem gilda fyrir yfirborðsmeðferð og
þurrkunarferlana sameiginlega, vera 150.

(2) Fyrstu viðmiðunarmörkin fyrir losun
gilda um þurrkunarferla, önnur mörkin um
ferla við yfirborðsmeðferð.

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

Sérákvæði
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18

17

16

15

14

13

12

(> 15)

Vinnsla gúmmís

(> 100)

Framleiðsla á yfirborðsefnablöndum,
lökkum, farva og lími

(> 5)

Límburður

(> 5)

Viðar- og plastsamlíming

(> 5)

Framleiðsla á skófatnaði

(> 10)

Yfirborðsmeðferð á leðri

(> 25)

Viðarfúavörn

Starfsemi
(viðmiðunargildi fyrir notkun leysa í tonnum
á ári)

150

> 1 000
20 (1)

150

50 (1)

100—1 000

> 15

5—15

25 (2)

3

5

20

25% af ílagi leysis

3% af ílagi leysis

5% af ílagi leysis

30 g/m2

25 g á par

150 g/m2

85 g/m2

11 kg/m3

> 10 (1)

25

45

Stöðvar í rekstri

Nýjar stöðvar

Nýjar stöðvar

Stöðvar í rekstri

Viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun

Viðmiðunarmörk fyrir dreifða losun
(hundraðshluti af ílagi leysa)

75 g/m2

50 (1)

100 (1)

Viðmiðunarmörk
fyrir losun í
úrgangslofti (mg C/
Nm3)

> 25

10—25

Viðmiðunargildi
(viðmiðunargildi
fyrir notkun leysa í
tonnum á ári)

(2) Viðmiðunarmörkin fyrir dreifða losun ná
ekki til leysa sem seldir eru sem hluti af vöru
eða blöndu í lokuðum umbúðum.

(1) Ef notuð er tækni sem gerir mögulega
endurnotkun á endurheimtum leysi skulu
viðmiðunarmörk fyrir losun í úrgangslofti
vera 150.

Viðmiðunarmörkin fyrir dreifða losun ná
ekki til leysa sem seldir eru sem hluti af
yfirborðsefnablöndum í lokuðum umbúðum.

(1) Ef notuð er tækni sem gerir mögulega
endurnotkun á endurheimtum leysi skulu
viðmiðunarmörk fyrir losun í úrgangslofti
vera 150.

Viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun eru gefin
upp í grömmum af leysi sem er losaður
á hvert par af framleiddum, fullunnum
skófatnaði.

(1) Gildir um yfirborðsmeðferð á leðri fyrir
áklæði og sérstakar leðurvörur notaðar
í töskur, belti, veski og aðrar smágerðar
notendavörur.

Viðmiðunarmörk fyrir losun eru gefin upp í
grömmum af leysi sem er losaður á hvern m2
af framleiddri vöru.

(1) Viðmiðunarmörk fyrir losun gilda ekki
fyrir gegndreypingu með kreósóti.

Sérákvæði
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20

19

(> 50)

Framleiðsla á lyfjum

(> 10)

Starfsemi við útdrátt jurtaolíu og
dýrafitu og hreinsun jurtaolíu

Starfsemi
(viðmiðunargildi fyrir notkun leysa í tonnum
á ári)

Viðmiðunargildi
(viðmiðunargildi
fyrir notkun leysa í
tonnum á ári)

20 (1)

Viðmiðunarmörk
fyrir losun í
úrgangslofti (mg C/
Nm3)

5 (2)

15 (2)

5% af ílagi leysis

15% af
leysis

ílagi

Önnur fræ og annað plöntuefni: 3 kg/
tonn (1) 1,5 kg/tonn (2) 4 kg/tonn (3)

Sojabaunir (hvítar flögur): 1,2 kg/
tonn

Sojabaunir (venjuleg mölun): 0,8 kg/
tonn

Sólblómafræ: 1 kg/tonn

Repjufræ 1 kg/tonn

Laxerolía: 3 kg/tonn

Dýrafita 1,5 kg/tonn

Stöðvar í rekstri

Nýjar stöðvar

Nýjar stöðvar

Stöðvar í rekstri

Viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun

Viðmiðunarmörk fyrir dreifða losun
(hundraðshluti af ílagi leysa)

(2) Viðmiðunarmörkin fyrir dreifða losun ná
ekki til leysa sem seldir eru sem hluti af vöru
eða blöndu í lokuðum umbúðum.

(1) Ef notuð er tækni sem gerir mögulega
endurnotkun á endurheimtum leysi skulu
viðmiðunarmörk fyrir losun í úrgangslofti
vera 150.

(3) Gildir um afkvoðun.

(2) Gildir fyrir alla þættingarferla að
undanskilinni afkvoðun (það að fjarlægja
kvoðu úr olíunni).

(1) Lögbært yfirvald skal, í hverju tilviki
fyrir sig og með bestu fáanlegu tækni,
setja viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun
fyrir stöðvar þar sem unnar eru stakar
framleiðslueiningar af fræi og öðru
plöntuefni.
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3. HLUTI
Viðmiðunarmörk fyrir losun fyrir iðnaðarstöðvar fyrir yfirborðsmeðferð ökutækja
1.

Viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun eru gefin upp sem grömm af lífrænum leysi sem er losaður í hlutfalli við
yfirborðsflöt vöru í fermetrum og í kílóum af lífrænum leysi sem er losaður í tengslum við yfirbyggingu bifreiðar.

2.

Yfirborðsflötur sérhverrar vöru, sem fjallað er um í töflunni í 3. lið, er skilgreindur sem yfirborðsflöturinn reiknaður
út frá heildarsvæðinu, sem meðhöndla skal með rafdrætti, og yfirborðsfleti allra hluta sem gæti verið bætt við í
síðari áföngum yfirborðsmeðferðarinnar og eru húðaðir með sömu yfirborðsmeðferðarefnunum og eru notuð á
vöruna sem um ræðir eða heildaryfirborðsfleti vörunnar sem fær yfirborðsmeðferð í stöðinni.
Yfirborð þess flatar, sem meðhöndlaður er með rafdrætti, er reiknað með eftirfarandi formúlu:
2 x heildarþyngd vöruskeljarinnar
meðalþykkt málmplötu x eðlismassi málmplötu
Þessa aðferð skal einnig nota fyrir aðra húðaða hluta sem gerðir eru úr plötum.
Nota skal tölvustudda hönnun eða aðrar jafngildar aðferðir til að reikna út yfirborðsflöt annarra viðbættra hluta eða
heildaryfirborðsflötinn sem fær yfirborðsmeðferð í stöðinni.

3.

Viðmiðunarmörkin fyrir heildarlosun í töflunni hér fyrir neðan eiga við um öll vinnslustig í einni og sömu stöð,
allt frá yfirborðsmeðferð með rafdrætti, eða hvers kyns annarri yfirborðsmeðferð, til endanlegrar meðferðar ysta
yfirborðslags með vaxi og gljáfægingu, ásamt leysum sem notaðir eru við hreinsun þess búnaðar sem þarf við
verkið, þar á meðal sprautuklefa og annars fasts búnaðar, bæði á framleiðslutíma og utan hans.

Starfsemi
(viðmiðunargildi fyrir notkun leysa í tonnum á ári)

Yfirborðsmeðferð nýrra bifreiða (> 15)

Viðmiðunargildi fyrir
framleiðslu
(vísar til árlegrar
framleiðslu á húðuðum
hlutum)

> 5 000

≤ 5000 sjálfberandi
yfirbygging eða
> 3500 byggt á
undirvagn

Viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun
Nýjar stöðvar

Stöðvar í rekstri

45 g/m2

60 g/m2

eða 1,3 kg/
yfirbyggingu

eða 1,9 kg/
yfirbyggingu

+ 33 g/m2

+ 41 g/m2

90 g/m2

90 g/m2

eða 1,5 kg/
yfirbyggingu

eða 1,5 kg/
yfirbyggingu

+ 70 g/m2

+ 70 g/m2

Viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun (g/m2)
Yfirborðsmeðferð á nýjum húsum á vöru
bifreiðum (> 15)
Yfirborðsmeðferð á nýjum sendi- og vöru
bifreiðum (> 15)
Yfirborðsmeðferð á nýjum almennings
vögnum (> 15)

4.

≤ 5 000

65

85

> 5 000

55

75

≤ 2 500

90

120

> 2 500

70

90

≤ 2 000

210

290

> 2 000

150

225

Stöðvar, sem annast lökkun ökutækja og eru undir viðmiðunargildunum sem nefnd eru í töflunni í 3. lið, skulu
uppfylla kröfurnar fyrir lakkviðgerðir ökutækja eins og þær eru settar fram í 2. hluta.

4. HLUTI
Viðmiðunarmörk fyrir losun varðandi rokgjörn, lífræn efnasambönd með tilteknum hættusetningum
1.

Fara skal að viðmiðunarmörkum, sem nema 2 mg/Nm3, fyrir losun á rokgjörnum, lífrænum efnasamböndum,
sem um getur í 58. gr., þegar massaflæði samanlagðra efnasambandanna sem valda merkingunni, sem um getur
í þeirri grein, er meira en eða jafnt og 10 g/klst. Viðmiðunarmörkin fyrir losun eiga við massasummu einstakra
efnasambanda.
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2.

Nr. 63/1919

Fara skal að viðmiðunarmörkum, sem nema 20 mg/Nm3, fyrir losun á halógenuðum rokgjörnum, lífrænum
efnasamböndum, sem fá eða eiga að bera hættusetningarnar H341 eða H351, þegar massaflæði samanlagðra
efnasambandanna, sem valda hættusetningunum H341 eða H351, er meira en eða jafnt og 100 g/klst.
Viðmiðunarmörkin fyrir losun eiga við massasummu einstakra efnasambanda.

5. HLUTI
Skerðingaráætlun
1.

Rekstraraðilinn getur notað sérhverja skerðingaráætlun sem er sérstaklega gerð fyrir hans stöð.

2.

Þegar um er að ræða áburð yfirborðsmeðferðarefna, lakka, líma eða farva er hægt að nota eftirfarandi áætlun. Þegar
eftirfarandi aðferð á ekki við getur lögbært yfirvald heimilað rekstraraðila að nota sérhverja aðra áætlun sem gerir
mögulegt að ná fram jafngildri minnkun á losun eins og næðist ef viðmiðunarmörkin fyrir losun í 2. og 3. hluta
væru notuð. Við gerð áætlunarinnar skal taka tillit til eftirfarandi málsatvika:

a) þegar staðgönguefni sem innihalda lítið eða ekkert af leysum eru enn í þróun skal lengja þann tíma sem
rekstraraðilanum er gefinn til að framkvæma áætlun sína um skerðingu á losun,

b) viðmiðunarpunkturinn fyrir minnkun á losun skal samsvara eins vel og mögulegt er losuninni eins og hún
hefði verið ef ekki hefði verið gripið til neinna skerðingarráðstafana.

3.

Eftirfarandi áætlun skal gilda fyrir stöðvar þar sem gera má ráð fyrir að þurrefnisinnihald vara sé stöðugt:

a) Árleg viðmiðunarlosun er reiknuð út sem hér segir:

i.

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

ii. Árlega viðmiðunarlosunin er reiknuð út með því að margfalda massann, sem ákvarðaður er í i. 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 þurrefna sem sýnt hefur verið
fram á að hafi átt sér stað.
Starfsemi

Margföldunarstuðull fyrir ii. lið
a-liðar

Djúpprentun, flexóprentun, plasthúðun sem hluti af prentstarfsemi, lökkun
sem hluti af prentstarfsemi, viðarhúðun, húðun textílefna, vefnaðar, filmu eða
pappírs, límburður

4

Rúlluhúðun, lakkviðgerðir ökutækja

3

Húðun á flötum sem komast í snertingu við matvæli, húðun loft- og geimfara
Önnur húðun og valsasáldprentun

2,33
1,5

b) Marklosunin er jöfn árlegri viðmiðunarlosun margfaldað með hundraðshluta sem jafngildir:

i.

(viðmiðunargildunum fyrir dreifða losun + 15), fyrir stöðvar sem falla undir 6. lið og lægra viðmiðunargildið
í 8. og 10. lið í 2. hluta,

ii. (viðmiðunarmörkunum fyrir dreifða losun + 5) fyrir allar aðrar stöðvar.

c) Ákvæðin eru uppfyllt ef raunlosun leysa, ákvörðuð út frá stjórnunaráætluninni fyrir leysa, er minni en eða jöfn
marklosuninni.

Nr. 63/1920

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. HLUTI
Vöktun losunar
1.

Rásir, sem tengjast hreinsibúnaði, þar sem losun á heildarmagni lífræns kolefnis á endanlegum losunarstað er meiri
en 10 kg/klst. að meðaltali, skal vakta samfellt til að ganga úr skugga um að farið sé að kröfum.

2.

Í öðrum tilvikum skulu aðildarríki tryggja að framkvæmdar séu annaðhvort samfelldar eða reglubundnar mælingar.
Við reglubundnar mælingar skal fá minnst þrjú mæligildi í hvert skipti sem mælingar eru gerðar.

3.

Mælinga er ekki krafist í þeim tilvikum þar sem endahreinsibúnaðar er ekki þörf til að fara að þessari tilskipun.

7. HLUTI
Stjórnunaráætlun fyrir leysa
1.

Meginreglur

Stjórnunaráætlunina fyrir leysa skal nota til að:

a) sannprófa reglufylgni eins og tilgreint er í 62. gr.,

b) greina framtíðarvalkosti með tilliti til minnkunar,

c) gera kleift að miðla upplýsingum til almennings um notkun leysa, losun leysa og um að kröfur V. kafla séu
uppfylltar.

2.

Skilgreiningar

Í eftirfarandi skilgreiningum er kveðið á um ramma fyrir beitingu massajafnvægis.

Ílag lífrænna leysa (I):
I1 Magn lífrænna leysa eða magn þeirra í keyptum blöndum sem eru notaðar sem ílag í ferlið innan þess tímaramma
sem massajafnvægið er reiknað.
I2 Magn lífrænna leysa eða magn þeirra í blöndum sem er endurheimt og endurnýtt sem leysisílag í ferlið. Endurunninn
leysir er talinn í hvert skipti sem hann er notaður við starfsemina.

Frálag lífrænna leysa (O):
O1 Losun í úrgangslofti.
O2 Lífrænir leysar sem tapast í vatni að teknu tilliti til hreinsunar skólps þegar O5 er reiknað út.
O3 Magn lífrænna leysa sem verður eftir sem mengun eða leifar í þeim vörum sem framleiddar eru í ferlinu.
O4 Óbeisluð losun lífrænna leysa út í andrúmsloftið. Meðtalin er almenn loftræsting herbergja þar sem loftið er losað
út í umhverfið um glugga, dyr, loftrásartúður og sambærileg op.
O5 Lífrænir leysar og/eða lífræn efnasambönd sem tapast vegna efna- eða eðlisfræðilegra hvarfa (þ.m.t. þau sem
eyðast með brennslu eða annarri meðhöndlun úrgangslofts eða skólps, eða eru fönguð, að því tilskildu að þau séu
ekki talin með í O6, O7 eða O8).
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O6 Lífrænir leysar í úrgangi sem er safnað.
O7 Lífrænir leysar eða lífrænir leysar í blöndum sem eru seldir eða ætlaðir til sölu sem gild verslunarvara.
O8 Lífrænir leysar í blöndum sem eru endurheimtir til endurnotkunar en ekki sem ílag í ferlið, að því tilskildu að þeir
séu ekki taldir með í O7.
O9 Lífrænir leysar sem eru losaðir á annan hátt.

3.

Beiting stjórnunaráætlunarinnar fyrir leysa við sannprófun á að ákvæði séu virt.
Beiting stjórnunaráætlunarinnar fyrir leysa er háð þeim sérstöku kröfum sem sannprófa skal, samanber eftirfarandi:
a) Sannprófun á því að farið sé að skerðingaráætluninni, eins og sett er fram í 5. hluta, þar sem viðmiðunarmörk
fyrir heildarlosun eru gefin upp sem losun leysis á hverja framleiðslueiningu, eða á annan hátt tilgreint í 2. og
3. hluta.
i.

Fyrir alla starfsemi sem notar skerðingaráætlunina, eins og sett er fram í 5. hluta, skal árlega semja
stjórnunaráætlun fyrir leysa til að ákvarða notkun (C). Notkunina skal reikna út samkvæmt eftirfarandi
jöfnu:
C = I1 – O8
Samhliða þessu skal reikna magn þurrefna, sem notað er við yfirborðsmeðferð, í þeim tilgangi að leiða í
ljós árlega viðmiðunarlosun og marklosun fyrir hvert ár.

ii. Til að meta samræmi við viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun, sem gefin er upp sem losun leysa á hverja
framleiðslueiningu eða á annan hátt tilgreint í 2. og 3. hluta, skal árlega semja stjórnunaráætlun fyrir leysa
til að ákvarða losun (E). Losunina skal reikna út samkvæmt eftirfarandi jöfnu:
E = F + O1
Þar sem F er dreifð losun eins og skilgreint er í i. lið b-liðar. Síðan skal deila í töluna fyrir losunina með
viðeigandi vörubreytu.
iii. Til að meta samræmi við kröfurnar í ii. lið b-liðar í 6. mgr. 59. gr. skal árlega semja stjórnunaráætlun
fyrir leysa til að ákvarða heildarlosun frá allri viðkomandi starfsemi og þá tölu skal síðan bera saman við
heildarlosunina sem orðið hefði ef kröfurnar í 2., 3. og 5. hluta hefðu verið uppfylltar fyrir hverja starfsemi
fyrir sig.
b) Ákvörðun á dreifðri losun til samanburðar við viðmiðunarmörkin fyrir dreifða losun í 2. hluta:
i.

Reikna skal út dreifðu losunina samkvæmt annarri af eftirfarandi jöfnum:
F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8
eða
F = O2 + O3 + O4 + O9
F skal ákvarða annaðhvort með beinni mælingu á magninu eða með jafngildri aðferð eða útreikningi, til
dæmis með því að nota hremmingargetu ferlisins.
Viðmiðunarmörkin fyrir dreifða losun eru gefin upp sem hlutfall af ílaginu sem skal reikna út samkvæmt
eftirfarandi jöfnu:
I = I1 + I2

ii. Ákvörðun á dreifðri losun skal gera með stuttri en yfirgripsmikilli röð mælinga og er ekki þörf á að
endurtaka þær nema búnaði sé breytt.
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8. HLUTI
Mat á samræmi við viðmiðunarmörk fyrir losun í úrgangslofti
1.

Þegar um er að ræða samfelldar mælingar skal litið svo á að farið sé að viðmiðunarmörkunum fyrir losun ef:
a) engin meðalgildi allra gildra mælinga, sem gerðar eru á einhverju 24 klukkustunda rekstrartímabili stöðvar
eða starfsemi, nema þegar ræsingar- og stöðvunaraðgerðir og viðhald á búnaði stendur yfir, fara yfir
viðmiðunarmörkin fyrir losun,
b) engin af klukkustundarmeðaltölunum fara meira yfir viðmiðunarmörkin fyrir losun en sem nemur stuðlinum
1,5.

2.

Þegar um er að ræða reglubundnar mælingar skal litið svo á að farið sé að viðmiðunarmörkunum fyrir losun ef í
einni vöktunaraðgerð:
a) fer meðaltal allra mæligildanna ekki yfir viðmiðunarmörkin fyrir losun,
b) fara engin af klukkustundarmeðaltölunum meira yfir viðmiðunarmörkin fyrir losun en sem nemur stuðlinum
1,5.

3.

Sannprófa skal samræmi við 4. hluta á grundvelli summu massastyrks hvers einstaks rokgjarns, lífræns efnasam
bands sem um ræðir. Fyrir öll önnur tilvik skal sannprófa samræmi á grundvelli heildarmassa lífræns kolefnis, sem
er losað, nema annað sé tekið fram í 2. hluta.

4.

Lofttegundum má bæta við úrgangsloftið í þeim tilgangi að kæla það eða þynna þar sem það er tæknilega
réttlætanlegt en það skal ekki koma til álita þegar verið er að ákvarða massastyrk mengunarefnisins í úrgangsloftinu.
______
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VIII. VIÐAUKI
Tæknileg ákvæði varðandi stöðvar sem framleiða títandíoxíð

1. HLUTI
Viðmiðunarmörk fyrir losun í vatn
1.

Þegar um er að ræða stöðvar sem nota súlfatferlið (sem árlegt meðaltal):
550 kg af súlfati á hvert tonn af framleiddu títandíoxíði.

2.

Þegar um er að ræða stöðvar sem nota klóríðferlið (sem árlegt meðaltal):
a) 130 kg af klóríði á hvert tonn af títandíoxíði sem er framleitt með því að nota hlutlaust rútíl,
b) 228 kg af klóríði á hvert tonn af títandíoxíði sem er framleitt með því að nota gervirútíl,
c) 330 kg af klóríði á hvert tonn af títandíoxíði sem er framleitt með því að nota gjall. Stöðvar sem losa í saltvatn
(árósa, strandvatn, opið haf) geta verið háð viðmiðunarmörkum fyrir losun sem nema 450 kg af klóríði á hvert
tonn af títandíoxíði sem er framleitt með því að nota gjall.

3.

Fyrir stöðvar sem nota klóríðferlið og nota meira en eina gerð af málmgrýti skulu viðmiðunarmörkin fyrir losun í
2. lið gilda í hlutfalli við magn málmgrýtisins sem notað er.

2. HLUTI
Viðmiðunarmörk fyrir losun í andrúmsloft
1.

Viðmiðunarmörkin fyrir losun, sem eru gefin upp sem styrkur í massa á hvern rúmmetra (Nm3), skulu reiknuð út
við hitastigið 273,15 K og þrýstinginn 101,3 kPa.

2.

Fyrir ryk: 50 mg/Nm3 sem klukkustundarmeðaltal frá meiri háttar uppsprettum og 150 mg/Nm3 sem
klukkustundarmeðaltal frá öllum öðrum uppsprettum.

3.

Fyrir loftkennd brennisteinsdíoxíð og -þríoxíð, losuð frá meltun og glæðingu, þ.m.t. sýrudropar sem eru reiknaðir
sem SO2-jafngildi:
a) 6 kg á hvert tonn af framleiddu títandíoxíði sem árlegt meðaltal,
b) 500 mg/Nm3 sem klukkustundarmeðaltal fyrir stöðvar fyrir styrk úrgangssýru.

4.

Fyrir klór þegar um er að ræða stöðvar sem nota klóríðferlið:
a) 5 mg/Nm3 sem dagsmeðaltal,
b) 40 mg/Nm3 á öllum tímum.

3. HLUTI
Vöktun losunar
Vöktun losunar út í andrúmsloft skal fela í sér a.m.k. stöðuga vöktun á:
a) loftkenndu brennisteinsdíoxíði og -þríoxíði sem er losað frá meltun og glæðingu í stöðvum fyrir styrkinn á
úrgangssýru í stöðvum sem nota súlfatferlið,
b) klór frá meiri háttar uppsprettum innan stöðva sem nota klóríðferlið,
c) ryki frá meiri háttar uppsprettum.
______
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IX. VIÐAUKI
A-HLUTI
Niðurfelldar tilskipanir ásamt síðari breytingum
(sem um getur í 81. gr.)
Tilskipun ráðsins 78/176/EBE
(Stjtíð. EB L 54, 25.2.1978, bls. 19).
Tilskipun ráðsins 83/29/EBE
(Stjtíð. EB L 32, 3.2.1983, bls. 28).
Tilskipun ráðsins 91/692/EBE

Einungis b-liður I. viðauka

(Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 48).
Tilskipun ráðsins 82/883/EBE
(Stjtíð. EB L 378, 31.12.1982, bls. 1).
Lög um aðild frá 1985

Einungis o-liður liðar X.1 í I. viðauka

Lög um aðild frá 1994

Einungis liður VIII.A.6 í I. viðauka

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 807/2003

Einungis 34. liður III. viðauka

(Stjtíð. ESB L 122, 16.5.2003, bls. 36).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
219/2009

Einungis liður 3.1 í viðaukanum

(Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2009, bls. 109).
Tilskipun ráðsins 92/112/EBE
(Stjtíð. EB L 409, 31.12.1992, bls. 11).
Tilskipun ráðsins 1999/13/EB
(Stjtíð. EB L 85, 29.3.1999, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1882/2003

Einungis 17. liður í I. viðauka

(Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1).
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/42/EB

Einungis 1. mgr. 13. gr.

(Stjtíð. ESB L 143, 30.4.2004, bls. 87).
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/112/EB

Einungis 3. gr.

(Stjtíð. ESB L 345, 23.12.2008, bls. 68).
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/76/EB
(Stjtíð. EB L 332, 28.12.2000, p. 91).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1137/2008

Einungis liður 4.8 í viðaukanum

(Stjtíð. ESB L 311, 21.11.2008, bls. 1).
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/80/EB
(Stjtíð. EB L 309, 27.11.2001, bls. 1).
Tilskipun ráðsins 2006/105/EB

Einungis 2. liður B-hluta í viðaukanum

(Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 368).
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/31/EB

Einungis 33. gr.

(Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 114).
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/1/EB
(Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2008, bls. 8).
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/31/EB
(Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 114).

Einungis 37. gr.
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Nr. 63/1925

B-HLUTI
Skrá yfir fresti til að leiða í landslög og til beitingar
(sem um getur í 81. gr.)
Tilskipun

Frestur til lögleiðingar

78/176/EBE

25. febrúar 1979

82/883/EBE

31. desember 1984

92/112/EBE

15. júní 1993

1999/13/EB

1. apríl 2001

2000/76/EB

28. desember 2000

Frestur til beitingar

28. desember 2002
28. desember 2005

2001/80/EB

27. nóvember 2002

2003/35/EB

25. júní 2005

2003/87/EB

31. desember 2003

2008/1/EB

30. október 1999 (1)

27. nóvember 2004

30. október 1999
30. október 2007

()
1

Tilskipun 2008/1/EB er kerfisbundin útgáfa af tilskipun ráðsins 96/61/EB frá 24. september 1996 um samþættar mengunarvarnir og
eftirlit með mengun (Stjtíð. EB L 257, 10.10.1996, bls. 26) og tímamörkin fyrir lögleiðingu og beitingu haldast í gildi.

—

—

Tilskipun 2001/80/EB

37. mgr. 3. gr.

2. mgr. 3. gr.

2. gr.

66. gr.

—

—

—

—

—
Önnur undirgrein 1. mgr.
26. gr.
—
—
12. gr.
—

1. mgr. 8. gr.

2. mgr. 8. gr.

9. gr.

10. gr.

11. gr.

12. gr.

Annar málsliður 2. mgr. 70. gr.
og 3. mgr. 70. gr.

—

—

—

—

1. mgr. 70. gr. og fyrsti
málsliður 2. mgr 70. gr.

1. mgr. 7. gr.

2. og 3. mgr. 7. gr.

d- og e-liður 11. gr.

6. gr.

10. gr.

d- og e-liður 11. gr.

5. gr.

Fyrsta undirgrein 1. mgr. 4. gr.

4. gr.

1. mgr. 4. gr.

d- og e-liður 11. gr.

3. gr.
inngangsorð og 1.mgr.
3. gr.

67. gr.

4. gr.

Þessi tilskipun

2. gr.

—

1. mgr. 3. gr.

—

Tilskipun 2000/76/EB

66. gr.

—

—

Tilskipun 1999/13/EB

—

—

2. mgr. 2. gr.

—

Tilskipun 2008/1/EB

—

—

—

1. gr.

Tilskipun 92/112/EBE

c-, d- og e-liður 2. mgr.
1. gr.

b-liður 2. mgr. 1. gr.

—

—

—

a-liður 2. mgr. 1. gr.

1. gr.

Tilskipun 82/883/EBE

1. mgr. 1. gr.

Tilskipun 78/176/EBE

Samsvörunartafla

X. VIÐAUKI
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—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

3. gr.

1. mgr. 4. gr. og fyrsta
undirgrein 2. mgr
4. gr.

Önnur undirgrein 2.
mgr. 4. gr.

3. og 4. mgr. 4. gr.

5. gr.

6. gr.

7. gr.

8. gr.

9. gr.

10. gr.

—

B-þáttur II. viðauka

2. gr.

—

84. gr.

2. liður A-þáttar II.
viðauka

20. gr.

—

23. gr.

Inngangsorð og 1. liður
A-þáttar II. viðauka

17. gr.

—

23. gr.

I. viðauki

13. gr.

1. og 3. mgr. 18. gr.

15. gr.

21. gr.

16. gr.

15. gr.

80. gr.

21. gr.

14. gr.

Annar málsliður 1. mgr. 72. gr.

15. gr.

12. gr.

Þessi tilskipun

Fyrsti málsliður 1. mgr. 72. gr.

—

—

Tilskipun 2001/80/EB

14. gr.

—

Tilskipun 2000/76/EB

—

—

Fyrsti málsliður 1.
mgr. 11. gr. og 2. mgr.
11. gr.

Tilskipun 1999/13/EB

2., 3. og 4. mgr. 13. gr.

—

—

—

Tilskipun 2008/1/EB

—

Tilskipun 92/112/EBE

Fyrsta undirgrein 1.
mgr. 17. gr. og fyrsti
málsliður, fyrstu
undirgreinar, 3. mgr.
17. gr.

Tilskipun 82/883/EBE

1. mgr. 13. gr.

Tilskipun 78/176/EBE
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—

Tilskipun 78/176/EBE

Þessi tilskipun

a-liður 67. gr.
b-liður 67. gr.
d-liður 67. gr.

—

Fyrsti undirliður
a-liðar 1. mgr. 2. gr.

Annar undirliður
a-liðar 1. mgr. 2. gr.

Þriðji undirliður
a-liðar 1. mgr. 2. gr.
og þriðji undirliður
b-liðar 1. mgr. 2. gr.

Fjórði, fimmti, sjötti
og sjöundi undirliður
a-liðar 1 mgr. 2. gr.

—

V. viðauki

—

—

IV. viðauki

Inngangsorð a-liðar 1.
mgr. 2. gr.

—

III. viðauki

—

—

II. viðauki

Inngangsorð 1. mgr.
2. gr.

—

I. viðauki

—

2. mgr. 75. gr.

1. mgr. 75. gr.

—

—

Tilskipun 2001/80/EB

13. gr.

2. mgr. 17. gr.

—

1. mgr. 17. gr.

Tilskipun 2000/76/EB

—

—

1. mgr. 13. gr.

Tilskipun 1999/13/EB

12. gr.

—

Tilskipun 2008/1/EB

—

—

Tilskipun 92/112/EBE

3. mgr. 11. gr.

2. mgr. 11. gr.

—

1. mgr. 11. gr.

Tilskipun 82/883/EBE

Nr. 63/1928
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
15.10.2015

Tilskipun 78/176/EBE

Tilskipun 82/883/EBE

—
—
67. gr.
67. gr.
—
68. gr.
1. liður 1. hluta VIII. viðauka
2. liður 1. hluta VIII. viðauka
3. liður 1. hluta VIII. viðauka
—
—
2. mgr. 69. gr.
—
2. liður 2. hluta VIII. viðauka
Inngangsorð 3. liðar 2. hluta
og a-liður 3. liðar
VIII. viðauka

2. mgr. 2. gr.

3. gr.

4. gr.

5. gr.

Inngangsorð fyrstu
málsgreinar 6. gr.

a-liður fyrstu
málsgreinar 6. gr.

b-liður fyrstu
málsgreinar 6. gr.

Önnur málsgrein 6. gr.

7. gr.

8. gr.

Inngangsorð 1. mgr.
9. gr.

Inngangsorð a-liðar 1.
mgr. 9. gr.

i. liður a-liðar 1. mgr.
9. gr.

ii. liður a-liðar 1. mgr.
9. gr.

Þessi tilskipun

c-liður 1. mgr. 2. gr.

Tilskipun 2001/80/EB

c-liður 67. gr.

Tilskipun 2000/76/EB

Annar undirliður
b-liðar 1. mgr. 2. gr.

Tilskipun 1999/13/EB

—

Tilskipun 2008/1/EB

Inngangsorð og fyrsti,
fjórði, fimmti, sjötti
og sjöundi undirliður
b-liðar 1 mgr. 2. gr.

Tilskipun 92/112/EBE
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—

—

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

—

8. mgr. 3. gr.

1. mgr. 2. gr.

1. mgr. 2. gr.

3. mgr. 2. gr.

—

—

—

—

—

—

—

—

7. mgr. 2. gr.

Fyrsti málsliður
9. mgr. 2. gr.
Annar málsliður
9. mgr. 2. gr.

71. gr.

5. mgr. 2. gr.

8. mgr. 2. gr.

3. mgr. 4. gr.

Önnur undirgrein 2. mgr. 4. gr.

Fyrsta undirgrein 2. mgr. 4. gr.

7. mgr. 3. gr.

6. mgr. 3. gr.

7. mgr. 2. gr.

12. mgr. 3. gr.

1. mgr. 15. gr.

Annar málsliður
6. mgr. 2. gr.

5. mgr. 3. gr.

13. mgr. 2. gr.

Fyrsti málsliður
6. mgr. 2. gr.

Fyrsti hluti 3. mgr.
2. gr.

4. mgr. 3. gr.

9. mgr. 2. gr.

5. mgr. 2. gr.

9. mgr. 3. gr.

—

4. mgr. 2. gr.

3. mgr. 3. gr.

1. mgr. 3. gr.

14. mgr. 2. gr.

1. mgr. 2. gr.

—

Viðauki

Inngangsorð 3. gr.

d- og e-liður 11. gr.

11. gr.

Inngangsorð 2. gr.

—

2. og 3. mgr. 9. gr.

1. gr.

4. liður 2. hluta VIII. viðauka

b-liður 1. mgr. 9. gr.

1. gr.

—

Þessi tilskipun

v. liður a-liðar 1. mgr.
9. gr.

Tilskipun 2001/80/EB

b-liður 3. liðar í 2. hluta
VIII. viðauka

Tilskipun 2000/76/EB

iv. liður a-liðar 1. mgr.
9. gr.

Tilskipun 1999/13/EB

1. mgr. 69. gr.

Tilskipun 2008/1/EB

iii. liður a-liðar 1. mgr.
9. gr.

Tilskipun 92/112/EBE
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—

Tilskipun 78/176/EBE

Nr. 63/1930
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—

—

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

—

Tilskipun 92/112/EBE

a- og b-liður 11. gr.
c-liður 11. gr.
d- og e-liður 11. gr.
f-liður 11. gr.
g-liður 11. gr.
h-liður 11. gr.
—
—

b-liður 1. mgr. 3. gr.
c-liður 1. mgr. 3. gr.
d-liður 1. mgr. 3. gr.
e-liður 1. mgr. 3. gr.
f-liður 1. mgr. 3. gr.
2. mgr. 3. gr.
1. mgr. 5. gr.

11. til 14., 18. til 23., 26. til
30. og 34 til 36. mgr. 3. gr.

a-liður 1. mgr. 3. gr.

—

Inngangsorð 11. gr.

—

Inngangsorð 1. mgr.
3. gr.

—

17. mgr. 3. gr.

15. mgr. 2. gr.
—

16. mgr. 3. gr.

14. mgr. 2. gr.

15. mgr. 3. gr.

5. mgr. 2. gr.

13. mgr. 2. gr.

11. mgr. 3. gr.

a-liður 5. mgr. 14. gr. og
6. mgr. 14. gr.

Önnur undirgrein 12.
mgr. 2. gr.
6. mgr. 2. gr.

10. mgr. 3. gr.

fyrsta undirgrein
12. mgr. 2. gr. og
inngangsorð IV.
viðauka

8. mgr. 3. gr.

—

Þessi tilskipun

3. mgr. 20. gr.

—

Tilskipun 2001/80/EB

Annar málsliður 11.
mgr. 2. gr.

—

Tilskipun 2000/76/EB

9. mgr. 3. gr.

—

Tilskipun 1999/13/EB

Fyrsti málsliður 11.
mgr. 2. gr.

—

10. mgr. 2. gr.

Tilskipun 2008/1/EB

15.10.2015
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 63/1931

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 92/112/EBE

2. mgr. 12. gr.
2. mgr. 5. gr.
1. mgr. 5. gr.

2. mgr. 6. gr.
7. gr.
Fyrsta málsgrein 8. gr.

Fyrsta undirgrein 1. mgr.
14. gr.

Önnur undirgrein 1. mgr.
12. gr.

Önnur undirgrein
1. mgr. 6. gr.

Fyrsti hluti málsliðar
1. mgr. 9. gr.

k-liður fyrstu undirgreinar
1. mgr. 12. gr.

j-liður fyrstu
undirgreinar 1. mgr.
6. gr.

—

j-liður fyrstu undirgreinar
1. mgr. 12. gr.

i-liður fyrstu
undirgreinar 1. mgr.
6. gr.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Önnur málsgrein 8. gr.

i-liður fyrstu undirgreinar
1. mgr. 12. gr.

h-liður fyrstu
undirgreinar 1. mgr.
6. gr.

3. mgr. 4. gr.

h-liður fyrstu undirgreinar
1. mgr. 12. gr.

g-liður fyrstu
undirgreinar 1. mgr.
6. gr.

e-liður fyrstu undirgreinar
1. mgr. 12. gr.

g-liður fyrstu undirgreinar
1. mgr. 12. gr.

—

f-liður fyrstu
undirgreinar 1. mgr.
6. gr.

—

f-liður fyrstu undirgreinar
1. mgr. 12. gr.

—

e-liður fyrstu
undirgreinar 1. mgr.
6. gr.

—

a- til d-liður fyrstu
undirgreinar 1. mgr. 12. gr.

a- til d-liður fyrstu
undirgreinar 1. mgr.
6. gr.

Þessi tilskipun

Inngangsorð fyrstu
undirgreinar 1. mgr. 12. gr.

Tilskipun 2001/80/EB

Inngangsorð 1. mgr.
6. gr.

Tilskipun 2000/76/EB

Önnur undirgrein 1. mgr.
80. gr.

Tilskipun 1999/13/EB

2. mgr. 5. gr.

Tilskipun 2008/1/EB

Nr. 63/1932
15.10.2015

—

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

—

—

—

Önnur til fimmta undirgrein
4. mgr. 15. gr. og 5. mgr.
15. gr.

Fyrsta undirgrein 4. mgr.
15. gr.

Annar hluti fyrsta
málsliðar 4. mgr. 9. gr.

10. gr.
2. mgr. 15. gr.

—

Fyrsti hluti fyrsta
málsliðar 4. mgr. 9. gr.

—

4. mgr. 9. gr.

Sjötta undirgrein
3. mgr. 9. gr.
—

3. mgr. 9. gr.

Fimmta undirgrein
3. mgr. 9. gr.

—

2. mgr. 9. gr.

Fjórða undirgrein
3. mgr. 9. gr.

Inngangsorð og b-liður fyrstu
undirgreinar 5. mgr. 14. gr.
og önnur undirgrein 5. mgr.
14. gr.

1. mgr. 9. gr.

—

3., 4. og 7. mgr. 14. gr.

Þriðja undirgrein
3. mgr. 9. gr.

—

—

—

—

—

Önnur undirgrein
3. mgr. 9. gr.

—

—

2. mgr. 14. gr.

Þriðji málsliður fyrstu
undirgreinar 3. mgr.
9. gr.
—

Inngangsorð og a- og b-liðir
annarrar undirgreinar 1. mgr.
14. gr.

Fyrsti og annar
málsliður fyrstu
undirgreinar 3. mgr.
9. gr.

Þessi tilskipun

3. mgr. 5. gr.

Tilskipun 2001/80/EB

2. mgr. 9. gr.

Tilskipun 2000/76/EB

—

Tilskipun 1999/13/EB

Annar hluti málsliðar
1. mgr. 9. gr.

Tilskipun 2008/1/EB

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

—

—

—

—

Tilskipun 92/112/EBE

15.10.2015
Nr. 63/1933

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 92/112/EBE

19. gr.
1. mgr. 20. gr.
Fyrsta undirgrein 2. mgr.
20. gr.
Önnur undirgrein 2. mgr.
20. gr.
—

1. mgr. 12. gr.
Fyrsti málsliður
2. mgr. 12. gr.
Annar málsliður
2. mgr. 12. gr.
Þriðji málsliður
2. mgr. 12. gr.

2., 3. og 4. mgr. 17. gr.

11. gr.

—

18. gr.

—

10. gr.

—

6. gr. og 1. mgr. 17. gr.

8. mgr. 9. gr.
—

—

7. mgr. 9. gr.

e-liður annarrar undirgreinar
1. mgr. 14. gr.

—

d-liður annarrar undirgreinar
1. mgr. 14. gr.

ii. liður c-liðar annarrar
undirgreinar 1. mgr. 14. gr.

i. liður c-liðar annarrar
undirgreinar 1. mgr. 14. gr.

16. gr.

3. mgr. 15. gr.

h-liður annarrar undirgreinar
1. mgr. 14. gr.

g-liður annarrar undirgreinar
1. mgr. 14. gr.

Þessi tilskipun

—

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 2001/80/EB

Önnur undirgrein
6. mgr. 9. gr.

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 2000/76/EB

f-liður annarrar undirgreinar
1. mgr. 14. gr.

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 1999/13/EB

Fyrsta undirgrein
6. mgr. 9. gr.

—

Önnur undirgrein
5. mgr. 9. gr.

—

—

Fyrsta undirgrein
5. mgr. 9. gr.

—

—

—

Annar málsliður
4. mgr. 9. gr.

Tilskipun 2008/1/EB

Nr. 63/1934
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
15.10.2015

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 92/112/EBE

Fyrsta undirgrein
1. mgr. 12. gr.

Inngangsorð fyrstu
undirgreinar og a- og
b-liðir 1. mgr. 15. gr.

—

—

—

—

—

—

c-liður fyrstu undirgreinar
1. mgr. 24. gr.

Inngangsorð fyrstu
undirgreinar og a- og b-liðir
1. mgr. 24. gr.

2. til 6. mgr. 23. gr.

Önnur undirgrein 1. mgr.
23. gr.

ii. liður d-liðar 1. mgr. 14. gr.

Inngangsorð og b- og c-liðir
7. gr.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

c-liður fyrstu
undirgreinar 1. mgr.
15. gr.

—

—

—

c-liður 14. gr.

—

—

—

Fyrsta undirgrein 1. mgr.
23. gr.

22. gr.

a-liður 7. gr. og i. liður d-liðar
1. mgr. 14. gr.

—

—

b-liður 14. gr.

—

—

c-liður 5. mgr. 21. gr.

1. mgr. 8. gr.

—

—

—

Inngangsorð og a-liður
14. gr.

—

—

—

—

d-liður 2. mgr. 13. gr.
—

b-liður 5. mgr. 21. gr.

c-liður 2. mgr. 13. gr.

—

—

b-liður 2. mgr. 13. gr.

2., 3. og 4. mgr. 21. gr.

1. mgr. 21. gr.

Þessi tilskipun

a-liður 5. mgr. 21. gr.

—

Tilskipun 2001/80/EB

a-liður 2. mgr. 13. gr.

—

Tilskipun 2000/76/EB

Inngangsorð 5. mgr. 21. gr.

—

Tilskipun 1999/13/EB

Inngangsorð 2. mgr.
13. gr.

—

1. mgr. 13. gr.

Tilskipun 2008/1/EB

15.10.2015
Nr. 63/1935

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 92/112/EBE

19. gr.

—

—

—

—

—

11. gr.

—

—

—

—

26. gr.

27. gr.

74. gr.

—

2. mgr. 73. gr.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

18. gr.

—

—

4. mgr. 17. gr.

—

—

3. og 4. mgr. 72. gr.

1. mgr. 73. gr.

3. mgr. 11. gr.

—

Þriðja undirgrein
3. mgr. 17. gr.

—

—

—

—

Önnur undirgrein
3. mgr. 17. gr.

—

Fjórði málsliður fyrstu
undirgreinar 3. mgr.
17. gr.

2. mgr. 72. gr.

Annar málsliður
1. mgr. 11. gr.

2. til 7. mgr. 13. gr.

Annar og þriðji máls
liður fyrstu undir
greinar 3. mgr. 17. gr.

—

—

—

Önnur undirgrein
2. mgr. 17. gr.

—

1. mgr. 13. gr.

Fyrsta undirgrein
2. mgr. 17. gr.
—

—

c- til f-liðir 2. mgr. 24. gr. og
inngangsorð og a-liður 3. mgr.
24. gr.

Önnur undirgrein
1. mgr. 17. gr.

—

25. gr.

—

16. gr.

—

Inngangsorð og a- og b-liðir
2. mgr. 24. gr.

4. mgr. 15. gr.
—

4. mgr. 24. gr.

3. mgr. 15. gr.

Þessi tilskipun

b-liður 3. mgr. 24. gr.

Tilskipun 2001/80/EB

2. mgr. 15. gr.

Tilskipun 2000/76/EB

Önnur undirgrein 1. mgr.
24. gr.

Tilskipun 1999/13/EB

Önnur undirgrein
1. mgr. 15. gr.

Tilskipun 2008/1/EB

Nr. 63/1936
15.10.2015

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

—

—

a-, c-, d-, e-, h- og k-liður liðar
5.1 í I. viðauka

b-, f-, g-, i- og j-liður liðar 5.1
og b-liður liðar 5.2 í I viðauka

Liður 5.1 í I. viðauka
—

—

Inngangsorð 5. liðar í
I. viðauka

c-liður liðar 3.1 í I. viðauka

4. liður í I. viðauka

—

4. liður í I. viðauka

—

Liður 3.2 til 3.5 í I. viðauka

—

Liður 3.2 til 3.5 í
I. viðauka

—

a- og b-liður liðar 3.1 í
I. viðauka

b-liður liðar 1.4 í I. viðauka

Liður 3.1 í I. viðauka

—

2. liður í I. viðauka

—

2. liður í I. viðauka

—

—

Önnur undirgrein
inngangsorða I. viðauka

Annar málsliður fyrstu
undirgreinar inngangsorða
I. viðauka

a-liður liðar 1.4 í I. viðauka

—

—

Liður 1.4 í I. viðauka

—

—

Liður 1.1 til 1.3 í I. viðauka

—

—

Liður 1.1 til 1.3 í
I. viðauka

—

—

Fyrsti málsliður fyrstu
undirgreinar inngangsorða
I. viðauka

1. mgr. 2. gr.

83. gr.

82. gr.

2. mgr. inngangsorða
I. viðauka

—

19. gr.

—

2. mgr. 2. gr.

—

22. gr.

—

1. mgr. inngangsorða
I. viðauka

—

16. gr.

23. gr.
—

—

—

17. gr.

81. gr.

18. gr.

22. gr.

Þessi tilskipun

2. mgr. 80. gr.

Tilskipun 2001/80/EB

21. gr.

Tilskipun 2000/76/EB

—

Tilskipun 1999/13/EB

20. gr.

Tilskipun 2008/1/EB

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

—

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 92/112/EBE

15.10.2015
Nr. 63/1937

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 92/112/EBE

56. gr.
1. mgr. 57. gr.

2. mgr. 2. gr.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1. gr.

IV. viðauki

„Vatn“, 13. liður II. viðauka

V. viðauki

—

III. viðauki

—

IV. viðauki

—

—

Liður 6.10. og 6.11 í
I. viðauka

c-liður liðar 6.4 til 6.9 í
I. viðauka

iii. liður b-liðar liðar 6.4 í
I. viðauka

ii. liður b-liðar liða 6.2 til 6.4 í
I. viðauka

c-liður liðar 6.1 í I. viðauka

a- og b-liðir liðar 6.1 í
I. viðauka

Liður 5.5. og 5.6 í I. viðauka

„Loft“ og „Vatn“, 1. til
12. liður II. viðauka

—

—

—

—

Liður 5.4 í I. viðauka

iii. til v. liður a-liðar liðar 5.3
og b-liður liðar 5.3 í I viðauka

III. viðauki

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

II. viðauki

—

c-liður liðar 6.4 til 6.9
í I. viðauka

—

b-liður liða 6.2 til 6.4 í
I. viðauka

—

a- og b-liðir liðar 6.1 í
I. viðauka

—

Liður 5.4 í I. viðauka

—

—

Þessi tilskipun

i. og ii. liður a-liðar liðar 5.3 í
I. viðauka

Tilskipun 2001/80/EB

Liður 5.3 í I. viðauka

Tilskipun 2000/76/EB

a-liður liðar 5.2 í I. viðauka

Tilskipun 1999/13/EB

Liður 5.2 í I. viðauka

Tilskipun 2008/1/EB

Nr. 63/1938
15.10.2015

Tilskipun 78/176/EBE

Tilskipun 82/883/EBE

Tilskipun 92/112/EBE

Tilskipun 2008/1/EB

1. mgr. 63. gr.
Þriðja undirgrein 1. mgr. 4. gr.
3. mgr. 57. gr.
2. mgr. 57. gr.
4. mgr. 57. gr.
5. mgr. 57. gr.
44. mgr. 3. gr.
45. mgr. 3. gr.
46. mgr. 3. gr.
—
47. mgr. 3. gr.
6. mgr. 57. gr.
7. mgr. 57. gr.
8. mgr. 57. gr.
9. mgr. 57. gr.
10. mgr. 57. gr.
11. mgr. 57. gr.
—
1. mgr. 63. gr.
—
12. mgr. 57. gr.
Fyrsti málsliður 2. hluta
VII. viðauka
1. liður 2. hluta VIII. viðauka
—
13. mgr. 57. gr.
Önnur undirgrein 1. mgr. 4. gr.

8. mgr. 2. gr.
10. mgr. 2. gr.
11. mgr. 2. gr.
12. mgr. 2. gr.
15. mgr. 2. gr.
16. mgr. 2. gr.
17. mgr. 2. gr.
18. mgr. 2. gr.
19. mgr. 2. gr.
20. mgr. 2. gr.
21. mgr. 2. gr.
22. mgr. 2. gr.
23. mgr. 2. gr.
24. mgr. 2. gr.
25. mgr. 2. gr.
26. mgr. 2. gr.
27. mgr. 2. gr.
28. mgr. 2. gr.
29. mgr. 2. gr.
30. mgr. 2. gr.
31. mgr. 2. gr.

32. mgr. 2. gr.
33. mgr. 2. gr.
2. mgr. 3. gr.

Þessi tilskipun

4. mgr. 2. gr.

Tilskipun 2001/80/EB

—

Tilskipun 2000/76/EB

3. mgr. 2. gr.

Tilskipun 1999/13/EB

15.10.2015
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 63/1939

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 92/112/EBE

—

Tilskipun 2008/1/EB

3. mgr. 59. gr.

4. mgr. 59. gr.

b-liður fyrstu
undirgreinar 3. mgr.
5. gr.
Önnur undirgrein
3. mgr. 5. gr.

—
6. mgr. 59. gr.
58. gr.
1. liður 4. hluta VII. viðauka
2. liður 4. hluta VII. viðauka
—
—
7. mgr. 59. gr.
—
—
64. gr.

4. mgr. 5. gr.
5. mgr. 5. gr.
6. mgr. 5. gr.
7. mgr. 5. gr.
Fyrsta undirgrein
8. mgr. 5. gr.
Önnur undirgrein
8. mgr. 5. gr.
9. mgr. 5. gr.
10. mgr. 5. gr.
11., 12. og 13. mgr.
5. gr.
6. gr.
Fyrsti, annar, þriðji og
fjórði undirliður og
inngangsorð 1. mgr.
7. gr.

5. mgr. 59. gr.

2. mgr. 59. gr.

a-liður fyrstu undir
greinar 3. mgr. 5. gr.

—

a- og b-liður fyrstu
undirgreinar í 1. mgr. 59. gr.

2. mgr. 5. gr.

—

Inngangsorð fyrstu
undirgreinar 1. mgr. 59. gr.

1. mgr. 5. gr.

—

2. mgr. 63. gr.

Þessi tilskipun

4. mgr. 4. gr.

Tilskipun 2001/80/EB

Fyrsta og önnur undirgrein
1. mgr. 4. gr.

Tilskipun 2000/76/EB

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

Tilskipun 1999/13/EB

Nr. 63/1940
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
15.10.2015

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 92/112/EBE

—

Tilskipun 2008/1/EB

2. liður 8. hluta VII. viðauka
3. liður 8. hluta VII. viðauka
2. mgr. 8. gr.

4. mgr. 9. gr.
5. mgr. 9. gr.
10. gr.

2. mgr. 65. gr.

1. liður 8. hluta VII. viðauka

3. mgr. 9. gr.

2. mgr. 12. gr.

3. mgr. 63. gr.

2. mgr. 9. gr.

Önnur undirgrein 1. mgr.
65. gr.

4. liður 8. hluta VII. viðauka

Þriðja undirgrein
1. mgr. 9. gr.

Þriðja undirgrein
1. mgr. 12. gr.

Önnur undirgrein 62. gr.

Önnur undirgrein
1. mgr. 9. gr.

Fyrsta undirgrein 1. mgr.
65. gr.

a-, b- og c-liðir fyrstu
undirgreinar 62. gr.

Fyrsti, annar og þriðji
undirliður fyrstu
undirgreinar 1. mgr.
9. gr.

Önnur undirgrein
1. mgr. 12. gr.

Inngangsorð fyrstu
undirgreinar 62. gr.

Inngangsorð fyrstu
undirgreinar 1. mgr.
9. gr.

—

—

5. mgr. 8. gr.

Þriðji til sjötti
málsliður 1. mgr.
11. gr.

3. liður 6. hluta VII. viðauka

4. mgr. 8. gr.

9. mgr. 4. gr.

2. liður 6. hluta VII. viðauka

3. mgr. 8. gr.

61. gr.
1. liður 6. hluta VII. viðauka

—

2. mgr. 8. gr.

—

d-liður 1. mgr. 14. gr., 60. gr.

1. mgr. 8. gr.
—

—

Þessi tilskipun

2. mgr. 7. gr.

Tilskipun 2001/80/EB

—

Tilskipun 2000/76/EB

Lokaorð 1. mgr. 7. gr.

Tilskipun 1999/13/EB

15.10.2015
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 63/1941

Tilskipun 78/176/EBE

Tilskipun 82/883/EBE

Tilskipun 92/112/EBE

Tilskipun 2008/1/EB

5. hluti VII. viðauka
—

—
1. liður 7. hluta VII. viðauka
2. liður 7. hluta VII. viðauka
3. liður 7. hluta VII. viðauka

2. liður II. viðauka B
i. liður annarrar
undirgreinar og tafla í
2. lið II. viðauka B
1. liður III. viðauka
2. liður III. viðauka
3. liður III. viðauka
4. liður III. viðauka

Fyrsta undirgrein 1. mgr.
42. gr.

Önnur undirgrein 1. mgr.
59. gr.

Þriðji undirliður
1. liðar II. viðauka B

1. mgr. 2. gr.

b-liður fyrstu undirgreinar
1. mgr. 59. gr.

Fyrsti og annar
málsliður 1. liðar
II. viðauka B

—

—

Síðasti málsliður
6. mgr. II. hluta
II. viðauka A

Önnur málsgrein 1. gr.

2. og 3. hluti VII. viðauka

II. viðauki A

42. gr.

1. hluti VII. viðauka

Þriðji málsliður
inngangsorða og skrá
yfir starfsemi í
I. viðauka

Fyrsta málsgrein 1. gr.

56. gr.

Fyrsti og annar
málsliður
inngangsorða
I. viðauka

79. gr.

16. gr.

14. gr.

19. gr.

—

Þessi tilskipun

2. og 3. mgr. 13. gr.

Tilskipun 2001/80/EB

3. mgr. 65. gr.

Tilskipun 2000/76/EB

3. mgr. 12. gr.

Tilskipun 1999/13/EB

Nr. 63/1942
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
15.10.2015

—

—

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

—

Tilskipun 92/112/EBE

—

—

Tilskipun 2008/1/EB

—

—

Tilskipun 1999/13/EB

iii. liður a-liðar 2. mgr. 42. gr.
iv. liður a-liðar 2. mgr. 42. gr.
b-liður 2. mgr. 42. gr.
38. mgr. 3. gr.
—
39. mgr. 3. gr.
40. mgr. 3. gr.
Þriðja undirgrein 1. mgr.
42. gr.

vii. liður a-liðar
2. mgr. 2. gr.
viii. liður a-liðar
2. mgr. 2. gr.
b-liður 2. mgr. 2. gr.
Fyrsta undirgrein
2. mgr. 3. gr.
Önnur undirgrein
2. mgr. 3. gr.
3. mgr. 3. gr.
Fyrsta undirgrein
4. mgr. 3. gr.
Önnur undirgrein
4. mgr. 3. gr.

41. mgr. 3. gr.
Fimmta undirgrein 1. mgr.
42. gr.
Þriðja undirgrein 1. mgr.
42. gr.

Fyrsta undirgrein
5. mgr. 3. gr.
Önnur undirgrein
5. mgr. 3. gr.
Þriðja undirgrein
5. mgr. 3. gr.

Fjórða undirgrein 1. mgr.
42. gr.

ii. liður a-liðar 2. mgr. 42. gr.

vi. liður a-liðar 2. mgr.
2. gr.

—

i. liður a-liðar 2. mgr. 42. gr.

i. til v. liður a-liðar
2. mgr. 2. gr.

—

Inngangsorð a-liðar 2. mgr.
42. gr.

Inngangsorð a-liðar
2. mgr. 2. gr.

Önnur til fimmta undirgrein
1. mgr. 42. gr.

Þessi tilskipun

Inngangsorð 2. mgr. 42. gr.

—

Tilskipun 2001/80/EB

Inngangsorð 2. mgr.
2. gr.

—

Tilskipun 2000/76/EB

15.10.2015
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 63/1943

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 92/112/EBE

—

Tilskipun 2008/1/EB

—

Tilskipun 1999/13/EB

43. gr.
44. gr.
Inngangsorð og a- og b-liðir
1. mgr. 45. gr.
e-liður 1. mgr. 45. gr.
2. mgr. 45. gr.
3. mgr. 45. gr.
4. mgr. 45. gr.
54. gr.
52. gr.
1. mgr. 50. gr.
2. mgr. 50. gr.

Fyrsta undirgrein 3. mgr.
50. gr.
—

Önnur undirgrein 3. mgr.
50. gr.
4. mgr. 50. gr.
1. mgr. 51. gr.

13. mgr. 3. gr.
2. mgr. 4. gr.
Inngangsorð og a- og
b-liðir 4. mgr. 4. gr.
c-liður 4. mgr. 4. gr.
5. mgr. 4. gr.
6. mgr. 4. gr.
7. mgr. 4. gr.
8. mgr. 4. gr.
5. gr.
Fyrsta undirgrein
1. mgr. 6. gr.
önnur undirgrein
1. mgr. 6. gr. og
2. mgr. 6. gr.
Þriðja undirgrein
1. mgr. 6. gr.
Fyrsti hluti fjórðu
undirgreinar 1. mgr.
6. gr.
Annar hluti fjórðu
undirgreinar 1. mgr.
6. gr.
3. mgr. 6. gr.
Fyrsti og annar málsl
iður fyrstu undirgrein
ar 4. mgr. 6. gr. og
fyrsti og annar máls
liður annarrar undir
greinar 4. mgr. 6. gr.

b-liður 1. hluta VI. viðauka
43. mgr. 3. gr.

—

10. mgr. 3. gr.

—

42. mgr. 3. gr.

7. mgr. 3. gr.

Þessi tilskipun

a-liður 1. hluta VI. viðauka

Tilskipun 2001/80/EB

6. mgr. 3. gr.

Tilskipun 2000/76/EB

Nr. 63/1944
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
15.10.2015

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 92/112/EBE

—

Tilskipun 2008/1/EB

—

Tilskipun 1999/13/EB

4. mgr. 51. gr.
—
1. mgr. 46. gr.
5. mgr. 50. gr.
6. mgr. 50. gr.
7. mgr. 50. gr.
Fyrsta undirgrein 2. mgr.
46. gr.
Önnur undirgrein 2. mgr.
46. gr.
Fyrsti hluti liðar 2.7 í 6. hluta
VI. viðauka

Önnur undirgrein 2. mgr. 46. gr.
—
c-liður 1. mgr. 45. gr.
3. mgr. 46. gr.
—
Fyrsta undirgrein 4. mgr.
46. gr.

Fjórða undirgrein
4. mgr. 6. gr.
Fyrsti hluti málsliðar
5. mgr. 6. gr.
Annar hluti málsliðar
5. mgr. 6. gr.
6. mgr. 6. gr.
7. mgr. 6. gr.
8. mgr. 6. gr.
1. mgr. 7. gr. og fyrsta
undirgrein, 2. mgr.
7. gr.
Önnur undirgrein
2. mgr. 7. gr.
3. mgr. 7. gr. og
inngangsorð fyrstu
undirgreinar 8. mgr.
11. gr.
4. mgr. 7. gr.
5. mgr. 7. gr.
1. mgr. 8. gr.
2. mgr. 8. gr.
3. mgr. 8. gr.
Fyrsta undirgrein
4. mgr. 8. gr.

Fyrsta undirgrein 3. mgr.
51. gr.

2. mgr. 51. gr.

Þessi tilskipun

Önnur undirgrein 3. mgr.
51. gr.

—

Tilskipun 2001/80/EB

Þriðja undirgrein
4. mgr. 6. gr.

Þriðji málsliður
annarrar undirgreinar
4. mgr. 6. gr.

Þriðji málsliður fyrstu
undirgreinar 4. mgr.
6. gr.

Tilskipun 2000/76/EB

15.10.2015
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 63/1945

Tilskipun 78/176/EBE

Tilskipun 82/883/EBE

Tilskipun 92/112/EBE

Tilskipun 2008/1/EB

Tilskipun 1999/13/EB

—
—
Önnur og þriðja undirgrein
4. mgr. 46. gr.
c- og d-liðir 1. mgr. 45. gr.
5. mgr. 46. gr.
—
1. mgr. 53. gr.
2. mgr. 53. gr.
3. mgr. 53. gr.
—
2. mgr. 48. gr.
—
3. mgr. 48. gr.
Annar hluti liðar 1.3 í 6. hluta
VI. viðauka
1. mgr. 48. gr.
Liður 2.1 í 6. hluta VI. viðauka
Liður 2.2 í 6. hluta VI. viðauka
Liður 2.3 í 6. hluta VI. viðauka
Liður 2.4 í 6. hluta VI. viðauka

Þriðja undirgrein
4. mgr. 8. gr.
Fjórða undirgrein
4. mgr. 8. gr.
5. mgr. 8. gr.
6. mgr. 8. gr.
7. mgr. 8. gr.
8. mgr. 8. gr.
Fyrsta undirgrein 9. gr.
Önnur undirgrein
9. gr.
Þriðja undirgrein 9. gr.
1. og 2. mgr. 10. gr.
Fyrsti málsliður
3. mgr. 10. gr.
Annar málsliður
3. mgr. 10. gr.
4. mgr. 10. gr.
5. mgr. 10. gr.
1. mgr. 11. gr.
2. mgr. 11. gr.
3. mgr. 11. gr.
4. mgr. 11. gr.
5. mgr. 11. gr.

Þessi tilskipun

Liður 3.2 í 6. hluta VI. viðauka

Tilskipun 2001/80/EB

Önnur undirgrein
4. mgr. 8. gr.

Tilskipun 2000/76/EB

Nr. 63/1946
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
15.10.2015

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 92/112/EBE

—

Tilskipun 2008/1/EB

—

Tilskipun 1999/13/EB

a-liður liðar 2.6 í 6. hluta
VI. viðauka
—

—
b-liður liðar 2.6 í 6. hluta
VI. viðauka
—
c-liður liðar 2.6 í 6. hluta
VI. viðauka
—
1. liður 3. hluta VI. viðauka

Önnur undirgrein liðar 2.7 í
6. hluta VI. viðauka
Önnur undirgrein liðar 2.1 í
4. hluta VI. viðauka
4. mgr. 48. gr.
Liður 1.1 í 8. hluta VI. viðauka
Liður 1.2 í 8. hluta VI. viðauka
Liður 1.3 í 8. hluta VI. viðauka

Annar hluti fyrsta
málsliðar fyrstu undir
greinar 7. mgr. 11. gr.
Annar málsliður fyrstu
undirgreinar 7. mgr.
11. gr.
Önnur undirgrein
7. mgr. 11. gr.
a-liður 7. mgr. 11. gr.
b- og c-liður 7. mgr.
11. gr.
d-liður 7. mgr. 11. gr.
e- og f-liður 11. mgr.
7. gr.
a- og b-liður fyrstu
undirgreinar 8. mgr.
11. gr.
c-liður fyrstu undir
greinar og önnur undir
grein 8. mgr. 11. gr.
d-liður í fyrstu undir
grein 8. mgr. 11. gr.
9. mgr. 11. gr.
10. mgr. 11. gr.
11. mgr. 11. gr.
12. mgr. 11. gr.

Önnur undirgrein liðar 2.5 í
6. hluta VI. viðauka

Fyrsta undirgrein liðar 2.5 í
6. hluta VI. viðauka

Þessi tilskipun

Inngangsorð liðar 2.6 í 6. hluta
VI. viðauka

—

Tilskipun 2001/80/EB

Fyrsti hluti fyrsta
málsliðar fyrstu undir
greinar 7. mgr. 11. gr.

—

6. mgr. 11. gr.

Tilskipun 2000/76/EB

15.10.2015
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 63/1947

—

—

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

—

Tilskipun 2008/1/EB

—

—

Tilskipun 1999/13/EB

1. mgr. 55. gr.
2. mgr. 55. gr.

3. mgr. 55. gr.
f-liður 1. mgr. 45. gr.
47. gr.
6. mgr. 46. gr.
2. liður í 3. hluta VI. viðauka
—
—
—
—
2. hluti VI. viðauka
1. liður í 4. hluta VI. viðauka

Liður 2.1 í 4. hluta VI. viðauka
Liðir 2.2 og 2.3 4. hluta VI.
viðauka

1. mgr. 12. gr.
Fyrsti og annar
málsliður 2. mgr.
12. gr.
Þriðji málsliður
2. mgr. 12. gr.
1. mgr. 13. gr.
2. mgr. 13. gr.
3. mgr. 13. gr.
4. mgr. 13. gr.
14. gr.
15. gr.
16. gr.
20. gr.
I. viðauki
Fyrsti hluti (án
númeraraðar)
II. viðauka
Inngangsorð 1. liðar
II. viðauka
Liðir 1.1 og 1.2 í
II. viðauka

—
Liður 3.1 í 4. hluta VI. viðauka

Liður 1.3 í II. viðauka
Liður 2.1 í II. viðauka

Liður 2.4 í 4. hluta VI. viðauka

a-liður 2. mgr. 8. gr.

17. mgr. 11. gr.

—

2. liður í 8. hluta VI. viðauka

16. mgr. 11. gr.

—

e-liður 1. mgr. 45. gr.

15. mgr. 11. gr.

49. gr.

5. mgr. 48. gr.

Þessi tilskipun

Liður 3.1 í 6. hluta VI. viðauka

—

Tilskipun 2001/80/EB

14. mgr. 11. gr.

—

13. mgr. 11. gr.

Tilskipun 2000/76/EB

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

—

—

Tilskipun 92/112/EBE

Nr. 63/1948
15.10.2015

—

—

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

—

Tilskipun 92/112/EBE

—

—

Tilskipun 2008/1/EB

—

—

Tilskipun 1999/13/EB

—
Liður 1.2 í 3. hluta VI. viðauka
—
Liður 1.3 í 3. hluta VI. viðauka
Liður 1.4 í 3. hluta VI. viðauka
Liður 1.5 í 3. hluta VI. viðauka
3. liður í 3. hluta VI. viðauka
7. hluti VI. viðauka

Lokamálsliður a-liðar
V. viðauka
Tafla í b-lið V. viðauka
Lokamálsliður b-liðar
V. viðauka
c-liður V. viðauka
d-liður V. viðauka
e-liður V. viðauka
f-liður V. viðauka
VI. viðauki

—

Liður 1.1 í 3. hluta VI. viðauka

Tafla í a-lið V. viðauka

1. liður 1. hluta og önnur
undirgrein 1. liðar 2. hluta
V. viðauka
1. liður 1. hluta og fyrsta
undirgrein 1. liðar 2. hluta
V. viðauka

—

Annar hluti 3. mgr.
2. gr.

1. liður 1. hluta og fyrsta
undirgrein 1. liðar 2. hluta
V. viðauka

—

Lokamálsliður
IV. viðauka

2. mgr. 2. gr.

5. hluti VI. viðauka

Tafla í IV. viðauka

Fyrsta undirgrein 28. gr.

1. liður í 6. hluta VI. viðauka

III. viðauki

1. gr.

4. liður í 4. hluta VI. viðauka

3. liður í II. viðauka

Liður 3.2 í 4. hluta VI. viðauka

Þessi tilskipun

Liðir 3.3 og 3.4 í 4. hluta
VI. viðauka

—

Tilskipun 2001/80/EB

Liður 2.2 í II. viðauka

—

Tilskipun 2000/76/EB

15.10.2015
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 63/1949

—

—

—

—

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

—

—

Tilskipun 92/112/EBE

—

—

—

Tilskipun 2008/1/EB

—

—

—

Tilskipun 1999/13/EB

—

—

—

Tilskipun 2000/76/EB

25. mgr. 3. gr.
—

Önnur undirgrein og a- til
i-liðir 28. gr.

—

—

Fyrsta undirgrein
7. mgr. 2. gr.
Fyrsti málsliður
annarrar undirgreinar
7. mgr. 2. gr.
Annar málsliður ann
arrar undirgreinar og
a- til i-liðir 7. mgr.
2. gr.
j-liður annarrar
undirgreinar 7. mgr.
2. gr.
Þriðja undirgrein
7. mgr. 2. gr.

3. mgr. 29. gr.
32. mgr. 3. gr.
—
—
31. mgr. 3. gr.
33. mgr. 3. gr.
—
—
—
—

—
8. mgr. 2. gr.
9. mgr. 2. gr.
10. mgr. 2. gr.
11. mgr. 2. gr.
12. mgr. 2. gr.
13. mgr. 2. gr.
3. gr.
1. mgr. 4. gr.
2. mgr. 4. gr.

2. mgr. 29. gr.

j-liður annarrar undirgreinar
28. gr.

Annar hluti 6. mgr.
2. gr.

1. mgr. 29. gr.

24. mgr. 3. gr.

Fyrsti hluti 6. mgr.
2. gr.

Fjórða undirgrein
7. mgr. 2. gr.

—

4. mgr. 2. gr.

—

1. liður 1. hluta og önnur
undirgrein 1. liðar 2. hluta
V. viðauka

Þessi tilskipun

—

Tilskipun 2001/80/EB

Nr. 63/1950
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
15.10.2015

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

—

—

—

—

Tilskipun 92/112/EBE

—

—

—

—

—

Tilskipun 2008/1/EB

—

—

—

—

—

Tilskipun 1999/13/EB

—

—

—

—

—

Tilskipun 2000/76/EB

37. gr.
5. mgr. 30. gr.
6. mgr. 30. gr.
1. mgr. 40. gr.
Fyrsti hluti fyrstu undirgreinar
2. mgr. 40. gr.
—

1. mgr. 7. gr.
2. mgr. 7. gr.
3. mgr. 7. gr.
1. mgr. 8. gr.
Fyrsti hluti fyrstu
undirgreinar 2. mgr.
8. gr.
Annar hluti fyrstu
undirgreinar 2. mgr.
8. gr.

36. gr.
Fyrsti málsliður 7. mgr. 30. gr.

Fyrsti málsliður
1. mgr. 10. gr.

1. mgr. 30. gr.

9. gr.

9. gr. a

—

3. og 4. mgr. 8. gr.

2., 3. og 4. mgr. 30. gr.

—

Önnur undirgrein
2. mgr. 8. gr.

—

41. gr.

3. mgr. 40. gr.

Önnur undirgrein 2. mgr.
40. gr.

—

—

—

Annar hluti fyrstu undirgreinar
2. mgr. 40. gr.

—

6. gr.

—

—

Fyrsta, þriðja og fjórða
undirgrein 2. liðar 1. hluta
V. viðauka

Önnur undirgrein 2. liðar
1. hluta V. viðauka

Þessi tilskipun

2. mgr. 5. gr.

1. mgr. 5. gr.

3. til 8. mgr. 4. gr.

Tilskipun 2001/80/EB

15.10.2015
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 63/1951

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

—

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 2008/1/EB

—

—

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 1999/13/EB

—

—

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 2000/76/EB

—
1. mgr. 38. gr.
—

Önnur málsgrein
10. gr.
Fyrsti málsliður 12. gr.
Annar málsliður 12. gr.

2. liður 1. og 2. hluta V. viðauka
3. liður 1. hluta V. viðauka
3. liður 2. hluta V. viðauka
4. og 6. liður 1. hluta V. viðauka

III. og IV. viðauki
V. viðauki A
V. viðauki B
VI. viðauki A

—

5. liður 2. hluta V. viðauka

4. og 6. liður 2. hluta V. viðauka

—

II. viðauki

VI. viðauki B

—

I. viðauki

5. liður 1. hluta V. viðauka

—

2. mgr. 18. gr.

—

—

15. gr.

4. hluti V. viðauka

14. gr.

5., 6. og 7. hluti V. viðauka

Þriðji hluti 8. liðar 3. hluta
V. viðauka

13. gr.

—

39. gr.

—

2., 3. og 4. mgr. 38. gr.

—

Annar málsliður
1. mgr. 10. gr.

—

31. til 35. gr.

8. og 9. mgr. 30. gr.

Annar málsliður 7. mgr. 30. gr.

Þessi tilskipun

—

—

—

Tilskipun 2001/80/EB

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

—

—

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 92/112/EBE

Nr. 63/1952
15.10.2015

—

—

—

—

—

—

—

Tilskipun 82/883/EBE

—

Tilskipun 78/176/EBE

—

—

—

—

Tilskipun 92/112/EBE

—
Fyrsti hluti 1. liðar og 2., 3. og
5. liður 3. hluta V. viðauka

1. liður VIII. viðauka A
2. liður VIII. viðauka A

6. liður 3. hluta V. viðauka
7. og 8. liður 3. hluta
V. viðauka
9. og 10. liður 3. hluta
V. viðauka

4. liður VIII. viðauka A
5. liður VIII. viðauka A
6. liður VIII. viðauka A

—

VIII. viðauki C

X. viðauki

—

VIII. viðauki B

X. viðauki

IX. viðauki

4. hluti V. viðauka

—

11. liður 3. hluta V. viðauka

—

3. liður VIII. viðauka A

—

4. liður 3. hluta V. viðauka

—

Annar hluti 1. liðar 3. hluta
V. viðauka

7. og 8. liður 2. hluta
V. viðauka

VII. viðauki B

—

7. og 8. liður 1. hluta
V. viðauka

Þessi tilskipun
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—
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Tilskipun 2008/1/EB
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