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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 30. október 2014

um að ákvarða gerð, framsetningu og tíðni upplýsinga sem aðildarríki skulu gera 
aðgengilegar að því er varðar samþætta mengunarvarnatækni sem notuð er í 

jarðolíu- og gashreinsunarstöðvum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2010/75/ESB

(tilkynnt með númeri C(2014) 7517)

(2014/768/ESB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

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 2. mgr. 72. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/738/ESB (2) inniheldur niðurstöður um 
bestu, fáanlegu tækni (BAT-niðurstöður) við að hreinsa jarðolíu og -gas. Niðurstöður um bestu, 
fáanlegu tækni (BAT) 57 og 58, sem komið er á með þeirri ákvörðun, gera aðildarríkjunum 
kleift að nota samþætta mengunarvarnatækni vegna losunar á köfnunarefnisoxíðum (NOx) og 
brennisteinstvíoxíði (SO2) frá tilteknum tæknieiningum.

2) Jarðolíu- og gashreinsunarstöðvar eiga stóran þátt í losun loftmengunarefna, einkum brennisteins-
tvíoxíðs og köfnunarefnisoxíða. Ef hreinsunarstöðvar notuðu samþætta mengunarvarnatækni 
yrði hún helsti ákvörðunarþátturinn að því er varðar árangur í umhverfismálum hjá fyrrgreindum 
hreinsunarstöðvum.

3) Nauðsynlegt er að koma á sérstökum skýrslugjafarkröfum til að gera framkvæmdastjórninni 
kleift að meta rétta beitingu BAT 57 og BAT 58 og einkum að sannprófa að samþætta 
mengunarvarnatæknin sé hönnuð, framkvæmd og starfrækt þannig að hún sé í samræmi við 
meginreglurnar um jafngildar umhverfislegar niðurstöður eins og sett er fram í fyrrgreindum 
niðurstöðum um bestu, fáanlegu tækni.

4) Ákvarða ætti tegund upplýsinga sem aðildarríkin skulu gera aðgengilegar í tengslum við framkvæmd 
samþættrar mengunarvarnatækni, sem lýst er í BAT 57 og BAT 58, og ættu þær að fela í sér lýsingu á 
mikilvægum hönnunareinkennum tækninnar sem er í framkvæmd, tengd viðmiðunarmörk fyrir losun 
sem eru fastsett ásamt tengdu vöktunarkerfi og niðurstöðum þess.

5) Samkvæmt 1. mgr. 72. gr. tilskipunar 2010/75/ESB skulu aðildarríkin gera upplýsingarnar um 
beitingu bestu, fáanlegu tækni aðgengilegar á rafrænu formi. Til að tryggja samræmi og samfellu 
í upplýsingunum sem aðildarríkin gera aðgengilegar ættu þau að nota rafrænt skýrslusnið sem 
framkvæmdastjórnin þróar í því skyni með aðstoð Umhverfisstofnunar Evrópu.

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem 
komið var á fót skv. 1. mgr. 75. gr. tilskipunar 2010/75/ESB.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 315, 1.11.2014, bls. 15. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  
nr. 229/2015 frá 25. september 2015 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 334, 17.12.2010, bls. 17.
(2) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/738/ESB frá 9. október 2014 um að fastsetja niðurstöður um bestu, 

fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna hreinsunar á jarðolíu 
og gasi (Stjtíð. ESB L 307, 28.10.2014, bls. 38).
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Skýrslugjöf aðildarríkjanna

1. Aðildarríkin skulu gera framkvæmdastjórninni aðgengilegar upplýsingarnar um framkvæmd samþættu 
mengunarvarnatækninnar sem sett er fram í BAT 57 og BAT 58 og samþykkt með framkvæmdarákvörðun 
2014/738/ESB.

Upplýsingarnar, sem um getur í fyrstu undirgrein, skulu gerðar aðgengilegar í samræmi við viðaukann og 
skulu ná yfir árin 2017, 2018 og 2019. Upplýsingarnar skulu gerðar aðgengilegar fyrir hverja jarðolíu- og 
gashreinsunarstöð þar sem samþætt mengunarvarnatækni, sem sett er fram í BAT 57 eða BAT 58, er í 
framkvæmd vegna losunar á köfnunarefnisoxíðum (NOx) eða brennisteinstvíoxíði (SO2) út í andrúmsloftið.

2. Upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr., skulu gerðar aðgengilegar framkvæmdastjórninni eigi síðar 
en 30. september 2020 og skal nota rafræna skýrslusniðið sem lagt er til í þeim tilgangi.

2. gr.

Viðtakendur

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 30. október 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Janez POTOČNIK

framkvæmdastjóri.

_______
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VIÐAUKI

Tegund upplýsinga sem skal gera framkvæmdastjórninni aðgengilegar um samþætta mengunarvarnatækni 
sem beitt er í jarðolíu- og gashreinsunarstöðvum

1. Almennar upplýsingar

1.1. Tilvísunarnúmer stöðvarinnar: sérstakt kennimerki stöðvar að því er varðar tilskipun 2010/75/ESB.

1.2. Heiti stöðvar.

1.3. Heiti rekstraraðila.

1.4. Heimilisfang stöðvar: gata, póstnúmer, borg og land.

2. Upplýsingar um umfang samþættu mengunarvarnatækninnar og gildandi viðmiðunarmörk fyrir losun

2.1. Skrá og lýsing á brennslu- og vinnslueiningum, sem falla undir samþættu mengunarvarnatæknina að því er varðar 
NOx og SO2, einkum:

a) tegund einingar (brennslueining, eining til vökvahvatasundrunar, eining til endurheimtar brennisteins úr 
úrgangslofti),

b) nafnvarmaafl (fyrir brennslueiningar),

c) eldsneytistegund eða -tegundir sem eru notaðar (fyrir brennslueiningar),

d) ný eða fyrirliggjandi stöð,

e) umfangsmiklar breytingar og skipulagsbreytingar, þ.e. á rekstri eða eldsneytisnotkun, á skýrslutímabilinu 
sem höfðu áhrif á gildandi losunargildi sem tengjast bestu, fáanlegu tækni (BAT-AEL).

2.2. Gildandi viðmiðunarmörk fyrir losun NOx og SO2 samkvæmt samþættu mengunarvarnatækninni, þar sem fram 
kemur:

a) gildi, einingar, meðaltími og viðmiðunaraðstæður,

b) hvernig þessi viðmiðunarmörk voru ákvörðuð í tengslum við BAT 57 og BAT 58 sem sett eru fram í BAT-
niðurstöðunum samkvæmt framkvæmdarákvörðun 2014/738/ESB,

c) hvaða styrkleika losunar var tekið mið af fyrir hverja viðkomandi einingu í tengslum við BAT 57 og BAT 58 
og í samanburði við einstök losunargildi sem tengjast bestu, fáanlegu tækni og árangur í umhverfismálum 
sem tengist bestu, fáanlegu tækni (BAT-AEPL) fyrir einingar til endurheimtar brennisteins úr úrgangslofti,

d) hvaða útblástursstreymi (eða aðrir stuðlar) var notað sem vigtarstuðull fyrir hverja einingu og hvernig það var 
ákvarðað,

e) hvaða aðrir þættir eða stuðlar voru notaðir til að ákvarða viðmiðunarmörkin.

3. Upplýsingar um vöktunarkerfið

3.1. Lýsing á vöktunarkerfinu sem er notað til að ákvarða losun samkvæmt samþættri mengunarvarnatækni.

3.2. Upplýsingar um breyturnar sem eru mældar og reiknaðar út, tegund (bein, óbein) og aðferðir við mælingar, 
reiknistuðlarnir sem notaðir eru (og rökstuðningur fyrir notkun þeirra) ásamt tíðni vöktunar.

4. Upplýsingar um niðurstöður vöktunar

Yfirlit yfir árangur vöktunar að því er varðar að sýna fram á að gildandi losunargildi sem tengjast bestu, fáanlegu 
tækni, sem sett eru fram í BAT 57 og BAT 58, hafi verið uppfyllt og að losunin sé þar af leiðandi jöfn eða minni 
en losun þegar gildandi losunargildi í tengslum við bestu, fáanlegu tækni og árangur í umhverfismálum í tengslum 
við bestu, fáanlegu tækni eru á einingarstigi, þ.m.t. að minnsta kosti eftirfarandi:

a) meðalstyrkur losunar í öllum viðkomandi einingum (mg/Nm3, öll mánaðarleg meðaltalsgildi á einu ári),

b) heildarlosun á mánuði í öllum viðkomandi einingum (tonn/mánuði),
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c) meðalstyrkur losunar í hverri viðkomandi einingu (mg/Nm3, öll mánaðarleg meðaltalsgildi á einu ári),

d) útblástursstreymi í hverri viðkomandi einingu (Nm3/klst., öll mánaðarleg meðaltalsgildi á einu ári).

_______________




