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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 30. oktober 2014 

om fastsettelse av type, format og hyppighet for opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelige om 

teknikker for integrert utslippshåndtering i mineralolje- og gassraffinerier, i henhold til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2010/75/EU 

[meddelt under dokument K(2014) 7517] 

(2014/768/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(1), særlig artikkel 72 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/738/EU(2) inneholder konklusjoner om de beste tilgjengelige 

teknikkene («BAT-konklusjoner», BAT — best available techniques) for raffinering av mineralolje og gass. BAT-

konklusjon 57 og 58 i nevnte beslutning gjør det mulig for medlemsstater å bruke teknikker for integrert 

utslippshåndtering på utslipp av nitrogenoksider (NOx) og svoveldioksid (SO2) fra visse tekniske enheter. 

2) Mineralolje- og gassraffinerier er betydelige kilder til utslipp av luftforurensende stoffer, særlig svoveldioksid og 

nitrogenoksider. Dersom raffineriene benyttet en teknikk for integrert utslippshåndtering, ville det vært den mest 

avgjørende faktoren for miljøprestasjonen deres. 

3) Det bør fastsettes særskilte rapporteringskrav slik at Kommisjonen kan vurdere om BAT 57 og BAT 58 er brukt på 

riktig måte, og særlig kontrollere at teknikken for integrert utslippshåndtering utformes, gjennomføres og brukes på en 

slik måte at prinsippene om tilsvarende miljøresultater i disse BAT-konklusjonene overholdes. 

4) Det bør fastsettes hvilken type opplysninger medlemsstatene skal gjøre tilgjengelige i forbindelse med gjennomføringen 

av de teknikkene for integrert utslippshåndtering som er beskrevet i BAT 57 og BAT 58, og dette bør omfatte en 

beskrivelse av de viktigste kjennetegnene ved utformingen av de valgte teknikkene, de tilknyttede utslipps-

grenseverdiene samt det tilknyttede overvåkingssystemet og dets resultater. 

5) I henhold til artikkel 72 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal medlemsstatene gjøre opplysningene om bruken av de beste 

tilgjengelige teknikkene tilgjengelige i elektronisk format. For at medlemsstatene skal sikre konsekvens og sammenheng 

i de opplysningene de gjør tilgjengelig, bør de benytte det elektroniske rapporteringsformatet som ble utviklet for dette 

formålet av Kommisjonen med bistand fra Det europeiske miljøvernbyrå. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i direktiv 

2010/75/EU. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 1.11.2014, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2015 av 

 25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 52. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/738/EU av 9. oktober 2014 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige 

teknikker (BAT) for raffinering av mineralolje og gass i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp 

(EUT L 307 av 28.10.2014, s. 38). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Rapporter fra medlemsstatene 

1. Medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig for Kommisjonen opplysninger om gjennomføringen av de teknikkene for integrert 

utslippshåndtering som er beskrevet i BAT 57 og BAT 58, og som er vedtatt ved gjennomføringsbeslutning 2014/738/EU. 

Opplysningene nevnt i første avsnitt skal gjøres tilgjengelige i samsvar med vedlegget og skal omfatte årene 2017, 2018 og 

2019. Det skal gjøres tilgjengelig opplysninger om alle mineralolje- og gassraffinerier som har innført en teknikk for integrert 

utslippshåndtering i henhold til BAT 57 eller BAT 58 for utslipp til luft av nitrogenoksider (NOx) eller svoveldioksid (SO2). 

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal gjøres tilgjengelige for Kommisjonen senest 30. september 2020 i det elektroniske 

rapporteringsformatet som er ment for dette formålet. 

Artikkel 2 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

Janez POTOČNIK 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1781 

 

VEDLEGG 

Type opplysninger om teknikker for integrert utslippshåndtering som brukes i mineralolje- og 

gassraffinerier, som skal gjøres tilgjengelige for Kommisjonen 

1. Generelle opplysninger 

1.1. Anleggets referansenummer: unik anleggsidentifikator i henhold til direktiv 2010/75/EU. 

1.2. Anleggets navn. 

1.3. Driftsansvarliges navn. 

1.4. Anleggets adresse: gate/vei, postnummer, by og stat. 

2. Opplysninger om virkeområdet for teknikkene for integrert utslippshåndtering og gjeldende utslippsgrenseverdier 

2.1. Liste over og beskrivelse av forbrennings- og prosessenheter som omfattes av teknikkene for integrert utslippshåndtering 

for NOx og SO2, særlig 

a) type enhet (forbrenningsenhet, enhet for fluidisert katalytisk krakking, svovelgjenvinningsenhet for avgass), 

b) nominell termisk effekt (for forbrenningsenheter), 

c) brenseltype(r) som brukes (for forbrenningsenheter), 

d) ny eller eksisterende enhet, 

e) vesentlige og strukturelle endringer, f.eks. i drift eller brenselbruk, i løpet av rapporteringsperioden, som har påvirket 

de gjeldende BAT-relaterte utslippsnivåene (BAT-AEL). 

2.2. Gjeldende utslippsgrenseverdier for NOx og SO2 innenfor teknikkene for integrert utslippshåndtering, med nærmere 

opplysninger om 

a) verdier, enheter, perioder for gjennomsnittsberegning og referanseforhold, 

b) hvordan disse grenseverdiene ble fastsatt med utgangspunkt i BAT 57 og BAT 58 som angis i BAT-konklusjonene i 

gjennomføringsbeslutning 2014/738/EU, 

c) hvilke utslippskonsentrasjoner som ble vurdert for hver respektive enhet med hensyn til BAT 57 og BAT 58 og i 

forhold til de enkelte BAT-AEL-verdiene og BAT-relaterte nivåene for miljøprestasjon (BAT-AEPL) for svovelgjen-

vinningsenheter for avgass, 

d) hvilke røykgasstrømmer (eller andre faktorer) som ble benyttet som vektingsfaktor for hver enhet og hvordan disse 

ble fastsatt, 

e) hvilke andre elementer eller faktorer som ble benyttet til å fastsette grenseverdiene. 

3. Opplysninger om overvåkingssystemet 

3.1. Beskrivelse av overvåkingssystemet som benyttes til å bestemme utslippene i samsvar med teknikkene for integrert 

utslippshåndtering. 

3.2. Nærmere opplysninger om målte og beregnede parametrer, type målinger (direkte, indirekte) og benyttede målemetoder, 

benyttede beregningsfaktorer (med begrunnelse) og overvåkingshyppigheten. 

4. Opplysninger om overvåkingsresultater 

Oversikt over resultatene av overvåkingen som viser at gjeldende BAT-AEL angitt i BAT 57 og BAT 58 er overholdt, og 

at resulterende utslipp er det samme som eller lavere enn utslippene ved bruk av gjeldende BAT-AEL og BAT-AEPL på 

enhetsnivå, og som minst skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Gjennomsnittlig samlet utslippskonsentrasjon for alle berørte enheter (mg/Nm3, alle månedsgjennomsnitt i ett år). 

b) Samlet månedlig utslipp for alle berørte enheter (tonn/måned). 
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c) Gjennomsnittlig utslippskonsentrasjon for hver berørte enhet (mg/Nm3, alle månedsgjennomsnitt i ett år). 

d) Røykgasstrøm for hver berørte enhet (Nm3/time, alle månedsgjennomsnitt i ett år). 

 __________  


