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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/80/EF

av 23. oktober 2001

om begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra store forbrenningsanlegg(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(2),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 2. august 2001, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1)  Rådsdirektiv 88/609/EØF av 24. november 1988 om 
begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer 
fra store forbrenningsanlegg(4) har bidratt til en reduksjon 
av og kontroll med utslipp til atmosfæren fra store 
forbrenningsanlegg. Det bør omarbeides av hensyn til 
klarheten.

2)  Det femte handlingsprogram for miljø(5) setter som 
mål at de kritiske belastningene og nivåene for visse 
forsurende forurensende stoffer som svoveldioksid 
(SO2) og nitrogenoksider (NOX) ikke på noe tidspunkt 
bør overskrides, og med hensyn til luftkvalitet, at alle 
mennesker bør være effektivt beskyttet mot erkjente 
helserisikoer som skyldes luftforurensning.

3)  Alle medlemsstater har undertegnet Gøteborg-protokollen 
av 1. desember 1999 til De forente nasjoners økonomiske 
kommisjon for Europas (UN-ECE) konvensjon av 1979 
om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning 
for å redusere forsuring, eutrofiering og ozon på 
bakkenivå, som blant annet omfatter forpliktelser om å 
redusere utslipp av svoveldioksid og nitrogenoksider.

4)  Kommisjonen har offentliggjort en melding om en 
fellesskapsstrategi for å bekjempe forsuring, der 
revisjonen av direktiv 88/609/EØF ble utsett som en 
integrert del av denne strategi, med det langsiktige 
mål å redusere mengden utslipp av svoveldioksid og 
nitrogenoksider tilstrekkelig til å bringe avsetninger 
og konsentrasjoner ned på nivåer som ligger under de 
kritiske belastningene og nivåene.

5)  I samsvar med nærhetsprinsippet, slik det er fastsatt i 
traktatens artikkel 5, kan målet om å redusere forsurende 
utslipp fra store forbrenningsanlegg ikke i tilstrekkelig 
grad nås av medlemsstatene alene, og tiltak som ikke er 
samordnede, gir ingen garantier om å oppnå det ønskede 
mål. Med tanke på behovet for å redusere forsurende 
utslipp i hele Fellesskapet, er det mer effektivt å treffe 
tiltak på fellesskapsplan.

6)  Eksisterende store forbrenningsanlegg står for 
en betydelig del av utslippene av svoveldioksid og 
nitrogenoksider i Fellesskapet, og det er nødvendig å 
redusere disse utslippene. Det er derfor nødvendig å 
tilpasse tilnærmingsmåten etter de ulike kjennetegn ved 
sektoren for store forbrenningsanlegg i medlemsstatene.

7)  I rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september 1996 om 
integrert forebygging og begrensning av forurensning(6) 
er det fastsatt en integrert metode til forebygging og 
begrensning av forurensning, der alle sider ved en  
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(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 309, 27.11.2002, s. 1 er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2002 av 8. november 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til De 
europeiske fellesskaps tidende nr. 4 av 23.1.2003, s. 12.

(1)  EFT C 300 av 29.9.1998, s. 6, EFT C 212 E av 25.7.2000, s. 36.
(2)  EFT C 101 av 12.4.1999, s. 55.
(3)  Europaparlamentsuttalelse av 14. april 1999 (EFT C 219 av 30.7.1999, 

s. 248), Rådets felles holdning av 9. november 2000 (EFT C 375 av 
28.12.2000, s. 12) og europaparlamentsbeslutning av 14. mars 2001 (ennå 
ikke kunngjort i EFT). Europaparlamentsbeslutning av 20. september 2001 
og rådsbeslutning av 27. september 2001.

(4) EFT L 336 av 7.12.1988, s. 1. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv  
94/66/EF (EFT L 337 av 24.12.1994, s. 83).

(5) EFT C 138 av 17.5.1993, s. 1. (6)  EFT L 257 av 10.10.1996, s. 26.
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installasjons miljøprestasjon blir vurdert under ett. 
Forbrenningsanlegg med en nominell termisk effekt 
som overskrider 50 MW, omfattes av nevnte direktiv, 
og i samsvar med artikkel 15 nr. 3 i nevnte direktiv 
skal Kommisjonen hvert tredje år offentliggjøre en 
oversikt over de viktigste utslippene og kildene til disse, 
på grunnlag av data fra medlemsstatene. I henhold til 
artikkel 18 i nevnte direktiv vil Rådet, etter forslag fra 
Kommisjonen, fastsette utslippsgrenseverdier i samsvar 
med framgangsmåtene fastsatt i traktaten der behovet 
for fellesskapstiltak er påvist, særlig på grunnlag av den 
utveksling av opplysninger som er fastsatt i artikkel 16 i 
nevnte direktiv.

8)  Overholdelse av de utslippsgrenseverdiene som er fastsatt 
i dette direktiv, bør anses som et nødvendig, men ikke 
tilstrekkelig vilkår for overholdelse av kravene i direktiv 
96/61/EF om bruken av beste tilgjengelige teknikker. Slik 
overholdelse kan omfatte strengere utslippsgrenseverdier, 
utslippsgrenseverdier for andre stoffer og andre media, 
samt andre hensiktsmessige vilkår.

9)  Industrien har i løpet av en periode på 15 år fått erfaring 
med gjennomføringen av teknikker for reduksjon av 
forurensende utslipp fra store forbrenningsanlegg.

10)  Protokollen om tungmetaller til UN-ECE-konvensjonen 
om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning 
anbefaler at det vedtas tiltak for å redusere utslipp av 
tungmetaller fra visse anlegg. Det er kjent at fordelene 
ved å redusere støvutslipp ved hjelp av støvrenseutstyr 
vil gi fordeler når det gjelder å redusere utslipp av 
partikkelbundne tungmetaller.

11)  Anlegg for produksjon av elektrisitet utgjør en viktig del 
av sektoren store forbrenningsanlegg.

12)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/92/EF av 
19. desember 1996 om felles regler for det indre marked 
for elektrisitet(1) har blant annet som mål å føre til en 
fordeling av ny produksjonskapasitet blant nyinntredere i 
denne sektoren.

13)  Fellesskapet har forpliktet seg til å redusere utslippene 
av karbondioksid. Der det er mulig å gjennomføre, gir 
den kombinerte produksjonen av varme og elektrisitet 
en verdifull mulighet for en betydelig forbedring av den 
samlede effektiviteten i utnyttingen av brensel.

14)  En betydelig økning i bruken av naturgass for produksjon 
av elektrisitet er allerede i gang og vil trolig fortsette, 
særlig ved bruk av gassturbiner.

15)  Med tanke på økningen i energiproduksjon fra biomasse 
er det berettiget med særlige utslippsstandarder for dette 
brenslet.

16)  Rådsresolusjon av 24. februar 1997 om en 
fellesskapsstrategi for avfallshåndtering(2) legger vekt på 
behovet for å fremme avfallsgjenvinning, og slår fast at 
for å sikre et høyt nivå for miljøvern, bør hensiktsmessige 
utslippsstandarder gjelde for driften av anlegg der avfall 
forbrennes.

17)  Industrien har fått erfaring med teknikker og utstyr 
for måling av de viktigste forurensende stoffene som 
slippes ut fra store forbrenningsanlegg. Den europeiske 
standardiseringsorganisasjon (CEN) har påtatt seg å 
arbeide med det mål å innføre en ramme som skal sikre 
sammenlignbare måleresultater innenfor Fellesskapet, og 
som garanterer et høyt kvalitetsnivå på slike målinger.

18)  Det er behov for å øke kunnskapene om utslipp av de viktigste 
forurensende stoffene fra store forbrenningsanlegg. For å 
kunne være virkelig representativ for forurensingsnivået 
til et anlegg, bør slik informasjon også ses i sammenheng 
med kunnskap om anleggets energiforbruk.

19)  Dette direktiv berører ikke de tidsfrister som 
medlemsstatene har for å innarbeide og gjennomføre 
direktiv 88/609/EØF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Dette direktiv får anvendelse på forbrenningsanlegg med 
nominell termisk effekt lik eller større enn 50 MW, uansett 
hvilken type brensel som anvendes (fast, flytende eller 
gassformig).

Artikkel 2

I dette direktiv menes med:

1)  «utslipp», utstrømning i luften av stoffer fra 
forbrenningsanlegg,

2)  «røykgasser», gassformig utstrømning som inneholder 
faste, flytende eller gassformige utslipp; deres volumetriske 
utstrømningsmengde skal uttrykkes i kubikkmeter per 
time ved standardtemperatur (273 K) og standardtrykk 
(101,3 kPa) etter korrigering for vanndampinnhold, og 
heretter betegnes Nm3t (newtonkubikkmeter per time),

(1)  EFT L 27 av 30.1.1997, s. 20. (2)  EFT C 76 av 11.3.1997, s. 1.
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3)  «utslippsgrenseverdi», den tillatte mengde av et stoff 
som røykgass fra et forbrenningsanlegg kan inneholde, 
og som i løpet av et gitt tidsrom kan strømme ut i 
luften; den skal bestemmes som masse i forhold til 
røykgassens volum, og uttrykkes i mg/Nm3 med referanse 
til et oksygeninnhold i røykgassen på 3 volumprosent for 
flytende og gassformige brensler, 6 volumprosent for faste 
brensler og 15 volumprosent for gassturbiner,

4)  «avsvovlingseffektivitet», forholdet mellom svovelmengden 
som ikke slippes ut til luft fra forbrenningsanlegget i et 
gitt tidsrom, og svovelmengden i brenslet som tilføres 
forbrenningsanlegget, og som forbrukes i samme tidsrom,

5)  «driftsoperatør», enhver fysisk eller juridisk person som 
leder driften av forbrenningsanlegget, eller som har eller 
er gitt avgjørende økonomisk myndighet over det,

6)  «brensel», ethvert fast, flytende eller gassformig stoff brukt 
til fyring i forbrenningsanlegget, med unntak av avfall 
som omfattes av rådsdirektiv 89/369/EØF av 8. juni 1989 
om forebygging av luftforurensning fra nye kommunale 
avfallsforbrenningsanlegg(1), rådsdirektiv 89/429/EØF 
av 21. juni 1989 om reduksjon av luftforurensning 
fra eksisterende kommunale avfallsforbrenningsanle
gg(2) og rådsdirektiv 94/67/EF av 16. desember 1994 
om forbrenning av farlig avfall(3) eller andre senere 
fellesskapsrettsakter som opphever og erstatter ett eller 
flere av disse direktivene,

7)  «forbrenningsanlegg», enhver teknisk innretning der 
brensler oksideres i den hensikt å bruke varmen som 
utvikles på denne måten.

 Dette direktiv får bare anvendelse på forbrenningsanlegg 
beregnet på produksjon av energi, med unntak av 
slike som gjør direkte bruk av forbrenningsproduktene 
i produksjonsprosessen. Dette direktiv får særlig ikke 
anvendelse på følgende anlegg:

a)  anlegg der forbrenningsproduktene anvendes til direkte 
oppvarming, tørking eller enhver annen behandling av 
gjenstander eller materialer, som oppvarmingsovner og 
varmebehandlingsovner,

b)  etterforbrenningsanlegg, dvs. enhver teknisk 
innretning som er beregnet på å rense røykgassene 
ved forbrenning, og som ikke drives som et uavhengig 
forbrenningsanlegg,

c)  anlegg for regenerering av katalysatorer til katalytisk 
krakking,

d)  anlegg for omdanning av hydrogensulfid til svovel,

e)  reaktorer brukt i den kjemiske industrien,

f)  koksovnblokker,

g)  cowpers,

h)  enhver teknisk innretning som benyttes til framdrift av 
kjøretøyer, skip eller luftfartøyer,

i)  gassturbiner som benyttes på offshoreplattformer,

j)  gassturbiner som er gitt tillatelse før 27. november 2002, 
eller som etter vedkommende myndighets syn er 
gjenstand for en fullstendig søknad om tillatelse innen 
27. november 2002, forutsatt at anlegget blir satt i drift 
senest 27. november 2003, uten at artikkel 7 nr. 1 og 
avsnitt A og B i vedlegg VIII berøres.

 Anlegg drevet av diesel-, bensin- eller gassmotorer skal 
ikke omfattes av dette direktiv.

 Dersom to eller flere separate nye anlegg installeres på en 
slik måte at røykgasser, etter vedkommende myndigheters 
vurdering og alle tekniske og økonomiske faktorer tatt i 
betraktning, kan strømme ut gjennom en felles skorstein, 
skal en slik kombinasjon av anlegg anses som én enhet,

8) «flerbrenselsanlegg», ethvert forbrenningsanlegg som 
kan fyres samtidig eller alternativt med to eller flere 
brenseltyper,

9) «nytt anlegg», ethvert forbrenningsanlegg der den 
opprinnelige byggetillatelse, eller i mangel av slik 
framgangsmåte, den opprinnelige driftstillatelse, er gitt 
1. juli 1987 eller senere,

10) «eksisterende anlegg», ethvert forbrenningsanlegg der 
den opprinnelige byggetillatelse, eller i mangel av slik 
framgangsmåte, den opprinnelige driftstillatelse, ble gitt 
før 1. juli 1987,

11) «biomasse», produkter som består av hele eller en del av 
et vegetabilsk materiale fra jordbruk eller skogbruk, og 
som kan benyttes som brensel i den hensikt å gjenvinne 
materialets energiinnhold, samt følgende avfallstyper som 
benyttes som brensel:

a)  vegetabilsk avfall fra jordbruk og skogbruk,(1)  EFT L 163 av 14.6.1989, s. 32.
(2)  EFT L 203 av 15.7.1989, s. 50.
(3)  EFT L 365 av 31.12.1994, s. 34.
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b)  vegetabilsk avfall fra næringsmiddelindustrien, dersom 
varmen som produseres, gjenvinnes,

c)  fiberholdig vegetabilsk avfall fra produksjon av ny 
papirmasse og fra produksjon av papir fra papirmasse, 
dersom dette samforbrennes på produksjonsstedet og 
varmen som produseres, gjenvinnes,

d)  korkavfall,

e)  treavfall, med unntak av treavfall som kan 
inneholde halogenerte organiske forbindelser 
eller tungmetaller som er resultat av behandling 
med treimpregneringsmidler eller påføring av 
overflatebelegg, og som særlig omfatter slikt treavfall 
som stammer fra bygge- og rivingsavfall,

12)  «gassturbin», enhver roterende maskin som omdanner 
termisk energi til mekanisk arbeid, og som i hovedsak 
består av en kompressor, en termisk innretning der brensel 
oksideres for oppvarming av arbeidsvæsken, samt en 
turbin,

13)  «mest fjerntliggende regioner», de franske oversjøiske 
departementer når det gjelder Frankrike, Azorene og 
Madeira når det gjelder Portugal, og Kanariøyene når det 
gjelder Spania.

Artikkel 3

1.  Medlemsstatene skal innen 1. juli 1990 utarbeide 
hensiktsmessige programmer med sikte på en gradvis reduksjon 
av samlede årlige utslipp fra eksisterende anlegg. Programmene 
skal inneholde tidsplaner og nærmere bestemmelser for 
gjennomføringen.

2.  I samsvar med de programmer som er nevnt i nr. 1, 
skal medlemsstatene fortsatt overholde utslippstakene og de 
tilsvarende prosentvise reduksjonene for svoveldioksid som 
er fastlagt i vedlegg I kolonne 1–6, og for nitrogenoksider 
i vedlegg II kolonne 1–4, innen datoene angitt i disse 
vedleggene, inntil bestemmelsene i artikkel 4 er gjennomført 
for eksisterende anlegg.

3.  Når programmene gjennomføres, skal medlemsstatene 
også bestemme samlede årlige utslipp i samsvar med 
vedlegg VIII avsnitt C.

4.  Dersom det skjer en vesentlig og uventet endring i 
energibehovet eller med hensyn til tilgjengeligheten av visse 
brensler eller visse kraftverk, og dette medfører alvorlige 
tekniske vanskeligheter for en medlemsstat når det gjelder 
å gjennomføre programmet den har utarbeidet i henhold til 
nr. 1, skal Kommisjonen, etter anmodning fra vedkommende 
medlemsstat og ut fra hensynet til vilkårene for anmodningen, 
treffe en beslutning for denne staten om å endre utslippstakene 
og/eller datoene i vedlegg I og II, samt oversende sin beslutning 

til Rådet og til medlemsstatene. Enhver medlemsstat kan innen 
tre måneder framlegge Kommisjonens beslutning for Rådet. 
Rådet, som treffer sin beslutning med kvalifisert flertall, kan 
innen tre måneder gjøre annet vedtak.

Artikkel 4

1.  Uten at artikkel 17 berøres, skal medlemsstatene treffe 
egnede tiltak for å sikre at alle byggetillatelser, eller i mangel av 
en slik framgangsmåte, driftstillatelser for nye anlegg som etter 
vedkommende myndighets syn er gjenstand for en fullstendig 
søknad om tillatelse før 27. november 2002, forutsatt at anlegget 
settes i drift innen 27. november 2003, inneholder vilkår med 
hensyn til overholdelse av utslippsgrenseverdiene fastlagt 
i avsnitt A i vedlegg III–VII når det gjelder svoveldioksid, 
nitrogenoksider og støv.

2.  Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å sikre at 
alle byggetillatelser, eller i mangel av en slik framgangsmåte, 
driftstillatelser for nye anlegg, bortsett fra tillatelser som er 
nevnt i nr. 1, inneholder vilkår med hensyn til overholdelse av 
utslippsgrenseverdiene fastlagt i avsnitt B i vedlegg III–VII 
når det gjelder svoveldioksid, nitrogenoksider og støv.

3.  Uten at direktiv 96/61/EF og rådsdirektiv 96/62/EF av 
27. september 1996 om kartlegging og styring av kvaliteten 
på omgivelsesluft(1) berøres, skal medlemsstatene innen 
1. januar 2008 ha oppnådd betydelige utslippsreduksjoner ved 
å

a)  treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at alle driftstillatelser 
for eksisterende anlegg inneholder vilkår for overholdelse 
av utslippsgrenseverdiene som er fastsatt for nye anlegg 
nevnt i nr. 1, eller

b)  sikre at eksisterende anlegg omfattes av den nasjonale 
planen for utslippsreduksjon som det er vist til i nr. 6, 

og der dette er hensiktsmessig, anvende artikkel 5, 7 og 8.

4.  Uten at direktiv 96/61/EF og direktiv 96/62/EF 
berøres, kan eksisterende anlegg unntas fra overholdelse av 
utslippsgrenseverdiene nevnt i nr. 3, og fra å omfattes av den 
nasjonale planen for utslippsreduksjon på følgende vilkår:

a)  driftsoperatøren av et eksisterende anlegg påtar seg, i 
en skriftlig erklæring framlagt senest 30. juni 2004 for 
vedkommende myndighet, ikke å drive anlegget i mer 
enn 20 000 driftstimer fra og med 1. januar 2008 til senest 
31. desember 2015, og

(1)  EFT L 296 av 21.11.1996, s. 55.
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b)  driftsoperatøren er pålagt hvert år å oversende vedkommende 
myndighet en oversikt over tillatt benyttet og ikke benyttet 
tid for anleggets gjenværende driftstid.

5.  Medlemsstatene kan kreve overholdelse av 
utslippsgrenseverdier og tidsfrister for gjennomføring som er 
strengere enn de grenseverdier og tidsfrister som er fastsatt 
i nr. 1, 2, 3 og 4 og i artikkel 10. De kan føye til andre 
forurensende stoffer, samt pålegge tilleggskrav eller en 
tilpasning av anlegg til den tekniske utvikling.

6.  Medlemsstater kan, uten at dette direktiv og direktiv 
96/61/EF berøres, og samtidig som det tas hensyn til 
de kostnader og fordeler såvel som deres forpliktelser i 
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/81/
EF av 23. oktober 2001 om nasjonale utslippstak for visse 
luftforurensende stoffer(1) samt direktiv 96/62/EF, fastlegge 
og gjennomføre en nasjonal plan for utslippsreduksjoner for 
eksisterende anlegg, samtidig som det blant annet tas hensyn 
til overholdelse av de utslippstak som er fastsatt i vedlegg I og 
II.

Den nasjonale planen for utslippsreduksjoner skal redusere 
de samlede årlige utslippene av nitrogenoksider (NOX), 
svoveldioksid (SO2) og støv fra eksisterende anlegg til 
de nivåene som ville vært nådd ved anvendelse av de 
utslippsgrenseverdiene som er nevnt i nr. 3 for eksisterende 
anlegg som er i drift i år 2000, (herunder de eksisterende 
anlegg som i 2000 gjennomgår en rehabiliteringsplan som 
er godkjent av vedkommende myndighet, for å oppfylle de 
utslippsreduksjonene som kreves av den nasjonale lovgivning) 
på grunnlag av hvert enkelt anleggs faktiske årlige driftstid, 
benyttet brensel og termisk effekt, ut fra gjennomsnittet for de 
siste fem driftsårene fram til og medregnet 2000.

Stenging av et anlegg som omfattes av den nasjonale planen 
for utslippsreduksjoner, skal ikke føre til en økning i de 
samlede årlige utslippene fra de gjenværende anleggene som 
omfattes av planen.

Den nasjonale planen for utslippsreduksjoner kan under ingen 
omstendighet unnta et anlegg fra bestemmelsene i relevante 
deler av Fellesskapets regelverk, herunder blant annet direktiv 
96/61/EF.

Følgende vilkår skal gjelde for nasjonale planer for 
utslippsreduksjoner:

a)  Planen skal omfatte målsettinger og tilknyttede mål, tiltak 
og tidsplaner for å nå disse målsettingene og målene, samt 
en overvåkingsordning.

b)  Medlemsstatene skal innen 27. november 2003 meddele 
Kommisjonen sine respektive nasjonale planer for 
utslippsreduksjoner.

c)  Innen seks måneder etter meddelelsen nevnt i bokstav b) 
skal Kommisjonen vurdere om planen oppfyller vilkårene 
fastsatt i dette nummer. Når Kommisjonen anser at dette 
ikke er tilfellet, skal den underrette medlemsstaten om 
dette, og i løpet av de påfølgende tre månedene skal 
medlemsstaten meddele Kommisjonen alle tiltak som er 
gjort for å sikre at vilkårene i dette nummer er oppfylt.

d)  Kommisjonen skal innen 27. november 2002 sette opp 
retningslinjer for å hjelpe medlemsstatene i utarbeidingen 
av deres planer for utslippsreduksjoner.

7.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2004 og i lys av 
de framskritt som er gjort for å beskytte menneskers helse 
og nå Fellesskapets miljømål når det gjelder forsuring og 
luftkvalitet i samsvar med direktiv 96/62/EF, framlegge en 
rapport for Europaparlamentet og Rådet, der den skal vurdere

a)  behovet for ytterligere tiltak,

b)  mengden av tungmetaller som er sluppet ut fra store 
forbrenningsanlegg,

c)  kostnadseffektiviteten og nytte- og kostnadsforholdet ved 
ytterligere utslippsreduksjoner på forbrenningsanleggsekto
ren i medlemsstatene sammenlignet med andre sektorer,

d)  teknisk og økonomisk gjennomførbarhet til slike 
utslippsreduksjoner,

e)  virkningene på miljøet og på det indre marked av 
både de standarder som er fastsatt for sektoren store 
forbrenningsanlegg, herunder bestemmelser for 
innenlandske faste brensler, og av konkurransesituasjonen 
i energimarkedet, samt

f)  eventuelle nasjonale planer for utslippsreduksjoner som 
medlemsstatene har meddelt i samsvar med nr. 6.

Kommisjonens rapport skal også omfatte et hensiktsmessig 
forslag om mulige frister eller om lavere grenseverdier for 
unntaket i fotnote 2 i avsnitt A i vedlegg VI.

8.  Rapporten nevnt i nr. 7 skal, der det er hensiktsmessig, 
følges av tilhørende forslag, samtidig som det tas hensyn til 
direktiv 96/61/EF.

Artikkel 5

Som unntak fra vedlegg III

1)  skal anlegg med nominell termisk effekt lik eller større  
enn 400 MW som ikke er i drift mer enn følgende antall 

(1)  Se EFT L 309 av 27.11.2001, s. 22.
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timer per år (glidende gjennomsnitt for et tidsrom på fem 
år),

–  inntil 31. desember 2015: 2 000 timer,

–  fra og med 1. januar 2016: 1 500 timer,

 underlegges en utslippsgrenseverdi for svoveldioksid på 
800 mg/Nm3.

 Denne bestemmelse gjelder ikke for nye anlegg som det er 
gitt tillatelse for i samsvar med artikkel 4 nr. 2.

2)  kan Kongeriket Spania inntil 31. desember 1999 gi 
tillatelse til nye kraftverk med nominell termisk effekt lik 
eller større enn 500 MW, som brenner innenlandske eller 
importerte faste brensler, og som er satt i drift før utgangen 
av 2005 og oppfyller følgende krav:

a)  når det gjelder importerte faste brensler, en 
utslippsgrenseverdi for svoveldioksid på 800 mg/Nm3,

b)  når det gjelder innenlandske faste brensler, en 
avsvovlingseffektivitet på minst 60 %,

 forutsatt at den samlede tillatte kapasitet for de anlegg 
dette unntaket får anvendelse for, ikke overskrider

–  2 000 megawatt elektrisitet (MWe) for anlegg som 
bruker innenlandske faste brensler,

–  i anlegg som bruker importerte faste brensler, enten 
7 500 MWe eller 50 % av den samlede nye kapasitet 
for alle anlegg som bruker faste brensler, og som det 
er gitt tillatelse for inntil 31. desember 1999, idet det 
laveste av disse tallene legges til grunn.

Artikkel 6

Når det gjelder nye anlegg som det er gitt tillatelse for i 
samsvar med artikkel 4 nr. 2, eller anlegg som omfattes av 
artikkel 10, skal medlemsstatene sikre at den tekniske og 
økonomiske gjennomførbarheten av tiltak for en kombinert 
produksjon av varme og elektrisitet, blir undersøkt. Der slik 
gjennomførbarhet blir bekreftet, skal anleggene utstyres i 
samsvar med dette under hensyn til markedet og distribusjon
ssituasjonen.

Artikkel 7

1.  Medlemsstatene skal påse at det i tillatelsene nevnt 
i artikkel 4 er fastsatt framgangsmåter ved funksjonssvikt 
eller ved driftsstans av renseutstyret. I tilfelle driftsstans skal 
vedkommende myndighet særlig kreve at driftsoperatøren 
reduserer eller stenger driften dersom anlegget ikke er tilbake 
i normal drift i løpet av 24 timer, eller driver anlegget med 
brensler som forurenser lite. I alle tilfeller skal vedkommende 
myndighet varsles innen 48 timer. Under ingen omstendighet 
skal den samlede varigheten av drift uten rensing overskride 

120 timer i et tidsrom på tolv måneder. Vedkommende 
myndighet kan tillate unntak fra de ovennevnte grensene på 
24 timer og 120 timer i tilfeller der det etter myndighetens 
vurdering

a)  er et altoverskyggende behov for å opprettholde 
energiforsyningen, eller

b)  at anlegget med driftsstans i en begrenset periode vil bli 
erstattet av et annet anlegg som vil forårsake en generell 
økning i utslippene.

2.  Vedkommende myndighet kan tillate utsettelse av plikten 
til å overholde utslippsgrenseverdiene for svoveldioksid 
fastsatt i artikkel 4 i inntil seks måneder når det gjelder 
anlegg som med sikte på dette normalt bruker brensel med 
lavt svovelinnhold, dersom driftsoperatøren ikke er i stand til 
å overholde grenseverdiene fordi forsyningen av brensel med 
lavt svovelinnhold er avbrutt på grunn av alvorlig mangel av 
slikt brensel. Kommisjonen skal umiddelbart underrettes om 
slike tilfeller.

3.  Vedkommende myndighet kan tillate unntak fra plikten 
til å overholde utslippsgrenseverdiene fastsatt i artikkel 4 
når et anlegg som normalt bare bruker gassformig brensel, 
og som ellers ville måtte utstyres med røykgassrenseanlegg, 
unntaksvis og i et kort tidsrom som ikke må overstige ti dager, 
bortsett fra tilfeller der det er et altoverskyggende behov for å 
opprettholde energiforsyningen, må anvende andre brensler på 
grunn av et plutselig avbrudd i gassforsyningen. Vedkommende 
myndighet skal umiddelbart underrettes om hvert enkelt tilfelle 
når det inntreffer. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om tilfellene nevnt i dette nummer.

Artikkel 8

1.  Når det gjelder anlegg med et flerbrenselsanlegg som 
innebærer samtidig bruk av to eller flere typer brensel, skal 
vedkommende myndighet, når slik tillatelse gis som nevnt 
i artikkel 4 nr. 1 eller artikkel 4 nr. 2, samt når det gjelder 
de anlegg som omfattes av artikkel 4 nr. 3 eller artikkel 10, 
fastsette utslippsgrenseverdiene slik:

a)  For det første ved for hver brenseltype og for hvert 
forurensende stoff, å anvende den utslippsgrenseverdi 
som svarer til den nominelle termiske effekt for 
forbrenningsanlegget, slik det er angitt i vedlegg III–VII.

b)  For det annet ved å bestemme de veide utslippsgrenseverdiene 
for hvert brensel, som framkommer ved at hver av de 
ovennevnte utslippsgrenseverdiene multipliseres med den 
termiske effekt tilført av hver brenselstype, og ved at hvert 
av multiplikasjonsproduktene divideres med summen av 
den termiske effekt tilført av samtlige brensler.
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c)  For det tredje ved å legge sammen de veide 
utslippsgrenseverdiene for hvert brensel.

2.  I flerbrenselsanlegg der det anvendes destillasjons- og 
konverteringsrester fra råoljeraffinering til eget forbruk, alene 
eller sammen med andre brensler, skal bestemmelsene for 
brenslet med den høyeste utslippsgrenseverdi (bestemmende 
brensel) gjelde, uten hensyn til nr. 1 foran, dersom den del av 
varmen som dette brenslet bidrar med til summen av termisk 
effekt tilført av alle brenslene under driften av anlegget, utgjør 
minst 50 %.

Dersom det bestemmende brenslets del utgjør mindre enn 
50 %, fastsettes utslippsgrenseverdien ut fra forholdet mellom 
den tilførte varme fra hvert enkelt brensel og summen av 
termisk effekt tilført av alle brenslene på følgende måte:

a)  For det første ved for hver brenseltype og for hvert 
forurensende stoff, å anvende den utslippsgrenseverdi 
som svarer til den nominelle termiske effekt for 
forbrenningsanlegget, slik det er angitt i vedlegg III–VII.

b)  For det annet ved å beregne utslippsgrenseverdien 
for det bestemmende brensel (brenslet med høyest 
utslippsgrenseverdi i henhold til vedlegg III–VII, eller 
dersom to brensler har samme utslippsgrenseverdi, 
brenslet med høyest termisk effekt), der denne verdien 
framkommer ved å multiplisere utslippsgrenseverdien 
fastlagt i vedlegg III–VII for dette brenslet med to og 
trekke fra utslippsgrenseverdien for brenslet med laveste 
utslippsgrenseverdi.

c)  For det tredje ved å bestemme de veide utslippsgrenseverdiene 
for hvert brensel, som framkommer ved å multiplisere den 
beregnede utslippsgrenseverdien for det bestemmende 
brenslet med den tilførte termiske effekt for dette, og ved 
å multiplisere hver av de øvrige utslippsgrenseverdiene 
med den tilførte effekt for hvert enkelt brensel og deretter 
dividere hvert av multiplikasjonsproduktene med summen 
av den tilførte termiske effekten for alle brenslene.

d)  For det fjerde ved å legge sammen de veide 
utslippsgrenseverdiene for hvert brensel.

3.  Som et alternativ til nr. 2 kan følgende gjennomsnittlige 
utslippsgrenseverdier for svoveldioksid anvendes (uansett 
hvilken brenselkombinasjon som er benyttet):

a)  for anlegg som nevnt i artikkel 4 nr. 1 og 3: 1 000 mg/
Nm3, som et gjennomsnitt for alle slike anlegg innenfor 
raffineriet,

b)  for nye anlegg nevnt i artikkel 4 nr. 2: 600 mg/Nm3, som et 
gjennomsnitt for alle slike anlegg innenfor raffineriet, med 
unntak av gassturbiner.

Vedkommende myndigheter skal sikre at anvendelsen av 
denne bestemmelse ikke fører til økte utslipp fra eksisterende 
anlegg.

4.  Når det gjelder anlegg med et flerbrenselsanlegg som 
innebærer alternativ bruk av to eller flere typer brensel, 
skal det ved utstedelse av slik tillatelse som er nevnt i 
artikkel 4 nr. 1 og 2, samt når det gjelder de anlegg som 
omfattes av artikkel 4 nr. 3 eller artikkel 10, anvendes de 
utslippsgrenseverdiene som er fastsatt i vedlegg III–VII, og 
som svarer til hvert enkelt brensel som er benyttet.

Artikkel 9

Røykgasser fra forbrenningsanlegg skal slippes ut under 
kontrollerte forhold gjennom en skorstein. Utslippsvilkårene 
skal fastlegges i tillatelsen nevnt i artikkel 4, samt i tillatelsene 
for forbrenningsanlegg som omfattes av artikkel 10. 
Vedkommende myndighet skal særlig påse at høyden på 
skorsteinen beregnes på en slik måte at menneskers helse og 
miljøet vernes.

Artikkel 10

Dersom et forbrenningsanleggs effekt økes med minst 50 MW, 
skal utslippsgrenseverdiene fastsatt i avsnitt B i vedlegg III–
VII gjelde for den nye delen av anlegget, og fastlegges etter 
hele anleggets termiske kapasitet. Denne bestemmelse får ikke 
anvendelse i tilfellene nevnt i artikkel 8 nr. 2 og 3.

I tilfeller der driftsoperatøren av et forbrenningsanlegg 
planlegger en endring i samsvar med artikkel 2 nr. 10 
bokstav b) og artikkel 12 nr. 2 i direktiv 96/61/EF, skal 
utslippsgrenseverdiene fastsatt i avsnitt B i vedlegg III–VII med 
hensyn til svoveldioksid, nitrogenoksider og støv anvendes.

Artikkel 11

Ved oppføring av forbrenningsanlegg som vil få betydelig 
innvirkning på miljøet i en annen medlemsstat, skal 
medlemsstatene påse at alle nødvendige opplysninger meddeles, 
og at samråd finner sted i henhold til artikkel 7 i rådsdirektiv 
85/337/EØF av 27. juni 1985 om vurdering av visse offentlige 
og private prosjekters miljøvirkninger(1).

Artikkel 12

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for, i samsvar 
med avsnitt A i vedlegg VIII, å sikre overvåking av utslipp 
fra forbrenningsanlegg som omfattes av dette direktiv, og 
av alle andre verdier som kreves for gjennomføring av dette 
  
(1)  EFT L 175 av 5.7.1985, s. 40. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv  

97/11/EF (EFT L 73 av 14.3.1997, s. 5).
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direktiv. Medlemsstatene kan kreve at overvåkingen foretas på 
driftsoperatørens regning.

Artikkel 13

Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å sikre 
at driftsoperatøren innen en rimelig frist underretter 
vedkommende myndigheter om resultatene av kontinuerlige 
målinger, om resultatene av kontroll av måleapparatene og av 
stikkprøvemålinger, samt om enhver annen måling som foretas 
for å vurdere om dette direktiv overholdes.

Artikkel 14

1.  Ved kontinuerlige målinger skal utslippsgrenseverdiene 
fastsatt i avsnitt A i vedlegg III–VII anses som overholdt 
dersom en vurdering av resultatene, for driftstimene i løpet av 
et kalenderår, viser

a)  at ingen av gjennomsnittsverdiene per kalendermåned 
overskrider utslippsgrenseverdiene, og

b)  når det gjelder

 i)  svoveldioksid og støv, at 97 % av alle 
gjennomsnittsverdier målt over 48 timer ikke 
overskrider 110 % av utslippsgrenseverdiene,

ii)  nitrogenoksider, at 95 % av alle gjennomsnittsverdier 
målt over 48 timer ikke overskrider 110 % av 
utslippsgrenseverdiene.

Det skal ikke tas hensyn til tidsrommene nevnt i artikkel 7, og 
heller ikke til oppstartings- og driftsstansperioder.

2.  Når det bare kreves stikkprøvemålinger eller andre 
passende framgangsmåter for bestemmelse av utslipp, skal 
utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg III–VII anses som 
overholdt dersom resultatene av hver serie målinger eller 
av de andre framgangsmåtene som er definert og fastlagt i 
henhold til reglene fastsatt av vedkommende myndigheter, 
ikke overskrider utslippsgrenseverdiene.

3.  I tilfellene nevnt i artikkel 5 nr. 2 skal avsvovlingse
ffektiviteten anses som overholdt dersom vurderingen av 
målingene foretatt i samsvar med kravene i avsnitt A nr. 3 
i vedlegg VIII viser at alle gjennomsnittsverdiene målt per 
kalendermåned eller alle månedlige glidende gjennomsnitt 
oppnår den påkrevde avsvovlingseffektivitet.

Det skal ikke tas hensyn til tidsrommene nevnt i artikkel 7, og 
heller ikke til oppstartings- og driftsstansperioder.

4.  Når det gjelder nye anlegg der tillatelse gis i henhold 
til artikkel 4 nr. 2, skal utslippsgrenseverdiene for driftstimer 
innenfor et kalenderår anses som overholdt dersom

a)  ingen anerkjente daglige gjennomsnittsverdier overskrider 
de relevante tallene fastsatt i avsnitt B i vedlegg III–VII, 
og

b)  95 % av alle anerkjente daglige gjennomsnittsverdier 
i løpet av et år ikke overskrider 200 % av de relevante 
tallene fastsatt i avsnitt B i vedlegg III–VII.

«Anerkjente gjennomsnittsverdier» fastsettes som angitt i 
avsnitt A nr. 6 i vedlegg VIII.

Det skal ikke tas hensyn til tidsrommene nevnt i artikkel 7, og 
heller ikke til oppstartings- og driftsstansperioder.

Artikkel 15

1.  Medlemsstatene skal senest 31. desember 1990 underrette 
Kommisjonen om programmene utarbeidet i samsvar med 
artikkel 3 nr. 1.

Senest ett år etter avslutningen av de ulike faser i reduksjonen av 
utslipp fra eksisterende anlegg skal medlemsstatene oversende 
Kommisjonen en sammenfattende rapport om resultatene fra 
gjennomføringen av programmene.

Det skal også oversendes en foreløpig rapport midtveis i hver 
fase.

2.  Rapportene nevnt i nr. 1 skal gi en oversikt over

a)  alle forbrenningsanlegg som omfattes av dette direktiv,

b)  utslipp av svoveldioksid og nitrogenoksider uttrykt i 
tonn per år og som konsentrasjon av disse stoffene i 
røykgassene,

c)  tiltak som allerede er truffet eller planlagt med sikte 
på reduksjon av utslippene, og endringer i valg av 
benyttet brensel,

d)  foretatte eller planlagte endringer i driftsform,

e)  endelig nedlegging av forbrenningsanlegg som allerede 
er gjennomført eller planlagt, og

f)  eventuelt de utslippsgrenseverdier som er pålagt i 
programmene for eksisterende anlegg.

Ved bestemmelse av årlige utslipp og konsentrasjoner av 
forurensende stoffer i røykgassene skal medlemsstatene ta 
hensyn til bestemmelsene i artikkel 12, 13 og 14.

3.  Medlemsstater som anvender artikkel 5 eller 
bestemmelsene i merknaden i vedlegg III eller fotnotene i 
avsnitt A i vedlegg VI, skal hvert år utarbeide en rapport om 
dette til Kommisjonen.

Artikkel 16

Medlemsstatene skal fastsette de sanksjoner som skal gjelde 
for overtredelser av de nasjonale bestemmelsene som er vedtatt 
i henhold til dette direktiv. Sanksjonene som fastsettes, skal 
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende.
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Artikkel 17

1.  Direktiv 88/609/EØF oppheves med virkning 
fra 27. november 2002, uten at dette berører nr. 2 eller 
medlemsstatenes forpliktelser når det gjelder tidsfristene for 
innarbeiding og anvendelse av direktivet som er angitt i 
vedlegg IX.

2.  Når det gjelder nye anlegg som har fått tillatelse før 
27. november 2002, som angitt i artikkel 4 nr. 1 i dette direktiv, 
skal artikkel 4 nr. 1, artikkel 5 nr. 2, artikkel 6, artikkel 15 
nr. 3, vedlegg III, VI, VIII og nr. 2 i avsnitt A i vedlegg IX til 
direktiv 88/609/EØF som endret ved direktiv 94/66/EF, fortsatt 
gjelde inntil 1. januar 2008, og deretter oppheves.

3.  Henvisninger til direktiv 88/609/EØF skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv, og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg X.

Artikkel 18

1.  Medlemsstatene skal innen 27. november 2002 sette 
i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2.  For eksisterende anlegg, og for nye anlegg som er gitt 
tillatelse i samsvar med artikkel 4 nr. 1, får bestemmelsene i nr. 2 
i avsnitt A i vedlegg VIII anvendelse fra 27. november 2004.

3.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler.

Artikkel 19

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 20

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 23. oktober 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE A. NEYTS-UYTTEBROECK

 President Formann
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VEDLEGG I

UTSLIPPSTAK OG REDUKSJONSMÅL FOR UTSLIPP AV SO2 FRA EKSISTERENDE ANLEGG(1)(2)

Medlemsstat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SO2-utslipp 
fra store 

forbrennings-
anlegg 1980, i 

1 000 tonn

Utslippstak (1 000 tonn/år)
Prosentvis reduksjon i forhold til utslipp i 

1980
Prosentvis reduksjon i forhold til justerte 

utslipp i 1980

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 1 Fase 2 Fase 3

1993 1998 2003 1993 1998 2003 1993 1998 2003

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

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

Tyskland 2 225 1 335 890 668 – 40 – 60 – 70 – 40 – 60 – 70

Hellas 303 320 320 320 + 6 + 6 + 6 – 45 – 45 – 45

Spania 2 290 2 290 1 730 1 440 0 – 24 – 37 – 21 – 40 – 50

Frankrike 1 910 1 146 764 573 – 40 – 60 – 70 – 40 – 60 – 70

Irland 99 124 124 124 + 25 + 25 + 25 – 29 – 29 – 29

Italia 2 450 1 800 1 500 900 – 27 – 39 – 63 – 40 – 50 – 70

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

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

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

Det forente 
kongerike

3 883 3 106 2 330 1 553 – 20 – 40 – 60 – 20 – 40 – 60

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

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

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

(1)  Ytterligere utslipp kan forekomme på grunn av kapasitet tillatt 1. juli 1987 eller senere.
(2) Utslipp fra forbrenningsanlegg med tillatelse fra før 1. juli 1987, men som ikke ble satt i drift før denne dato, og som det ikke er tatt hensyn til under fastsettelsen 

av utslippstakene fastsatt i dette vedlegg, skal enten overholde de krav som fastsettes i dette direktiv for nye anlegg eller tas hensyn til i de samlede utslippene fra 
eksisterende anlegg, som ikke må overskride utslippstakene som er fastsatt i dette vedlegg.
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VEDLEGG II

UTSLIPPSTAK OG REDUKSJONSMÅL FOR UTSLIPP AV NOX FRA EKSISTERENDE ANLEGG(1)(2)

Medlemsstat

0 1 2 3 4 5 6

NOX-utslipp (som 
NO2) fra store 

forbrenningsanlegg 
1980, i 1 000 tonn

Utslippstak for NOX (1 000 tonn/år)
Prosentvis reduksjon i forhold til utslipp 

i 1980
Prosentvis reduksjon i forhold til justerte 

utslipp i 1980

Fase 1 Fase 2 Fase 1 Fase 2 Fase 1 Fase 2 

1993 (1) 1998 1993 (1) 1998 1993 (1) 1998

Belgia 110 88 66 – 20 – 40 – 20 – 40

Danmark 124 121 81 – 3 – 35 – 10 – 40

Tyskland 870 696 522 – 20 – 40 – 20 – 40

Hellas 36 70 70 + 94 + 94 0 0

Spania 366 368 277 + 1 – 24 – 20 – 40

Frankrike 400 320 240 – 20 – 40 – 20 – 40

Irland 28 50 50 + 79 + 79 0 0

Italia 580 570 428 – 2 – 26 – 20 – 40

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

Nederland 122 98 73 – 20 – 40 – 20 – 40

Portugal 23 59 64 + 157 + 178 – 8 0

Det forente 
kongerike

1 016 864 711 – 15 – 30 – 15 – 30

Østerrike 19 15 11 – 20 – 40 – 20 – 40

Finland 81 65 48 – 20 – 40 – 20 – 40

Sverige 31 25 19 – 20 – 40 – 20 – 40

(1)  Medlemsstatene kan av tekniske grunner utsette, i opptil to år, datoen for fase 1 for reduksjon i NOX-utslipp ved å varsle Kommisjonen innen én måned etter 
underretningen om dette direktiv.

(1) Ytterligere utslipp kan forekomme på grunn av kapasitet tillatt 1. juli 1987 eller senere.
(2) Utslipp fra forbrenningsanlegg med tillatelse fra før 1. juli 1987, men som ikke ble satt i drift før denne dato, og som det ikke er tatt hensyn til under fastsettelsen 

av utslippstakene fastsatt i dette vedlegg, skal enten overholde de krav som fastsettes i dette direktiv for nye anlegg eller tas hensyn til i de samlede utslippene fra 
eksisterende anlegg, som ikke må overskride utslippstakene fastsatt i dette vedlegg.
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VEDLEGG III

UTSLIPPSGRENSEVERDIER FOR SO2

Faste brensler

A.  Utslippsgrenseverdier for SO2 uttrykt i mg/Nm3 (O2-innhold 6 %) som skal anvendes for nye og eksisterende 
anlegg i henhold til henholdsvis artikkel 4 nr. 1 og artikkel 4 nr. 3:

MERK: I de tilfeller der utslippsgrenseverdiene foran ikke kan oppfylles på grunn av brenslets egenskaper, skal 
det oppnås en avsvovlingseffektivitet på minst 60 % når det gjelder anlegg med en nominell termisk 
effekt som er mindre enn eller lik 100 MWt, minst 75 % for anlegg som er større enn 100 MWt og mindre 
enn eller lik 300 MWt, og minst 90 % for anlegg som er større enn 300 MWt. For anlegg som er større 
enn 500 MWt, skal det anvendes en avsvovlingseffektivitet på minst 94 %, eller på minst 92 % der det 
er inngått en avtale om installering av utstyr for avsvovling av røykgass eller for kalkinjisering, og der 
arbeidet med denne installeringen ble påbegynt før 1. januar 2001.

B.  Utslippsgrenseverdier for SO2 uttrykt i mg/Nm3 (O2-innhold 6 %) som skal anvendes for nye anlegg i samsvar med 
artikkel 4 nr. 2, med unntak av gassturbiner:

Type brensel 50–100 MWt 100–300 MWt > 300 MWt

Biomasse 200 200 200

Faste brensler generelt 850 200(1) 200

(1)  Bortsett fra i de «mest fjerntliggende regioner», der grenseverdiene 850–200 mg/Nm3 (lineær reduksjon) skal anvendes.

MERK: I de tilfeller der utslippsgrenseverdiene foran ikke kan oppfylles på grunn av brenslets egenskaper, skal 
anleggene oppnå 300 mg/Nm3 SO2, eller en avsvovlingseffektivitet på minst 92 % når det gjelder anlegg 
med en nominell termisk effekt som er mindre enn eller lik 300 MWt, og når det gjelder anlegg med en 
nominell termisk effekt som er større enn 300 MWt, får en avsvovlingseffektivitet på minst 95 % sammen 
med en høyeste tillatte utslippsgrenseverdi på 400 mg/Nm3 anvendelse.
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VEDLEGG IV

UTSLIPPSGRENSEVERDIER FOR SO2

Flytende brensler

A.  Utslippsgrenseverdier for SO2 uttrykt i mg/Nm3 (O2-innhold 3 %) som skal anvendes for nye og eksisterende 
anlegg i henhold til henholdsvis artikkel 4 nr. 1 og artikkel 4 nr. 3:

B.  Utslippsgrenseverdier for SO2 uttrykt i mg/Nm3 (O2-innhold 3 %) som skal anvendes for nye anlegg i henhold til 
artikkel 4 nr. 2, med unntak av gassturbiner.

50–100 MWt 100–300 MWt > 300 MWt

850 400–200  
(lineær reduksjon)(1)

200

(1)  Bortsett fra i de «mest fjerntliggende regioner», der 850–200 mg/Nm3 (lineær reduksjon) skal anvendes.

 For to anlegg med en nominell termisk effekt på 250 MWt på Kreta og Rhodos som skal gis tillatelse før 
31. desember 2007, skal utslippsgrenseverdien på 1 700 mg/Nm3 anvendes.



21.2.2004 Nr. 9/479EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG V

UTSLIPPSGRENSEVERDIER FOR SO2

Gassformige brensler

A.  Utslippsgrenseverdier for SO2 uttrykt i mg/Nm3 (O2-innhold 3 %) som skal anvendes for nye og eksisterende 
anlegg i henhold til henholdsvis artikkel 4 nr. 1 og artikkel 4 nr. 3:

Type brensel Grenseverdier  
(mg/Nm3)

Gassformige brensler generelt 35

Flytende gass 5

Gasser med lav brennverdi fra forgassing av 
raffinerirester, koksovngass, masovngass 

800

Gass fra forgassing av kull (1)

(1)  Rådet vil på et senere tidspunkt fastsette de utslippsgrenseverdiene som skal anvendes for slik gass på grunnlag av forslag fra 
Kommisjonen i lys av ytterligere teknisk erfaring.

B.  Utslippsgrenseverdier for SO2 uttrykt i mg/Nm3 (O2-innhold 3 %) som skal anvendes for nye anlegg i henhold til 
artikkel 4 nr. 2:

Gassformige brensler generelt 35

Flytende gass 5

Gasser med lav brennverdi fra koksovn 400

Gasser med lav brennverdi fra masovn 200
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VEDLEGG VI

UTSLIPPSGRENSEVERDIER FOR NOX (MÅLT SOM NO2)

A.  Utslippsgrenseverdier for NOX uttrykt i mg/Nm3 (O2-innhold: 6 % for faste brensler, 3 % for flytende og 
gassformige brensler), som skal anvendes for nye og eksisterende anlegg i henhold til henholdsvis artikkel 4 nr. 1 
og artikkel 4 nr. 3:

Type brensel
Grenseverdier (1) 

(mg/Nm3)

Faste brensler(2)(3):

50–500 MWt 600

> 500 MWt 500

Fra 1. januar 2016:

50–500 MWt  600

> 500 MWt 200

Flytende brensler:

50–500 MWt  450

> 500 MWt 400

Gassformige brensler:

50–500 MWt  300

> 500 MWt 200

(1)  Bortsett fra i de «mest fjerntliggende regioner», der følgende verdier skal anvendes:
 Faste brensler generelt: 650
 Faste brensler med < 10 % flyktige forbindelser: 1 300
 Flytende brensler: 450
 Gassformige brensler: 350
(2)  Fram til 31. desember 2015 skal anlegg med nominell termisk effekt større enn 500 MW, som fra og med 2008 ikke er i drift 

mer enn 2 000 timer per år (glidende gjennomsnitt over et tidsrom på fem år) 
–  når det gjelder anlegg som er gitt tillatelse i samsvar med artikkel 4 nr. 3 bokstav a), være underlagt en grenseverdi for 

utslipp av nitrogenoksid (målt som NO2) på 600 mg/Nm³,
–  når det gjelder anlegg som er underlagt en nasjonal plan i henhold til artikkel 4 nr. 6, få sitt bidrag til den nasjonale 

planen vurdert på grunnlag av en grenseverdi på 600 mg/Nm3.
 Fra og med 1. januar 2016 skal anlegg som ikke er i drift i mer enn 1 500 timer per år (glidende gjennomsnitt over et tidsrom 

på fem år), være underlagt en grenseverdi for utslipp av nitrogenoksid (målt som NO2) på 450 mg/Nm3.
(3)  Inntil 1. januar 2018 for anlegg som i den tolvmånedersperioden som ble avsluttet 1. januar 2001, ble drevet med og fortsatt 

drives med faste brensler med et flyktig innhold på mindre enn 10 %, skal 1 200 mg/Nm3 anvendes.
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B.  Utslippsgrenseverdier for NOX uttrykt i mg/Nm3, som skal anvendes for nye anlegg i henhold til artikkel 4 nr. 2, 
med unntak av gassturbiner.

 Faste brensler (O2-innhold 6 %)

Type brensel 50–100 MWt 100–300 MWt > 300 MWt

Biomasse 400 300 200

Faste brensler generelt 400 200(1) 200

(1)  Bortsett fra i de «mest fjerntliggende regioner», der 300 mg/Nm3 skal anvendes.

 Flytende brensler (O2-innhold 3 %)

50–100 MWt 100–300 MWt > 300 MWt

400 200(1) 200

(1)  Bortsett fra i de «mest fjerntliggende regioner», der 300 mg/Nm3 skal anvendes.

 For to anlegg med en nominell termisk effekt på 250 MWt på Kreta og Rhodos som skal gis tillatelse før 
31. desember 2007, skal utslippsgrenseverdien på 400 mg/Nm3 anvendes.

 Gassformige brensler (O2-innhold 3 %)

50–300 MWt > 300 MWt

Naturgass (merknad 1) 150 100

Andre gasser 200 200

 Gassturbiner

 Utslippsgrenseverdier for NOX uttrykt i mg/Nm3 (O2-innhold 15 %), som skal anvendes for en enkelt 
gassturbinenhet i henhold til artikkel 4 nr. 2 (grenseverdiene anvendes bare ved en belastning på over 70 %):

> 50 MWt  
(termisk effekt under ISO-vilkår)

Naturgass (merknad 1) 50 (merknad 2) 

Flytende brensler (merknad 3) 120

Gassformige brensler (andre enn naturgass) 120

 Gassturbiner til nødbruk som er i drift mindre enn 500 timer per år, er unntatt fra disse grenseverdiene. 
Driftsoperatøren av slike anlegg skal hvert år oversende en rapport om slik benyttet tid til vedkommende 
myndighet.

 Merknad 1:  Naturgass er naturlig forekommende metan med høyst 20 % (etter volum) inerte gasser og andre bestanddeler.
 Merknad 2:  75 mg/Nm3 i følgende tilfeller, der effektiviteten til gassturbinen fastsettes under ISOs grunnleggende 

belastningsvilkår:
—  Gassturbiner benyttet i systemer for kombinert produksjon av varme og elektrisitet med en samlet effekt som er 

større enn 75 %,
—  gassturbiner benyttet i kraftvarmeverk med en årlig gjennomsnittlig samlet elektrisk effekt som er større enn 

55 %, samt
—  gassturbiner for mekaniske drev.

  For ett-trinns gassturbiner som ikke faller inn under noen av kategoriene foran, men som har en effekt som er større 
enn 35 % — fastsatt under ISOs grunnleggende belastningsvilkår — skal utslippsgrenseverdien være 50*η/35, der η 
er gassturbinens effektivitet uttrykt som en prosentandel (og ved ISOs grunnleggende belastningsvilkår).

 Merknad 3:  Denne utslippsgrenseverdien gjelder bare gassturbiner som fyres med lette destillater og mellomdestillater.
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VEDLEGG VII

UTSLIPPSGRENSEVERDIER FOR STØV

A.  Utslippsgrenseverdier for støv, uttrykt i mg/Nm3 (O2-innhold 6 % for faste brensler, 3 % for flytende og gassformige 
brensler) som skal anvendes for nye og eksisterende anlegg i henhold til henholdsvis artikkel 4 nr. 1 og artikkel 4 
nr. 3:

Type brensel
Nominell termisk effekt  

(MW)
Utslippsgrenseverdier  

(mg/Nm3)

Faste brensler ≥ 500 
< 500

50 (2) 
100

Flytende brensler(1) alle anlegg 50

Gassformige brensler alle anlegg  5  generelt
 10  for masovngass
 50  for gasser produsert av jern- 

og stålindustrien som kan 
benyttes andre steder

(1)  En grenseverdi på 100 mg/Nm3 kan anvendes på anlegg med en nominell termisk effekt som er mindre enn 500 MWt, og 
som forbrenner flytende brensler med et askeinnhold på mer enn 0,06 %.

(2)  En grenseverdi på 100 mg/Nm3 kan anvendes på anlegg med tillatelse i henhold til artikkel 4 nr. 3 med en nominell termisk 
effekt som er større enn eller lik 500 MWt, som forbrenner faste brensler med et varmeinnhold på mindre enn 5 800 kJ/kg 
(netto brennverdi), et vanninnhold på mer enn 45 vektprosent, et kombinert vann- og askeinnhold på mer enn 60 vektprosent 
og et innhold av kalsiumoksid på mer enn 10 %.

B.  Utslippsgrenseverdier for støv uttrykt i mg/Nm3, som skal anvendes for nye anlegg i henhold til artikkel 4 nr. 2, 
med unntak av gassturbiner:

 Faste brensler (O2-innhold 6 %)

50–100 MWt > 100 MWt

50 30

 Flytende brensler (O2-innhold 3 %)

50–100 MWt > 100 MWt

50 30

 For to anlegg med en nominell termisk effekt på 250 MWt på Kreta og Rhodos som skal gis tillatelse før 
31. desember 2007, skal utslippsgrenseverdien på 50 mg/Nm3 anvendes.

 Gassformige brensler (O2-innhold 3 %)

Generelt 5

For masovngass 10

For gasser produsert av jern- og stålindustrien som kan 
benyttes andre steder

30 
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VEDLEGG VIII

METODER FOR MÅLING AV UTSLIPP

A.  Nærmere regler for måling og vurdering av utslipp fra forbrenningsanlegg

1.  Inntil 27. november 2004

  Konsentrasjonen av svoveldioksid (SO2), støv og nitrogenoksider (NOx) skal måles kontinuerlig når det 
gjelder nye anlegg med en nominell termisk effekt på mer enn 300 MW som det er gitt tillatelse til i henhold 
til artikkel 4 nr. 1. Overvåkingen av SO2 og støv kan imidlertid begrenses til stikkprøvemålinger eller andre 
egnede framgangsmåter for bestemmelse av utslipp når slike målinger eller framgangsmåter, som skal 
etterprøves og godkjennes av vedkommende myndigheter, kan benyttes til å bestemme konsentrasjonen.

  Når det gjelder nye anlegg som det er gitt tillatelse til i henhold til artikkel 4 nr. 1, og som ikke omfattes 
av første ledd, kan vedkommende myndigheter, når det anses nødvendig, kreve at det foretas kontinuerlige 
målinger av de tre forurensende stoffene. Dersom det ikke kreves kontinuerlige målinger, skal det regelmessig 
foretas stikkprøvemålinger eller benyttes egnede framgangsmåter for bestemmelse av utslipp som er godkjent 
av vedkommende myndigheter, for å vurdere hvor stor mengde av de nevnte stoffene som forekommer i 
utslippene.

2.  Fra og med 27. november 2002 og uten at artikkel 18 nr. 2 berøres

  Vedkommende myndigheter skal kreve kontinuerlige målinger av konsentrasjoner av SO2, NOX og støv fra 
røykgasser fra alle forbrenningsanlegg med en nominell termisk effekt på 100 MW eller mer.

  Som unntak fra første ledd er kontinuerlige målinger ikke obligatorisk i disse tilfellene:

–  for forbrenningsanlegg med en levetid på mindre enn 10 000 driftstimer,

–  for SO2 og støv fra kjeler som forbrenner naturgass eller fra gassturbiner som drives med naturgass,

–  for SO2 fra gassturbiner eller kjeler som fyres med olje med kjent svovelinnhold i tilfeller uten 
avsvovlingsutstyr,

–  for SO2 fra kjeler fyrt med biomasse, dersom driftsoperatøren kan godtgjøre at SO2-utslippene ikke under 
noen omstendigheter kan overskride de foreskrevne utslippsgrenseverdiene.

  Der kontinuerlige målinger ikke er påkrevd, skal stikkprøvemålinger foretas minst hver sjette måned. Som et 
alternativ kan egnede framgangsmåter for bestemmelse av utslipp, som må være kontrollert og godkjent av 
vedkommende myndigheter, benyttes for å vurdere hvor stor mengde av de nevnte stoffene som forekommer 
i utslippene. Slike framgangsmåter skal benytte relevante CEN-standarder så snart disse er tilgjengelige. 
Dersom CEN-standarder ikke er tilgjengelige, skal det benyttes ISO-standarder, nasjonale standarder eller 
internasjonale standarder som sikrer at det foreligger data av en tilsvarende vitenskapelig kvalitet.

3.  Når det gjelder anlegg som skal oppfylle kravene til avsvovlingseffektivitet fastsatt i artikkel 5 nr. 2 og i 
vedlegg III, kommer kravene til måling av SO2-utslipp som er nevnt i nr. 2 under dette avsnitt, til anvendelse. 
Dessuten skal svovelinnholdet i brenslet som tilføres forbrenningsanlegget, kontrolleres regelmessig.

4.  Vedkommende myndigheter skal underrettes om vesentlige endringer med hensyn til benyttet brenseltype eller 
anleggets driftsform. Disse skal avgjøre om de fastsatte bestemmelsene om overvåking i nr. 2 fremdeles er 
fyllestgjørende eller trenger tilpasning.

5.  De kontinuerlige målingene som utføres i samsvar med nr. 2, skal omfatte relevante driftsparametrer når det 
gjelder oksygeninnhold, temperatur, trykk og vanndampinnhold. Kontinuerlig måling av vanndampinnholdet 
i avgassene er ikke nødvendig, forutsatt at avgassen det tas prøve av, tørkes før utslippene analyseres.

  Representative målinger, dvs. prøvetaking og analyse, av relevante forurensende stoffer og driftsparametrer, 
samt metoder for referansemåling for å kalibrere automatiserte målesystemer, skal utføres i samsvar med 
CEN-standarder så snart disse er tilgjengelige. Dersom CEN-standarder ikke er tilgjengelige, skal det benyttes 
ISO-standarder, nasjonale standarder eller internasjonale standarder som sikrer at det foreligger data av en 
tilsvarende vitenskapelig kvalitet.

  Systemer for kontinuerlig måling skal være underlagt kontroll ved hjelp av parallellmålinger etter 
referansemetodene minst hvert år.
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6.  Verdiene for konfidensintervallene på 95 % for et enkelt måleresultat skal ikke overskride følgende 
prosentverdier av utslippsgrenseverdiene:

Svoveldioksid 20 %

Nitrogenoksider 20 %

Støv 30 %

  De anerkjente gjennomsnittsverdiene per time og per dag skal fastsettes ut fra de målte gyldige 
gjennomsnittsverdiene per time etter fratrekk av verdien til konfidensintervallet angitt foran.

  Dager da mer enn tre gjennomsnittsverdier per time er ugyldige på grunn av funksjonssvikt i eller vedlikehold 
av systemet for kontinuerlig måling, skal anses som ugyldige. Dersom flere enn ti dager i løpet av et år anses 
som ugyldige på grunn av slike tilfeller, skal vedkommende myndighet kreve at driftsoperatøren treffer 
passende tiltak for å bedre påliteligheten til systemet for kontinuerlig måling.

B.  Fastsettelse av samlede årlige utslipp fra forbrenningsanlegg

 Til og med 2003 skal fastsettelsen av samlede årlige utslipp av SO2 og NOX fra nye forbrenningsanlegg oversendes 
vedkommende myndigheter. Når det benyttes kontinuerlig måling, skal forbrenningsanleggets driftsoperatør, 
for hvert enkelt forurensende stoff, legge sammen massen av det daglige utslippet av stoffet på grunnlag av 
røykgassenes volumetriske utstrømningsmengder. Når det ikke benyttes kontinuerlig måling, skal driftsoperatøren 
på grunnlag av bestemmelsene i nr. 1 i avsnitt A foreta anslag av de samlede årlige utslipp i samsvar med 
vedkommende myndigheters krav.

 Medlemsstatene skal meddele Kommisjonen de samlede årlige utslipp av SO2 og NOX fra nye forbrenningsanlegg, 
samtidig med meddelelsen som kreves i henhold til avsnitt C nr. 3 om samlede årlige utslipp fra eksisterende 
anlegg.

 Medlemsstatene skal, fra og med 2004 og for hvert påfølgende år, utarbeide en fortegnelse over utslipp av SO2, 
NOX og støv fra alle forbrenningsanlegg med en nominell termisk effekt på 50 MW eller mer. Vedkommende 
myndighet skal for hvert anlegg som drives under kontroll av en driftsoperatør på et gitt sted, framskaffe følgende 
data:

–   de samlede årlige utslippene av SO2, NOX og støv (som samlet mengde svevestøv),

–   den samlede årlige mengden energitilførsel, i forhold til netto brennverdi, fordelt på de fem brenselskategoriene 
biomasse, andre faste brensler, flytende brensler, naturgass og andre gasser.

 En sammenfatning av resultatene av denne fortegnelsen, der utslippene fra raffinerier er vist separat, skal 
meddeles Kommisjonen hvert tredje år innen tolv måneder etter utgangen av den aktuelle treårsperioden. De 
årlige dataene for hvert enkelt anlegg skal gjøres tilgjengelige for Kommisjonen ved forespørsel. Kommisjonen 
skal gjøre tilgjengelig for medlemsstatene en sammenfatning av sammenligningen og vurderingen av de nasjonale 
fortegnelsene innen tolv måneder etter at den har mottatt de nasjonale oversiktene.

 Fra og med 1. januar 2008 skal medlemsstatene hvert år avgi en rapport til Kommisjonen om de eksisterende 
anleggene som erklæres for å være omfattet av artikkel 4 nr. 4, sammen med en oversikt over benyttet og ikke 
benyttet tillatt tid for anleggenes gjenværende driftstid.

C.  Fastsettelse av samlede årlige utslipp fra eksisterende anlegg til og med 2003

1.  Medlemsstatene skal hvert år fra og med 1990 og til og med 2003 utarbeide en fullstendig fortegnelse over utslipp 
av SO2 og NOX fra eksisterende anlegg

–   for hvert enkelt anlegg med termisk effekt på over 300 MWt og for raffinerier, samt

–   samlet for øvrige forbrenningsanlegg som omfattes av dette direktiv.

2.  Metoden anvendt ved utarbeidingen av fortegnelsene skal være i samsvar med den som ble benyttet til å bestemme 
utslippene av SO2 og NOX fra forbrenningsanlegg i 1980.

3.  Resultatene av denne fortegnelsen skal meddeles Kommisjonen i en passende sammenfattende form innen ni 
måneder etter utgangen av det aktuelle år. Kommisjonen skal på anmodning meddeles opplysninger om metodene 
som er benyttet til å utarbeide utslippsfortegnelsene, samt detaljerte grunnlagsopplysninger.

4.  Kommisjonen skal, for å sikre en effektiv gjennomføring av dette direktiv, foreta en systematisk sammenligning 
av de nasjonale fortegnelsene og eventuelt framlegge for Rådet forslag med sikte på å harmonisere metodene for 
utarbeiding av utslippsfortegnelser.
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VEDLEGG IX

TIDSFRISTER FOR INNARBEIDING OG GJENNOMFØRING AV DET OPPHEVEDE DIREKTIVET

(som nevnt i artikkel 17 nr. 1)

Direktiv Tidsfrister for innarbeiding Tidsfrister for anvendelse

88/609/EØF (EFT L 336 av 7.12.1988, s. 1) 30. juni 1990 1. juli 1990
31. desember 1990
31. desember 1993
31. desember 1998
31. desember 2003

94/66/EF (EFT L 337 av 24.12.1994, s. 83) 24. juni 1995
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VEDLEGG X

SAMMENLIGNINGSTABELL

(som nevnt i artikkel 17 nr. 3)

Dette direktiv Direktiv 88/609/EØF

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 Artikkel 2

Artikkel 3 Artikkel 3

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 4 nr. 1

Artikkel 4 nr. 2, 3 og 4

Artikkel 4 nr. 5 Artikkel 4 nr. 3

Artikkel 4 nr. 6, 7 og 8

Artikkel 5 Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikkel 7 Artikkel 8

Artikkel 8 Artikkel 9

Artikkel 9 Artikkel 10

Artikkel 10 Artikkel 11

Artikkel 11 Artikkel 12

Artikkel 12 Artikkel 13 nr. 1

Artikkel 13 Artikkel 14

Artikkel 14 Artikkel 15

Artikkel 15 nr. 1, 2 og 3 Artikkel 16 nr. 1, 2 og 4

Artikkel 16

Artikkel 17

Artikkel 18 nr. 1 første ledd og nr. 3 Artikkel 17 nr. 1 og 2

Artikkel 18 nr. 1 annet ledd og nr. 2, samt artikkel 19

Artikkel 20 Artikkel 18

Vedlegg I–VIII Vedlegg I–IX

Vedlegg IX og X —


