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Planbeskrivning
Detaljplan för Göta, Silverpoppeln
5, 6 och del av 32 m.fl., Borås Stad,
upprättad den 3 mars 2014.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa en byggrätt för en
ny förskola inom området.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade den 19 september
2011 att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden
att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för
Silverpoppeln 5 m.fl. Planuppdraget har initierats av
Lokalförsörjningsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 18 oktober 2011
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
detaljplanen för Silverpoppeln 5, 6 och del av 32.
2.2 Borås 2025

1.2 Planens huvuddrag

Detaljplanens genomförande innebär en ny förskola
med upp till 6 avdelningar på Göta. Det ska i
framtiden även vara möjligt att använda tomten till
vårdboende.
Angöring sker i planområdets norra del. Parkering
sker inom planområdet, och längs Islandsgatan samt
på fastigheten Videbusken belägen 150 meter norr om
planområdet.
Moldegatan förlängs med 5 meter och får en mindre
vändplan. De ytor som frigörs tillfaller förskolans
tomt.
1.3 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd
tillkommer samrådsredogörelse och efter granskning
tillkommer utlåtande över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd,
samt redovisa de förutsättningar och syften planen
har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att
de ska vara vägledande vid tolkningen av planen. För
genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande
sätt att den inte har någon egen rättsverkan.

Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade
Borås. I visionen anges bland annat goda uppväxtvillkor för barn och unga.
2.3 Miljömål för Borås

Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I
det hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god
miljö, vilka behov vi människor har och att de resurser
som finns är begränsade. Borås Stad planerar för ett
hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska ha
en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd.
De nationella miljömålen God bebyggd miljö och
Frisk luft med tillhörande delmål innebär att ny
bebyggelse i första hand ska placeras för anslutning
till fjärrvärme och med goda förutsättningar för
kollektivtrafik.
2.4 Översiktliga planer

Översiktsplanen ÖP 06 (2006) anger visioner, mål
och spelregler för användningen av mark och vatten.
Följande spelregler är relevanta för detaljplanen:
- Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse
utan att den sociala och yttre miljön försämras.
- Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker
underlaget för kollektivtrafiken så att behovet av
transporter som belastar miljön minimeras.
- Lokalisera bebyggelse med hänsyn till
energiförbrukning vid uppvärmning.

1.4.1 Läge och areal

- Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och
riskfaktorer.

Planområdet ligger på östra sidan av Islandsgatan på
Göta. Arealen uppgår till 6078,5 kvm.

- Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god
trafiksäkerhet.

1.4 Plandata

2.5 Gällande detaljplaner

1.4.2 Markägare

Borås Stad äger större delen av all mark inom området.
En mindre del av planområdet ägs av AB Bostäder och
en mindre del är privatägd.

Planområdet är sedan tidigare planlagt. Silverpoppeln
5 och 6 omfattas av detaljplan P216 från 1952. Här
anges en byggrätt för bostäder i 2 våningar.
Silverpoppeln 32 omfattas av detaljplan från P301 från
1963. Angiven användning är industri. Dock finns
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3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med
hushållningsbestämmelserna enligt kap 3,
miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av
naturen enligt kap 7 i Miljöbalken.
Inga riksintressen berörs.
Planområdet berörs inte av strandskydd från
närliggande vattendrag.
En behovsbedömning avseende betydande
miljöpåverkan har gjorts enligt PBL 4:34 och 6
kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.

Gällande detaljplaner

Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.

ingen byggrätt inom Silverpoppeln 32. Angränsande
fastighet Silverpoppeln 4 har industrianvändning utan
begränsning.
Moldegatan omfattas av detaljplan P167 från 1946.
Angiven användning är gata.

4. Planeringsförutsättningar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Mark och vegetation

2.6 Bostadsbyggnadsprogram

Planområdet består till största del av tomtmark för
bostäder. En del är tomtmark för en industrifastighet
och en mindre del är allmän platsmark som används
till gata.

Bostadsbyggnadsprogrammet (2013) ger riktlinjer
för strategisk planering och genomförande av
bostadsbyggandet. Där anges att planeringen ska
beakta tillgången till offentlig service.

Inom planområdet finns ett flertal stora uppvuxna
lövträd som kan bidra till en attraktiv tomt för en
förskola och bör därför bevaras. Uppvuxna träd
kan i mycket högre grad än nyplanterade träd bidra
till att skapa lägen som är skyddade från solen.
Nyplanterade träd behöver även skyddas från lek tills
dess rotsystemet hunnit etablera sig.

2.7 Kommunala beslut i övrigt som har betydelse
för planen

Kommunfullmäktige i Borås har den 15 december
2011 fattat ett principbeslut om att Gässlösa
avloppsreningsverk ska flyttas till Sobacken. Beslutet
har positiv inverkan på möjligheten att bygga och
driva en förskola på den aktuella platsen.

Planområdet från insidan

Moldegatans vändplan

SAMRÅD
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Inom planområdet finns flera stora lövträd
4.2 Bebyggelseområden

Området till höger om streckad linje bör inte belastas
4.1.2 Geoteknik

Geotekniska undersökningar av planområdet
utfördes under 2011 och 2012 av ÅF-Infrastructure
AB, se bilaga ”Översiktlig geoteknisk utredning till
detaljplan, Fastigheterna 5, 6 och 32. PM Geoteknik”,
2012-01-23. Utförda undersökningar visar på
gynnsamma förhållanden för bebyggelse, där planerad
byggnad kan grundläggas direkt på befintlig jord med
t ex en kantförstyvad betongplatta.
Inom planområdet domineras den naturligt avsatta
jorden av isälvsavlagringar i form av sand och silt till
stort djup, mer än 24-33 m. Ingen grundvattenyta har
uppmärksammats inom området ner till 5 m djup.
Problem med sättningar eller stabilitet förväntas inte
förekomma inom planområdet förutom en 2-6 m bred
remsa i öster som inte bör belastas, se bild ovan.

Närmast planområdet finns enbostadshus,
flerbostadshus och industrilokaler.
4.3 Gator och trafik
4.3.1 Gatunät

Silverpoppeln 5 m.fl. ligger längs Islandsgatan på
Göta. Islandsgatan kan nås via Moldegatan, S:t
Michelsgatan och Kärrgatan.
4.3.2 Gång- och cykeltrafik

Cykelväg finns längs Varbergsvägen, samt över
järnvägen mellan Rundeln och Götagatan. Längs
Moldegatan, Islandsgatan, S:t Michelsgatan och
Rundeln är cykeltrafiken är hänvisad till gatan.
Trottoar finns längs alla gator i området.
4.3.3 Kollektivtrafik

4.1.3 Markmiljö

Miljöteknisk markundersökning utfördes under 2011
och 2012 av ÅF-Infrastructure AB, se bilaga ”PM
Miljöteknik”, 2012-01-23. Inga miljö- eller hälsorisker
bedöms föreligga i samband med planläggning.

Närmaste busshållplatser är Jössagatan 7 samt
Göta och finns inom 300 meter från planområdet.
Hållplatserna trafikeras av linje 6, 16, 46 och 155.
Restiden till Södra Torget är mellan 5 och 10 minuter.
4.3.4 Parkering

4.1.4 Radon

Då marken enligt utförda radonmätningar klassificeras
som högradonmark ska byggnader utföras radonsäkert.
4.1.5 Fornlämningar/kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom
planområdet.
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Planområdet ligger på Göta, drygt en kilometer från
stadskärnan. I området finns idag Moldeparkens
förskola som har 5 avdelningar. Verksamheten bedrivs
delvis i inhyrda paviljonger, som har tillfälligt bygglov,
och delvis i tidigare Götaskolan. En ny förskola
kommer kunna ersätta dessa lokaler.

Kommunens parkeringsnorm för förskola är följande:
60 % av anställda + 15 % av antalet barn för
hämtning och lämning. För en förskola med 120 barn
innebär det 11+18 platser = 29 platser. Genom att lösa
stora delar av parkeringen utanför planområdet kan
större del av tomten användas till lekyta för förskolan.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

har långtgående planer på att bygga ny anläggning
för avloppsrening och med detta stänga Gässlösa
avloppsreningsverk. Ny verksamhet förväntas kunna
starta tidigast 2017.
Riskutredningen kommer fram till att med vetskap
om den planerade nedläggningen av Gässlösa
avloppsreningsverk samt en viss tid för byggnation och
uppstart av förskoleverksamhet bör överlappningen
av verksamheten innebära en kortare tidsperiod
och de eventuella störningar i form av lukt som kan
förekomma bedöms vara acceptabla.

5. Förändringar
5.1 Förskola
5.1.1 Byggnad och friytor

Inom området planeras för en ny förskola som ska
innehålla 6 avdelningar med upp till 120 barn.
Förskolans område är 5426 kvm. Rekommenderad
yta för en förskola med 6 avdelningar är 6000 kvm
inklusive parkeringsytor.
Gatunät
4.4 Teknisk försörjning

Det är möjligt att ansluta bebyggelse i området till el,
tele och fjärrvärme och VA. Lokalt omhändertagande
av dagvatten eftersträvas inom planområdet.
4.4.1 El

En ledning med 10kV går utmed Islandsgatan nära
tomtgränsen och genom södra delen av planområdet.
Skyddsavstånd för att möjliggöra underhållsarbete etc.
är fyra meter.
4.4.2 Vatten och avlopp

Det finns en befintlig spillvattenledning som går från
tidigare bebyggelse.
4.5 Störningar

Planområdet ligger 500 meter från Gässlösa
reningsverk. En utredning om risker med avseende
på industribuller samt lukter och utsläpp i luft har
gjorts av Norconsult AB under 2013, se bilaga
”Riskutredning Silverpoppeln 5, 6 och 32, Borås
Stad”, 2013-10-07. Utförda undersökningar visar att
verksamheten vid Gässlösa avloppsreningsverk arbetar
i enlighet med miljöbalken aktivt för att få en bra
rening och undvika överbelastning som skulle kunna
bidra till luktstörningar. Borås Energi och Miljö AB
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För att det ska finnas tillräckliga lekytor inom
området bör därför delar av parkeringen lösas utanför
planområdet. Det finns goda möjligheter att ordna
parkering längs Islandsgatan samt på fastigheten
Videbusken 1, se vidare 5.1.3 Parkering och angöring.
För att säkerställa tomtens möjlighet att erbjuda
barnen en kvalitativ utevistelse föreslås att ett flertal av
tomtens stora träd bevaras.
För att grannar inte ska drabbas av insyn eller ljud
från förskolan bör förskoletomten planeras så lekytor
hamnar i mitten av tomten. Byggnaden bör placeras
i norra delen av planområdet så den kan skydda
grannar från insyn och ljud från utelek, hämtning och
lämning, och varutransporter. Det går även att placera
ett plank eller häck i en tomtgräns för att ytterligare
minska insyn och ljud.
5.1.2 Trafik

Förskolan ligger längst in i gatunätet, det är
möjligt att nå området med bil via Moldegatan, S:t
Michelsgatan, Rundeln eller Kärrgatan. En förskola
med 6 avdelningar beräknas ge en viss trafikökning,
framförallt på morgonen och eftermiddagen.
Utbyggnaden av förskolan initierar inte någon
utbyggnad av cykelväg, biltrafiken inom Göta handlar
enbart om bostadstrafik till och från bostadsområdet.
Goda möjligheter till cykelparkering bör finnas nära
förskolans entré.
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5.1.3 Parkering och angöring

Enligt kommunens parkeringsnorm behövs 29
parkeringsplatser. Nära planområdet finns redan flera
parkeringsplatser som skulle kunna användas till den
planerade verksamheten. Det innebär att större del av
tomten kan användas till lekytor.
Längs Islandsgatan finns idag 2-timmarsparkeringar.
Vissa av dessa kan regleras till exempelvis 15-minutersparkeringar och användas för hämtning och lämning
på förskolan.
Vid korsningen Islandsgatan/S:t Michelsgatan/Kärrgatan finns parkeringsplatser som skulle kunna användas
till personalparkering. På så vis minskas parkeringsbehovet på tomten till ca 7-10 parkeringsplatser, vilket
frigör ytor som kan användas till barnens lek. Det är
först i samband med bygglov som den exakta fördelningen av parkeringsplatser bestäms.
Varumottagning och sophantering sker troligtvis i
tomtens norra del, och angörs från Islandsgatan.

Exempel på placering av parkeringsplatser

Ny bebyggelse kommer anslutas till befintligt vatten
och avlopp i gatan.
5.2 Lokalgata

En förutsättning för att fastigheten ska få tillräckliga
ytor är en förändring av Moldegatans vändplan. Moldegatan förlängs med fem meter och får en mindre
vändplan. Det möjliggör att delar av den befintliga
vändplanen tillfaller kvartersmarken för förskola och
vårdboende.
5.3 Förklaring av planbestämmelser

Kvartersmarken får användningen SBD. Det til�låter den planerade förskolan och ger flexibilitet att i
framtiden ändra användningen till vårdboende.

Parkeringsplatser vid korsningen Islandsgatan/S:t Michelsgatan/Kärrgatan.

Byggnaden för en förskola för 6 avdelningar i ett plan
beräknas vara ca 1200 kvm. Detaljplanen medger
ytterligare ca 400 kvm för att ge möjlighet att bygga
mindre byggnader för lek, förråd etc.
Högsta byggnadshöjd är sju meter. Det ger möjlighet
att bygga i två plan. Att tillåta en byggnad i två plan
gör en eventuell framtida omvandling till vårdboende
möjlig.
Delar av området är prickmarkerat vilket betyder att
marken inte får bebyggas. Delar av området får inte
bebyggas då det behöver vara tillgängligt för ledningar
som går under jorden, detta område är markerat med
planbestämmelsen u. Delar av området får inte bebyggas av geotekniska skäl, detta område är markerat med
n1.
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Islandsgatan idag
Träden längs Moldegatan och Islandsgatan ger
kvaliteter i form av skugga och lekmöjligheter. Därför
införs planbestämmelse n2, markerade träd får ej fällas.
Området som är allmän platsmark och får användningen LOKALGATA.
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6. Konsekvenser

En riskutredning med avseende på industribuller
samt lukter och utsläpp i luft har genomförts av
Norconsult AB under 2013, se bilaga ”Riskutredning
Silverpoppeln 5, 6 och 32, Borås Stad”, 2013-10-07.
Riskutredningen kommer fram till att med vetskap
om den planerade nedläggningen av Gässlösa
avloppsreningsverk samt en viss tid för byggnation och
uppstart av förskoleverksamhet bör överlappningen
av verksamheten innebära en kortare tidsperiod
och de eventuella störningar i form av lukt som kan
förekomma bedöms vara acceptabla.

6.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande
miljöpåverkan har genomförts.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och
hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.
Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.

6.6.2 Trafikmiljö

Genomförandet av planen innebär en viss trafikökning
inom området, främst på morgon och eftermiddag.

6.2 Hållbar utveckling

En hållbar utveckling sker då Göta får möjlighet till
fler förskolelokaler.

6.6.3 Farligt-gods-transport

Bedömningen är att planutformningen inte påverkas
av riskerna förknippade med transport av farligt
gods. Avståndet till farligt godsled (järnväg Kust-tillkustbanan) är 350 meter.

6.3 Hushållning med naturresurser

Bedömningen är att planutformningen innebär
positiva konsekvenser i förhållande till pågående
markanvändning.

7. Administrativa frågor

6.4 Miljö

Planområdet ligger utanför det område som pekas ut i
Grönområdesplanen.
En förskola inom planområdet får goda
förutsättningar för kollektivtrafik, och möjlighet finns
till anslutning till fjärrvärme.

7.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har
vunnit laga kraft.
7.2 Handläggning

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande
och avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

6.5 Sociala värden

Göta har ett stort behov av nya förskolelokaler,
genomförandet av planen löser den brist som finns
idag och tryggar även en långsiktig barnomsorg.
Verksamheten i Moldeparkens förskola får permanenta
lokaler. I omedelbar närhet finns ett stort antal boende
och många barn som i och med detta får nära till en
förskola.
6.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd

7.3 Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av
lovärenden.
7.4 Planunderlag

Utredningar avseende geoteknik, markmiljö och risker
utgör planunderlag.
7.5 Medverkande tjänstemän/samverkan

6.6.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar/
Riskbedömning

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av
en arbetsgrupp med representanter från kommunala
förvaltningar.

Gällande miljökvalitetsnormer avseende
luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas p
g a den verksamhet som medges i detaljplanen.
Planområdet ligger inom vattenförekomsten
Viskan (från centrala Borås ned till Svaneholm).
Vattenförekomsten bedömdes år 2009 att ha
dålig ekologisk status och uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormen är god ekologisk
status år 2021 och god kemisk ytvattenstatus år 2015
med vissa undantag. Exploatering av planområdet
bedöms dock inte påverka vattenförekomstens status
negativt.

Planavdelningen

SAMRÅD

Andreas Klingström		

Agnes Sandstedt

planchef			planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Göta, SILVERPOPPELN
5 M.FL. Borås Stad, upprättad den 3
mars 2014.
1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2.

Organisatoriska frågor

Detaljplanen är upprättad på initiativ av Borås Stad
med avsikt att möjliggöra uppförandet av en förskola.
2.1.

Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd		

1 kvartalet 2014

Granskning

2 kvartalet 2014

Antagande

3 kvartalet 2014

Laga kraft

4 kvartalet 2014

Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden i
Borås Stad.

Kommunen ansvarar för att iordningställa allmänna
platser (lokalgatan) inom planområdet.
Ägaren av kvartersmark svarar för åtgärder på kvartersmark.
Kommunen som äger all blivande kvartersmark inom
planområdet kommer således få ansvara för byggnadsoch anläggningsarbeten inom det område som fått
beteckningen ”Skola och vårdbostäder”.
2.4.

Huvudmannaskap

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman
för allmän plats. Det innebär att kommunen är ansvarig för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av
lokalgatan inom planområdet.
2.5.

Avtal

Förlängningen av Moldegatan innebär att kommunen
kommer behöva lösa in mark som behövs för gatuutbyggnaden. De berörda fastigheterna är Silverpoppeln
32 och Silverpoppeln 34. Kommunen avser träffa
överenskommelser beträffande med ägarna av dessa
markområden.

3.

Fastighetsrättsliga frågor

3.1.

Fastighetsägare

Göta 1:1, Silverpoppeln 5, 6 och 32 som ägs av Borås
Stad. Ett område om ca 2000 kvm av Silverpoppeln
32 har 1988 sålts till AB Bostäder. Den överlåtelsen
har inte kunnat fullföljas eftersom lantmäteriet ansåg
att den sökta fastighetsbildningen stred mot gällande
plan.
Silverpoppeln 34 ägs av SHS Fastighets AB.
3.2.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens
giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens
utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de
rättigheter som uppkommit genom planen behöver
beaktas.
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Ansvarsfördelning

Fastigheter inom planområdet:

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.

2.2.

2.3.

Fastighetsbildning

Plangenomförandet kommer kräva förändringar i
fastighetsindelningen.
I kvartersmarken för ”Skola och vårdbostäder” ingår
delar av Silverpoppeln 5, 6 och 32 samt del av Göta
1:1. Förskoletomten bör lämpligen utgöra en egen
fastighet. Även fastigheten Göta 1:1 bör anpassas till
lokalgatans förändrade utformning. Åtgärderna kan
genomföras genom fastighetsreglering.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

3.3.

Inlösen av allmän platsmark

5.3.

Moldegatans förlängning och ombyggnad medför att
kommunen behöver lösa in ca 20 kvm av Silverpoppeln 34. Ett område om ca 35 kvm av Silverpoppeln
32 kommer behöva föras över till lokalgatan.

Ledningsägare kan antas få kostnader för att säkerställa
nya och befintliga ledningar med ledningsrätt alternativt servitut. Kostnader för ev. flyttning av ledningar,
investeringar i nya anslutningspunkter och transformatorstationer mm kan bli aktuella. Ledningsägarnas
möjlighet att täcka sina kostnader kommer avgöras
genom överenskommelser eller genom intäkter från
anslutningsavgifter.

Marköverföringarna kan lämpligen genomföras som
fastighetsreglering.

4.

Tekniska frågor

4.1.

Gator

Ekonomiska konsekvenser för övriga

Kommunen bygger ut (förlänger) Moldegatan och
anlägger en ny men mindre vändplan.
4.2.

Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Markavdelningen

Det är möjligt att ansluta planområdet till befintliga
VA-ledningar i anslutning till Islandsgatan.
4.3.

Edward Isaksson

El och tele

Befintliga el- och teleledningar finns i anslutning till
planområdet och kan nyttjas.

5.

Ekonomiska frågor

5.1.

Intäkter och kostnader

All projektering och byggnation inom den planerade
förskoletomten ska utföras av Lokalförsörjningsförvaltningen, som är att betrakta som exploatör inom
planområdet.
Kostnaderna för genomförandet av planen, både inom
kvartersmarken som på allmän plats, kommer därför
belasta Lokalförsörjningsförvaltningen. De kostnader
som är att hänföra till åtgärder på allmän platsmark är
utbyggnad av lokalgata med ny vändplan, inlösen av
mark och förrättningskostnader.
Kostnader som är att hänföra till kvartersmarken är
förutom själva byggnationen även kostnader för att
ändra eller ordna nya vatten, avlopp, eller fjärrvärmeanslutningar samt förrättnings-kostnader.
Upplåtelsen av den ombildade förskoletomten aves ske
genom internt arrendeavtal mellan Kommunstyrelsen
och Lokalförsörjningsnämnden.
Tekniska förvaltningens merkostnader för drift och
underhåll av Moldegatan bedöms som marginella.
5.2.

Plankostnader

Kostnader för upprättandet av detaljplanen regleras i
bygglovsavgiften.

SAMRÅD
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad
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BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över direktivsförslagen i Europeiska kommissionens
luftvårdspaket
Stadskansliet har tillsammans med Miljöförvaltningen granskat remissen från Miljödepartementet.
Denna innehåller två förslag till nya direktiv. Det första handlar om begränsningar av utsläpp till luften
av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar och det andra reglerar minskning av
nationernas utsläpp av vissa luftföroreningar.
De föreslagna direktiven förväntas bidra till en bättre luftmiljö och därmed minskad påverkan på miljö
och människors hälsa.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge skrivelse enligt upprättat förslag.
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Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Datum/avdelningschef: 2014-04-09 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-04-22

Dnr 2014/KS0252 421
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Samhällsplaneringsavdelningen
Carl Morberg

Miljödepartementet

Yttrande över direktivsförslagen i Europeiska
kommissionens luftvårdspaket
De föreslagna direktiven förväntas bidra till bättre luftmiljö och därmed minskad
påverkan på människors hälsa och miljön.
Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar
Det föreslagna direktivet handlar om begränsning av utsläpp till luften av vissa
föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar. Dessa fastställer regler för att
begränsa utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar i luften. Minskade
utsläpp till luften medför minskade riskerna för människors hälsa och miljön från
sådana utsläpp.
Minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv
2003/35/EG
Det andra förslaget reglerar minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar.
Det föreslagna direktivet ersätter EU:s utsläppstakdirektiv, 2001/81/EG, vars målår
är 2010. Det nya förslaget har mål för år 2030 och dess utsläppsminskningsnivåer
ligger i linje med vad som krävs för att unionen ska kunna uppfylla åtaganden i
Göteborgsprotokollet som reviderades 2012.
Medlemsstaterna behöver minska sina årliga utsläpp av en rad luftföroreningar för att
uppfylla minskningsåtagandena som gäller för perioden 2020 till 2030. De aktuella
luftföroreningarna är svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), flyktiga organiska
föreningar utom metan (NMVOC) och ammoniak (NH3). Sänkta halter av dessa
ämnen i omgivningsluften väntas innebära minskad påverkan på människors hälsa
och miljön.
Medlemsstaterna behöver anta luftvårdsprogram i vilka man beskriver strategier för
att uppfylla minskningsåtagandena. Varje land ska också göra nationella
utsläppsinventeringar årligen och övervaka luftföroreningarnas negativa effekter på
ekosystem. Denna kunskap blir användbar i jämförelser inom och mellan länderna.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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MOTIVERING
1.

BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Allmän bakgrund – motiv och syfte
Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till
2020 Att leva gott inom planetens gränser 1 har haft stor betydelse för översynen av EU:s
luftkvalitetspolitik, särskilt i de fall där miljöhandlingsprogrammet visade att det behövs
åtgärder för att lösa problemen med luftföroreningar vid källan.
Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet Ett program för ren luft i
Europa2 innehåller en uppmaning till åtgärder för att begränsa utsläppen av luftförorenande
ämnen från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på mellan 1 och
50 MW (nedan kallade medelstora förbränningsanläggningar), för att komplettera
regelverket för förbränningssektorn och även öka synergieffekterna mellan luftföroreningsoch klimatförändringspolitiken.
Medelstora förbränningsanläggningar används för en lång rad olika tillämpningar (t.ex.
elproduktion och uppvärmning av hus/bostäder samt nedkylning och tillhandahållande av
värme/ånga för industriella processer) och är en viktig källa till utsläpp av svaveldioxid,
kväveoxider och partiklar. Det ungefärliga antalet medelstora förbränningsanläggningar i EU
är 142 986.
Förbränning av bränsle i små förbränningsanläggningar och apparater kan täckas av
bestämmelser för genomförande av direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om
upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter3.
Förbränning av bränsle i stora förbränningsanläggningar kontrolleras från och med den 7
januari 2013 genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november
2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)4 ,
medan Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om
begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar5
fortsätter att gälla för befintliga stora förbränningsanläggningar till och med den 31 december
2015.
Utsläpp av luftföroreningar från medelstora förbränningsanläggningar regleras i allmänhet
inte på EU-nivå. Därför bör den befintliga lagstiftningen för förbränningsanläggningar
kompletteras med bestämmelser för denna kategori.
Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden
Detta förslag ingår i det nya regelverket för åtgärder på luftkvalitetsområdet i EU, enligt EU:s
reviderade tematiska strategi för luftföroreningar. Det överensstämmer med och förstärker
Europa 2020-strategins mål om smart och hållbar tillväxt för alla6. Särskild vikt läggs vid att
skydda små och medelstora företags intressen enligt principen ”tänk småskaligt först”7.

1
2
3
4
5
6

7
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2.

RESULTAT
AV
SAMRÅD
KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

MED

BERÖRDA

PARTER

OCH

Samråd med berörda parter
Berörda parter och allmänheten har konsulterats genom en rad formella och informella
evenemang, inklusive två enkäter på nätet, en Eurobarometerundersökning och en fortsatt
dialog genom multilaterala och bilaterala möten. Samråd med medlemsstaterna skedde även
under möten i expertgruppen för luftkvalitet. En stor del av de berörda parterna betonade
vikten av EU:s kontroll av utsläppskällor för att dela bördorna när det gäller
utsläppsminskning och uttryckte en positiv syn på kontroll av utsläpp från medelstora
förbränningsanläggningar, med reservationen att den administrativa bördan måste begränsas
eftersom den skulle kunna bli oproportionerligt stor för både verksamhetsutövare och
behöriga myndigheter ifall man skulle satsa på ett fullskaligt tillståndssystem. Berörda parters
synpunkter har beaktats vid utarbetandet av de olika tänkbara alternativen för att begränsa
utsläppen från medelstora förbränningsanläggningar.
Ett första offentligt samråd på nätet genomfördes i slutet av 2011 för att bredda
informationsbasen för det inledande arbetet med att utarbeta alternativen. Ett internetsamråd
genomfördes under tolv veckor från och den 10 december 2012 på Europeiska
kommissionens webbplats ”Din röst i Europa”. I samrådet användes två frågeformulär, ett
kortfattat för allmänheten och ett längre och mer detaljerat (med frågor om t.ex. kontroll av
källor) som riktar sig till experter och berörda parter. Totalt svarade 1 934 personer på
frågeformuläret för allmänheten och 371 svar inkom från experter och berörda parter.
Omkring 40 % av de senare höll med om att det var nödvändigt att reglera
förbränningsanläggningar som hamnar under det tröskelvärde på 50 MW som fastställs i
direktivet om industriutsläpp på EU-nivå. Detta förespråkades av 20 % av
näringslivsföreträdarna, 43 % av de enskilda experterna, 48 % av företrädarna för den statliga
förvaltningen och 55 % av de icke-statliga organisationerna. Företrädarna för näringslivet och
den statliga förvaltningen föredrar ett lättare tillståndssystem eller ett registreringssystem,
medan ungefär hälften av de enskilda experterna och de icke-statliga organisationerna valde
ett fullskaligt tillståndssystem med EU-täckande utsläppsgränsvärden.
All bakgrundsinformation kan hittas på en webbplats8 för detta initiativ.
Resultat av konsekvensanalysen
I konsekvensanalysen av översynen av den tematiska strategin för luftföroreningar fastställs
att luftkvalitetspolitikens övergripande struktur visserligen är logisk och sammanhängande,
men att matchningen måste bli bättre mellan kontrollen av utsläppskällor, utsläppstak och
luftkvalitetsnormer. Detta är i synnerhet viktigt för att säkerställa att uppfyllandet av
luftkvalitetskrav på lokal nivå inte äventyras av a) att man inte lyckas begränsa utsläppen från
betydande punktkällor eller produkter (dvs. verkliga utsläpp), eller (b) att det finns höga
bakgrundskoncentrationer till följd av den totala utsläppsbördan.
För framsteg i riktning mot EU:s långsiktiga mål (efter 2020) att ytterligare minska hälso- och
miljöeffekterna av luftföroreningar, granskade man ett antal olika alternativ för att hitta ett
kostnadseffektivt åtgärdspaket. I detta ingick en granskning av utvalda ytterligare EU-åtgärder
för kontroll av utsläppskällor, varav en avsåg utsläpp från medelstora
förbränningsanläggningar. Man kom fram till att ett EU-instrument för kontroll av utsläpp
från medelstora förbränningsanläggningar skulle utvidga de tekniska åtgärder som i en
sektorsövergripande analys identifierats som kostnadseffektiva till att omfatta alla
8
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medlemsstater, och slutsatsen är att man bör föreslå en rättsakt för att kontrollera utsläpp från
sådana anläggningar på EU-nivå.
Av de fem politiska alternativ för att kontrollera utsläpp från medelstora
förbränningsanläggningar som övervägts och analyserats ingående förespråkas lösningen att
fastställa utsläppsgränsvärden i linje med dem som fastställs i direktiv 2010/75/EU för
anläggningar på 50–100 MW och i ett antal medlemsstater, vilket kompletteras med ett antal
utsläppsgränsvärden som fastställs för nya anläggningar i det ändrade Göteborgsprotokollet9.
För att begränsa kostnaderna för kväveoxidminskningar bör utsläppsgränsvärdena
huvudsakligen baseras på tillämpningen av primära utsläppssänkande åtgärder. I situationer
där luftkvaliteten är inte uppfyller EU:s normer bör dock medlemsstaterna tillämpa striktare
krav.
För att undvika betydande konsekvenser för de små och medelstora företag som driver de
flesta medelstora förbränningsanläggningarna har ett antal mildrande åtgärder tagits med.
Inget tillstånd kommer att krävas för verksamhetsutövarna, men de måste meddela driften av
anläggningen till de behöriga myndigheterna som kommer att sörja för registreringen. Ett
genomförande i etapper har också rekommenderats så att befintliga anläggningar får en längre
övergångsperiod för att klara gränsvärdena och längre perioder för anläggningar i den allra
minsta kategorin. Dessutom planeras begränsade eller förenklade övervaknings- och
rapporteringskrav.
3.

FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER

Sammanfattning av den föreslagna åtgärden
Förslagets bestämmelser för medelstora förbränningsanläggningar, syftar till att fylla en
befintlig lucka i lagstiftningen. Det införs minimikrav, samtidigt som den administrativa
bördan minimeras och de små och medelstora företagens situation särskilt beaktas.
Mer detaljerad information om artiklarna och bilagorna enligt förslaget anges nedan.
I artikel 1 klargörs att direktivet syftar till att minska utsläppen i luften av svaveldioxid,
kväveoxider och partiklar från medelstora förbränningsanläggningar och därigenom minska
de potentiella riskerna för människors hälsa och miljön från sådana utsläpp.
I artikel 2 fastställs direktivets tillämpningsområde på ett sådant sätt att man undviker
överlappningar med direktiv 2009/125/EG eller kapitel III eller IV i direktiv 2010/75/EU, och
det fastställs att vissa förbränningsanläggningar undantas på grundval av deras tekniska
egenskaper eller användning i vissa verksamheter.
Artikel 3 innehåller de definitioner som gäller i detta direktiv.
I artikel 4 fastställs att den behöriga myndigheten är skyldig att registrera medelstora
förbränningsanläggningar, på grundval av verksamhetsutövarens anmälan. I bilaga I anges
vad som ska ingå i en sådan anmälan.
Bestämmelser om utsläppsgränsvärden finns i artikel 5 och motsvarande gränsvärden för
befintliga och nya anläggningar finns i bilaga II. Det föreslås att utsläppsgränsvärdena ska
börja gälla för befintliga förbränningsanläggningar efter en viss fastställd tid från detta
direktivs tillämpningsdatum, för att ge dem tillräckligt med tid att genomföra den tekniska
anpassningen till kraven. Enligt artikel 5.4 ska medlemsstaterna tillämpa strängare
9
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Protokollet till Uneces (FN:s ekonomiska kommission för Europa) konvention om långväga
gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära
ozon (1999).
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utsläppsgränsvärden på enskilda anläggningar i zoner som inte uppfyller gränsvärdena för
luftkvalitet. I bilaga III anges riktvärden för detta som bygger på de mest avancerade tekniker
som finns att tillgå.
Övervakningskrav fastställs i artikel 6 och bilaga IV. Det föreslås att den bilagan ska anpassas
till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen genom delegerade akter (artiklarna 14 och
15).
Artiklarna 7 och 8 innehåller bestämmelser som ska säkerställa ett effektivt genomförande
och en effektiv kontroll av efterlevnaden av detta direktiv. I synnerhet införs en bestämmelse
som innebär att verksamhetsutövare är skyldiga att omedelbart rapportera bristande
efterlevnad till den behöriga myndigheten. Medlemsstaterna bör också se till att
verksamhetsutövaren och den behöriga myndigheten vidtar nödvändiga åtgärder om direktivet
inte efterlevs. Dessutom innehåller förslaget krav på att medlemsstaterna ska införa ett system
för miljötillsyn av medelstora förbränningsanläggningar som omfattas av detta direktiv, eller
genomföra andra åtgärder för att kontrollera efterlevnaden.
I artikel 9 fastställs verksamhetsutövarens och den behöriga myndighetens skyldigheter i
samband med ändringar av en medelstor förbränningsanläggning.
Artikel 10 behandlar rätten till tillgång till information och hänvisar därför till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens
tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG 10.
Enligt artikel 11 ska medlemsstaterna utse de behöriga myndigheter som ansvarar för att
fullgöra skyldigheterna enligt detta direktiv.
Artikel 12 omfattar en rapporteringsmekanism. Medlemsstaternas första rapport till
kommissionen, som ska inkomma senast den 30 juni 2019, ska innehålla en sammanfattning
av uppgifter av avgörande betydelse för genomförandet av detta direktiv. Efterföljande
rapporter ska innehålla kvalitativa och kvantitativa uppgifter om genomförandet av direktivet,
de åtgärder som vidtagits för att kontrollera om medelstora förbränningsanläggningar
uppfyller kraven i direktivet och eventuella verkställighetsåtgärd som har vidtagits för
tillämpningen av detta. I artikel 13 fastställs kommissionens rapporteringsskyldigheter.
Artikel 14 omfattar det delegeringsförfarande som ska tillämpas vid anpassning av bilaga IV
till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen genom delegerade akter, i enlighet med
artikel 13.
Artiklarna 15, 16 och 17 innehåller bestämmelser om påföljder för överträdelser av de
nationella bestämmelser som antagits i enlighet med förslaget, om införlivandet av direktivet i
medlemsstaternas lagstiftning senast den xx/xx/xx och om ikraftträdandet.
I bilaga I förtecknas de uppgifter som verksamhetsutövaren ska lämna till den behöriga
myndigheten.
I bilaga II anges vilka utsläppsgränsvärden som gäller för befintliga och nya
förbränningsanläggningar, i enlighet med artikel 5.2 och 5.3.
Bilaga III omfattar riktvärdena för tillämpningen av strängare utsläppsgränsvärden, i enlighet
med artikel 5.4.
Bilaga IV innehåller närmare uppgifter om de krav som gäller för utsläppsövervakning.
Förklarande dokument
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Kommissionen anser att det behövs förklarande dokument för att förbättra kvaliteten på
informationen om införlivandet av direktivet av följande skäl.
Ett fullständigt och korrekt genomförande av direktivet är av avgörande betydelse för att
garantera att dess mål uppnås (dvs. att skydda människors hälsa och miljön). Eftersom vissa
medlemsstater redan i dag reglerar utsläpp av luftföroreningar från medelstora
förbränningsanläggningar, skulle införlivandet av detta direktiv förmodligen inte bestå av en
enda rättsakt utan snarare av olika ändringar eller nya förslag inom berörda områden.
Dessutom är genomförandet av direktivet ofta starkt decentraliserat, eftersom regionala och
lokala myndigheter ansvarar för dess tillämpning och, i vissa medlemsstater, även för dess
införlivande.
Ovannämnda faktorer väntas öka risken för att direktivet införlivas och genomförs på ett
inkorrekt sätt och komplicerar kommissionens arbete med att kontrollera tillämpningen av
unionens lagstiftning. Det är viktigt att det finns tydlig information om införlivandet av
direktivet för att se till att den nationella lagstiftningen är förenlig med dess bestämmelser.
Kravet att lämna förklarande dokument kan skapa en extra administrativ börda för de
medlemsstater som inte redan arbetar på det sättet. De är dock nödvändiga för att effektivt
kunna kontrollera att direktivet införlivas på ett fullständigt och korrekt sätt, vilket är viktigt
av ovannämnda skäl, och det finns inga mindre betungande åtgärder som möjliggör effektiv
kontroll. De förklarande dokumenten kan i hög grad bidra till att minska kommissionens
administrativa arbetet med att övervaka att direktivet efterlevs. Utan sådana dokument skulle
det krävas betydande resurser och otaliga kontakter med nationella myndigheter för att följa
upp införlivandemetoderna i samtliga medlemsstater. Den eventuella ytterligare
administrativa bördan att tillhandahålla förklarande dokument står därför i proportion till det
eftersträvade målet, nämligen att se till att direktivet införlivas på ett effektivt sätt och att alla
målen uppnås.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang är det rimligt att begära att medlemsstaterna låter
anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet
mellan bestämmelserna i direktivet och motsvarande delar i nationella instrument för
införlivande.
Rättslig grund
Eftersom direktivets huvudsakliga mål är att skydda miljön i enlighet med artikel 191.1 i
EUF-fördraget bygger förslaget på artikel 192.1 i EUF-fördraget.
Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och val av regleringsform
Subsidiaritetsprincipen är tillämplig eftersom förslaget inte avser ett område där unionen är
ensam behörig.
Medlemsstaterna kan inte själva uppnå målen för förslaget, och dessa kan bäst uppnås genom
unionsinsatser, av följande skäl:
Trots att utsläpp i luft ofta ger upphov till gränsöverskridande föroreningar regleras för
närvarande inte utsläppen i luften från medelstora förbränningsanläggningar på EU-nivå
generellt sett. Det huvudsakliga syftet med detta förslag är att fastställa utsläppsgränsvärden
för att kontrollera utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar i luften från
medelstora förbränningsanläggningar som miniminormer för skydd av miljön och alla
medborgare i EU.
Alla medlemsstater måste därför vidta åtgärder för att uppfylla minimikraven. Skillnader i
nationell lagstiftning kan hämma gränsöverskridande ekonomisk verksamhet. Åtgärder på
EU-nivå är nödvändiga och ger ett mervärde jämfört med enskilda nationella åtgärder.
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Förslaget är därför förenligt med subsidiaritetsprincipen.
Den valda regeringsformen är ett direktiv eftersom förslaget fastställer mål och skyldigheter
medan medlemsstaterna ges tillräcklig flexibilitet när det gäller att välja åtgärder för att nå
målen och närmare föreskrifter för genomförandet. Förslaget är därför förenligt med
proportionalitetsprincipen.
4.

BUDGETKONSEKVENSER

Förslaget påverkar inte unionens budget.
5.

ÖVRIGT

Förslaget har betydelse för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och bör därför
även gälla inom EES.

SV

7

SV

2013/0442 (COD)
Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV
om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora
förbränningsanläggningar
(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande11,
med beaktande av Regionkommitténs yttrande12,
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet13, och
av följande skäl:
(1)

I Europaparlamentets och rådets beslut XXX/XXXX14 (handlingsprogrammet)
erkänns att utsläppen av föroreningar till luften har minskat betydligt under de senaste
årtiondena, men samtidigt fortsätter luftföroreningarna att vara ett problem i många
delar av Europa, och unionens invånare utsätts fortfarande för luftförorenande ämnen
som kan skada deras hälsa och välbefinnande. Enligt handlingsprogrammet lider
ekosystemen fortsatt av alltför stor kväve- och svaveldeposition i kombination med
utsläpp från transporter, ohållbara jordbruksmetoder och kraftproduktion.

(2)

För att säkerställa en hälsosam miljö för alla efterlyser handlingsprogrammet lokala
åtgärder som kommer att kompletteras med en väl anpassad politik på både nationell
nivå och EU-nivå. Det förutsätter framför allt ökade ansträngningar för att nå
fullständig efterlevnad av unionens lagstiftningen om luftkvalitet och att det fastställs
strategiska mål och åtgärder för tiden efter 2020.

(3)

Vetenskapliga bedömningar visar att unionens invånare i genomsnitt förlorar åtta
månader av sin levnadstid på grund av luftföroreningar.

(4)

Utsläppen av föroreningar från förbränningen av bränsle i medelstora
förbränningsanläggningar regleras generellt sett inte på unionsnivå även om de i allt

11

EUT C , , s. .
EUT C , , s. .
Europaparlamentets ståndpunkt av den XX/XX/XXXX (EUT C....,..... s......) och rådets ståndpunkt vid
första behandlingen av den XX/XX/XXXX (EUT C...,..., s....). Europaparlamentets ståndpunkt av den
XX/XX/XXXX (EUT C....,..... s......) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den
XX/XX/XXXX (EUT C...,..., s....).
Europaparlamentets och rådets beslut av den .......... om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen
till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser (EUT L ...., ........ ......., s. ).

12
13

14
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högre grad bidrar till luftföroreningarna, framför allt på grund av den ökade
användning av biomassa som bränsle till följd av klimat- och energipolitiken.
(5)

Förbränning av bränsle i små förbränningsanläggningar och apparater kan täckas av
lagstiftningsakter för genomförande av direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009
om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade
produkter15. Förbränning av bränsle i stora förbränningsanläggningar omfattas av
Europaparlamentets och rådet direktiv 2010/75/EU16 av den 7 januari 2013, medan
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG fortsätter att gälla för stora
förbränningsanläggningar som omfattas av artikel 30.2 i direktiv 2010/75/EU17 till och
med den 31 december 2015.

(6)

Enligt slutsatsen i kommissionens rapport av den 17 maj 201318 om de översyner som
utförts enligt artikel 30.9 och artikel 73 i direktiv 2010/75/EU har det påvisats att det
finns en tydlig potential för kostnadseffektiva minskningar av luftföroreningar med
avseende på förbränning av bränslen i medelstora förbränningsanläggningar.

(7)

Unionens internationella skyldigheter när det gäller luftföroreningar, dvs. att minska
försurning, eutrofiering, marknära ozon och partikelutsläpp, har överenskommits
enligt Göteborgsprotokollet till konventionen om långväga gränsöverskridande
luftföroreningar, som ändrades 2012 för att stärka de befintliga åtagandena om
minskning av utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider, ammoniak och flyktiga
organiska föreningar och införa nya åtaganden om minskning för fina partiklar (PM
2,5), som ska uppnås från och med 2020.

(8)

Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet Ett program för ren luft
i Europa19 efterlyser åtgärder för att kontrollera utsläppen av luftförorenande ämnen
från medelstora förbränningsanläggningar, för att därigenom komplettera regelverket
för förbränningsanläggningar. Strategin kompletterar den agenda för
föroreningsbegränsning fram till 2020 som fastställs i kommissionen meddelande av
den 21 september 2005 om en tematisk strategi för luftförorening20och utvecklar mål
för att begränsa miljöpåverkan för perioden fram till 2030. För att uppnå de
strategiska målen bör det fastställas en regleringsagenda som bland annat innehåller
åtgärder för att begränsa utsläppen från medelstora förbränningsanläggningar.

(9)

Detta direktiv bör inte tillämpas på energirelaterade produkter som omfattas av
genomförandeåtgärder som antagits i enlighet med direktiv 2009/125/EG eller av
kapitlen III eller IV i direktiv 2010/75/EU. Vissa andra förbränningsanläggningar bör
också undantas från tillämpningsområdet för detta direktiv, på grundval av deras
tekniska egenskaper eller att de används inom särskild verksamhet.

(10)

För att säkerställa utsläppskontroll vad gäller utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider
och partiklar till luften, bör en medelstor förbränningsanläggning endast få vara i drift
om den har registrerats av den behöriga myndigheten, på grundval av
verksamhetsutövarens anmälan.

15

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram
för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp
(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp
till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (EGT L 309, 27.11.2001, s. 1).
KOM(2013) 286 slutlig.
COM(2013) xxx final.
KOM(2005) 446 slutlig.

16
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20
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(11)

För att det ska vara möjligt att begränsa utsläppen till luften från medelstora
förbränningsanläggningar, bör utsläppsgränsvärden och krav för kontroll och
övervakning fastställas i detta direktiv.

(12)

För att ge befintliga medelstora förbränningsanläggningar tillräcklig tid för att tekniskt
anpassa sig till kraven i detta direktiv, bör gränsvärdena för utsläpp tillämpas på dessa
förbränningsanläggningar först när en bestämd tid gått efter det att detta direktiv har
trätt i kraft.

(13)

I enlighet med artikel 193 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUFfördraget) hindrar inte detta direktiv medlemsstaterna från att behålla eller införa
strängare skyddsåtgärder, exempelvis för att följa miljökvalitetsstandarder. Särskilt i
områden som inte uppfyller gränsvärdena för luftkvalitet bör medlemsstaterna tillämpa
strängare utsläppsgränsvärden, t.ex. de riktvärden som anges i bilaga III till detta
direktiv, vilket också skulle främja miljöinnovation inom unionen och framför allt
främja marknadstillträdet för små och medelstora företag.

(14)

Medlemsstaterna bör se till att verksamhetsutövaren vid en medelstor
förbränningsanläggning och den behöriga myndigheten vidtar nödvändiga åtgärder om
direktivet inte efterlevs.

(15)

För att minska bördan för små och medelstora företag som driver medelstora
förbränningsanläggningar, bör verksamhetsutövarnas administrativa skyldigheter vad
gäller anmälan, övervakning och rapportering vara proportionella, samtidigt som de
medger effektiv kontroll av efterlevanden från de behöriga myndigheternas sida.

(16)

För att säkerställa konsekvens och samstämmighet i informationen till och från
medlemsstaterna om genomförandet av detta direktiv och främja utbyte av information
mellan medlemsstaterna och kommissionen, bör kommissionen, med bistånd av
Europeiska miljöbyrån, ta fram ett elektroniskt rapporteringsverktyg som kan
användas internt av medlemsstaterna för nationell rapportering och datahantering.

(17)

I syfte att anpassa detta direktiv till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen bör
befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-frödraget delegeras till
kommissionen med avseende på att anpassa de bestämmelser om utsläppsövervakning
som anges i bilaga IV. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför
lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.
Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att
relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta
sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(18)

Eftersom målet med detta direktiv, nämligen att förbättra miljökvaliteten och
människors hälsa, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och
det därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med
proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(19)

Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer
som särskilt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Detta direktiv syftar särskilt till att främja tillämpningen av stadgans artikel 37 om
miljöskydd.
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(20)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från
medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument21 har medlemsstaterna
åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas
av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i ett
direktiv och motsvarande delar i nationella instrument för införlivande. Med avseende
på detta direktiv anser lagstiftaren att översändandet av sådana dokument är berättigat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Syfte
Detta direktiv fastställer regler för att begränsa utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och
partiklar i luften från medelstora förbränningsanläggningar, och därmed minska utsläppen till
luften och de potentiella riskerna för människors hälsa och miljön från sådana utsläpp.
Artikel 2
Tillämpningsområde
1.

Detta direktiv ska gälla för förbränningsanläggningar med en installerad tillförd
effekt på minst 1 MW och mindre än 50 MW (nedan kallade medelstora
förbränningsanläggningar), oavsett vilket bränsle som används.

2.

Detta direktiv ska inte gälla för följande:

21
22
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(a)

Förbränningsanläggningar som omfattas av kapitel III eller kapitel IV i direktiv
2010/75/EU.

(b)

Energirelaterade produkter som omfattas av genomförandeåtgärder som
antagits i enlighet med direktiv 2009/125/EG, när dessa genomförandeakter
fastställer utsläppsgränsvärden för de föroreningar som förtecknas i bilaga II
till detta direktiv.

(c)

Förbränningsanläggningar där rökgaserna används för direkt uppvärmning eller
torkning av föremål eller material.

(d)

Efterförbränningsanläggningar som är avsedda att rena avgaser från
industriprocesser genom förbränning och som inte används som en separat
förbränningsanläggning.

(e)

Sådana tekniska anordningar som används för att driva fordon, fartyg eller
flygplan.

(f)

Förbränningsanläggningar som omfattas av genomförandeåtgärder som antas i
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/200922 i
de fall då dessa genomförandeakter fastställer utsläppsgränsvärden för sådana
föroreningar som förtecknas i bilaga II i detta direktiv.

EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att
användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om
animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1.).
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Artikel 3
Definitioner
I detta direktiv gäller följande definitioner:

SV

(1)

utsläpp: utsläpp till luften av ämnen från förbränningsanläggningar.

(2)

utsläppsgränsvärde: den mängd av ett ämne i avgaserna från en
förbränningsanläggning som under en bestämd tidsperiod får släppas ut till luften.

(3)

kväveoxider (NOx): kväveoxid och kvävedioxid, uttryckt som kvävedioxid (NO2).

(4)

partiklar: partiklar, oavsett form, struktur eller densitet, dispergerade i gasfasen vid
villkor som gäller vid provtagningspunkten, vilka kan samlas in genom filtrering
enligt angivna specificerade villkor efter representativ provtagning av den gas som
ska analyseras, och som förblir uppströms filtret och på filtret efter torkning under
definierade förhållanden.

(5)

förbränningsanläggning: varje teknisk inrättning i vilken bränslen oxideras för att
den frigjorda värmen ska kunna utnyttjas.

(6)

befintlig förbränningsanläggning: en förbränningsanläggning som togs i drift före [1
år efter dagen för införlivandet].

(7)

ny förbränningsanläggning: annan förbränningsanläggning än en befintlig
förbränningsanläggning.

(8)

motor: en gasmotor, dieselmotor eller tvåbränslemotor.

(9)

gasmotor: en förbränningsmotor som arbetar enligt Ottocykeln och där gnisttändning
används för förbränning av bränslet.

(10)

dieselmotor: en förbränningsmotor som arbetar enligt dieselcykeln och där
kompressionständning används för förbränning av bränslet.

(11)

tvåbränslemotor: en förbränningsmotor som använder kompressionständning och
arbetar enligt dieselcykeln vid förbränning av flytande bränslen och enligt
Ottocykeln vid förbränning av gasformiga bränslen.

(12)

gasturbin: en roterande maskin som omvandlar värmeenergi till mekaniskt arbete
och som huvudsakligen består av en kompressor, en termisk enhet där bränslet
oxideras för att värma arbetsmediet och en turbin; här ingår gasturbiner med öppet
kretslopp och gaskombiverk (kombicykel) samt kraftvärmeverk med gaskombicykel,
samtliga med eller utan tillsatseldning.

(13)

bränsle: varje fast, flytande eller gasformigt brännbart material.

(14)

avfall: ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig
att göra sig av med.

(15)

biomassa: något av följande:
(a)

Produkter som består av vegetabiliskt material från jord- eller skogsbruk som
kan användas som bränsle för återvinning av energiinnehållet.

(b)

Följande avfall:
(a)

Vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall.

(b)

Vegetabiliskt avfall från livsmedelsindustrin, om den värme som alstras
återvinns.
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(c)

Vegetabiliskt fiberhaltigt avfall som uppstått vid produktion av
nyfiberpappersmassa och vid pappersproduktion från massa, om avfallet
samförbränns på produktionsplatsen och om den värme som alstras
återvinns.

(d)

Korkavfall.

(e)

Träavfall med undantag för träavfall som kan innehålla organiska
halogenföreningar eller tungmetaller till följd av behandling med
träskyddsmedel eller till följd av ytbehandling, och som särskilt omfattar
sådant träavfall från bygg- och rivningsavfall.

(16)

drifttimmar: den tid, uttryckt i timmar, under vilken en förbränningsanläggning
släpper ut utsläpp till luften.

(17)

verksamhetsutövare: en fysisk eller juridisk person som driver eller innehar en
förbränningsanläggning eller, där detta föreskrivs i nationell lagstiftning, en person
som har givits befogenheten att fatta avgörande ekonomiska beslut med avseende på
anläggningens tekniska funktionssätt.

(18)

gränsvärde: en nivå, fastställd på vetenskaplig grund i syfte att undvika, förebygga
eller minska de skadliga effekterna på människors hälsa och/eller på miljön som
helhet, som ska uppnås inom en viss tid och som därefter inte får överskridas, i
enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG23.

(19)

zon: del av en medlemsstats territorium som har avgränsats av medlemsstaten i avsikt
att utvärdera och säkerställa luftkvaliteten, i enlighet med direktiv 2008/50/EG.
Artikel 4
Registrering

1.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att medelstora
förbränningsanläggningar endast är i drift om de har registrerats av den behöriga
myndigheten.

2.

Förfarandet för registrering ska minst omfatta en anmälan till den behöriga
myndigheten från den verksamhetsutövare som ansvarar för driften av eller som har
för avsikt att driva en medelstor förbränningsanläggning.

3.

Verksamhetsutövarens anmälan ska, för varje medelstor förbränningsanläggning,
innehålla minst de uppgifter som anges i bilaga I.

4.

Den behöriga myndigheten ska registrera den medelstora förbränningsanläggningen
inom en månad efter verksamhetutövarens anmälan och ska informera
verksamhetsutövaren om detta.

5.

Befintliga medelstora förbränningsanläggningar kan undantas från den
anmälningsskyldighet som avses i punkt 2, förutsatt att alla uppgifter som avses i
punkt 3 har gjorts tillgängliga för de behöriga myndigheterna.
Dessa förbränningsanläggningar ska registreras senast [tretton månader efter
införlivandet].

6.
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Det register som förs av de behöriga myndigheterna ska för varje medelstor
förbränningsanläggning minst innehålla de uppgifter som anges i bilaga I, samt de
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i
Europa (EUT L 152, 11.6.2008, s.1.)
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uppgifter som erhållits medelst kontroll- och övervakningsresultat eller andra
kontroller av efterlevnaden enligt artiklarna 7 och 8.
Artikel 5
Gränsvärden för utsläpp
1.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i kapitel II i direktiv
2010/75/EU ska, i tillämpliga fall, de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga II
gälla för enskilda medelstora förbränningsanläggningar.

2.

Från och med den 1 januari 2025 får utsläpp till luften av svaveldioxid, kväveoxider
och partiklar från en befintlig medelstor förbränningsanläggning med en installerad
tillförd effekt på över 5 MW inte överskrida de gränsvärden för utsläpp som anges i
bilaga II del 1.
Från och med den 1 januari 2030 får utsläpp till luften av svaveloxid, kväveoxider
och partiklar från en befintlig medelstor förbränningsanläggning med en installerad
tillförd effect på högst 5 MW inte överskrida de gränsvärden för utsläpp som anges i
bilaga II del 1.
Medlemsstaterna får undanta befintliga medelstora förbränningsanläggningar som är
i drift högst 500 timmar per år från skyldigheten att iaktta de gränsvärden för utsläpp
som anges i bilaga II del 1. I sådana fall ska, för anläggningar som förbränner fasta
bränslen, ett gränsvärde för utsläpp av partiklar på 200 mg/Nm³ gälla.

3.

Från och med [1 år efter dagen för införlivandet] får utsläpp till luften av
svaveldioxid, kväveoxider och partiklar från en ny medelstor förbränningsanläggning
inte överskrida de gränsvärden för utsläpp som anges bilaga II del 2.
Medlemsstaterna får undanta nya medelstora förbränningsanläggningar som är i drift
högst 500 timmar per år från skyldigheten att iaktta de gränsvärden för utsläpp som
anges i bilaga II del 2. I sådana fall ska, för anläggningar som förbränner fasta
bränslen, ett gränsvärde för utsläpp av partiklar på 100 mg/Nm³ gälla.

4.

I zoner som överskrider EU:s gränsvärden för luftkvalitet som fastställs i direktiv
2008/50/EG ska medlemsstaterna, för enskilda medelstora förbränningsanläggningar
i dessa zoner, tillämpa utsläppsgränsvärden baserade på de riktvärden som anges i
bilaga III eller på strängare värden som fastställts av medlemsstaterna, om det inte
har visats för kommissionen att tillämpningen av dessa utsläppsgränsvärden skulle
medföra oproportionerliga kostnader och att andra åtgärder för att säkerställa att
gränsvärdena för luftkvalitet efterlevs har tagits med i de luftkvalitetsplaner som
krävs enligt artikel 23 i direktiv 2008/50/EG.

5.

Kommissionen ska organisera ett informationsutbyte med medlemsstaterna och
berörda parter om riktvärdena för de strängare utsläppsgränsvärden som avses i
punkt 4.

6.

Den behöriga myndigheten får under högst sex månader medge undantag från
skyldigheten att uppfylla gränsvärdena för utsläpp av svaveldioxid i punkterna 2 och
3 för en medelstor förbränningsanläggning som i detta syfte normalt använder
bränsle med låg svavelhalt, om verksamhetsutövaren inte klarar att uppfylla dessa
gränsvärden på grund av ett avbrott i försörjningen av lågsvavligt bränsle som beror
på en allvarlig brist på bränslet i fråga.
Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta kommissionen om alla undantag som
medges enligt första stycket.

SV
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7.

Den behöriga myndigheten får medge undantag från skyldigheten att uppfylla de
gränsvärden för utsläpp som anges i punkterna 2 och 3 om en medelstor
förbränningsanläggning som endast använder gasformigt bränsle, på grund av ett
plötsligt avbrott i gasförsörjningen, undantagsvis måste använda andra typer av
bränsle och därför borde vara utrustad med anordningar för sekundär rening. Den
period för vilken ett sådant undantag beviljas ska inte överstiga tio dagar utom om
verksamhetsutövaren kan visa för den behöriga myndigheten att en längre period är
motiverad.
Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta kommissionen om eventuella undantag
som medges enligt första stycket.

8.

Om en medelstor förbränningsanläggning samtidigt använder två eller flera
bränsletyper, ska utsläppsgränsvärdet för varje förorenande ämne beräknas enligt
följande steg:

(a)

Ta det gränsvärde för utsläpp för varje bränsletyp som anges i bilaga II.

(b)

Bestäm det viktade gränsvärdet för utsläpp för varje typ av bränsle, genom att
multiplicera det enskilda gränsvärde som avses i a med den tillförda effekten för
varje bränsletyp och dividera produkten med summan av de tillförda effekterna för
samtliga bränslen.

(c)

Addera de viktade gränsvärdena för utsläpp för varje typ av bränsle.
Artikel 6
Kontroll av utsläpp och drift av reningsutrustning

1.

Medlemsstaterna ska se till att verksamhetsutövarna utför kontroll av utsläpp minst i
enlighet med bilaga IV.

2.

För medelstora förbränningsanläggningar som använder flera olika bränsletyper, ska
kontrollen av utsläpp ske under förbränning av ett bränsle eller en bränslemix som
sannolikt kommer att leda till den högsta nivån av utsläpp och under en period som
motsvarar normala driftsförhållanden.

3.

Alla kontrollresultat ska registreras, bearbetas och presenteras på ett sätt som gör det
möjligt för den behöriga myndigheten att kontrollera efterlevnaden av gränsvärdena
för utsläpp.

4.

Medelstora förbränningsanläggningar som använder utrustning för sekundär rening i
syfte att uppfylla gränsvärdena för utsläpp ska utföra kontinuerlig kontroll av att
utrustningen fungerar effektivt och registrera resultaten.
Artikel 7
Kontroll av efterlevnaden

SV

1.

Medlemsstaterna ska inrätta ett system för miljötillsyn av medelstora
förbränningsanläggningar, eller genomföra andra åtgärder för att kontrollera att
kraven i detta direktiv efterlevs.

2.

Verksamhetsutövare vid medelstora förbränningsanläggningar ska ge företrädare för
den behöriga myndigheten allt nödvändigt bistånd så att de kan utföra inspektioner
och besök vid anläggningen, ta prover och samla in all nödvändig information för att
de ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt detta direktiv.
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3.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att start- och
stopperioderna för medelstora förbränningsanläggningar och störningar i driften hålls
så korta som möjligt. I händelse av driftstörning eller haveri i utrustningen för
sekundär rening, ska verksamhetsutövaren ska omedelbart underrätta den behöriga
myndigheten.

4.

Vid bristande efterlevnad ska medlemsstaterna säkerställa att

(a)

verksamhetsutövaren omedelbart informerar den behöriga myndigheten,

(b)

verksamhetsutövaren omedelbart vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att
säkerställa att villkoren åter följs snarast möjligt,

(c)

den behöriga myndigheten kräver att verksamhetsutövaren vidtar alla lämpliga
kompletterande åtgärder som den behöriga myndigheten anser vara nödvändiga för
att villkoren åter ska följas.

Om efterlevnaden inte kan återställas ska den behöriga myndigheten tillfälligt avbryta driften
vid anläggningen och återkalla registreringen.
Artikel 8
Verifikation av kontrollresultat
1.

Medlemsstaterna ska se till att inget giltigt utsläppsvärde som övervakas i enlighet
med bilaga IV överskrider de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga II.

2.

Verksamhetsutövaren vid en medelstor förbränningsanläggning ska bevara följande:

(a)

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.5, beviset på anmälan till den
behöriga myndigheten.

(b)

Beviset på registrering hos den behöriga myndigheten.

(c)

De kontrollresultat som avses i artikel 6.3 och 6.4.

(d)

I tillämpliga fall, registrerade drifttimmar enligt artikel 5.2 andra stycket.

(e)

Ett register över de bränslen som används i anläggningen och eventuella
driftstörningar eller haveri i utrustningen för sekundär rening.

3.

De uppgifter som avses i punkt 2 ska bevaras under minst tio år

4.

Uppgifter som anges i artikel 2 ska göras tillgängliga för den behöriga myndigheten
på begäran, för kontroll av överensstämmelse med kraven i detta direktiv.
Artikel 9
Ändringar av medelstora förbränningsanläggningar
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1.

Verksamhetsutövaren ska underrätta den behöriga myndigheten om alla planerade
ändringar av den medelstora förbränningsanläggningen som kan påverka de
tillämpliga gränsvärdena för utsläpp. Underrättelsen ska lämnas minst en månad
innan ändringen äger rum.

2.

Efter en underrättelse från verksamhetsutövaren i enlighet med punkt 1 ska den
behöriga myndigheten registrera ändringen eller ändringarna inom en månad
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Artikel 10
Tillgång till information
Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG24
ska den behöriga myndigheten göra registret över medelstora förbränningsanläggningar
tillgängligt för allmänheten, även via internet.
Artikel 11
Behöriga myndigheter
Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som ansvarar för att fullgöra
skyldigheterna enligt detta direktiv.
Artikel 12
Rapportering
1.

Medlemsstaterna ska senast [2 år efter införlivandedatumet] rapportera till
kommissionen genom en sammanfattning av de uppgifter som anges i bilaga I, med
en uppskattning av de totala årliga utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och stoft
från dessa anläggningar, grupperade per bränsletyp och kapacitetsklass.

2.

Medlemsstaterna ska senast den 1 oktober 2026 respektive den 1 oktober 2031
skicka en andra och tredje rapport kommissionen innehållande en uppdatering av de
uppgifter som avses i punkt 1.
De rapporter som sammanställs enligt första stycket ska innehålla kvalitativa och
kvantitativa uppgifter om genomförandet av detta direktiv, de eventuella åtgärder
som vidtagits för att kontrollera de medelstora förbränningsanläggningarnas
efterlevnad av detta direktiv och eventuella verkställighetsåtgärder som har vidtagits
med avseende på detta.

3.

För den rapportering som avses i punkterna 1 och 2 ska kommissionen göra ett
elektroniskt rapporteringsverktyg tillgängligt för medlemsstaterna.

4.

Kommissionen ska inom tolv månader från mottagandet av rapporterna från
medlemsstaterna i enlighet med punkterna 1 och 2, och med beaktande av de
uppgifter som gjorts tillgängliga i enlighet med artiklarna 5.6, 5.7 och 10, lämna in
en sammanfattande rapport till Europaparlamentet och rådet.

5.

Kommissionens andra sammanfattande rapport ska se över genomförandet av detta
direktiv, särskilt med avseende på behovet av att fastställa att de riktvärden som
anges i bilaga III ska gälla som utsläppsgränsvärden för hela unionen, och ska
åtföljas av ett lagstiftningsförslag om så är lämpligt.

6.

När kommissionen utför sina uppgifter enligt punkterna 3–5 ska den bistås av
Europeiska miljöbyrån.
Artikel 13
Ändring av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 för att
anpassa bilaga V till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.
24
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till
miljöinformation (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).
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Artikel 14
Delegeringens utövande
1.

Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de
villkor som anges i denna artikel.

2.

Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 13 ska ges till
kommissionen för en period på fem år från och med [dagen för ikraftträdande].
Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegering av befogenhet senast nio
månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska
genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast fyra månader
före utgången av perioden i fråga.

3.

Den delegering av befogenhet som avses i artikel 13 får när som helst återkallas av
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av
den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter
det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i
beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan
har trätt i kraft.

4.

Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge
Europaparlamentet och rådet denna.

5.

En delegerad akt som antas enligt artikel 13 ska träda i kraft endast om varken
Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom
en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och
rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har
underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska
förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Artikel 15
Påföljder

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder för överträdelser av nationella bestämmelser som
har utfärdats med tillämpning av detta direktiv och ska vidta de åtgärder som krävs för att se
till att dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och
avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den
[dag för införlivande] och ska snarast möjligt anmäla varje efterföljande ändring av dem.
Artikel 16
Införlivande
1.

Medlemsstaterna ska senast den [datum: 1,5 år efter ikraftträdandet] sätta i kraft de
lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska
genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till
detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare
föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.

SV

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala
bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av
detta direktiv.
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Artikel 17
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 18
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar
Ordförande

SV

På rådets vägnar
Ordförande
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EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 18.12.2013
COM(2013) 919 final
ANNEXES 1 to 4

BILAGOR
till förslaget
till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV
om begränsning av utsläpp till luften av visa föroreningar från medelstora
förbränningsanläggningar
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BILAGOR
till förslaget
till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV
om begränsning av utsläpp till luften av visa föroreningar från medelstora
förbränningsanläggningar
BILAGA I
Information som verksamhetsutövaren ska anmälato till den behöriga myndigheten
1. Installerad tillförd effekt (MW) för den medelstora förbränningsanläggningen.
2. Typ av medelstor förbränningsanläggning.
3. Typ av bränslen och andel bränslen som används i enlighet med de bränslekategorier som
anges i bilaga II.
4. Datum då den medelstora förbränningsanläggningen togs i drift.
5. Den sektor eller facilitet som den medelstora förbränningsanläggningen används inom
(NACE-kod).
6. Det förväntade antalet driftstimmar för den medelstora förbränningsanläggningen samt den
genomsnittliga belastningen vid drift.
7. De tillämpliga gränsvärdena för utsläpp, tillsammans med en av verksamhetsutövaren
undertecknad förklaring om att anläggningens drift utövas i enlighet med dessa gränsvärden
från det relevanta datum som anges i artikel 5.
8. Om artikel 5.2 andra stycket används, en av verksamhetsutövaren undertecknad förklaring
om att anläggningens inte ska vara i drift i mer än 300 timmar per år.
9. Namn på verksamhetsutövarens säte och, om det rör
förbränningsanläggningar som är stationära, anläggningens adress.
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BILAGA II
Gränsvärden för utsläpp enligt artikel 5.1
Alla gränsvärden för utsläpp som fastställs i denna bilaga definieras vid en temperatur av
273,15 K, ett tryck av 101,3 kPa och efter korrigering utifrån halten av vattenånga i
förbränningsgaserna och en standardiserad O2-halt på 6 % för förbränningsanläggningar som
använder fasta bränslen, 3 % för andra förbränningsanläggningar än motorer och gasturbiner
som använder flytande eller gasformiga bränslen och 15 % för motorer och gasturbiner.
Del 1
Gränsvärden för utsläpp från befintliga medelstora förbränningsanläggningar
1. Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm³) från andra medelstora förbränningsanläggningar än
motorer och gasturbiner
Förorenande
ämne

SO2
NOX
Partiklar

Fast
biomassa

Övriga fasta
bränslen

200
650
30(1)

400
650
30

Andra
flytande
bränslen än
tung
eldningsolja
170
200
30

Tung
eldningsolja

Naturgas

Andra
gasformiga
bränslen än
naturgas

350
650
30

200
-

35
250
-

(1) 45 mg/Nm3 för anläggningar med en tillförd effekt som är 5 MW eller mindre
2. Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm³) för motorer och gasturbiner
Förorenande
ämne

SO2
NOX

Typ av anläggning

Motorer och gasturbiner
Motorer
Gasturbiner (3)
Motorer och gasturbiner

Partiklar

Flytande
bränslen

Naturgas

60
190 (1)
200
10

190 (2)
150
-

Andra
gasformiga
bränslen än
naturgas
15
190 (2)
200
-

(1) 1 850 mg/Nm³ för
(i) dieselmotorer vars konstruktion inleddes före den 18 maj 2006, och
(ii) tvåbränslemotorer när de använder flytande bränsle.
(2) 380 mg/Nm³ för tvåbränslemotorer när de använder gas.
(3) Gränsvärden för utsläpp är endast tillämpliga när belastningen överstiger 70 %.
Del 2
Gränsvärden för utsläpp från nya medelstora förbränningsanläggningar
1. Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm³) från andra medelstora förbränningsanläggningar än
motorer och gasturbiner
Förorenande
ämne

SO2
NOX

SV

Fast
biomassa

Övriga fasta
bränslen

200
300

400
300

Andra
flytande
bränslen än
tung
eldningsolja
170
200

3

Tung
eldningsolja

Naturgas

Andra
gasformiga
bränslen än
naturgas

350
300

100

35
200

SV

Partiklar

1.1.

20

20

20

20

-

-

(1)

(1) 25 mg/Nm3 för anläggningar med en tillförd effekt som är 5 MW eller mindre
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2. Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm³) från motorer och gasturbiner
Förorenande
ämne

SO2
NOX
Partiklar

Typ av installation

Motorer och gasturbiner
Engines
Gas turbines (3)
Motorer och gasturbiner

Flytande
bränslen

Naturgas

60
190 (1)
75
10

95 (2)
50
-

Andra
gasformiga
bränslen än
naturgas
15
190
75
-

(1) 225 mg/Nm³ för tvåbränslemotorer när de använder flytande bränsle.
(2) 190 mg/Nm³ för tvåbränslemotorer när de använder gas.
(3) Gränsvärden för utsläpp är endast tillämpliga när belastningen överstiger 70 %.
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BILAGA III
Riktvärden för strängare gränsvärden för utsläpp enligt artikel 5.4
Alla gränsvärden för utsläpp som fastställs i denna bilaga definieras vid en temperatur av
273,15 K, ett tryck av 101,3 kPa och efter korrigering utifrån halten av vattenånga i
förbränningsgaserna och en standardiserad O2-halt på 6 % för förbränningsanläggningar som
använder fasta bränslen, 3 % för andra förbränningsanläggningar än motorer och gasturbiner
som använder flytande eller gasformiga bränslen och 15 % för motorer och gasturbiner.
Riktvärdena
för
utsläppsgränsvärden
(mg/Nm³)
förbränningsanläggningar än motorer och gasturbiner
Förorenan
de ämne

NOX
Partiklar

Installerad
tillförd
effekt
(MW)
1-5
> 5 - 50
1-5
> 5 - 50

för

Fast
biomassa

Övriga
fasta
bränslen

Flytande
bränslen

Naturgas

200
145
10
5

100
100
10
5

120
120
10
5

70
70
-

andra

medelstora

Andra
gasformiga
bränslen än
naturgas
120
120
-

Riktvärden för utsläppsgränsvärden (mg/Nm³) för motorer och gasturbiner
Förorenande
ämne

NOX

Typ av installation

Motorer
Gasturbiner (1)

Flytande
bränslen

Naturgas

150
50

35
20

Andra
gasformiga
bränslen än
naturgas
35
50

(1) Riktvärden är endast tillämpliga när belastningen överstiger 70 %..
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BILAGA IV
Övervakning av utsläpp
1.
Periodiska mätningar av SO2, NOx och partiklar ska krävas minst vart tredje år för
medelstora förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt som är större än 1 MW
men mindre än 20 MW, och minst varje år för medelstora förbränningsanläggningar med en
installerad tillförd effekt som är större än eller lika med 20 MW men mindre än 50 MW.
2.
Mätningar krävs endast för förorenande ämnen för vilka ett gränsvärde för utsläpp
fastställs i bilaga II för den berörda anläggningen.
3.
De första mätningarna ska utföras inom tre månader från registreringen av
anläggningen.
4.
Som ett alternativ till mätning av SO2 enligt punkt 1 kan andra metoder, som
verifierats och godkänts av den behöriga myndigheten, användas för att fastställa SO2utsläppen.
5.
Provtagning och analys av förorenande ämnen och mätningar av driftsparametrar,
samt eventuella alternativ som används enligt punkt 4, ska utföras i enlighet med CENstandarder. Om inga CEN-standarder är tillgängliga ska man använda ISO-standarder,
nationella standarder eller andra internationella internationella standarder som säkerställer
data av likvärdig vetenskaplig kvalitet.
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MOTIVERING
1.

BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Allmän bakgrund – motiv och syfte
I Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG1 fastställs årliga nationella utsläppstak
för varje medlemsstat som skulle nås till 2010, beträffande utsläpp av svaveldioxid (SO2),
kväveoxider (NOx), flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC) samt ammoniak
(NH3). Syftet var att minska luftföroreningarna och deras skadliga effekter på folkhälsan och
miljön i unionen, och dessutom att uppfylla kraven i Göteborgsprotokollet2.
Dessa krav behöver ses över och uppdateras för att motverka de mycket betydande hälsorisker
och miljöeffekter som fortfarande orsakas av luftföroreningar i unionen, och för att anpassa
unionslagstiftningen till nya internationella åtaganden till följd av en revidering av
Göteborgsprotokollet 2012.
De nödvändiga minskningarna av dessa effekter anges i den reviderade tematiska strategin för
luftförorening3 som är en uppdatering av färdplanen mot unionens långsiktiga mål: att uppnå
en sådan luftkvalitetsnivå som inte leder till betydande negativa konsekvenser och risker för
människors hälsa eller miljön. Förslaget är en av de viktigaste rättsliga grunderna för att
åstadkomma dessa minskningar.
Utöver att fastställa de ytterligare utsläppsminskningar som krävs, behandlas i detta förslag
några av bristerna i genomförandet av unionens regelverk för luftpolitiken och behovet av att
förbättra samordningen mellan utsläppsminskningar och luftkvalitet samt klimatförändring
och skydd av biologisk mångfald.
På grund av arten och omfattningen av de nödvändiga ändringarna av direktiv 2001/81/EG
och behovet av att få ökad konsekvens och rättslig klarhet, har översynen av direktiv
2001/81/EG lett till slutsatsen att det direktivet bör upphävas och att ett nytt direktiv bör antas
(det här direktivet).
Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden
Målen för detta initiativ är förenliga med och förstärker Europa 2020-strategins mål om smart
och hållbar tillväxt för alla. De kommer sannolikt att stimulera innovation som bidrar till att
stödja grön tillväxt och upprätthålla den europeiska ekonomins konkurrenskraft och samtidigt
underlätta övergången till en koldioxidsnål ekonomi, skydda Europas naturkapital och dra
nytta av EU:s ledande ställning i utvecklingen av ny miljövänlig teknik4. Förenkling och
förtydligande av befintlig politik för att möjliggöra ett bättre genomförande eftersträvas där så
är möjligt, i enlighet med principerna för smart lagstiftning5. När åtgärder införs läggs särskild
vikt läggs vid att skydda små och medelstora företags intressen enligt principen ”tänk

1

2

3

4

5
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak
för vissa luftföroreningar (EGT L 309, 27.11.2001, s. 22).
Protokollet till Uneces (FN:s ekonomiska kommission för Europa) konvention om långväga
gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära
ozon (1999).
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Ett program för ren luft i Europa,
COM(2013) [xxx].
Meddelande från kommissionen Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla,
KOM(2010) 2020 slutlig, 3.3.2010.
Meddelande från kommissionen Smart lagstiftning i Europeiska unionen, KOM(2010) 543 slutlig,
8.10.2010.
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småskaligt först”6. Samstämmigheten har säkerställts med nära relaterade områden som
transport, industri, jordbruk och klimatförändring samt resurseffektivitet.
2.
RESULTAT
AV
SAMRÅD
KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

MED

BERÖRDA

PARTER

OCH

Samråd med berörda parter
Översynen drog nytta av den sakkunskap som byggts upp under flera årtionden av
luftkvalitetsbedömningar, förvaltning och översynsverksamhet i unionen och internationellt.
Bland de parter som deltog i samrådet ingick bland annat medlemsstaternas myndigheter med
ansvar för genomförandet av den nuvarande policyramen på alla administrativa nivåer. Fem
möten med berörda parter hölls mellan juni 2011 och april 2013 för att säkerställa öppenhet
och erbjuda möjligheter för berörda parter att lämna synpunkter och bidrag. Alla möten
direktsändes via internet för att möjliggöra största möjliga deltagande. Två offentliga samråd
hölls: ett första samråd i slutet av 2011 gav en översikt över styrkor och svagheter i det
befintliga regelverket för luftpolitik, det andra var ett nätbaserat samråd med alla intressenter i
början av 2013 och handlade om de främsta policyalternativen för att åtgärda kvarstående
luftkvalitetsproblem7. En Eurobarometerundersökning om allmänhetens syn på
luftföroreningsfrågor genomfördes och rapporterades 20128. Kommissionen och Europeiska
miljöbyrån (EEA) genomförde också ett pilotprojekt om luftpolitik som sammanförde tolv
städer runtom i unionen för att bedöma lokala erfarenheter av genomförandet av regelverket
för luftpolitik9.
Resultat av konsekvensbedömningen
Full efterlevnad av lagstiftningen om luftkvalitet kan uppnås på kort till medellång sikt genom
inriktning på genomförande av befintlig politik i kombination med åtgärder från
medlemsstaternas sida. Direktiv 2001/81/EG bör revideras för att införliva unionens
internationella åtaganden för 2020 enligt Göteborgsprotokollet, men minskningskraven till
2020 bör inte skärpas.
För perioden fram till 2030 finns dock andra förutsättningar. För att komma till rätta med
kvarstående hälso- och miljöeffekter krävs avsevärt striktare åtaganden om
utsläppsminskning. För 2030 är det alternativ som föredras 70 % av den maximala
genomförbara minskningen av hälsoeffekter till 2030, optimerat för ytterligare minskningar
av övergödning och marknära ozon. Dessa åtaganden om utsläppsminskning ger en
kontinuerlig minskningsbana mot unionens långsiktiga mål.
Genomförandet av Göteborgsprotokollets minskningsåtaganden för 2020 medför inga
ytterligare utgifter för unionen över referensscenariot. De nya minskningsåtagandena för 2030
är utformade för att få till stånd den minskning av luftkvalitetseffekter till 2030 som fastställs
i meddelandet Ett program för ren luft i Europa. I konsekvensbedömningen modellerades ett
optimalt förverkligande av den önskvärda minskningen, och denna optimering resulterade i
nationella åtaganden om utsläppsminskning för de sex mest relevanta föroreningarna. Dessa
minskningsåtaganden kommer att reducera de totala externa kostnaderna för luftföroreningar
6

7

8
9
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Meddelande från kommissionen Tänk småskaligt först – En ”Small Business Act” för Europa,
KOM(2008) 394 slutlig, 25.6.2008.
I samrådet användes två frågeformulär: sammanlagt 1 934 personer besvarade ett kortare frågeformulär
för allmänheten, och 371 svar kom in för det längre frågeformuläret riktat till experter och intressenter.
Se http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm
Resultaten finns i Eurobarometer 2013.
Fullständiga resultat finns i Europeiska miljöbyråns rapport 7/2013.
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med 40 miljarder euro (den försiktigaste bedömningen) jämfört med kostnaderna på 212
miljarder euro i referensscenariot, inklusive direkta ekonomiska fördelar på mer än 2,8
miljarder euro: 1,85 miljarder euro i minskade arbetsproduktivitetsförluster, 600 miljoner euro
i minskade hälso- och sjukvårdskostnader, 230 miljoner euro i minskade värdeförluster för
grödor och 120 miljoner euro i minskade skador på den byggda miljön. Detta kan jämföras
med årliga efterlevnadskostnader på 3,3 miljarder euro, dvs. ca en tolftedel av de externa
kostnadsbesparingarna. Referensscenariot ska till 2030 leda till att hälsobelastningen minskar
med 40 % jämfört med 2005. Detta förslag ger ytterligare 12 % vilket innebär att
hälsobelastningen totalt minskar med 52 % jämfört med 2005. För övergödning ger förslaget
ytterligare 50 % utöver referensscenariot.
Med utsläppstak för metan enligt unionens system med nationella utsläppstak skulle utsläppen
kunna minskas på ett kostnadseffektivt sätt även om politiken skulle behöva vara förenlig med
Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG10. Bestämmelser för att förbättra
styrningen och anpassa övervakning och rapportering till internationella åtaganden skulle
kunna införas till en mycket måttlig administrativ kostnad (initialkostnad ca 8 miljoner euro
och en årskostnad på 3,5 miljoner euro för hela unionen).
3.

FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER

Sammanfattning av den föreslagna åtgärden
Förslaget upphäver och ersätter det nuvarande unionssystemet för årliga utsläppstak för
nationella utsläpp av luftföroreningar, som inrättas i direktiv 2001/81/EG. Därigenom
säkerställs att de nationella utsläppstak som anges i direktiv 2001/81/EG för 2010 och därefter
för SO2, NOx, NMVOC och NH3 gäller till och med 2020, och det införs nya nationella
åtaganden om utsläppsminskning (nedan kallade minskningsåtaganden) som gäller från och
med 2020 och 2030 för SO2, NOx, NMVOC, NH3, fina partiklar (PM2,5) och metan (CH4)
samt intermediära utsläppsnivåer för 2025 för samma föroreningar.
Särskild information om de viktigaste artiklarna och bilagorna ges nedan.
I artiklarna 1, 2 och 3 anges förslagets syfte och tillämpningsområde samt definitioner av
viktiga termer.
I enlighet med artikel 4 jämförd med bilaga II måste medlemsstaterna begränsa sina årliga
utsläpp av SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 och CH4 för att uppfylla de minskningsåtaganden
som gäller från och med 2020 och 2030. Dessutom måste medlemsstaterna 2025 begränsa
sina årliga utsläpp av dessa föroreningar till de nivåer som fastställts på grundval av en linjär
minskningsbana, såvida inte detta skulle kräva åtgärder som medför oproportionerliga
kostnader. Artikel 4 anger vilka utsläppskällor som inte ska redovisas.
Artikel 5 ger medlemsstaterna rätt att använda vissa typer av flexibilitet, förutsatt att
kommissionen inte invänder – att på vissa villkor inräkna en del av de utsläppsminskningar av
NOx, SO2, och PM2,5 som uppnås av internationell sjöfart, att gemensamt genomföra sina
minskningsåtaganden för CH4 samt att föreslå justerade utsläppsinventeringar om bättre
inventeringsmetoder leder till bristande uppfyllelse av ett minskningsåtagande (utom för
CH4).
Enligt artikel 6 måste medlemsstaterna anta, genomföra och regelbundet uppdatera sina
nationella luftvårdsprogram och beskriva hur deras minskningsåtaganden ska uppfyllas. De
10
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Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas
insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning
av växthusgasutsläppen till 2020 (EUT L 140, 5.6.2009, s. 136).
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nationella luftvårdsprogrammen bör minst innehålla den information som anges i del 2 i
bilaga III och uppgifter om minskning av sotutsläpp. De får också föreskriva särskilda
åtgärder som anges i del 1 i bilaga III för att minska utsläppen av PM2,5 och NH3 från
jordbruket. Luftvårdsprogrammen ska utarbetas mot bakgrund av den övergripande
policyramen för luftkvalitet, och de ska innehålla information om den analys som ligger till
grund för valet av åtgärder. Medlemsstaterna ska genomföra offentliga samråd om
luftvårdsprogrammen innan de antas. Genom artikel 16 ändras därför Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/35/EG11 så att det omfattar nationella luftvårdsprogram.
Enligt artikel 7 jämförd med bilaga I ska medlemsstaterna övervaka utsläpp av
luftföroreningar och därvid utarbeta och uppdatera, i enlighet med de skyldigheter och
riktlinjer som införts enligt luftvårdskonventionen och som avses och specificeras i bilaga IV,
nationella utsläppsinventeringar och utsläppsprognoser som ska åtföljas av en informativ
inventeringsrapport. Medlemsstater som tillämpar flexibilitet enligt artikel 5 måste inkludera
all relevant information i den informativa inventeringsrapporten eller i en separat rapport.
Enligt artikel 8 ska medlemsstaterna om möjligt övervaka luftföroreningars negativa effekter
på akvatiska och terrestra ekosystem, i enlighet med bestämmelserna i bilaga V.
Medlemsstaterna har rätt att använda sig av övervakningssystem som inrättats i enlighet med
andra unionsinstrument.
Enligt artikel 9 ska medlemsstaterna, vid de tidpunkter som anges i bilaga I, sända in sina
nationella luftvårdsprogram och eventuella uppdateringar till kommissionen tillsammans med
all övervakningsinformation som fastställts i enlighet med artiklarna 7 och 8. Kommissionen
ska med hjälp av Europeiska miljöbyrån och medlemsstaterna regelbundet se över de
uppgifter som rapporterats i de nationella utsläppsinventeringarna.
Enligt artikel 10 ska kommissionen vart femte år lämna en rapport om genomförandet av detta
direktiv, inklusive om tillämpningen av artikel 4.2 avseende intermediära utsläppsnivåer för
2025.
Artikel 11 stöder systematisk, aktiv och elektronisk spridning av den information som samlas
in och behandlas enligt detta förslag och hänvisar i detta sammanhang till de krav som
fastställs i unionslagstiftningen, bl.a. i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG12.
Artikel 12 stöder kommissionens och medlemsstaternas samarbete med tredjeländer och
relevanta internationella organisationer för att stärka och förbättra arbetet mot luftföroreningar
på global nivå.
Artikel 13 fastställer formerna för det förfarande som är tillämpligt enligt artiklarna 6.7, 7.9
och 8.3 för att genom delegerade akter anpassa bilagorna I, III (del 1), IV och V till den
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.
Artikel 14 gäller det granskningsförfarande i kommitté som kommissionen ska använda för att
anta genomförandeakter enligt artiklarna 5.6 och 6.9 och anger att den befintliga kommitté
som inrättats enligt artikel 29 i direktiv 2008/50/EG ska användas.
Artiklarna 15, 17 och 19 innehåller bestämmelser om påföljder för överträdelser av de
nationella bestämmelser som antagits i enlighet med förslaget, om ikraftträdandet och om
införlivandet av direktivet i medlemsstaternas lagstiftning.
11

12
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens
deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende
på allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG
(EUT L 156, 25.6.2003, s. 17).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till
miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).
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Artikel 18 gäller upphävandet av direktiv 2001/81/EG men anger samtidigt att de nationella
utsläppstak som fastställs i det direktivet ska fortsätta att gälla till och med den 31 december
2019.
Bilaga VI innehåller jämförelsetabellen.
Rättslig grund
Eftersom direktivets huvudsakliga mål är att skydda miljön i enlighet med artikel 191 i EUFfördraget bygger förslaget på artikel 192.1 i EUF-fördraget.
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Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och val av regleringsform
Subsidiaritetsprincipen är tillämplig eftersom förslaget inte avser ett område där unionen är
ensam behörig.
Målet med förslaget kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna. För att ta
itu med de kvarstående betydande effekterna på luftkvaliteten i unionen måste varje
medlemsstat minska sina föroreningsutsläpp, och en kostnadseffektiv kombination av
minskningar inom Europa kan endast samordnas på unionsnivå. De angivna
minskningsåtagandena tar inte bara hänsyn till de inhemska effekterna av nationella utsläpp
utan också till deras gränsöverskridande effekter.
Åtgärder på unionsnivå gör det lättare att uppnå förslagets mål. I direktiv 2001/81/EG
fastställs minskningsmål och minimikrav för deras genomförande, men det överlåts åt
medlemsstaterna att fastställa den optimala kombinationen av åtgärder för att uppnå
minskningarna. Denna princip bibehålls i detta förslag, vilket ytterligare harmoniserar kraven
för nationella program och för övervakning och rapportering av utsläpp av luftföroreningar,
för att korrigera brister i direktiv 2001/81/EG och för att uppfylla internationella åtaganden
inom ramen för luftvårdskonventionen och dess protokoll. Även om det i förslaget krävs att
utsläppen begränsas vid källan i jordbrukssektorn, har medlemsstaterna rätt att inte uppfylla
dessa krav om det inte är nödvändigt för att uppnå det relevanta åtagandet om
utsläppsminskning.
Förslaget är därför förenligt med subsidiaritetsprincipen.
Den valda regeringsformen är ett direktiv eftersom förslaget fastställer mål och skyldigheter
samtidigt som medlemsstaterna ges tillräcklig flexibilitet när det gäller att välja åtgärder för
att nå målen och närmare föreskrifter för genomförandet. Förslaget är därför förenligt med
proportionalitetsprincipen.
4.

BUDGETKONSEKVENSER

Direktivet ska genomföras inom den befintliga budgeten och påverkar inte den fleråriga
budgetramen.
5.

ÖVRIGT

Förklarande dokument
Kommissionen anser att det behövs förklarande dokument för att förbättra kvaliteten på
informationen om införlivandet av direktivet, av följande skäl.
Ett fullständigt och korrekt genomförande av direktivet är av avgörande betydelse för att
garantera att dess mål uppnås (dvs. att skydda människors hälsa och miljön). Eftersom vissa
medlemsstater redan i dag reglerar utsläpp av luftföroreningar skulle införlivandet av detta
direktiv förmodligen inte ske genom en enstaka rättsakt, utan snarare genom olika ändringar
eller nya förslag inom berörda områden. Dessutom är genomförandet av direktivet ofta starkt
decentraliserat, eftersom regionala och lokala myndigheter ansvarar för dess tillämpning och,
i vissa medlemsstater, även för dess införlivande.
Ovannämnda faktorer väntas öka risken för att direktivet införlivas och genomförs på ett
inkorrekt sätt och de komplicerar kommissionens arbete med att kontrollera tillämpningen av
unionens lagstiftning. Det är viktigt att det finns tydlig information om införlivandet av
direktivet för att se till att den nationella lagstiftningen är förenlig med dess bestämmelser.
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Kravet att lämna förklarande dokument kan skapa en extra administrativ börda för de
medlemsstater som inte redan arbetar på det sättet. Den eventuella ytterligare administrativa
bördan står dock i proportion till det eftersträvade målet, nämligen att säkerställa effektivt
införlivande och till fullo uppnå direktivets mål.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang är det rimligt att begära att medlemsstaterna låter
anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet
mellan bestämmelserna i direktivet och motsvarande delar i nationella instrument för
införlivande.
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2013/0443 (COD)
Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV
om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av
direktiv 2003/35/EG
(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande13,
med beaktande av Regionkommitténs yttrande14,
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och
av följande skäl:
(1)

Under de senaste 20 åren har betydande framsteg gjorts i unionen vad gäller
antropogena utsläpp till luft och luftkvalitet. Detta har skett genom en särskild
unionspolitik, däribland 2005 års meddelande från kommissionen Tematisk strategi för
luftföroreningar (nedan kallad den tematiska strategin)15. Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/81/EG16 har varit avgörande för dessa framsteg genom att
fastställa tak för medlemsstaternas totala årliga utsläpp för 2010 och därefter av
svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), flyktiga organiska föreningar utom metan
(NMVOC) samt ammoniak (NH3). Till följd av detta har utsläppen av SO2 minskat
med 82 %, NOx med 47 %, NMVOC med 56 % och NH3 med 28 % mellan 1990 och
2010. Såsom anges i Ett program för ren luft i Europa (nedan kallat den reviderade
tematiska strategin)17 kvarstår dock betydande negativa konsekvenser och risker för
miljön och för människors hälsa.

(2)

Det sjunde miljöhandlingsprogrammet18 bekräftar unionens långsiktiga mål för
luftpolitiken, att nå luftkvalitetsnivåer som inte ger upphov till betydande negativa
effekter på och risker för människors hälsa och miljön, och efterlyser därför full

13

EUT C , , s. .
EUT C , , s. .
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Tematisk strategi för luftförorening,
KOM(2005) 446 slutlig.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak
för vissa luftföroreningar (EGT L 309, 27.11.2001, s. 22).
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Ett program för ren luft i Europa,
COM(2013) [xxx].
Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till
2020 – Att leva gott inom planetens gränser, COM(2012) 710, 29.11.2012.
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efterlevnad av unionens nuvarande lagstiftning om luftkvalitet, strategiska mål och
åtgärder för tiden efter 2020, stärkta insatser i områden där människor och ekosystem
utsätts för höga nivåer av luftföroreningar, samt ökade synergier mellan lagstiftning
om luftkvalitet och unionens policymål för i synnerhet klimat och biologisk mångfald.
(3)

För att ta ytterligare steg mot EU:s långsiktiga mål fastställs i den reviderade tematiska
strategin nya strategiska mål för perioden fram till 2030.

(4)

Medlemsstaterna och unionen är parter i Uneces (FN:s ekonomiska kommission för
Europa) konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar från 1979
(nedan kallad luftvårdskonventionen)19 och i flera av dess protokoll, däribland
Göteborgsprotokollet från 1999 om minskning av försurning, övergödning och
marknära ozon.

(5)

I det reviderade Göteborgsprotokollet, som godtagits av rådet i beslut
[xxxx/xxxx/EU]20 anges, för 2020 och därefter, nya åtaganden om utsläppsminskning,
med 2005 som basår, för varje part avseende SO2, NOx, NH3, NMVOC och fina
partiklar (PM2,5). Andra syften är minskade utsläpp av sot, insamling och
registerhållning av uppgifter om de negativa effekter som halter och nedfall av
luftföroreningar innebär för människors hälsa och miljön samt deltagande i de
effektorienterade programmen inom ramen för luftvårdskonventionen.

(6)

Det system med nationella utsläppstak som inrättas genom direktiv 2001/81/EG bör
därför ses över för att anpassas till unionens och medlemsstaternas internationella
åtaganden.

(7)

Medlemsstaterna bör genomföra bestämmelserna i detta direktiv på ett sätt som
effektivt bidrar till att uppnå unionens långsiktiga mål för luftkvalitet, som stöds av
Världshälsoorganisationens riktlinjer och av unionens mål för skydd av biologisk
mångfald och ekosystem, genom att nivåerna och nedfallet av luftföroreningar i form
av försurande ämnen, övergödande ämnen och ozon minskas under de kritiska
belastningar och nivåer som anges i luftvårdskonventionen.

(8)

Detta direktiv bör även bidra till uppnåendet av luftkvalitetsmålen i
unionslagstiftningen och till begränsningen av klimatpåverkan genom att minska
utsläppen av kortlivade klimatföroreningar liksom till förbättring av den globala
luftkvaliteten.

(9)

Medlemsstaterna bör uppfylla de åtaganden om utsläppsminskning som anges i detta
direktiv för 2020 och 2030. För att garantera påvisbara framsteg mot åtagandena för
2030 bör medlemsstaterna nå intermediära utsläppsnivåer 2025, fastställda på
grundval av en linjär minskningsbana mellan deras utsläppsnivåer för 2020 och de
nivåer som definieras av deras åtaganden om utsläppsminskning för 2030, såvida inte
detta skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om utsläppen 2025 inte kan
begränsas på detta sätt bör medlemsstaterna ange skälen i sina rapporter enligt detta
direktiv.

(10)

Vissa medlemsstater har inom ramen för luftvårdskonventionen valt att fastställa
utsläppstak för transportsektorn på grundval av mängden förbrukat bränsle. Detta har

19

Rådets beslut 2003/507/EG av den 13 juni 2003 om Europeiska gemenskapens anslutning till
protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående
minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (EUT L 179, 17.7.2003, s. 1).
Rådets beslut 2013/xxxx/EU om godtagande av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års
konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning,
övergödning och marknära ozon (EUT L ..., s. ...).
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lett till bristande samstämmighet med den totala energianvändningen och
energistatistiken för dessa medlemsstater och även för unionen som helhet. För att
skapa en gemensam och enhetlig grund för alla medlemsstater och för unionen som
helhet, fastställs därför i detta direktiv rapporteringskrav och åtaganden om
utsläppsminskningar
på
grundval
av nationell
energianvändning
och
bränsleförsäljning, vilket garanterar ökad samstämmighet med unionens klimat- och
energilagstiftning.
(11)

För att göra det lättare att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå de nationella åtagandena
om utsläppsminskning och de intermediära utsläppsnivåerna bör medlemsstaterna ha
rätt att inräkna minskade utsläpp från internationell sjöfart om utsläppen från den
sektorn är mindre än de utsläppsnivåer som skulle bli följden om normerna i unionens
lagstiftning efterlevs, inklusive gränsvärdena för svavel i bränslen enligt rådets
direktiv 1999/32/EG21. Medlemsstaterna bör också ha möjlighet att gemensamt
uppfylla sina åtaganden och intermediära utsläppsnivåer för metan (CH4) och att
använda sig av Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG i detta syfte22.
Vid kontroll av överensstämmelsen med nationella utsläppstak, åtaganden om
utsläppsminskningar och intermediära utsläppsnivåer kan medlemsstaterna justera sina
nationella utsläppsinventeringar mot bakgrund av bättre vetenskapliga kunskaper och
metoder beträffande utsläpp. Kommissionen kan motsätta sig att en medlemsstat
tillämpar dessa flexibilitetsbestämmelser om villkoren i detta direktiv inte är
uppfyllda.

(12)

Medlemsstaterna bör anta och genomföra nationella luftvårdsprogram för att uppfylla
sina utsläppsminskningskrav och intermediära utsläppsnivåer och för att effektivt
bidra till att unionens luftkvalitetsmål uppnås. I detta syfte bör medlemsstaterna ta
hänsyn till behovet av att minska utsläppen i zoner och tätbebyggelser med höga
luftföroreningshalter och/eller i områden som kraftigt bidrar till luftföroreningar i
andra zoner och tätbebyggelser, även i grannländerna. De nationella
luftvårdsprogrammen bör därför bidra till ett framgångsrikt genomförande av
luftkvalitetsplaner enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/50/EG23.

(13)

För att minska utsläppen till luft av NH3 och PM2,5 från stora utsläppskällor bör de
nationella luftvårdsprogrammen innefatta åtgärder för jordbrukssektorn.
Medlemsstaterna bör ha rätt att genomföra andra åtgärder med likvärdiga
miljöprestanda som de åtgärder som anges i detta direktiv, om det är motiverat av
särskilda nationella förhållanden.

(14)

De nationella luftvårdsprogrammen, inklusive den analys som ligger till grund för
strategier och åtgärder, bör uppdateras regelbundet.

(15)

För att nationella luftvårdsprogram och större uppdateringar ska vara väl underbyggda
bör medlemsstaterna se till att program och uppdateringar blir föremål för samråd med
allmänheten och de behöriga myndigheterna på alla nivåer innan valet görs mellan
olika möjliga strategier och åtgärder. Medlemsstaterna bör inleda gränsöverskridande
samråd om genomförandet av deras program kan påverka luftkvaliteten i ett annat

21

Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen
och om ändring av direktiv 93/12/EEG (EGT L 121, 11.5.1999, s. 13).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas
insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning
av växthusgasutsläppen till 2020 (EUT L 140, 5.6.2009, s. 136).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i
Europa (EUT L 152, 11.6.2008, s. 1).
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land, i enlighet med kraven i unionslagstiftningen och internationell rätt, inbegripet
konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande
sammanhang (Esbo, 1991) och dess protokoll om strategiska miljöbedömningar (Kiev,
2003), som godkänts av rådet24.
(16)

Medlemsstaterna
bör
fastställa
och
rapportera
utsläppsinventeringar,
utsläppsprognoser och informativa inventeringsrapporter för alla luftföroreningar som
omfattas av detta direktiv, vilket sedan bör göra det möjligt för unionen att uppfylla
sina rapporteringsskyldigheter enligt luftvårdskonventionen och dess protokoll.

(17)

För att bevara en övergripande samstämmighet för unionen som helhet bör
medlemsstaterna se till att deras rapportering till kommissionen om nationella
utsläppsinventeringar, utsläppsprognoser och informativa inventeringsrapporter
överensstämmer helt med deras rapportering enligt luftvårdskonventionen.

(18)

För att bedöma effektiviteten i de nationella åtaganden om utsläppsminskningar som
anges i detta direktiv bör medlemsstaterna, om det är praktiskt möjligt, också övervaka
effekterna av sådana minskningar i terrestra och akvatiska ekosystem, i enlighet med
internationellt erkända riktlinjer, och rapportera dessa effekter.

(19)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG25 bör
medlemsstaterna säkerställa aktiv och systematisk spridning av information på
elektronisk väg.

(20)

Det är nödvändigt att ändra Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG26 för
att se till att detta direktiv överensstämmer med Århuskonventionen från 1998 om
tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till
rättslig prövning i miljöfrågor.

(21)

För att beakta den tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med
artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till
kommissionen vad gäller ändring av de riktlinjer för rapportering som anges i bilaga I,
i del 1 i bilaga III samt i bilagorna IV och V för att anpassa dem till den tekniska
utvecklingen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga
samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då
den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds
samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och
på lämpligt sätt.

(22)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör
kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201127.

24

Rådets beslut 2008/871/EG av den 20 oktober 2008 om godkännande på Europeiska gemenskapens
vägnar av protokollet om strategiska miljöbedömningar till FN/ECE:s Esbokonvention från 1991 om
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (EUT L 308, 19.11.2008, s. 33).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till
miljöinformation (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens
deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende
på allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG
(EUT L 156, 25.6.2003, s. 17).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande
av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
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(23)

Medlemsstaterna bör föreskriva påföljder för överträdelser av nationella bestämmelser
som har utfärdats med tillämpning av detta direktiv och se till att dessa påföljder
tillämpas. Påföljderna bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(24)

Med hänsyn till typen och omfattningen av de ändringar som bör göras av direktiv
2001/81/EG bör det direktivet ersättas för att skapa ökad rättslig säkerhet, klarhet och
öppenhet och för att förenkla lagstiftningen. För att säkra en kontinuerlig förbättring
av luftkvaliteten bör medlemsstaterna iaktta de nationella utsläppstaken i direktiv
2001/81/EG tills de nya nationella åtaganden om utsläppsminskningar som fastställs i
detta direktiv blir tillämpliga 2020.

(25)

Målet för detta direktiv, att garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och
miljön, kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna, utan kan bättre
uppnås på unionsnivå på grund av luftföroreningarnas gränsöverskridande karaktär.
Därför kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i
fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma
artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet.

(26)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från
medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument28 har medlemsstaterna
åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas
av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i ett
direktiv och motsvarande delar i nationella instrument för införlivande. Med avseende
på detta direktiv anser lagstiftaren att översändandet av sådana dokument är berättigat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Syfte
Detta direktiv fastställer gränser för medlemsstaternas utsläpp till luften av försurande och
övergödande föroreningar, ozonbildande ämnen, primära partiklar och prekursorer till
sekundära partiklar och andra luftföroreningar, och inför krav på att nationella
luftvårdsprogram utarbetas, antas och genomförs samt på att utsläpp av föroreningar och deras
effekter övervakas och rapporteras.
Artikel 2
Tillämpningsområde
Detta direktiv ska tillämpas på utsläpp av de föroreningar som anges i bilaga I från alla källor
som förekommer inom medlemsstaternas territorium, deras exklusiva ekonomiska zoner och
föroreningskontrollzoner.
Artikel 3
Definitioner
I detta direktiv gäller följande definitioner:
1.

utsläpp: utsläpp av ett ämne till luften från en punktkälla eller en diffus källa.

2.

ozonbildande ämnen: kväveoxider, flyktiga organiska föreningar utom metan, metan
och kolmonoxid.
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3.

luftkvalitetsmål:
de
gränsvärden,
målvärden
och
exponeringskoncentrationsskyldigheter
för
luftkvalitet
som
fastställs
i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG och direktiv 2004/107/EG29.

4.

kväveoxider (NOx): kväveoxid och kvävedioxid, uttryckt som kvävedioxid.

5.

flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC): samtliga organiska föreningar
av antropogen natur utom metan som i närvaro av solljus kan bilda fotokemiska
oxidanter genom reaktion med kväveoxider.

6.

PM2,5: partiklar som passerar genom ett storleksselektivt intag enligt definitionen i
referensmetoden för provtagning och mätning av PM2,5, EN 14907, som med 50 %
effektivitet avskiljer partiklar med en aerodynamisk diameter av 2,5 µm.

7.

nationellt åtagande om utsläppsminskning: den minskning av utsläppen av ett ämne,
uttryckt i procent utsläppsminskning mellan de totala utsläppen under basåret (2005)
och de totala utsläpp under ett målkalenderår som medlemsstaterna inte får
överskrida.

8.

start- och landningscykel: en cykel som omfattar in- och uttaxning, start, stigning,
inflygning, landning och alla övriga luftfartsaktiviteter som sker under 3 000 fots
höjd.

9.

internationell sjöfart: resor till sjöss och i kustvatten med vattenburna fartyg oavsett
flagg, utom fiskefartyg, som avgår från ett lands territorium och anländer till ett
annat lands territorium.

10.

utsläppskontrollområde: ett särskilt havsområde som fastställts i enlighet med bilaga
VI till den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg
(Marpol).

11.

föroreningskontrollzon: ett havsområde högst 200 nautiska mil från de baslinjer från
vilka territorialvattnets utsträckning mäts, som fastställts av en medlemsstat för att
förhindra, minska och begränsa förorening från fartyg i enlighet med tillämpliga
internationella regler och normer.

12.

sot: kolhaltiga partiklar som absorberar ljus.
Artikel 4
Nationella åtaganden om utsläppsminskning

1.

Medlemsstaterna ska, som ett minimum, begränsa sina årliga antropogena utsläpp av
svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), flyktiga organiska föreningar utom metan
(NMVOC), ammoniak (NH3), partiklar (PM2,5) och metan (CH4) enligt de nationella
åtaganden om utsläppsminskning som gäller från och med 2020 och 2030, i enlighet
med bilaga II.

2.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska medlemsstaterna vidta alla
nödvändiga åtgärder som inte medför oproportionerliga kostnader för att till 2025
begränsa sina antropogena utsläpp av SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 och CH4.
Nivåerna för dessa utsläpp ska bestämmas på grundval av sålda bränslen, med en
linjär minskningsbana mellan medlemsstaternas utsläppsnivåer för 2020 och de
utsläppsnivåer som definieras av deras åtaganden om utsläppsminskning för 2030.
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, kadmium,
kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften (EUT L 23, 26.1.2005, s. 3).
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Om utsläppen för 2025 inte kan begränsas i enlighet med den fastställda
minskningsbanan, ska medlemsstaterna ange skälen i sina rapporter till
kommissionen i enlighet med artikel 9.
3.

Följande utsläpp inräknas inte vad gäller efterlevnaden av punkterna 1 och 2:
(a)

Utsläpp från luftfartyg som inte kan hänföras till start- och landningscykeln.

(b)

Utsläpp på Kanarieöarna, i de franska utomeuropeiska departementen, på
Madeira och Azorerna.

(c)

Utsläpp från nationell sjöfart till och från de territorier som anges i led b.

(d)

Utsläpp från internationell sjöfart, utan att det påverkar tillämpningen av artikel
5.1.
Artikel 5
Flexibilitet

1.

2.

3.

SV

För att efterleva de intermediära utsläppsnivåer som fastställs för 2025 i enlighet med
artikel 4.2, och de nationella åtaganden om utsläppsminskning som anges i bilaga II
och som gäller från och med 2030 för NOx, SO2 och PM2,5, får medlemsstaterna
räkna av utsläppsminskningar för NOx, SO2 och PM2,5 som uppnåtts av internationell
sjöfart från utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 från andra källor under samma år,
förutsatt att de uppfyller följande villkor:
(a)

Utsläppsminskningarna har skett i de havsområden som faller inom
medlemsstaternas territorialvatten, i deras exklusiva ekonomiska zoner eller i
föroreningskontrollzoner om sådana zoner har fastställts.

(b)

De har antagit och genomfört effektiva övervaknings- och inspektionsåtgärder
för att garantera att flexibiliteten tillämpas korrekt.

(c)

De har genomfört åtgärder för att nå lägre utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 från
internationell sjöfart jämfört med de utsläppsnivåer som skulle uppnås genom
efterlevnad av unionens normer för utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 och har
visat en tillfredsställande kvantifiering av de ytterligare utsläppsminskningar
som åtgärderna har lett till.

(d)

De har inte räknat av mer än 20 % av utsläppsminskningarna för NOx, SO2 och
PM2,5 beräknade enligt led c, förutsatt att avräkningen inte leder till bristande
efterlevnad av de nationella åtagandena om utsläppsminskning för 2020 enligt
bilaga II.

Medlemsstaterna får gemensamt genomföra sina åtaganden om utsläppsminskning
och intermediära utsläppsnivåer för metan enligt bilaga II, förutsatt att de uppfyller
följande villkor:
(a)

De uppfyller alla tillämpliga krav och villkor som införts med tillämpning av
unionslagstiftningen, inklusive Europaparlamentets och rådets beslut
nr 406/2009/EG.

(b)

De har antagit och genomfört effektiva bestämmelser för att garantera att det
gemensamma genomförandet fungerar korrekt.

Medlemsstaterna får fastställa justerade årliga nationella utsläppsinventeringar för
SO2, NOx, NH3, NMVOC och PM2,5 i enlighet med bilaga IV om bristande
efterlevnad av deras nationella åtaganden om utsläppsminskning eller deras
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intermediära utsläppsnivåer skulle bli följden av en tillämpning av bättre metoder för
utsläppsinventering som uppdaterats i enlighet med vetenskaplig kunskap.
4.

Medlemsstater som avser att tillämpa punkterna 1, 2 och 3 ska informera
kommissionen senast den 30 september det år som föregår det aktuella
rapporteringsåret. Informationen ska omfatta berörda föroreningar och sektorer och, i
förekommande fall, storleken av effekterna på nationella utsläppsinventeringar.

5.

Kommissionen ska med hjälp av Europeiska miljöbyrån granska och bedöma om
tillämpningen av flexibilitetsbestämmelser för ett visst år uppfyller gällande krav och
kriterier.
Om kommissionen inte har framfört några invändningar inom nio månader från och
med mottagandet av den rapport som avses i artikel 7.4, 7.5 och 7.6, ska den berörda
medlemsstaten anse att den tillämpade flexibiliteten har godtagits och är giltig för det
året. Om kommissionen anser att tillämpningen av en flexibilitet inte
överensstämmer med gällande krav och kriterier, ska den fatta ett beslut och
informera medlemsstaten om att flexibiliteten inte kan godtas.

6.

Kommissionen får anta genomförandeakter för att ange närmare bestämmelser för
tillämpningen av flexibilitetsbestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3, i enlighet med
det granskningsförfarande som avses i artikel 14.
Artikel 6
Nationella luftvårdsprogram

1.

Medlemsstaterna ska utarbeta och anta ett nationellt luftvårdsprogram i enlighet med
del 2 i bilaga III för att begränsa sina årliga antropogena utsläpp i enlighet med
artikel 4.

2.

Vid utarbetande, antagande och genomförande av programmet ska medlemsstaterna
göra följande:
(a)

Bedöma i vilken utsträckning nationella utsläppskällor kan påverka
luftkvaliteten inom deras territorier och i grannmedlemsstater, med hjälp av
data och metoder framtagna inom det gemensamma programmet för
övervakning och utvärdering (EMEP), i tillämpliga fall.

(b)

Beakta behovet av att minska utsläppen av luftföroreningar för att uppfylla
luftkvalitetsmålen inom sina territorier och, i förekommande fall, i
grannmedlemsstater.

(c)

Prioritera utsläppsminskande åtgärder för sot i genomförandet av åtgärder för
att uppfylla sina nationella minskningsåtaganden för PM2,5.

(d)

Säkerställa samstämmighet med andra relevanta planer och program som
upprättats i enlighet med krav i nationell lagstiftning eller unionslagstiftning.

Medlemsstaterna ska, i den utsträckning som behövs, inkludera de
utsläppsminskande åtgärder som anges i del 1 i bilaga III eller åtgärder med likvärdig
miljöeffekt, i syfte att uppfylla de relevanta nationella åtagandena om
utsläppsminskning.
3.

SV

Det nationella luftvårdsprogrammet ska uppdateras vartannat år.
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4.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 ska de strategier och åtgärder för
utsläppsminskning som ingår i det nationella luftvårdsprogrammet uppdateras inom
12 månader om något av följande inträffar:
(a)

De skyldigheter som anges i artikel 4 uppfylls inte eller det finns risk för att de
inte uppfylls.

(b)

Medlemsstaten beslutar sig för att använda en flexibilitet enligt artikel 5.

5.

Medlemsstaterna ska, i enlighet med relevant unionslagstiftning, innan förslag till
nationella luftvårdsprogram och betydande uppdateringar fastställs, samråda om
dessa med allmänheten och med de behöriga myndigheter som på grund av sitt
särskilda miljöansvar inom området för luftföroreningar, luftkvalitet och
luftförvaltning på alla nivåer kan antas bli berörda av genomförandet av de nationella
luftvårdsprogrammen. Om så är lämpligt ska gränsöverskridande samråd genomföras
i enlighet med relevant unionslagstiftning.

6.

Kommissionen ska, vid behov, underlätta utarbetande och genomförande av
programmen genom utbyte av god praxis.

7.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 13 för att
anpassa del 1 i bilaga III till den tekniska utvecklingen.

8.

Kommissionen får fastställa riktlinjer för utarbetande och genomförande av
nationella luftvårdsprogram.

9.

Kommissionen får också närmare ange formatet och nödvändig information
beträffande medlemsstaternas nationella luftvårdsprogram i form av
genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det
granskningsförfarande som avses i artikel 14.
Artikel 7
Utsläppsinventeringar och utsläppsprognoser

1.

Medlemsstaterna ska utarbeta och årligen uppdatera nationella utsläppsinventeringar
för de föroreningar som anges i tabell A i bilaga I, i enlighet med de krav som anges
där.
Medlemsstaterna bör utarbeta och årligen uppdatera nationella utsläppsinventeringar
för de föroreningar som anges i tabell B i bilaga I, i enlighet med de krav som anges
där.

SV

2.

Medlemsstaterna ska utarbeta och vartannat år uppdatera rumsligt uppdelade
utsläppsinventeringar, inventeringar av stora punktkällor och utsläppsprognoser för
de föroreningar som anges i tabell C i bilaga I, i enlighet med de krav som anges där.

3.

De utsläppsinventeringar och utsläppsprognoser som avses i punkterna 1 och 2 ska
åtföljas av en informativ inventeringsrapport, i enlighet med de krav som anges i
tabell D i bilaga I.

4.

Medlemsstater som tillämpar flexibilitet enligt artikel 5.1 ska inkludera följande
information i den informativa inventeringsrapporten för det berörda året:
(a)

Mängden utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 som skulle skett i avsaknad av ett
utsläppskontrollområde.

(b)

Storleken på utsläppsminskningar som uppnåtts i medlemsstatens del av
utsläppskontrollområdet i enlighet med artikel 5.1 c.
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(c)

I vilken utsträckning de tillämpar denna flexibilitet.

(d)

Eventuella kompletterande uppgifter som medlemsstaterna anser lämpliga för
att kommissionen med hjälp av Europeiska miljöbyrån ska kunna göra en
fullständig bedömning av de förhållanden under vilka flexibiliteten har
genomförts.

5.

Medlemsstater som väljer att tillämpa flexibilitet enligt artikel 5.2 ska lämna en
separat rapport som gör det möjligt för kommissionen att granska och bedöma om
kraven i den artikeln är uppfyllda.

6.

Medlemsstater som väljer att tillämpa flexibilitet enligt artikel 5.3 ska i den
informativa inventeringsrapporten för det berörda året ta med den information som
anges i del 4 i bilaga IV för att möjliggöra för kommissionen att granska och bedöma
om kraven i den artikeln är uppfyllda.

7.

Medlemsstaterna ska fastställa utsläppsinventeringarna, inklusive justerade
utsläppsinventeringar,
utsläppsprognoserna
och
den
informativa
inventeringsrapporten i enlighet med bilaga IV.

8.

Kommissionen ska med hjälp av Europeiska miljöbyrån årligen fastställa och
uppdatera unionsomfattande utsläppsinventeringar, utsläppsprognoser och en
informativ inventeringsrapport för alla de föroreningar som anges i bilaga I, på
grundval av den information som avses i punkterna 1, 2 och 3.

9.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 13 för att
anpassa bilaga I vad gäller tidsfrister för rapportering och bilaga IV till den
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.
Artikel 8
Övervakning av luftföroreningseffekter

1.

Medlemsstaterna ska om möjligt se till att luftföroreningars negativa effekter på
ekosystem övervakas i enlighet med kraven i bilaga V.

2.

Medlemsstaterna ska om så är lämpligt samordna övervakningen av
luftföroreningseffekter med andra övervakningsprogram som inrättats enligt
unionslagstiftningen, inklusive Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG
och direktiv 2000/60/EG30.

3.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 13 för att
anpassa bilaga V till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.
Artikel 9
Medlemsstaternas rapportering

1.

Medlemsstaterna ska sända sina nationella luftvårdsprogram till kommissionen
[within three months of the date referred to in Article 17, date to be inserted by
OPOCE] och uppdateringar vartannat år därefter.
Om ett nationellt luftvårdsprogram uppdateras enligt artikel 6.4 ska den berörda
medlemsstaten informera kommissionen om detta inom två månader.

30
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram
för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).
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2.

Medlemsstaterna ska från och med 2017 sända in sina nationella
utsläppsinventeringar, utsläppsprognoser, rumsligt uppdelade utsläppsinventeringar,
inventeringar av stora punktkällor och rapporter enligt artikel 7.1, 7.2 och 7.3, samt i
tillämpliga fall artikel 7.4, 7.5 och 7.6, till kommissionen och Europeiska miljöbyrån
i enlighet med de rapporteringsdatum som anges i bilaga I.
Rapporteringen ska överensstämma med rapporteringen till luftvårdskonventionens
sekretariat.

3.

Medlemsstaterna ska rapportera sina nationella utsläpp och prognoser för CH4 i
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/201331.

4.

Kommissionen ska med hjälp av Europeiska miljöbyrån och medlemsstaterna
regelbundet se över uppgifterna i de nationella utsläppsinventeringarna. Översynen
ska omfatta

5.

(a)

kontroller för att verifiera att inlämnade uppgifter är transparenta, korrekta,
enhetliga, jämförbara och fullständiga,

(b)

kontroller för att upptäcka fall där inventeringsdata tas fram på ett sätt som inte
överensstämmer med kraven enligt internationell rätt, särskilt konventionen om
långväga gränsöverskridande luftföroreningar,

(c)

i förekommande fall, en beräkning av nödvändiga tekniska korrigeringar i
samråd med medlemsstaterna.

Medlemsstaterna ska rapportera följande information som avses i artikel 8 till
kommissionen och Europeiska miljöbyrån:
(a)

[By the date referred to in Article 17 - date to be inserted by OPOCE] och
därefter vart fjärde år, övervakningsstationernas läge och övervakade
indikatorer, och

(b)

inom [one year of the date referred to in Article 17 - date to be inserted by
OPOCE] och därefter vart fjärde år, de uppmätta värdena för de obligatoriska
indikatorerna.
Artikel 10
Rapporter från kommissionen

1.

Kommissionen ska minst vart femte år rapportera till Europaparlamentet och rådet
om genomförandet av detta direktiv och ge en bedömning av hur genomförandet
bidrar till uppnåendet av direktivets mål.
Kommissionen ska i varje fall rapportera som ovan för år 2025, och ska också
innefatta information om uppnåendet av de intermediära utsläppsnivåer som avses i
artikel 4.2 samt skälen i den händelse nivåerna inte nås. Kommissionen ska kartlägga
behovet av ytterligare åtgärder även med beaktande av genomförandets effekter på
olika sektorer.

2.
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De rapporter som avses i punkt 1 kan innefatta en bedömning av de miljömässiga
och samhällsekonomiska effekterna av detta direktiv.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för
att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på
nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut
nr 280/2004/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 13).
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Artikel 11
Tillgång till information
1.

2.

Medlemsstaterna ska i enlighet med direktiv 2003/4/EG se till att följande
information aktivt och systematiskt sprids till allmänheten genom offentliggörande
på en allmänt tillgänglig webbplats:
(a)

De nationella luftvårdsprogrammen och eventuella uppdateringar.

(b)

De nationella utsläppsinventeringarna inklusive, i förekommande fall, de
justerade nationella utsläppsinventeringarna, de nationella utsläppsprognoserna
och de informativa inventeringsrapporterna samt kompletterande rapporter och
information som sänts in till kommissionen i enlighet med artikel 9.

Kommissionen ska i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1367/200632 säkerställa aktiv och systematisk spridning till allmänheten genom
offentliggörande av unionsomfattande utsläppsinventeringar, utsläppsprognoser och
informativa inventeringsrapporter på en allmänt tillgänglig webbplats.
Artikel 12
Samarbete med tredjeländer och samordning inom internationella organisationer

Unionen och medlemsstaterna ska vid behov sörja för bilateralt och multilateralt samarbete
med tredjeländer och samordning inom relevanta internationella organisationer såsom FN:s
miljöprogram (Unep), FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece), Internationella
sjöfartsorganisationen (IMO) och Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao), bland
annat genom utbyte av information, avseende vetenskaplig och teknisk forskning och
utveckling, i syfte att förbättra förutsättningarna för utsläppsminskningar.
Artikel 13
Delegeringens utövande
1.

Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de
villkor som anges i denna artikel.

2.

Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.7, 7.9 och 8.3 ska
ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då detta direktiv träder i
kraft.

3.

Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.7, 7.9 och 8.3 får när som
helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär
att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får
verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning,
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av
delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.

Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge
Europaparlamentet och rådet denna.

5.

En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.7, 7.9 och 8.3 ska träda i kraft endast
om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade
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Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning
av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i
beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ
(EUT L 264, 25.09.2006, s. 13).
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akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs
Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före
utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att
invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller
rådets initiativ.
Artikel 14
Kommittéförfarande
1.

Kommissionen ska biträdas av kommittén för luftkvalitet som inrättats genom artikel
29 i direktiv 2008/50/EG. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som
avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.

När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011
tillämpas.
Artikel 15
Påföljder

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder för överträdelser av nationella bestämmelser som
har utfärdats med tillämpning av detta direktiv och ska vidta de åtgärder som krävs för att se
till att dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och
avskräckande.
Artikel 16
Ändring av direktiv 2003/35/EG
I bilaga I till direktiv 2003/35/EG ska följande led läggas till som led g:
"g) Artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv XXXX/XX/EU om minskning av
nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG *
* EUT L XX, XX.XX.XXXX, s. X."
Artikel 17
Införlivande
1.

Medlemsstaterna ska senast den [eighteen months after the entry into force - date to
be inserted by OPOCE] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att följa detta direktiv.
De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till
detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare
föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.
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Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala
bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av
detta direktiv.
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Artikel 18
Upphävande och övergångsbestämmelser
1.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG ska upphöra att gälla den [by the
date referred to in Article 17 of this Directive - date to be inserted by OPOCE].
Följande bestämmelser i det upphävda direktivet ska dock fortsätta att gälla:
(a)

Artikel 1 och bilaga I till och med den 31 december 2019.

(b)

Artiklarna 7.1, 7.2 och 8.1 till och med den [the date referred to in Article 17
of this Directive - date to be inserted by OPOCE].

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta
direktiv och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VI.
2.

Medlemsstaterna får till och med den 31 december 2019 tillämpa artikel 5.3 i detta
direktiv i fråga om taken enligt artikel 4 och bilaga I till direktiv 2001/81/EG.
Artikel 19
Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 20
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar
Ordförande
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På rådets vägnar
Ordförande
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EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 18.12.2013
COM(2013) 920 final
ANNEXES 1 to 6

BILAGOR
till förslaget
till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV
om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av
direktiv 2003/35/EG
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BILAGA I
Övervakning och rapportering av utsläpp till luft
A.

Krav på årlig utsläppsrapportering som avses i artikel 7.1 första stycket
Faktor

Totala nationella
utsläpp per
källkategori enligt
NFR(1), inklusive
memorandumposter

Föroreningar
- SO2, NOX, NMVOC, NH3,
CO
- tungmetaller (Cd, Hg, Pb)*
- Långlivade organiska
föroreningar** (PAH totalt
och bens(a)pyren,
bens(b)fluoranten,
bens(k)fluoranten,
indeno(1,2,3-cd)pyren,
dioxiner/furaner, PCB,
HCB)

Tidsserie

Rapporteringsd
ag

Årligen, från 1990 till
rapporteringsår minus
2 (X–2)

15/2****

Totala nationella
utsläpp per
källkategori enligt
NFR

- PM2,5, PM10*** och sot

Årligen, från 2000 till
rapporteringsår minus
2 (X–2)

15/2****

Totala nationella
utsläpp per
källkategori

- CH4

Årligen, från 2005 till
rapporteringsår minus
2 (X–2)

15/2****

Preliminära nationella
utsläpp per aggregerad
NFR(2)

- SO2, NOX, NH3, NMVOC,
PM2,5

Årligen, för
rapporteringsår minus
1 (X–1)

30/9

(1)

Nomenklatur för rapportering enligt luftvårdskonventionen.

(2)
Aggregerade i sektorer enligt definitionen i bilaga IV till riktlinjerna för rapportering enligt
luftvårdskonventionen.
*

Cd (kadmium), Hg (kvicksilver), Pb (bly).

**

POP (långlivade organiska föroreningar).

***
PM10 är partiklar som passerar genom ett storleksselektivt intag enligt definitionen i referensmetoden
för provtagning och mätning av PM10, EN 12341, som med 50 % effektivitet avskiljer partiklar med en
aerodynamisk diameter av 10 µm.
****
Rapporter som måste ändras till följd av fel ska lämnas inom fyra veckor och innehålla en klar
redogörelse för gjorda ändringar.
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B.

Krav på årlig utsläppsrapportering som avses i artikel 7.1 andra stycket
Faktor

Totala nationella
utsläpp per
källkategori enligt
NFR

Föroreningar
- tungmetaller (As, Cr, Cu,
Ni, Se och Zn och deras
föreningar)*
- TSP**

Tidsserie

Rapporteringsd
ag

Årligen, från 1990
(2000 för TSP) till
rapporteringsår minus
2 (X–2)

15/2

*

As (arsenik), Cr (krom), Cu (koppar), Ni (nickel), Se (selen), Zn (zink)

**

TSP (totalhalt suspenderade partiklar)

C.

Krav på rapportering vartannat år från och med 2017 om utsläpp och
utsläppsprognoser enligt artikel 7.2
Faktor

Föroreningar

Tidsserie/målår

Nationella rasterdata
för utsläpp per
källkategori (GNFR)

- SO2, NOX, NMVOC, CO,
NH3, PM10, PM2,5
- tungmetaller (Cd, Hg, Pb)
- POP (PAH totalt, HCB,
PCB, dioxiner/furaner)
- Sot (om uppgifter finns)

Stora punktkällor
(LPS) per källkategori
(GNFR)

- SO2, NOX, NMVOC, CO,
NH3, PM10, PM2,5
- tungmetaller (Cd, Hg, Pb)
- POP (PAH totalt, HCB,
PCB, dioxiner/furaner)
- Sot (om uppgifter finns)

Prognostiserade
utsläpp per aggregerad
NFR

- SO2, NOX, NH3, NMVOC,
PM2,5 och sot

Prognostiserade
utsläpp per aggregerad
källkategori

Rapporteringsd
ag

Vartannat år, för
rapporteringsår minus
2 (X–2)

1/5 *

Vartannat år, för
rapporteringsår minus
2 (X–2)

1/5 *

15/3
Rapportering vartannat
år, omfattande varje år
fr.o.m. år X t.o.m.
2030 och, om
uppgifter finns, 2040
och 2050

- CH4

15/3

*
Rapporter som måste ändras till följd av fel ska lämnas inom fyra veckor och innehålla en klar
redogörelse för gjorda ändringar.
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D.

Årlig rapportering av den informativa inventeringsrapport som avses i artikel
7.3
Faktor

Informativ
inventeringsrapport
(IIR)

SV

Föroreningar

Tidsserie/målår

- SO2, NOX, NMVOC, NH3,
CO, TSP, PM2,5, PM10 och
sot
- tungmetaller (Cd, Hg, Pb,
As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn)
- POP (PAH totalt och
bens(a)pyren,
bens(b)fluoranten,
bens(k)fluoranten,
indeno(1,2,3-cd)pyren,
dioxiner/furaner, PCB,
HCB)

4

Alla år
(som anges i tabellerna
A, B och C)

Rapporteringsd
ag

15/3
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BILAGA II
Nationella åtaganden om utsläppsminskning
Tabell a:
Åtaganden om utsläppsminskning för svaveldioxid (SO2), kväveoxider
(NOx) och flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC). Sålda
bränslen, basår 2005.

Medlemssta
t

Belgien
Bulgarien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Grekland
Spanien
Frankrike
Kroatien
Irland
Italien
Cypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungern
Malta
Nederländer
na
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Slovenien
Slovakien
Finland
Sverige
Förenade
kungariket
EU 28

SV

SO2-minskning jämfört med
2005

NOx-minskning jämfört med
2005

NMVOC-minskning jämfört
med 2005

För
varje
år
fr.o.m.
2020
t.o.m.
2029

För
varje år
fr.o.m.
2030

För
varje
år
fr.o.m.
2020
t.o.m.
2029

För
varje år
fr.o.m.
2030

För
varje
år
fr.o.m.
2020
t.o.m.
2029

För
varje år
fr.o.m.
2030

43 %
78 %
45 %
35 %
21 %
32 %
74 %
67 %
55 %
55 %
65 %
35 %
83 %
8%
55 %
34 %
46 %
77 %

68 %
94 %
72 %
58 %
53 %
71 %
92 %
89 %
78 %
87 %
83 %
75 %
95 %
46 %
72 %
44 %
88 %
98 %
59 %

41 %
41 %
35 %
56 %
39 %
18 %
31 %
41 %
50 %
31 %
49 %
40 %
44 %
32 %
48 %
43 %
34 %
42 %

63 %
65 %
66 %
69 %
69 %
61 %
72 %
75 %
70 %
66 %
75 %
69 %
70 %
44 %
55 %
79 %
69 %
89 %
68 %

21 %
21 %
18 %
35 %
13 %
10 %
54 %
22 %
43 %
34 %
25 %
35 %
45 %
27 %
32 %
29 %
30 %
23 %

44 %
62 %
57 %
59 %
43 %
37 %
67 %
48 %
50 %
48 %
32 %
54 %
54 %
49 %
57 %
58 %
59 %
31 %
34 %

28 %
26 %
59 %
63 %
77 %
63 %
57 %
30 %
22 %
59 %
59 %

50 %
78 %
77 %
93 %
89 %
79 %
30 %
22 %
84 %
81 %

45 %
37 %
30 %
36 %
45 %
39 %
36 %
35 %
36 %

72 %
55 %
71 %
67 %
71 %
59 %
51 %
65 %
73 %

55 %
42 %

69 %

5

8%
21 %
25 %
18 %
25 %
23 %
18 %
35 %
25 %
32 %
28 %

48 %
56 %
46 %
64 %
63 %
40 %
46 %
38 %
49 %
50 %
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Tabell b:
Åtaganden om utsläppsminskning för ammoniak (NH3), fina partiklar
(PM2,5) och metan (CH4). Sålda bränslen, basår 2005.

Medlemssta
t

Belgien
Bulgarien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Grekland
Spanien
Frankrike
Kroatien
Irland
Italien
Cypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungern
Malta
Nederländer
na
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Slovenien
Slovakien
Finland
Sverige
Förenade
kungariket
EU 28
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NH3-minskning jämfört med
2005

PM2,5-minskning jämfört med
2005

För
varje
år
fr.o.m.
2020
t.o.m.
2029

För
varje år
fr.o.m.
2030

För
varje
år
fr.o.m.
2020
t.o.m.
2029

För
varje år
fr.o.m.
2030

För varje
år fr.o.m.
2030

2%
3%
7%
24 %
5%
1%
7%
3%
4%
1%
1%
5%
10 %
1%
10 %
1%
10 %
4%

16 %
10 %
35 %
37 %
39 %
8%
26 %
29 %
29 %
24 %
7%
26 %
18 %
1%
10 %
24 %
34 %
24 %
25 %

20 %
20 %
17 %
33 %
26 %
15 %
35 %
15 %
27 %
18 %
18 %
10 %
46 %
16 %
20 %
15 %
13 %
25 %

47 %
64 %
51 %
64 %
43 %
52 %
72 %
61 %
48 %
66 %
35 %
45 %
72 %
45 %
54 %
48 %
63 %
80 %
38 %

26 %
53 %
31 %
24 %
39 %
23 %
40 %
34 %
25 %
31 %
7%
40 %
18 %
37 %
42 %
27 %
55 %
32 %
33 %

55 %
40 %
70 %
65 %
70 %
64 %
39 %
30 %
47 %

20 %
34 %
29 %
26 %
28 %
41 %
15 %
18 %
41 %

51 %

33 %

13 %
1%
1%
7%
13 %
1%
15 %
20 %
15 %
8%
6%

19 %
26 %
16 %
24 %
24 %
37 %
20 %
17 %
21 %
27 %

37 %
20 %
16 %
15 %
28 %
25 %
36 %
30 %
19 %
30 %
22 %
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CH4-minskning jämfört
med 2005
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BILAGA III
Innehåll i nationella luftvårdsprogram

DEL 1
ÅTGÄRDER SOM KAN INGÅ I DET NATIONELLA LUFTVÅRDSPROGRAMMET
I tillämpliga fall ska medlemsstaterna använda Uneces Guidance Document for Preventing
and Abating Ammonia Emissions (nedan kallat riktlinjedokumentet för ammoniak)1, och bästa
tillgängliga teknik enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU2 vid
genomförandet av de åtgärder som anges i del 1.
A.

Åtgärder för att begränsa ammoniakutsläpp

1.

Medlemsstaterna ska fastställa nationella riktlinjer för god lantbrukspraxis för
minskning av ammoniakutsläpp, baserat på Uneces Framework Code for Good
Agricultural Practice for Reducing Ammonia Emissions från 20013, omfattande
minst följande faktorer:
Kvävehushållning, med beaktande av kvävets hela kretslopp.

(b)

Utfodringsstrategier vid animalieproduktion.

(c)

Metoder för stallgödselspridning som ger låga utsläpp.

(d)

System för stallgödsellagring som ger låga utsläpp.

(e)

System för bearbetning och kompostering av stallgödsel som ger låga utsläpp.

(f)

System för djurhållning som ger låga utsläpp.

(g)

Metoder för mineralgödselspridning som ger låga utsläpp.

2.

Medlemsstaterna ska fastställa en nationell kvävebudget för att övervaka
förändringar av totala förluster av reaktivt kväve från jordbruket, inklusive
ammoniak, dikväveoxid, ammonium, nitrater och nitriter, på grundval av de
principer som anges i Uneces riktlinjedokument för kvävebudgetar4.

3.

Medlemsstaterna ska minska ammoniakutsläppen från oorganiska gödselmedel med
hjälp av följande metoder:

1
2

3
4

SV

(a)

(h)

Användning av gödselmedel innehållande ammoniumkarbonat ska vara
förbjudet.

(i)

Ureabaserade gödselmedel ska i
ammoniumnitratbaserade gödselmedel.

(j)

Om spridning av ureabaserade gödselmedel fortsätter ska man använda
metoder som har visat sig minska ammoniakutsläppen med minst 30 % jämfört
med den referensmetod som beskrivs i riktlinjedokumentet för ammoniak.

möjligaste

mån

ersättas

med

Beslut 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add. 1.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp
(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).
Beslut ECE/EB.AIR/75, punkt 28a.
Beslut 2012/10, ECE/EB/AIR/113/Add. 1.
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(k)

4.

Oorganiska gödselmedel ska spridas i enlighet med den mottagande grödans
eller vallens förutsebara behov av kväve och fosfor, och med beaktande av
markens befintliga näringsinnehåll och näringsämnen från andra gödselmedel.

Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2022 minska ammoniakutsläppen från
stallgödsel med hjälp av följande metoder:
(l)

Minska utsläppen från spridning av flytgödsel och fastgödsel på åkermark och
vall, med hjälp av metoder som minskar utsläppen med minst 30 % jämfört
med den referensmetod som beskrivs i riktlinjedokumentet för ammoniak,
varvid följande villkor ska gälla:
i)

Fastgödsel och flytgödsel får endast spridas i enlighet med den
mottagande grödans eller vallens förutsebara behov av kväve och fosfor,
och med beaktande av markens befintliga näringsinnehållet och
näringsämnen från andra gödselmedel.

ii)

Fastgödsel och flytgödsel får inte spridas när den mottagande marken är
vattenmättad, översvämmad, frusen eller snötäckt.

iii)

Flytgödsel som sprids på vall ska anbringas med hjälp av en släpslang,
släpfot eller genom yt- eller djupmyllning.

iv)

Fastgödsel och flytgödsel som sprids på åkermark ska nedbrukas i
marken inom fyra timmar efter spridningen.

(m) Minska utsläppen från gödsellagring utanför djurstallar med hjälp av följande
metoder:

SV

i)

För flytgödsellager anlagda efter den 1 januari 2022 ska man använda
lagringssystem eller -metoder som har visat sig minska
ammoniakutsläppen med minst 60 % jämfört med den referensmetod
som beskrivs i riktlinjedokumentet för ammoniak, och för befintliga
flytgödsellager med minst 40 %.

ii)

Fastgödsellager ska vara täckta.

iii)

Gårdarna ska ha tillräcklig lagringskapacitet för stallgödsel för att kunna
sprida stallgödsel endast under perioder som är lämpliga för grödornas
tillväxt.

(n)

Minska utsläpp från djurstallar genom att använda system som har visats
minska ammoniakutsläppen med minst 20 % jämfört med den referensmetod
som beskrivs i riktlinjedokumentet för ammoniak.

(o)

Minska utsläpp från gödsel genom att använda utfodringsstrategier med
lågproteinfoder som har visat sig minska ammoniakutsläppen med minst 10 %
jämfört med den referensmetod som beskrivs i riktlinjedokumentet för
ammoniak.

B.

Utsläppsminskande åtgärder för att begränsa utsläpp av partiklar och sot

5.

Medlemsstaterna ska förbjuda förbränning av skörderester, skördeavfall och
skogsavfall på öppen mark, och ska övervaka och se till att förbudet tillämpas.
Eventuella undantag från förbudet ska begränsas till förebyggande program för att
undvika okontrollerade terrängbränder, bekämpa skadegörare eller skydda biologisk
mångfald.
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6.

Medlemsstaterna ska fastställa nationella riktlinjer för god lantbrukspraxis för en
lämplig hantering av skörderester, på grundval av följande metoder:
(p)

Förbättring av markstrukturen genom nedbrukning av skörderester.

(q)

Förbättrade metoder för nedbrukning av skörderester.

(r)

Alternativ användning av skörderester.

(s)

Förbättring av näringsstatus och markstruktur genom nedbrukning av
stallgödsel som krävs för optimal grödtillväxt och därigenom undvika
förbränning av gödsel (stallgödsel, djupströbädd).

C.

Förhindra påverkan på små jordbruksföretag

7.

I samband med de åtgärder som beskrivs i avsnitten A och B ovan bör
medlemsstaterna se till att påverkan på små- och mikrojordbruk beaktas till fullo.
Medlemsstaterna får exempelvis undanta dem från dessa åtgärder när det är möjligt
och lämpligt mot bakgrund av gällande minskningsåtaganden.

DEL 2
MINIMIINNEHÅLL I DET NATIONELLA LUFTVÅRDSPROGRAMMET
8.

Det första nationella luftvårdsprogram som avses i artiklarna 6 och 9 ska minst
omfatta följande:
(t)

SV

Den nationella policyram för luftkvalitet och luftföroreningar inom vilken
programmet har utarbetats, inklusive
i)

policyprioriteringar och deras koppling till prioriteringar inom andra
relevanta politikområden, även klimatpolitik,

ii)

de ansvarsområden som tilldelats nationella, regionala och lokala
myndigheter,

iii)

de framsteg som gjorts med nuvarande policyer och åtgärder för
minskade utsläpp och förbättrad luftkvalitet samt i vilken grad krav på
nationell nivå och EU-nivå uppfylls,

iv)

den beräknade fortsatta utvecklingen om ingen ändring görs av redan
antagna policyer och åtgärder.

(u)

De policyalternativ som övervägts för att uppfylla åtagandena om
utsläppsminskning för 2020 och 2030 och därefter, och för att nå de
intermediära utsläppsnivåer som fastställts för 2025, och även i syfte att
ytterligare förbättra luftkvaliteten, samt en analys av alternativen med
angivande av analysmetod, de enskilda eller sammanlagda effekterna av
policyer och åtgärder för utsläppsminskningar, luftkvalitet och miljön, samt
osäkerheter i samband med detta.

(v)

De åtgärder och policyer som valts ut för antagande, inklusive en tidtabell för
deras genomförande och översyn samt ansvariga behöriga myndigheter.
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(w) I förekommande fall, en redogörelse för skälen till att de intermediära
utsläppsnivåerna för 2025 inte kan uppnås utan åtgärder som medför
oproportionerliga kostnader.
(x)
9.

SV

En bedömning av hur valda policyer och åtgärder säkerställer samstämmighet
med planer och program som upprättats inom andra relevanta politikområden.

Uppdateringarna av det nationella luftvårdsprogram som avses i artiklarna 6 och 9
ska minst omfatta följande:
(y)

En lägesbedömning av programmets genomförande, minskning av utsläpp och
minskning av halter.

(z)

Alla betydande ändringar av policybakgrunden, bedömningar, program eller
tidtabellen för genomförandet.
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BILAGA IV
Metoder för utarbetande och uppdatering av nationella utsläppsinventeringar,
utsläppsprognoser, informativa inventeringsrapporter och justerade
utsläppsinventeringar
För de föroreningar som anges i bilaga I, utom CH4, ska medlemsstaterna upprätta
utsläppsinventeringar, justerade utsläppsinventeringar, utsläppsprognoser och informativa
inventeringsrapporter med hjälp av de metoder som antagits av parterna i
luftvårdskonventionen (nedan kallade EMEP:s riktlinjer för rapportering). De bör därvid
använda EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook (nedan kallad EMEP/EEA:s
vägledning) som det hänvisas till i konventionen. Dessutom ska den kompletterande
information, särskilt aktivitetsdata, som behövs för att bedöma inventeringarna och
prognoserna tas fram enligt samma riktlinjer.
Användningen av EMEP:s riktlinjer för rapportering påverkar inte tillämpningen av de
ytterligare bestämmelser som anges i denna bilaga och de krav på rapporteringsnomenklatur,
tidsserier och rapporteringsdagar som anges i bilaga I.

DEL 1
ÅRLIGA NATIONELLA UTSLÄPPSINVENTERINGAR
10.

Nationella utsläppsinventeringar ska vara transparenta, enhetliga, jämförbara,
fullständiga och korrekta.

11.

Utsläpp från identifierade huvudkategorier ska beräknas i enlighet med de metoder
som anges i EMEP/EEA:s vägledning och med målet att använda en metod på nivå 2
eller högre (mer detaljerad).
Medlemsstaterna får använda sig av andra vetenskapligt grundade och kompatibla
metoder för att fastställa nationella utsläppsinventeringar om de ger mer exakta
uppskattningar än de standardmetoder som anges i EMEP/EEA:s vägledning.

12.

För utsläpp från transporter ska medlemsstaterna beräkna och rapportera utsläpp i
överensstämmelse med rapporteringen av nationella energibalanser till Eurostat.

13.

Utsläpp från vägtransporter ska beräknas och rapporteras på grundval av mängden
sålt bränsle i den berörda medlemsstaten. Medlemsstaterna kan dessutom rapportera
om utsläpp från vägtransporter på grundval av mängden förbrukat bränsle eller
antalet körda kilometer i medlemsstaten.

14.

Medlemsstaterna ska rapportera sina årliga nationella utsläpp uttryckt i lämplig enhet
som anges i rapporteringsmallen i nomenklaturen för rapportering enligt
luftvårdskonventionen.

DEL 2
UTSLÄPPSPROGNOSER
15.
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Utsläppsprognoser ska vara transparenta, konsekventa, jämförbara, fullständiga och
korrekta, och den rapporterade informationen ska minst omfatta följande:
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(å)

En tydlig angivelse av de antagna och planerade strategier och åtgärder som
prognoserna bygger på.

(ä)

Resultaten av känslighetsanalysen för prognoserna.

(ö)

Beskrivningar av metoder, modeller, underliggande antaganden samt de
viktigaste parametrarna för input och output.

16.

Utsläppsprognoserna ska uppskattas och aggregeras inom relevanta källsektorer.
Medlemsstaterna ska lämna en prognos ”med nuvarande åtgärder” (beslutade
åtgärder) och, i förekommande fall, en ”med ytterligare åtgärder” (planerade
åtgärder) för varje förorening i enlighet med EMEP/EEA:s vägledning.

17.

Prognoserna ska överensstämma med den senaste årliga nationella
utsläppsinventeringen och med de prognoser som rapporteras enligt förordning (EU)
nr 525/2013.

DEL 3
INFORMATIV INVENTERINGSRAPPORT
De informativa inventeringsrapporterna ska utarbetas i enlighet med EMEP:s riktlinjer för
rapportering och rapporteras med den mall för inventeringsrapporter som anges i riktlinjerna.
Inventeringsrapporten ska minst innehålla följande information:
(b)

Beskrivningar av, hänvisningar till och informationskällor för specifika metoder,
antaganden, emissionsfaktorer och aktivitetsdata, samt skälet till att de valts ut.

(c)

En beskrivning av de nationella huvudkategorierna av utsläppskällor.

(d)

Information om osäkerheter, kvalitetssäkring och verifiering.

(e)

En beskrivning av institutionella arrangemang för utarbetande av inventeringar.

(f)

Nya beräkningar och planerade förbättringar.

(g)

I tillämpliga fall, uppgifter om användningen av flexibiliteter enligt artikel 5.1 och
5.3.

(h)

En sammanfattning.

DEL 4
JUSTERING AV NATIONELLA FÖRTECKNINGAR
18.

SV

En medlemsstat som föreslår en justering av sin nationella utsläppsinventering i
enlighet med artikel 5.3 ska i sitt förslag till kommissionen ta med minst följande
styrkande dokumentation:
(a)

Uppgifter som visar att berörda nationella åtagande(n) om utsläppsminskning
inte uppfylls.

(b)

Uppgifter som visar i vilken omfattning justeringen av utsläppsinventeringen
minskar överskridandet och bidrar till överensstämmelse med berörda
nationella åtagande(n) om utsläppsminskning.
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(c)

En uppskattning av om och när berörda nationella åtagande(n) om
utsläppsminskning väntas uppfyllas, baserat på utsläppsprognoser utan
justering.

(d)

Uppgifter som visar att justeringen är förenlig med en eller flera av följande tre
situationer. I förekommande fall kan hänvisning göras till relevanta tidigare
justeringar:
i)

ii)

För nya kategorier av utsläppskällor:
–

Uppgifter som visar att den nya kategorin av utsläppskällor erkänns
i vetenskaplig litteratur och/eller i EMEP/EEA:s vägledning.

–

Uppgifter som visar att denna källkategori inte ingick i den
relevanta historiska nationella utsläppsinventeringen vid den
tidpunkt då åtagandet om utsläppsminskning gjordes.

–

Uppgifter som visar att utsläppen från en ny källkategori bidrar till
att en medlemsstat inte kan fullgöra sina åtaganden om
utsläppsminskning, underbyggt med en detaljerad beskrivning av
den metod, de uppgifter och de emissionsfaktorer som använts för
att komma fram till denna slutsats.

Vid betydande olikheter i emissionsfaktorer som används för att fastställa
utsläpp från specifika källkategorier:
–

En beskrivning av de ursprungliga emissionsfaktorerna, inklusive
en utförlig beskrivning av den vetenskapliga grunden för
fastställandet av emissionsfaktorn.

–

Uppgifter som visar att de ursprungliga emissionsfaktorerna
användes för bestämning av utsläppsminskningarna vid den
tidpunkt då de fastställdes.

–

En beskrivning av de uppdaterade emissionsfaktorerna, inklusive
utförlig information om den vetenskapliga grunden för
fastställandet av emissionsfaktorn.

–

En jämförelse av utsläppsuppskattningar med ursprungliga
respektive uppdaterade emissionsfaktorer, som visar att ändringen
av emissionsfaktorer bidrar till att en medlemsstat inte kan uppfylla
sina minskningsåtaganden.

–

Den logiska grunden för att avgöra om ändringarna av
emissionsfaktorer är betydande.

Från och med 2025 ska emissionsfaktorer som avviker betydligt från det
som förväntats vid genomförandet av en norm eller standard inte beaktas
för justeringen.
iii)

Vid betydande olikheter i metoder som används för att fastställa utsläpp
från specifika källkategorier:
–

SV

En beskrivning av den ursprungliga metoden, inklusive utförlig
information om den vetenskapliga grunden för fastställandet av
emissionsfaktorn.
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–

Uppgifter som visar att den ursprungliga metoden användes för
bestämning av utsläppsminskningarna vid den tidpunkt då de
fastställdes.

–

En beskrivning av den uppdaterade metoden, inklusive en utförlig
beskrivning av den vetenskapliga grunden eller en referens för
fastställandet av den.

–

En jämförelse av utsläppsuppskattningar med ursprungliga
respektive uppdaterade metoder, som visar att ändringen av
metoden bidrar till att en medlemsstat inte kan uppfylla sitt
minskningsåtagande.

–

Den logiska grunden för att avgöra om ändringen av metoden är
betydande.

19.

Medlemsstaterna
får
lämna
in
samma
styrkande
information
för
justeringsförfaranden som grundas på likartade förutsättningar, på villkor att varje
medlemsstat lämnar in den föreskrivna enskilda landspecifika information som
beskrivs i punkt 1.

20.

Medlemsstaterna ska göra en ny beräkning av justerade utsläpp för att säkerställa
konsekvens i tidsserien för varje år som justering(ar) tillämpas.
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BILAGA V
Övervakning av föroreningars effekter i miljön
21.

Medlemsstaterna ska se till att deras nät av övervakningsstationer är representativt
för sötvattenekosystem, naturliga och halvnaturliga ekosystem samt skogsekosystem.

22.

Medlemsstaterna ska se till att övervakningen baseras på följande obligatoriska
indikatorer vid alla stationer i det nät som avses i punkt 1:
(e)

För sötvattenekosystem: fastställande av omfattningen av biologiska skador,
inklusive känsliga receptorer (mikro- och makrofyter och kiselalger) samt
förlust av fiskbestånd eller ryggradslösa djur:
huvudindikatorn syraneutraliserande förmåga (ANC) och stödindikatorerna
surhetsgrad (pH), löst sulfat (SO4), nitrat (NO3) och löst organiskt kol med en
minsta provtagningsfrekvens från en gång per år (under höstcirkulationen i
sjöar) till en gång i månaden (vattendrag).

(f)

(g)

23.

5
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För terrestra ekosystem: bedömning av markens surhetsgrad, förlust av
näringsämnen i mark, kvävestatus och kvävebalans samt förlust av biologisk
mångfald:
i)

huvudindikatorn markens surhetsgrad: utbytbara fraktioner av
baskatjoner (basmättnad) och utbytbart aluminium i mark vart tionde år
samt stödindikatorerna pH, sulfat, nitrat, baskatjoner, aluminiumhalter i
marklösningen varje år (i tillämpliga fall).

ii)

huvudindikatorn nitratutlakning i marken (NO3,leach) varje år.

iii)

huvudindikatorn kol-kvävekvot (C/N) och stödindikatorn totalkväve i
marken (Ntot) vart tionde år.

iv)

huvudindikatorn näringsämnesbalans i blad och barr (N/P, N/K, N/Mg)
vart fjärde år.

För terrestra ekosystem: bedömning av ozonskador på vegetationstillväxt och
biologisk mångfald.
i)

huvudindikatorn
vegetationstillväxt
stödindikatorn kolflöde (Cflux) varje år.

och

blad-/barrskador

och

ii)

huvudindikatorn överskridande av flödesbaserade kritiska nivåer varje år
under vegetationsperioden.

Medlemsstaterna ska använda de metoder som anges i luftvårdskonventionen och
tillhörande handböcker för de internationella samarbetsprogrammen vid insamling
och rapportering5 av den information som ingår i punkt 2.

Beslut 2008/1, ECE/EB.AIR/wg.1/2008/16.
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BILAGA VI
Jämförelsetabell

SV

Detta direktiv

Direktiv 2001/81/EG

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2 första stycket

Artikel 3.1

Artikel 3 e

Artikel 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9–3.12

-

Artikel 3.4

Artikel 3 j

Artikel 3.5

Artikel 3 k

Artikel 3.8

Artikel 3 g

Artikel 4.1 och 4.2

Artikel 4.1

Artikel 4.3

Artikel 2 andra stycket

Artikel 5

-

Artikel 6.1

Artikel 6.1 och 6.2

Artikel 6.2 och 6.5–6.9

-

Artikel 6.3 och 6.4

Artikel 6.3

Artikel 7.1 första stycket

Artikel 7.1

Artikel 7.1 andra stycket, 7.3–7.6

-

Artikel 7.2

-

Artikel 7.7

Artikel 7.2

Artikel 7.8

Artikel 7.3

Artikel 7.9

Artikel 7.4

Artikel 8

-

Artikel 9.1

Artikel 8.2

Artikel 9.2 första stycket

Artikel 8.1

Artikel 9.2 andra stycket, 9.3–9.5

-
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Artikel 10

Artiklarna 9 och 10

Artikel 11.1

Artikel 6.4

Artikel 11.2

Artikel 7.3

Artikel 12

Artikel 11

Artikel 13

Artikel 13.3

Artikel 14

Artikel 13.1 och 13.2

Artikel 15

Artikel 14

Artikel 16

-

Artikel 17

Artikel 15

Artikel 18

-

Artikel 19

Artikel 16

Artikel 20

Artikel 17

Bilaga I

Artikel 8.1 och bilaga III

Bilaga II

Bilaga I

Bilagorna III, V och VI

-

Bilaga IV

Bilaga III
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BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om tidig medborgardialog för Översiktsplan, Öp15
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Enligt bilagt PM.

2014-04-16
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0272 212
Handläggare: My-Linda Lorentsson, 8276
Datum/avdelningschef: 2014-04-09 / bh

Programområde: 2

Sida
1(2)

PM
Datum
2014-04-22

Stadskansliet
My-Linda Lorentsson

Dnr
2013/KS0272 212

Tidig medborgardialog för Översiktsplan, Öp15
En gemensam medborgardialog om Översiktsplan, Trafikstrategi
samt Energi- och klimatplan 24 maj – 18 juni
Resurskartläggning tillsammans med Boråsarna

Medborgare ska i kommunens översiktsplan tydligt kunna se stadens utvecklingsidé.
För att kunna ta fram den utvecklingsidén behöver vi bland annat göra en resurskartläggning som ger en bild av hur det är att leva och verka i kommunen idag. Vad är bra
med Borås? Vilka styrkor ska vi bygga vidare på? Vad kan bli bättre? Boråsarna är vardagsexperter på detta och tillfrågas därför inför arbetet med en ny översiktsplan för Borås.
Det material som samlas in blir sedan ett av flera kunskapsunderlag i det fortsatta
arbetet med Öp15.
Rullande medborgardialog - bussturné

För att nå ut till många genomförs dialogen som en bussturné. Bussen fylls med
information om vad en översiktsplan är samt workshopsmaterial för att göra en
resurskartläggning. Exempel på frågor i bussen: Beskriv Borås med tre ord. Beskriv din
stadsdel/ort med tre ord. Vad är bra med Borås? Vad är bra med din stadsdel/ort? Vad kan bli
bättre? På karta peka ut: här vill jag utveckla, här vill jag bevara, här är jag på min fritid, den här
platsen brukar jag visa upp när jag har besök.
Vi ska lyssna på medborgarna

Medborgardialog bygger på en dialog mellan boråsarna och valda politiker. Till hjälp
finns tjänstemän som ansvarar för det praktiska arbetet inför, under och efter dialogen. Tjänstemän finns även med under dialogen för att svara på frågor, lyssna och
sammanställa samtalen i bussen.
Sammanställning och spridning av insamlat material

Det material som samlas in blir ett av flera kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet
med Öp15. En sammanställning av dialogen görs under sommaren 2014 och kommer
att finnas tillgängligt på Borås Stads hemsida.
Introduktion/utbildning för deltagande politiker och tjänstemän

Inför medborgardialogen kommer ansvariga tjänstemän att bjuda in till en utbildning/introduktion för politiker och tjänstemän som ska bemanna bussen. Förslag på
datum är 21/5 kl. 15 – 17.30 (före fullmäktige)

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Dialogen bemannas med politiker och tjänstemän

Vid varje tillfälle bemannas bussen med två arvoderade politiker från Kommunstyrelsen (en från varje block) och minst två tjänstemän. Politiker från andra nämnder är
välkomna och uppmuntras att delta i dialogen men arvoderas inte av KS. Huvuddelen
av tjänstemän bemannas från Samhällsplaneringsavdelningen, men det är viktigt att
fler förvaltningar hjälper till att bemanna bussen. Inbjudan kommer att gå ut till
berörda förvaltningar.
Budget för dialogen finns inom ramen för översiktsplanen (KS)

⋅

⋅
⋅

Uppdraget medför arvodering enligt upprättade arvoderingsregler för Borås
Stad. Kommunstyrelsen arvoderar två kommunstyrelsepolitiker per dialogtillfälle enligt preliminärt schema samt vid ett utbildningstillfälle. Eventuellt
övrigt deltagande arvoderas från respektive nämnd.
Praktiskt kring dialogen: Hyra av buss, busschaufför, workshopmaterial,
marknadsföring
Arbetstid för tjänstemän bidrar respektive förvaltning med.

Samhällsplaneringsavdelningen är ansvariga (KS)

Huvudansvaret för att planera, hålla samman och sammanställa medborgardialogen
ligger hos Samhällsplaneringsavdelningen, Stadskansliet. Genomförandet av dialogen
och mötet med boråsarna görs i första hand av politiker, med stöd av tjänstemän.
Medborgardialogen sker under perioden 24/5 - 18/6

Det blir sammanlagt 12 platser som bussen besöker enligt preliminärt schema nedan
(mindre förändringar kan ske):
PLATS

TID

Simonsland (i närheten av)

24/5 lör kl10-13

Sjöbo

27/5 tis kl15-19

Fristad

2/6 mån kl 15-19

Knalleland

3/6 tis kl15-19

Viskafors

4/6 ons kl15-19

Sandared/Sjömarken

9/6 mån kl15-19

Hässleholmen/Brämhult

10/6 tis kl15 -19

Trandared/Hulta

11/6 ons kl15 -19

Norrby

12/6 tors kl15-19

Göta (Maxi)

16/6 mån kl15-19

Byttorp/Hestra/Tullen

17/6 tis kl15-19

Dalsjöfors

18/6 ons kl15-19

BEMANNING (Röd/Gröna)

BEMANNING (Alliansen)

Kompletterande fokusgrupper under hösten 2014

Fokusgrupperna har samma upplägg som workshoparna i bussen men de koncentrerar sig kring ett fokusområde. Fokusgrupper som föreslås är: barn/unga, infrastruktur/trafik, energi/klimat, blått/grönt, näringsliv etc. Fokusgrupperna kommer att
genomföras under hösten 2014.
Information

Samhällsplaneringsavdelningen, Stadskansliet, skickar ut ett PM till samtliga nämnder
i Borås Stad med information om medborgardialogen för Översiktsplan,
Trafikstrategi samt Energi- och klimatplan 24 maj – 18 juni.

