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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/
ESB frá 24. nóvember 2010 um losun í iðnaði (samþættar 
mengunarvarnir og eftirlit með mengun) (1), einkum a-lið fyrstu 
málsgreinar 41. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 2010/75/ESB eru ræsingar- og stöðvunartímabil 
ekki ákvörðuð þrátt fyrir að þau tímabil tengist nokkrum 
ákvæðum í þeirri tilskipun.

2) Að því er varðar brennsluver, sem falla undir III. kafla 
tilskipunar 2010/75/ESB, er gerð krafa um ákvörðun á 
ræsingar- og stöðvunartímabilum til að meta samræmi 
við viðmiðunarmörkin fyrir losun sem sett eru fram í  
V. viðauka við tilskipun 2010/75/ESB, með tilliti til 4. hluta 
þess viðauka, sem og til að ákvarða fjölda rekstrarstunda 
brennsluversins, þegar það varðar framkvæmd þeirrar 
tilskipunar.

3) Í f-lið 1. mgr. 14. gr. tilskipunar 2010/75/ESB er gerð 
krafa um að leyfið innihaldi ráðstafanir varðandi önnur 
skilyrði en venjuleg rekstrarskilyrði, s.s. ræsingar- og 
stöðvunaraðgerðir. Slíkar ráðstafanir geta fallið undir 
almennar bindandi reglur í samræmi við 6. gr. tilskipunar 
2010/75/ESB.

4) Losun frá brennsluverum á ræsingar- og stöðvunar-
tímabilum hefur yfirleitt hærri styrkleika samanborið við 
venjuleg rekstrarskilyrði. Með tilliti til markmiðsins í 
tilskipun 2010/75/ESB um að fyrirbyggja losun ættu þessi 
tímabil að vera eins stutt og unnt er.

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
skv. 75. gr. tilskipunar 2010/75/ESB.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Efni og gildissvið

Í þessari ákvörðun er mælt fyrir um reglur varðandi ákvörðun 
á ræsingar- og stöðvunartímabilum sem um getur í 27. lið 3. gr. 
og í 1. lið 4. hluta V. viðauka við tilskipun 2010/75/ESB.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 123, 9.5.2012, bls. 44. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 229/2015 frá 25. september 
2016 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, 
biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 334, 17.12.2010, bls. 17.

Þessi ákvörðun gildir um brennsluver sem falla undir III. kafla 
tilskipunar 2010/75/ESB.

2. gr.

Skilgreiningar

Í ákvörðun þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir:

1) „lágmarksræsingarálag fyrir stöðuga framleiðslu“: 
lágmarksálag sem þarf til stöðugrar vinnslu brennsluvers, 
sem framleiðir rafmagn, eftir að ræsing er hafin, og 
brennsluverið er eftir það fært um að láta framleiðslu af 
hendi til dreifikerfa, varmageyma eða iðnaðarsvæða,

2) „lágmarksstöðvunarálag fyrir stöðuga framleiðslu“: 
lágmarksálag þegar brennsluverið er ekki lengur fært um 
að láta framleiðslu af hendi til dreifikerfa, varmageyma eða 
iðnaðarsvæða með öruggum og áreiðanlegum hætti og telst 
vera að stöðvast.

3. gr.

Almennar reglur til að ákvarða ræsingar- og 
stöðvunartímabil

Til að ákvarða lok ræsingartímabilsins og upphaf stöðvunar-
tímabilsins gilda eftirfarandi reglur:

1)  viðmiðanirnar eða breyturnar sem notaðar eru til að ákvarða 
ræsingar- og stöðvunartímabil skulu vera gagnsæjar og 
sannprófanlegar af þriðja aðila,

2)  ákvörðunin á ræsingar- og stöðvunartímabilum skal byggjast 
á skilyrðum sem gefa færi á stöðugu framleiðsluferli þar 
sem heilbrigði og öryggi eru tryggð,

3)  tímabil þar sem vinnsla í brennsluveri eftir ræsingu er 
stöðug og örugg með upptöku eldsneytis, en án útflutnings 
á varma eða raforku eða vélrænni orku, skulu ekki innifalin 
í ræsingar- eða stöðvunartímabilunum.

4. gr.

Ákvörðun á ræsingar- og stöðvunartímabilum í leyfinu

1.  Að því er varðar ákvörðun á ræsingar- og stöðvunar tíma-
bilum í leyfi stöðvarinnar með brennsluverið skulu ráðstaf an-
irnar sem um getur í f-lið 1. mgr. 14. gr. tilskipunar 2010/75/
ESB ná til:

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 7. maí 2012

um ákvörðun á ræsingar- og stöðvunartímabilum að því er varðar tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði
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a)  a.m.k. annars af eftirfarandi atriðum:

i.  loka ræsingartímabilsins og upphafs stöðvunar tíma-
bilsins sem gefin eru upp sem viðmiðunargildi fyrir álag, 
í samræmi við 6., 7. og 8. gr., og að teknu tilliti til þess 
að lágmarksstöðvunarálag fyrir stöðuga framleiðslu 
kann að vera minna en lágmarksræsingarálag fyrir 
stöðuga framleiðslu þar sem brennsluverið kann að 
geta starfað með stöðugum hætti við lægra álag þegar 
það hefur náð hæfilegum hita við vinnslu,

ii.  stakra aðferða eða viðmiðunargilda fyrir starfrækslu-
breytur, sem tengjast lokum ræsingartímabilsins og 
upphafi stöðvunartímabilsins, og eru skýrar, auðvelt að 
vakta og hægt er að nota á þá tækni sem er notuð eins 
og sett er fram í 9. gr.,

b)  ráðstafana sem tryggja að ræsingar- og stöðvunartímabil 
séu eins stutt og unnt er,

c)  ráðstafana sem tryggja að allur hreinsibúnaður verði tekinn 
í notkun eins fljótt og er tæknilega gerlegt.

Að því er varðar fyrstu undirgrein skal taka tillit til tæknilegra 
eiginleika og rekstrareiginleika brennsluversins og eininga 
þess svo og tæknilegu krafnanna varðandi notkun á hreinsunar-
tækninni sem hefur verið sett upp.

2.  Ef einhver af þeim þáttum sem varða brennsluverið, sem 
hafa áhrif á ræsingar- og stöðvunartímabil, breytast, þ.m.t. 
uppsettur búnaður, tegund eldsneytis, hlutverk brennsluversins 
í kerfinu og uppsett hreinsunartækni, skal endurskoða skilyrði 
leyfisins varðandi ræsingar- og stöðvunartímabilin og lögbært 
yfirvald skal uppfæra þau, ef þörf krefur.

5. gr.

Ákvörðun á ræsingar- og stöðvunartímabilum fyrir 
brennslu ver sem samanstanda af tveimur eða fleiri 

einingum

1.  Að því er varðar útreikning á meðallosunargildum, eins 
og sett er fram í 1. lið 4. hluta V. viðauka við tilskipun 2010/75/
ESB, skulu eftirfarandi reglur gilda um ákvörðun á ræsingar- 
og stöðvunartímabilum fyrir brennsluver sem samanstanda af 
tveimur eða fleiri einingum:

a)  horfa skal framhjá gildunum sem mæld eru meðan ræsing-
artímabil fyrstu einingar hefst og meðan stöðvunartímabil 
síðustu brennslueiningar stendur, sem er að stöðvast,

b)  einungis skal horfa framhjá gildunum, sem voru ákvörðuð 
meðan á ræsingar- og stöðvunartímabilum einstakra 
eininga stóð, ef þau eru mæld eða, ef engar mælingar 
eru tæknilega mögulegar eða efnahagslega hagkvæmar, 
reiknuð út sérstaklega fyrir hverja viðkomandi einingu.

2.  Að því er varðar 27. lið 3. gr. tilskipunar 2010/75/ESB 
skulu ræsingar- og stöðvunartímabil fyrir brennsluver, sem 
samanstanda af tveimur eða fleiri einingum, einungis saman-

standa af ræsingartímabili fyrstu brennslueiningarinnar sem 
ræst er og stöðvunartímabili síðustu brennslueiningarinnar sem 
stöðvast.

Að því er varðar brennsluver þar sem veitt er heimild í 2., 4. 
og 6. lið 1. hluta V. viðauka við tilskipun 2010/75/ESB fyrir 
beitingu viðmiðunarmarka fyrir losun á hluta brennsluvers, sem 
losar úrgangsloft sitt gegnum eina eða fleiri aðgreindar loftrásir 
innan sameiginlegs reykháfs, er hægt að ákvarða ræsingar- og 
stöðvunartímabil fyrir hvern hluta brennsluversins fyrir sig. 
Ræsingar og stöðvunartímabil fyrir hluta brennsluversins skulu 
þá samanstanda af ræsingartímabili fyrstu brennslueining-
arinnar sem ræst er í þeim hluta brennsluversins og stöðvunar-
tímabili síðustu brennslueiningarinnar sem stöðvast innan þess 
hluta brennsluversins.

6. gr.

Ákvörðun á ræsingar- og stöðvunartímabilum fyrir 
brennsluver sem framleiða raforku eða afhenda orku fyrir 

véldrif með aðstoð viðmiðunargilda fyrir álag

1.  Að því er varðar brennsluver sem framleiða raforku og 
að því er varðar brennsluver fyrir véldrif skal líta svo á að 
ræsingartímabilinu ljúki á þeim tímapunkti þegar brennsluverið 
nær lágmarksræsingarálagi fyrir stöðuga framleiðslu.

2.  Líta skal svo á að stöðvunartímabilið hefjist þegar upp-
töku eldsneytis er hætt eftir að náð hefur verið lágmarks-
stöðvunarálagi fyrir stöðuga framleiðslu og frá þeim tíma er 
framleidd raforka ekki lengur tiltæk fyrir flutningskerfið eða 
ekki er lengur hægt að nota framleidda vélræna orku fyrir 
vélræna álagið.

3.  Viðmiðunargildin fyrir álag, sem nota skal til að ákvarða 
lok ræsingartímabils og upphafs stöðvunartímabils fyrir 
brennslu ver sem framleiða raforku og skulu koma fram í leyfi 
brennslu versins, skulu vera fastur hundraðshluti af nafnraf-
magns aflgetu brennsluversins.

4.  Viðmiðunargildin fyrir álag, sem nota skal til að ákvarða 
lok ræsingartímabils og upphafs stöðvunartímabils fyrir 
brennslu ver fyrir véldrif og skulu koma fram í leyfi brennslu-
versins, skulu vera fastur hundraðshluti af vélrænu útafli 
brennslu versins.

7. gr.

Ákvörðun á ræsingar- og stöðvunartímabilum fyrir 
brennslu ver sem framleiða varma með aðstoð viðmiðunar-

gilda fyrir álag

1.  Að því er varðar brennsluver sem framleiða varma skal 
líta svo á að ræsingartímabilinu ljúki þegar brennsluverið 
nær lágmarksræsingarálaginu fyrir stöðuga framleiðslu og 
hægt er að afhenda dreifikerfi eða varmageymi varmann eða 
nota hann beint á staðbundnu iðnaðarsvæði með öruggum og 
áreiðanlegum hætti.

2.  Líta skal svo á að stöðvunartímabilið hefjist eftir að 
lágmarksstöðvunarálagi er náð fyrir stöðuga framleiðslu þegar 
ekki er lengur hægt að afhenda dreifikerfi eða varmageymi 
varmann eða nota hann beint á staðbundnu iðnaðarsvæði með 
öruggum og áreiðanlegum hætti.
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3.  Viðmiðunargildin fyrir álag, sem nota skal til að ákvarða 
lok ræsingartímabils og upphafs stöðvunartímabils fyrir 
brennslu ver sem framleiða varma og skulu koma fram í leyfi 
brennslu versins, skulu vera fastur hundraðshluti af nafn varma-
aflgetu brennsluversins.

4.  Líta skal svo á að tímabil þegar brennsluver sem framleiða 
varma eru að hita upp geymi eða lón án útflutnings á hita séu 
rekstrarstundir en ekki ræsingar- eða stöðvunartímabil.

8. gr.

Ákvörðun á ræsingar- og stöðvunartímabilum fyrir 
brennsluver sem framleiða varma og raforku með aðstoð 

viðmiðunargilda fyrir álag

Að því er varðar brennsluver sem framleiða raforku og varma 
skulu ræsingar- og stöðvunartímabil ákvörðuð eins og sett 
er fram í 6. og 7. gr., að teknu tilliti til bæði raforkunnar og 
varmans sem myndast.

9. gr.

Ákvörðun á ræsingar- og stöðvunartímabilum með starf-
rækslu breytum eða stökum aðferðum

Til að ákvarða lágmarksræsingarálag og lágmarksstöðvunarálag 
fyrir stöðuga framleiðslu skal skilgreina a.m.k. þrjár viðmiðanir 

þar sem lokum ræsingartímabils eða upphafi stöðvunartímabils 
er náð þegar a.m.k. tvær viðmiðanir hafa verið uppfylltar.

Þessar viðmiðanir skal velja úr eftirfarandi:

1)  stökum aðferðum sem settar eru fram í viðaukanum eða 
jafngildum aðferðum sem henta tæknilegum eiginleikum 
brennsluversins,

2)  viðmiðunargildum fyrir starfrækslubreyturnar, sem settar 
eru fram í viðaukanum, eða jafngildum starfrækslubreytum 
sem henta tæknilegum eiginleikum brennsluversins.

10. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 7. maí 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Janez POTOČNIK

 framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

STAKAR AÐFERÐIR OG STARFRÆKSLUBREYTUR Í TENGSLUM VIÐ RÆSINGAR- OG STÖÐVUNAR-
TÍMABIL

1. Stakar aðferðir í tengslum við lágmarksstöðvunarálag fyrir stöðuga framleiðslu

1.1.  Að því er varðar katla sem brenna eldsneyti í föstu formi: alger umskipti frá því að nota aukabrennara eða 
viðbótarbrennara yfir í að nota eingöngu venjulegt eldsneyti.

1.2.  Að því er varðar katla sem brenna fljótandi eldsneyti: ræsing aðaleldsneytisgjafardælu og þegar olíuþrýstingur í 
brennara verður stöðugur og þar sem nota má eldsneytisstreymi sem mælikvarða.

1.3.  Að því er varðar gashverfla: sá tímapunktur þegar brennsluhamur breytist í forblandaða brennslu í stöðugum 
brennsluham, eða „lausagang“.

2. Starfrækslubreytur

2.1.  Súrefnisinnihald útblásturs.

2.2.  Hitastig útblásturs.

2.3.  Gufuþrýstingur.

2.4.  Að því er varðar brennsluver sem framleiða varma: vermi og streymi varmaflutningsvökva.

2.5.  Að því er varðar gaskynt brennsluver og brennsluver sem brenna fljótandi eldsneyti: eldsneytisstreymi, gefið upp 
sem hundraðshluti af málrýmd eldsneytisstreymis.

2.6.  Að því er varðar brennsluver með gufukatla: hitastig gufunnar sem kemur úr katlinum.

___________________________________




