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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1135 

av 10. august 2018 

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

med rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp 

[meddelt under dokument K(2018) 5009](*) 

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) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/795/EU(2) ble medlemsstatene pålagt å rapportere om gjennom-

føringen av direktiv 2010/75/EU i perioden 2013–2016. Virketiden for nevnte beslutning er utløpt, og den bør oppheves. 

2) Type, format og hyppighet for opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelige for årene fra og med 2017, bør 

fastsettes. 

3) I samsvar med artikkel 72 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal medlemsstatene innrapportere opplysninger om 

gjennomføringen av det direktivet samt representative data om utslipp og andre former for forurensning, opplysninger 

om utslippsgrenseverdier og opplysninger om bruken av beste tilgjengelige teknikker i samsvar med direktivets artikkel 

14 og 15, særlig om unntak gitt i samsvar med artikkel 15 nr. 4. 

4) Medlemsstatene er dessuten pålagt å inkludere opplysninger i henhold til artikkel 51 nr. 4, artikkel 55 nr. 2 og artikkel 

59 nr. 1, 2 og 3 i direktiv 2010/75/EU i de rapportene som sendes inn i samsvar med artikkel 72 i samme direktiv. 

5) I samsvar med artikkel 72 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal medlemsstatene gjøre opplysningene tilgjengelige i 

elektronisk format ved hjelp av et rapporteringsverktøy som Kommisjonen stiller til rådighet for formålet. 

6) Ifølge direktiv 2010/75/EU skal alle anlegg som omfattes av dets kapittel II, ha en individuell driftstillatelse for å kunne 

drives. Vilkårene for tillatelse må bygge på den miljøprestasjonen anlegget kan oppnå, tatt i betraktning dets tekniske 

egenskaper, eksterne faktorer, herunder lokale forhold, og dets bruk av beste tilgjengelige teknikker. I tillatelsene 

fastsettes det vilkår, særlig med hensyn til utslippsgrenseverdier, utslippsovervåking og samsvarsvurdering, som er 

spesifikke for hvert enkelt anlegg. Vilkårene for tillatelse skal regelmessig revurderes og om nødvendig ajourføres, 

særlig dersom det er offentliggjort nye konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker («BAT-konklusjoner») for et 

anleggs hovedvirksomhet, i samsvar med artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU. Den mest effektive måten å rapportere 

om gjennomføringen av direktiv 2010/75/EU på, er å innrapportere de relevante opplysningene for hvert enkelt anlegg, 

og derved ta i bruk framgangsmåten fra modul 2 og 3 i gjennomføringsbeslutning 2012/795/EU på alle sektorer. 

7) Store forbrenningsanlegg samt avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg omfattes av særlige bestemmelser i 

kapittel III og IV i direktiv 2010/75/EU. For slike anlegg bør medlemsstatene i tillegg gi opplysninger om gjennom-

føringen av midlertidige unntak og utslippskontrolltiltak som angitt i artikkel 32–35 og artikkel 46 nr. 2 i direktiv 

2010/75/EU. I henhold til artikkel 55 nr. 3 i nevnte direktiv skal medlemsstatene offentliggjøre en liste over avfallsfor 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 14.8.2018, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/795/EU av 12. desember 2012 om fastsettelse av type, format og hyppighet for 

opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelige i forbindelse med rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (EUT L 349 av 19.12.2012, s. 57). 
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brennings- og samforbrenningsanlegg med en kapasitet på under to tonn per time. Kommisjonen bør underrettes om 

offentliggjøringen av listen, slik at den kan overvåke gjennomføringen av direktivet ved disse mindre anleggene. 

8) I samsvar med artikkel 72 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal medlemsstatene også innrapportere representative data om 

utslipp og andre former for forurensning. For å unngå unødige administrative byrder bør medlemsstatene opplyse om 

hvor dataene om utslippsovervåking er gjort tilgjengelige i samsvar med artikkel 24 nr. 3 bokstav b) i direktiv 

2010/75/EU, samt opprette en lenke til utslippsdataene som er innrapportert i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 166/2006(1). I henhold til nevnte forordning skal medlemsstatene innrapportere årsdata om bl.a. 

transport av avfall bort fra anleggsstedet og utslipp til luft, vann og jord av forurensende stoffer i samsvar med 

forordningens vedlegg II, som omfatter alle forurensende stoffer oppført i vedlegg II til direktiv 2010/75/EU. Samtidig 

er alle «anlegg» som definert i direktiv 2010/75/EU knyttet til eller sammenfallende med en «virksomhet» som definert 

i forordningen. Dataene som innrapporteres i samsvar med forordning (EF) nr. 166/2006, utgjør dermed «representative 

data om utslipp og andre former for forurensning» i betydningen i artikkel 72 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU. 

9) Lenken til utslippsrapporteringen i samsvar med forordning (EF) nr. 166/2006 bør opprettes ved bruk av eksisterende 

geodata som forvaltes av medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/2/EF(2) og nr. 8 i vedlegg III til direktivet. Datamodellen fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010(3) 

gjør det mulig for medlemsstatene og Kommisjonen å kople «anlegg», store forbrenningsanlegg, avfallsforbrennings-

anlegg og samforbrenningsanlegg sammen med «virksomheter» som definert i artikkel 2 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 166/2006. Innrapportering av geodata om anlegg, store forbrenningsanlegg, avfallsforbrenningsanlegg og sam-

forbrenningsanlegg i stedet for innsending av detaljerte rapporter om anleggenes utslipp er dermed, i denne 

sammenhengen, bare en annen «type» rapportering i betydningen i artikkel 72 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU. Dette 

omfatter også tilpasning av INSPIRE-modellen til de særskilte rapporteringskravene i artikkel 72 nr. 1 i direktiv 

2010/75/EU, noe som gjør at visse geodataelementer som i henhold til forordning (EU) nr. 1089/2010 kan utelates, blir 

obligatoriske. 

10) For anlegg og former for virksomhet der det brukes organiske løsemidler som ikke omfattes av kapittel II i direktiv 

2010/75/EU, og som derfor ikke nødvendigvis er underlagt kravet om anleggsspesifikk tillatelse, bør medlemsstatene 

innrapportere opplysninger om samlet antall anlegg og hvor mange anlegg som anvender en reduksjonsplan i samsvar 

med direktivets artikkel 59 nr. 1 bokstav b) eller et unntak i samsvar med dets artikkel 59 nr. 2 eller 3. Dermed blir 

Kommisjonen underrettet om hvorvidt og i hvilken utstrekning direktiv 2010/75/EU kan bli berørt. 

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

2010/75/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

For hvert anlegg som omfattes av kapittel II, III og IV i direktiv 2010/75/EU, med unntak av avfallsforbrenningsanlegg og 

samforbrenningsanlegg med en nominell kapasitet på under to tonn per time, skal medlemsstatene gjøre opplysningene angitt i 

vedlegg I tilgjengelige for Kommisjonen i formatet fastsatt i samme vedlegg. 

For avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg med en nominell kapasitet på under to tonn per time og for anlegg 

som omfattes av kapittel V i direktiv 2010/75/EU, skal medlemsstatene gjøre opplysningene angitt i vedlegg II tilgjengelige for 

Kommisjonen i formatet fastsatt i samme vedlegg. 

Medlemsstatene skal sende inn opplysningene angitt i vedlegg I og II ved hjelp av det harmoniserte elektroniske rapporterings-

verktøyet som stilles til rådighet av Kommisjonen. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 av 18. januar 2006 om opprettelse av et europeisk register over utslipp og 

transport av forurensende stoffer og om endring av rådsdirektiv 91/689/EØF og 96/61/EF (EUT L 33 av 4.2.2006, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det 

europeiske fellesskap (INSPIRE) (EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010 av 23. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF 

med hensyn til samvirkingsevnen til geodatasett og -tjenester (EUT L 323 av 8.12.2010, s. 11). 
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Artikkel 2 

Opplysningene angitt i vedlegg I skal sendes inn første gang for rapporteringsåret 2017 med mindre annet framgår av 

vedlegget. For dette rapporteringsåret skal opplysningene sendes inn senest 30. juni 2019. For de etterfølgende rapporterings-

årene skal opplysningene angitt i vedlegg I sendes inn hvert år, senest ni måneder etter rapporteringsårets utgang. 

Opplysningene angitt i vedlegg II skal sendes inn første gang for rapporteringsårene 2017 og 2018. For disse rapporteringsårene 

skal opplysningene sendes inn senest 30. september 2019. For de etterfølgende rapporteringsårene skal opplysningene angitt i 

vedlegg II sendes inn hvert tredje år, senest ni måneder etter utgangen av det siste rapporteringsåret. 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 10. august 2018. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

Opplysninger om anlegg som omfattes av kapittel II, III og IV i direktiv 2010/75/EU [med unntak av 

avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg med en nominell kapasitet på under to tonn per time] 

Merk: Medlemsstatene kan vise til opplysninger som de anser som fortrolige, og oppgi grunnene til at de mener Kommisjonen 

ikke kan offentligjøre dem. 

1.1. Bakgrunnsopplysninger 

Type Format 

1.1.1. Landidentifikator Identifikasjon av landet der de anleggene og de delene av anlegg som 

innrapporteringen gjelder, ligger. 

1.1.2. Rapporteringsår Kalenderåret som rapporteringen gjelder. 

 

1.2 Opplysninger om alle anlegg som omfattes av kapittel V i direktiv 2010/75/EU 

Type Format 

1.2.1. inspireId Entydig identifikator for anlegget som oppfyller kravene i direktiv 

2007/2/EF. 

1.2.2. thematicId(1) Tematisk objektidentifikator. 

1.2.3. pointGeometry Breddegrad og lengdegrad (koordinater for anleggets omtrentlige 

midtpunkt) i samsvar med koordinatreferansesystemet ETRS89 (2D)-

EPSG:4258 med en nøyaktighet på 5 desimaler. 

1.2.4. Anleggets navn Anleggets offisielle benevnelse, egennavn eller alminnelige navn. 

1.2.5. Status Anleggets driftsstatus. 

1.2.6. Vedkommende myndighet For virksomhet som omfattes av vedlegg I til direktiv 2010/75/EU, navn 

på og kontaktopplysninger til 

a) vedkommende myndighet(er) med ansvar for å gi tillatelser i 

henhold til kapittel II i direktivet, 

b) vedkommende myndighet(er) med ansvar for inspeksjoner i henhold 

til kapittel II i direktivet. 

1.2.7. Virksomhet som drives Identifikasjon av alle former for virksomhet omfattet av vedlegg I til 

direktiv 2010/75/EU som drives på anlegget. 

1.2.8. BAT-konklusjoner Fra og med rapporteringsåret 2018, identifikasjon av Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutninger om BAT-konklusjoner som får anvendelse 

på virksomhet som drives på anlegget. 

1.2.9. Andre relevante kapitler i direktiv 

2010/75/EU 

Angivelse av hvilke kapitler i direktiv 2010/75/EU som får anvendelse 

på anlegget (eller deler av det). 

1.2.10. Tilstandsrapport framlagt Angivelse av om det er framlagt en tilstandsrapport som nevnt i artikkel 

22 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU for vedkommende myndighet. 
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Type Format 

1.2.11. Tillatelse gitt a) Angivelse av om det er gitt tillatelse til å drive anlegget i henhold til 

artikkel 5 i direktiv 2010/75/EU. 

b) Nettadresse(r) der tillatelsen(e) er offentliggjort. 

c) Fra og med rapporteringsåret 2018, dersom det ikke er gitt tillatelse i 

henhold til artikkel 5 i direktiv 2010/75/EU, en beskrivelse av hvilke 

håndhevingstiltak som er truffet. 

1.2.12. Revurdering av vilkår for tillatelse a) Angivelse av om vilkårene for tillatelsen er blitt revurdert i samsvar 

med artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU. 

b) Dersom det er relevant, datoen da vilkårene for tillatelsen ble 

ajourført i samsvar med artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU. 

1.2.13. BAT-unntak i samsvar med artikkel 15 nr. 4 

i direktiv 2010/75/EU 

For anlegg der vilkårene for tillatelsen er blitt revurdert i samsvar med 

direktivets artikkel 21 nr. 3, en angivelse av om det er gitt unntak i 

samsvar med dets artikkel 15 nr. 4. 

Fra og med rapporteringsåret 2018, dersom det er gitt unntak, opplys-

ninger om 

a) nettadresse der den særlige begrunnelsen for unntaket er offen-

tliggjort i samsvar med artikkel 24 nr. 2 bokstav f) i direktiv 

2010/75/EU, 

b) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om de BAT-konklu-

sjonene det er gitt unntak fra, 

c) det BAT-tilknyttede utslippsnivået (BAT-AEL) som det er gitt 

unntak fra, 

d) dersom det er relevant, unntakets varighet. 

1.2.14. Strengere vilkår for tillatelse Fra og med rapporteringsåret 2018, for anlegg der vilkårene for 

tillatelsen er blitt revurdert i samsvar med artikkel 21 nr. 3, angivelse av 

om det er fastsatt strengere utslippsgrenseverdier i tillatelsen enn den 

laveste verdien i BAT-AEL-intervallet, med opplysninger om 

a) Kommisjonens gjeldende gjennomføringsbeslutninger om BAT-

konklusjoner, 

b) gjeldende BAT-AEL, 

c) hvorvidt disse strengere utslippsgrenseverdiene er fastsatt i henhold 

til artikkel 14 nr. 4 eller artikkel 18 i direktiv 2010/75/EU, eller 

begge disse artiklene. 

1.2.15. Besøk på anleggsstedet (inspeksjoner) a) Antall besøk av vedkommende myndighet på produksjonsanlegget i 

løpet av rapporteringsåret. 

b) Fra og med rapporteringsåret 2018, spesifikk nettadresse til rap-

porten fra siste besøk på anleggsstedet eller en generisk nettadresse 

der det forklares hvordan offentligheten kan få tilgang til indivi-

duelle besøksrapporter, i samsvar med artikkel 23 nr. 6 annet ledd. 

1.2.16. Data fra utslippsovervåking Fra og med rapporteringsåret 2018, angivelse av hvordan resultatene fra 

utslippsovervåkingen er blitt offentliggjort i samsvar med artikkel 24 nr. 

3 bokstav b), inkludert nettadresse dersom det er opprettet nettsteder for 

formålet. 

1.2.17. eSPIRS-identifikator Fra og med rapporteringsåret 2018, dersom anlegget er omfattet av 

direktiv 2012/18/EU, identifikator i Seveso Plants Information Retrieval 

System («eSPIRS-identifikator») for virksomheten der anlegget ligger. 

Valgfritt. 
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Type Format 

1.2.18. Identifikator for ordningen for handel med 

utslippskvoter 

Fra og med rapporteringsåret 2018, dersom anlegget helt eller delvis 

omfattes av direktiv 2003/87/EF, identifikatoren som brukes til rappor-

tering i henhold til det direktivet. Valgfritt. 

1.2.19. Merknader Eventuelle andre relevante opplysninger. Valgfritt. 

(1) Dette feltet har en multiplisitet på 0-1 i INSPIRE. 

 

1.3 Tilleggsopplysninger for store forbrenningsanlegg som omfattes av kapittel III, og avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg med en 

kapasitet på 2 tonn eller mer per time som omfattes av kapittel IV i direktiv 2010/75/EU(1) 

Type Format 

1.3.1 Generelle opplysninger 

1.3.1.a. inspireId Entydig identifikator som oppfyller kravene i direktiv 2007/2/EF, som 

nærmere angitt i forordning (EU) nr. 1089/2010, særlig i nr. 8 i vedlegg 

IV til forordningen, som endret. 

1.3.1 b. thematicId(2) Tematisk objektidentifikator. 

1.3.1.c. pointGeometry Breddegrad og lengdegrad (koordinater for anleggets omtrentlige 

midtpunkt) i samsvar med koordinatreferansesystemet ETRS89 (2D)-

EPSG:4258 med en nøyaktighet på 5 desimaler. 

1.3.1.d. Anleggets navn Anleggets offisielle benevnelse, egennavn eller alminnelige navn. 

1.3.1.e. Status Anleggets driftsstatus. 

1.3.2. Opplysninger om store forbrenningsanlegg 

1.3.2.a. Samlet nominell termisk effekt Det store forbrenningsanleggets samlede nominelle termiske effekt. 

1.3.2.b. Unntak i henhold til direktiv 2010/75/EU Nærmere opplysninger om eventuelle unntak i henhold til artikkel 31–35 

i direktiv 2010/75/EU som er gitt til det store forbrenningsanlegget. 

1.3.2.c. Merknader Eventuelle andre relevante opplysninger. Valgfritt. 

1.3.3. Opplysninger om avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg med en nominell kapasitet på 2 tonn eller mer per 

time 

1.3.3.a. Samlet nominell kapasitet Samlet nominell kapasitet for avfallsforbrennings- eller sam-

forbrenningsanlegget. 

1.3.3.b. Tillatt kapasitet for farlig avfall Samlet tillatt kapasitet for forbrenning og samforbrenning av farlig 

avfall. 

1.3.3.c. Tillatt kapasitet for ikke-farlig avfall Samle tillatt kapasitet for forbrenning og samforbrenning av ikke-farlig 

avfall. 
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Type Format 

1.3.3.d. Artikkel 46 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU om 

utslippskontrolltiltak 

Fra og med rapporteringsåret 2018, angivelse av 

a) om mer enn 40 % av varmeavgivningen fra forbrenningen stammer 

fra farlig avfall, 

b) om ubehandlet, blandet kommunalt avfall samforbrennes. 

1.3.3.e. Særlige vilkår a) Angivelse av om det er gitt tillatelse til endring av driftsvilkårene i 

samsvar med artikkel 51 i direktiv 2010/75/EU. 

b) Dersom det er relevant, nærmere opplysninger om arten av den 

godkjente endringen av driftsforholdene. 

c) Fra og med rapporteringsåret 2018, dersom det er relevant: 

i) Nettadresse til den tillatelsen som angir driftsvilkårene. 

ii) Nettadresse til rapporten fra siste besøk på anleggsstedet som er 

offentliggjort i samsvar med artikkel 23 nr. 6, eller nettadresse 

der det forklares hvordan offentligheten kan få tilgang til 

rapporten. 

1.3.3.f. Offentliggjøring Fra og med rapporteringsåret 2018, angivelse av hvordan opplysningene 

nevnt i artikkel 55 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU er blitt offentliggjort, 

inkludert nettadresse dersom det er opprettet nettsteder for formålet. 

1.3.3.g. Merknader Eventuelle andre relevante opplysninger. Valgfritt. 

(1) For avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg med en kapasitet på mellom 2 og 3 tonn per time behøver ikke dataene sendes inn før 

fra og med rapporteringsåret 2018. 

(2) Dette feltet har en multiplisitet på 0-1 i INSPIRE. 

 

1.4 Opplysninger dersom et anlegg som definert i direktiv 2010/75/EU er en del av eller sammenfaller med en virksomhet(1) 

Type Format 

1.4.1. inspireId Entydig identifikator for anlegget som oppfyller kravene i direktiv 

2007/2/EF. 

1.4.2. thematicId(2) Tematisk objektidentifikator. 

1.4.3. riverBasinDistrict Kodeidentifikator og/eller navn tildelt til nedbørfeltdistriktet i et 

vassdrag. 

1.4.4. Geometri Breddegrad og lengdegrad (koordinater for anleggets omtrentlige 

midtpunkt) i samsvar med koordinatreferansesystemet ETRS89 (2D)-

EPSG:4258 med en nøyaktighet på 5 desimaler. 

1.4.5. Funksjon Virksomhet som drives på anlegget. Funksjonen beskrives med 

anleggets virksomhet uttrykt som NACE-kode. 

1.4.6. Anleggets navn Anleggets offisielle benevnelse, egennavn eller alminnelige navn. 

1.4.7. Status Anleggets driftsstatus. 

1.4.8. Merknader Eventuelle andre relevante opplysninger. Valgfritt. 

(1) Dette er et «produksjonsanlegg» som definert i nr. 8.2.1 i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 1089/2010 som «ett eller flere anlegg på 

samme sted som drives av samme fysiske eller juridiske person, og som er konstruert, bygd eller installert for særlige produksjons- eller 

industriformål, herunder all infrastruktur, alt utstyr og alle materialer» og omfattes av forordning (EF) nr. 166/2006. 

(2) Dette feltet har en multiplisitet på 0-1 i INSPIRE. 
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VEDLEGG II 

Opplysninger om avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg med en nominell kapasitet på under to tonn per time 

og om anlegg som omfattes av kapittel V i direktiv 2010/75/EU 

2.1. Avfallsforbrennings- eller samforbrennings-

anlegg med en nominell kapasitet på under to 

tonn per time 

En henvisning til listen over slike anlegg som er offentliggjort i 

samsvar med artikkel 55 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU. 

2.2. Anlegg som omfattes av kapittel V i direktiv 

2010/75/EU (anlegg der det brukes organiske 

løsemidler) 

a) Samlet antall anlegg som omfattes av kapittel V i direktiv 

2010/75/EU. 

b) Antall anlegg som er i samsvar med artikkel 59 nr. 1 bokstav b) i 

direktiv 2010/75/EF. 

c) Antall anlegg som det er gitt unntak for i samsvar med artikkel 59 

nr. 2 i direktiv 2010/75/EU. 

d) Antall anlegg som det er gitt unntak for i samsvar med artikkel 59 

nr. 3 i direktiv 2010/75/EU. 

 


