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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/   /EF

af

om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175,

stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 56 E af 29.2.2000, s. 34.
2 EFT C 51 af 23.2.2000, s. 11.
3 Udtalelse af 14.6.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 15.3.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af            (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Den generelle fremgangsmåde og strategi i femte handlingsprogram på miljøområdet blev

godkendt ved resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regerin-

ger, forsamlet i Rådet, den 1. februar 1993 om et program for Fællesskabets politik og virke

inden for miljø og bæredygtig udvikling1, og den sætter sig som mål at de kritiske forsurings-

belastninger og -niveauer i Fællesskabet ikke overskrides. Ifølge programmet bør alle menne-

sker beskyttes effektivt mod sundhedsfarer som følge af luftforurening, og kravet om miljøbe-

skyttelse bør tilgodeses ved fastsættelsen af tilladte forureningsniveauer. Ifølge programmet

skal de vejledende værdier fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) gøres obligatoriske på

fællesskabsplan.

(2) Alle medlemsstaterne har undertegnet Göteborg-protokollen af 1. december 1999 til De For-

enede Nationers Økonomiske Kommission for Europas (UNECE's) konvention om grænse-

overskridende luftforurening over store afstande med henblik på at nedbringe forsuring, eutro-

fiering og ozon ved jordoverfladen.

(3) I Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2179/98/EF af 24. september 1998 om revision

af Det Europæiske Fællesskabs program for politik og handling i forbindelse med miljøet og

bæredygtig udvikling "Mod en bæredygtig udvikling"2, hedder det, at der bør lægges særlig

vægt på at udvikle og gennemføre en strategi, der kan sikre, at de kritiske belastninger for så

vidt angår udsættelse for forsurende, eutrofierende og fotokemiske luftforurenende stoffer

ikke overskrides.

                                                
1 EFT C 138 af 17.5.1993, s. 1.
2 EFT L 275 af 10.10.1998, s. 1.
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(4) I henhold til Rådets direktiv 92/72/EØF af 21. september 1992 om luftforurening med ozon1

skal Kommissionen forelægge Rådet en rapport om vurderingen af den fotokemiske forure-

ning inden for Fællesskabet, ledsaget af forslag, som Kommissionen måtte anse for hensigts-

mæssige, til kontrol med luftforureningen med  ozon ved jordoverfladen og om nødvendigt til

nedbringelse af emissionerne af ozonprækursorer.

(5) Store områder af Fællesskabet er udsat for deposition af forsurende og eutrofierende stoffer i

et omfang, der skader miljøet. I alle medlemsstaterne er der tale om en betydelig overskridelse

af WHO's vejledende værdier for beskyttelse af menneskers sundhed og plantevæksten mod

fotokemisk forurening.

(6) Overskridelser af de kritiske belastninger bør derfor gradvis bringes til ophør og vejledende

niveauer overholdes.

(7) Det er for tiden ikke teknisk muligt at opfylde de langsigtede mål om at eliminere de negative

virkninger af forsuring og reducere menneskets og miljøets udsættelse for troposfærisk ozon

til niveauet for WHO's vejledende værdier. Der må derfor fastlægges foreløbige miljømålsæt-

ninger for forsuring og forurening med ozon ved jordoverfladen, som de nødvendige foran-

staltninger til at mindske forureningen bør baseres på.

(8) Ved opstillingen af foreløbige miljømålsætninger og af foranstaltninger til at opfylde dem bør

der både tages hensyn til, om de er teknisk gennemførlige, og til de hermed forbundne om-

kostninger og fordele. Det bør i denne forbindelse sikres, at alle tiltag er omkostningseffektive

for Fællesskabet som helhed, og der bør tages hensyn til behovet for at undgå for store om-

kostninger for enkelte medlemsstater.

                                                
1 EFT L 297 af 13.10.1992, s. 1.
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(9) Grænseoverskridende forurening bidrager til forsuring, eutrofiering af jordbunden og  ozon-

dannelse ved jordoverfladen, hvis bekæmpelse kræver samordnet indsats på fællesskabsplan.

(10) Ved at nedbringe emissionerne af de forurenende stoffer, der forårsager forsuring og udsæt-

telse for  ozon ved jordoverfladen, vil også eutrofieringen af jordbunden blive mindsket.

(11) Et sæt af nationale lofter for emissionen af svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske

forbindelser og ammoniak for hver enkelt medlemsstat er en omkostningseffektiv løsning til

stort set at opfylde de foreløbige miljømålsætninger. Med sådanne emissionslofter har Fælles-

skabet og medlemsstaterne en vis frihed til at vælge, hvordan de vil overholde dem.

(12) Medlemsstaterne bør have ansvaret for at træffe foranstaltninger til at overholde de nationale

emissionslofter. Det vil blive nødvendigt at vurdere, hvilke fremskridt der gøres med overhol-

delsen af emissionslofterne. Medlemsstaterne bør derfor udarbejde programmer for nedbrin-

gelse af emissionerne og forelægge dem for Kommissionen. Programmerne bør omfatte op-

lysninger om allerede trufne eller planlagte foranstaltninger til overholdelse af emissionslof-

terne.

(13) Målene for dette direktiv, en begrænsning af emissionerne af forsurende og eutrofierende for-

ureningsstoffer og ozonprækursorer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne

på grund af forureningens grænseoverskridende natur, og kan derfor i overensstemmelse med

subsidiaritetsprincippet,  jf. traktatens artikel 5, og især under hensyn til forsigtighedsprincip-

pet bedre gennemføres på fællesskabsplan. I overensstemmelse med proportionalitetsprin-

cipppet går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.
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(14) Fremskridtene i medlemsstaterne hen imod emissionslofterne samt spørgsmålet om, i hvilket

omfang gennemførelsen af lofterne vil kunne opfylde de foreløbige miljømålsætninger for

Fællesskabet som helhed, bør til sin tid vurderes. Denne vurdering bør også omfatte den vi-

denskabelige og tekniske udvikling, udviklingen i Fællesskabets lovgivning og nedbringelsen

af emissionerne uden for Fællesskabet med særlig vægt på de fremskridt, der er gjort bl.a. i

ansøgerlandene. Med henblik på denne revision bør Kommissionen foretage en yderligere un-

dersøgelse af omkostninger og fordele ved emissionslofterne, herunder omkostningseffekti-

vitet, marginale omkostninger og fordele og socioøkonomiske følger samt eventuelle følger

for konkurrenceevnen. I revisionen bør der også tages hensyn til de begrænsninger, der gælder

for direktivets anvendelsesområde.

(15) Kommissionen bør i dette øjemed udarbejde en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet og,

hvis den skønner det nødvendigt, foreslå passende ændringer til dette direktiv under hensyn til

resultaterne af relevant fællesskabslovgivning, bl.a. vedrørende emissionsgrænser og produkt-

standarder for relevante emissionskilder.

(16) På grund af forsuringens og ozonforureningens grænseoverskridende karakter bør Kommissi-

onen fortsat overveje behovet for at udarbejde harmoniserede EF-foranstaltninger med hen-

blik på at undgå konkurrenceforvridning og under hensyntagen til balancen mellem fordele og

omkostninger, jf. dog artikel 18 i Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integre-

ret forebyggelse og bekæmpelse af forurening1.

                                                
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.
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(17) Bestemmelserne i dette direktiv bør finde anvendelse med forbehold af fællesskabslovgivnin-

gen vedrørende emissioner af disse forurenende stoffer fra specifikke kilder og bestemmel-

serne i direktiv 96/61/EF i forbindelse med emissionsgrænseværdier og brug af de bedste til-

gængelige teknikker.

(18) Emissionsopgørelser er nødvendige som middel til at overvåge fremskridtet hen imod over-

holdelse af emissionslofterne. Emissionsopgørelserne skal beregnes efter internationalt aner-

kendte metoder og skal  med regelmæssige mellemrum forelægges Kommissionen og Det

Europæiske Miljøagentur.

(19) Medlemsstaterne bør fastsætte sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i dette direktiv

og sørge for, at de iværksættes.  Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til

overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

(20) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

(21) Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde på internationalt plan for at opfylde mål-

sætningerne i dette direktiv –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.



10674/00 HV/bms 7
DG I   DA

Artikel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er at begrænse emissionerne af forsurende og eutrofierende forure-

ningsstoffer og ozonprækursorer for at forbedre beskyttelsen inden for Fællesskabet af miljøet og

menneskers sundhed mod risikoen for negative virkninger fra forsuring, eutrofiering af jordbunden

og  ozon ved jordoverfladen, idet målsætningen på lang sigt er, at de kritiske niveauer og belastnin-

ger ikke overskrides, og at alle mennesker beskyttes effektivt mod de erkendte sundhedsfarer som

følge af luftforurening.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Dette direktiv omfatter emissioner på medlemsstaternes område og deres eksklusive økonomiske

zoner fra alle de kilder til de i artikel 4 omhandlede forureningsstoffer, der følger af menneskelige

aktiviteter.

Det omfatter ikke:

a) emissioner fra international skibsfart

b) emissioner fra luftfartøjer, bortset fra start- og landingscyklus

c) for Spanien: emissioner på De Kanariske Øer



10674/00 HV/bms 8
DG I   DA

d) for Frankrig: emissioner i de oversøiske departementer

e) for Portugal: emissioner på Madeira og Azorerne.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) "AOT 40": summen af forskellen mellem timekoncentrationerne for  ozon ved jordoverfladen

på mere end 80µg/m3 (=40 ppb) og 80 µg/m3  i dagtimerne akkumuleret fra maj til juli hvert

år

b) "AOT 60": summen af forskellen mellem timekoncentrationerne for  ozon ved jordoverfladen

ozon på mere end 120µg/m3 (=60 ppb) og 120 µg/m3 akkumuleret i årets løb

c) "kritisk belastning": en kvantitativ beregning af det niveau for udsættelse for et eller flere for-

ureningsstoffer, under hvilket der ikke, ifølge den nuværende viden på området, indtræder

betydelige negative virkninger for nærmere angivne følsomme miljøfaktorer

d) "kritisk niveau": den koncentration af forureningsstoffer i atmosfæren, over hvilken der,

ifølge den nuværende viden på området, kan indtræde direkte negative virkninger for recepto-

rer, såsom mennesker, planter, økosystemer eller materialer
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e) "emission": udledning af et stof til atmosfæren fra en punktkilde eller en diffus kilde

f) "netkvadrat": et kvadrat, der måler 150 x 150 km, hvilket er den opløsning, der bruges ved

kortlægning af kritiske belastninger i europæisk målestok og ved overvågning af emissioner

og deposition af luftforurenende stoffer under samarbejdsprogrammet for overvågning og

vurdering af transport af luftforurenende stoffer over store afstande i Europa (EMEP)

g) "start- og landingscyklus": en cyklus bestående af følgende tidsrum for hver operation: ind-

flyvning 4,0 minutter; taxi/tomgang på jorden 26,0 minutter; start 0,7 minutter; stigning

2,2 minutter

h) "nationalt emissionsloft": den maksimumsmængde af et stof, udtrykt i kilotons, som må udle-

des fra en medlemsstat i et kalenderår

i) "nitrogenoxider" og "NOx": nitrogenoxid og nitrogendioxid udtrykt som nitrogendioxid

j) " ozon ved jordoverfladen": ozon i den nederste del af troposfæren

k) "flygtige organiske forbindelser" og "VOC": alle organiske forbindelser, der er en følge af

menneskelige aktiviteter, bortset fra methan, og som kan danne fotokemiske oxidanter ved re-

aktioner med nitrogenoxider under påvirkning af sollys.
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Artikel 4

Nationale emissionslofter

1. Medlemsstaterne begrænser senest ved udgangen af år 2010 deres årlige nationale emissioner

af forureningsstofferne svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx), flygtige organiske forbindelser

(VOC) og ammoniak (NH3) til mængder, der ikke overstiger emissionslofterne i bilag I under hen-

syntagen til enhver ændring som følge af fællesskabsforanstaltninger vedtaget på baggrund af de i

artikel 9 omhandlede rapporter.

2. Medlemsstaterne sørger for, at emissionslofterne i bilag I ikke overskrides efter 2010.

Artikel 5

Foreløbige miljømålsætninger

De nationale emissionslofter i bilag I tager sigte på i hovedsagen at opfylde følgende foreløbige

miljømålsætninger for hele Fællesskabet i år 2010:

a) Forsuring

De arealer, hvor de kritiske belastninger er overskredet, skal reduceres med mindst 50% (i

hvert netkvadrat) i forhold til situationen i 1990.
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b) Sundhedsrelateret  ozoneksponering ved jordoverfladen

Belastningen med ozon ved jordoverfladen, der overskrider det kritiske niveau for menne-

skers sundhed (AOT60=0), skal reduceres med to tredjedele i alle netkvadrater i forhold til

situationen i 1990. Herudover må belastningen med ozon ved jordoverfladen ikke i noget net-

kvadrat overskride en absolut grænse på 2,9 ppm.h.

c) Plantevækstrelateret  ozoneksponering ved jordoverfladen

Belastningen med ozonved jordoverfladen, der overskrider det kritiske niveau for afgrøder og

semi-naturlig plantevækst (AOT40=3 ppm.h), skal reduceres med en tredjedel i alle netkva-

drater i forhold til situationen i 1990. Herudover må  belastningen med ozon ved jordoverfla-

den ikke i noget netkvadrat overskride en absolut grænse på 10 ppm.h udtrykt som en over-

skridelse af det kritiske niveau på 3ppm.h.

Artikel 6

Nationale programmer

1. Medlemsstaterne udarbejder senest den 1. oktober ....* programmer for gradvis mindskelse af

de nationale emissioner af de i artikel 4 omhandlede forureningsstoffer for inden udgangen af 2010

mindst at overholde de nationale emissionslofter i bilag I.

                                                
* Et år efter direktivets ikrafttræden.
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2. De nationale programmer omfatter oplysninger om allerede vedtagne og planlagte politikker

og foranstaltninger og kvantificerede estimeringer af virkningen i 2010 af disse politikker og foran-

staltninger  på emissionen af forureningsstofferne. I programmerne anføres forventede betydelige

ændringer i den geografiske fordeling af de nationale emissioner.

3. Medlemsstaterne ajourfører og reviderer om nødvendigt de nationale programmer senest den

1. oktober ....*.

4. Medlemsstaterne giver offentligheden og relevante organisationer, så som miljøorganisatio-

ner, adgang til de programmer, der udarbejdes i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3. Oplysninger,

der stilles til rådighed for offentligheden og organisationer i medfør af dette stykke, skal være klare,

letforståelige og lettilgængelige.

Artikel 7

Emissionsopgørelser og -fremskrivninger

1. Medlemsstaterne udarbejder og ajourfører årligt nationale emissionsopgørelser og emissions-

fremskrivninger for 2010 for de i artikel 4 omhandlede forureningsstoffer.

2. Ved opstilling af deres emissionsopgørelser og -fremskrivninger anvender medlemsstaterne

metoderne i bilag II.

                                                
* Fem år efter direktivets ikrafttræden.
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3. Med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur opstiller Kommissionen, i samarbejde med

medlemsstaterne og på grundlag af oplysninger fra disse, opgørelser og fremskrivninger for de i ar-

tikel 4 omhandlede forureningsstoffer. Opgørelserne og fremskrivningerne gøres tilgængelige for

offentligheden.

4. Enhver ajourføring af de metoder, der skal anvendes i henhold til bilag II, foretages efter pro-

ceduren i artikel 11, stk. 2.

Artikel 8

Rapporter fra medlemsstaterne

1. Medlemsstaterne forelægger hvert år senest den 31. december Kommissionen og Det Euro-

pæiske Miljøagentur deres nationale emissionsopgørelser og deres emissionsfremskrivninger for

2010, udarbejdet i overensstemmelse med artikel 7. De forelægger deres endelige emissionsopgø-

relser for året forud for det foregående år og deres foreløbige emissionsopgørelser for det foregå-

ende år. Emissionsfremskrivningerne skal omfatte en kvantitativ beskrivelse af de vigtigste socio-

økonomiske forudsætninger, som fremskrivningerne bygger på.

2. Medlemsstaterne underretter senest den 31. december ...* Kommissionen om de programmer,

de har udarbejdet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 og 2.

Medlemsstaterne underretter senest den 31. december ...** Kommissionen om de ajourførte pro-

grammer, de har udarbejdet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3.

                                                
* Et år efter direktivets ikrafttræden.
** Fem år efter direktivets ikrafttræden.
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3. Kommissionen sender de andre medlemsstater de nationale programmer, den har modtaget,

senest en måned efter modtagelsen heraf.

4. Kommissionen opstiller, efter proceduren i artikel 11, stk. 2, bestemmelser til sikring af, at de

nationale programmer indberettes på en sammenhængende og klar måde.

Artikel 9

Rapporter fra Kommissionen

1. I 2004 og 2008 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om frem-

skridtet med gennemførelsen af de nationale emissionslofter i bilag I og om, i hvilket omfang de

foreløbige miljømålsætninger i artikel 5 forventes at blive opfyldt i 2010. I disse rapporter indgår en

økonomisk vurdering, herunder omkostningseffektivitet, fordele, en vurdering af marginale om-

kostninger og fordele og de socioøkonomiske følger af gennemførelsen af emissionslofterne for be-

stemte medlemsstater og sektorer. De indeholder ligeledes en vurdering af begrænsningerne af dette

direktivs anvendelsesområde som fastsat i artikel 2 og en vurdering af, i hvilket omfang yderligere

emissionsreduktioner vil være nødvendige for at opfylde de foreløbige målsætninger i artikel 5.

Rapporterne skal tage hensyn til medlemsstaternes rapporter i henhold til artikel 8, stk. 1 og 2, og til

bl.a.:

a) al ny fællesskabslovgivning, som måtte blive vedtaget, og som fastsætter emissionsgrænser

og produktstandarder for relevante emissionskilder
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b) udviklingen for så vidt angår den bedste tilgængelige teknik inden for rammerne af udveks-

lingen af oplysninger i medfør af artikel 16 i direktiv 96/61/EF

c) målene for emissionsreduktion for 2008 vedrørende svovldioxidemissioner og nitrogenoxi-

demissioner fra store fyringsanlæg, som medlemsstaterne indberetter i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2000/.../EF af ... om begrænsning af visse luftforurenende

emissioner fra store fyringsanlæg1

d) emissionsreduktioner i tredjelande og tilsagn om reduktioner fra tredjelande med særlig vægt

på de foranstaltninger, der skal træffes i ansøgerlandene, samt muligheden for yderligere

emissionsreduktioner i Fællesskabets naboregioner

e) al ny fællesskabslovgivning og alle nye internationale regler om emissioner fra skibe og luft-

fartøjer

f) udviklingen inden for transportsektoren og alle yderligere tiltag til kontrol af transportemissi-

oner

g) udviklingen på landbrugsområdet, nye fremskrivninger over husdyrbestanden og forbedring

af metoderne til emissionsreduktion i landbrugssektoren

h) enhver større ændring af markedet for energiforsyning i en medlemsstat og nye prognoser ba-

seret på de foranstaltninger medlemsstaterne har truffet for at efterleve deres internationale

forpligtelser med hensyn til klimaændringer

                                                
1 Se s.     i denne EFT.
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i) vurdering af nuværende og forventede overskridelser af kritiske belastninger og WHO's vej-

ledende værdier for  ozon ved jordoverfladen

j) muligheden for fastsættelse af en foreslået foreløbig målsætning for mindskelse af eutrofie-

ring af jordbunden

k) nye tekniske og videnskabelige data, herunder en vurdering af usikkerheden med hensyn til:

i) de nationale emissionsregistre

ii) reference-input-data

iii) kendskab til de forurenende stoffers grænseoverskridende bevægelser og deposition

iv) kritiske belastninger og niveauer

v) den anvendte model

samt en vurdering af den deraf følgende usikkerhed ved de nationale emissionslofter, som er

nødvendige for opfyldelsen af målsætningerne i artikel 5

l) nødvendigheden af at undgå uforholdsmæssigt store udgifter for de enkelte medlemsstater
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m) sammenligning af modelberegninger med observationer af forsuring, eutrofiering og ozon ved

jordoverfladen med henblik på at forbedre modellerne.

2. I 2012 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om overholdelsen

af lofterne i bilag I og om fremskridtene i forhold til de foreløbige miljømålsætninger i artikel 5. I

rapporten tages der hensyn til medlemsstaternes rapporter i henhold til artikel 8, stk. 1 og 2, og til

de faktorer, der er opført i stk. 1, litra a)-m), i nærværende artikel.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede rapporter skal tage hensyn til de i stk. 1 anførte faktorer. På bag-

grund af disse faktorer og de fremskridt, som er gjort for at nå emissionslofterne i 2010, og på bag-

grund af en vurdering af de videnskabelige og tekniske fremskridt samt situationen vedrørende

overskridelser af kritiske belastninger og niveauer og WHO's retningslinjer for luftkvaliteten foreta-

ger Kommissionen yderligere undersøgelser af de anslåede omkostninger og den anslåede nytte-

værdi af emissionslofter. Med henblik på at undgå konkurrenceforvridning, og uden at det berører

artikel 18 i direktiv 96/61/EF, skal Kommissionen yderligere undersøge behovet for at udvikle har-

moniserede fællesskabsforanstaltninger inden for de mest relevante økonomiske sektorer og pro-

dukter, der bidrager til forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen under hensyntagen til

balancen mellem fordele og omkostninger. Disse rapporter ledsages, når det er  passende, af forslag

til ændring af lofterne i bilag I, til ændring af de foreløbige miljømålsætninger i artikel 5, til foran-

staltninger, der kan sikre, at lofterne overholdes, samt til eventuelle yderligere emissionsreduktio-

ner.
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Artikel 10

Samarbejde med tredjelande

For at fremme opfyldelsen af det i artikel 1 anførte formål indleder Kommissionen og i givet fald

medlemsstaterne, jf. dog traktatens artikel 300, bilateralt og multilateralt samarbejde med tredje-

lande og relevante internationale organisationer, såsom FN's Økonomiske Kommission for Europa

(UNECE), Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) og Organisationen for International Civil

Luftfart (ICAO), bl.a. gennem udveksling af oplysninger, om teknisk og videnskabelig forskning og

udvikling, og som tager sigte på en forbedring af grundlaget for at fremme emissionsreduktioner.

Artikel 11

Udvalg

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 12 i direktiv 96/62/EF (i det føl-

gende benævnt "udvalget").

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

Fristen i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
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Artikel 12

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af de natio-

nale bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af nærværende direktiv. Sanktionerne skal

være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have præventiv virkning.

Artikel 13

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at ef-

terkomme dette direktiv inden den ...*. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller

skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen

fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter,

som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

                                                
* 12 måneder efter direktivets ikrafttræden.
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Artikel 14

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 15

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG I

Nationale emissionslofter for SO2, NOx, VOC og NH3,

der skal nås inden 20101

Land
SO2

Kilotons
NOx

Kilotons
VOC

Kilotons
NH3

Kilotons
Østrig 39 103 159 66

Belgien 99 176 139 74

Danmark 55 127 85 69

Finland 110 170 130 31

Frankrig 375 810 1 050 780

Tyskland 520 1 051 995 550

Grækenland 523 344 261 73

Irland 42 65 55 116

Italien 475 990 1 159 419

Luxembourg 4 11 9 7

Nederlandene 50 260 185 128

Portugal 160 250 180 90

Spanien 746 847 662 353

Sverige 67 148 241 57

UK 585 1 167 1 200 297

EU15 3 850 6 519 6 510 3 110

________________________

                                                
1 De nationale emissionslofter tager sigte på stort set at opfylde de foreløbige

miljømålsætninger, der er omhandlet i artikel 5. Det forventes, at opfyldelsen af disse
målsætninger vil resultere i en reduktion af eutrofieringen af jordbunden, således at det
fællesskabsareal, hvor depositionerne af næringsstofnitrogen overskrider de kritiske
belastninger, vil blive mindsket med omkring 30% i forhold til situationen i 1990.
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BILAG II

Metoder til udarbejdelse af emissionsopgørelser og -fremskrivninger

Medlemsstaterne opstiller emissionsopgørelser og -fremskrivninger efter de metoder, der er aner-

kendt inden for rammerne af konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store af-

stande, og skal ved udarbejdelsen af disse opgørelser og fremskrivninger anvende den fælles

EMEP/CORINAIR*-vejledning.

________________________

                                                
* Det Europæiske Miljøagenturs opgørelse over luftforurenende emissioner.
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I. Indledning

1. Den 14. juli 1999 forelagde Kommissionen  Rådet sit forslag til Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer1. Forslaget

byggede på traktatens artikel 175, stk. 1.

2. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 15. marts 2000.2

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 8. december 1999.3

Regionsudvalget afgav udtalelse den 14. juni 2000.4

3. Den 7. november 2000 vedtog Rådet sin fælles holdning5 i overensstemmelse med trak-

tatens artikel 251, stk. 2.

II. Formål

Direktivets formål er at begrænse emissionerne af forsurende og eutrofierende forurenings-

stoffer og ozonprækursorer for at forbedre beskyttelsen inden for Fællesskabet af miljøet og

menneskers sundhed. I forslaget fastsættes øvre grænser for hver medlemsstat for de samlede

årlige emissioner af de fire forureningstoffer, der er er ansvarlige for forsuring, eutrofiering og

ozonforurening ved jordoverfladen. Disse grænser eller lofter skal overholdes senest i 2010.

De relevante forureningsstoffer er svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx), flygtige organi-

ske forbindelser (VOC) og ammoniak (NH3).

                                                
1 EFT C 56 af 29.2.2000, s. 34.
2 EFT C
3 EFT C 51 af 23.2.2000, s. 11.
4 EFT C
5 EFT C
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I forslaget stilles der krav om, at medlemsstaterne udarbejder nationale programmer, som vil

hjælpe dem med at nå de krævede emissionsreduktioner, men de nærmere enkeltheder i de

specifikke politikker og foranstaltninger, der skal anvendes, overlades til medlemsstaterne.

Der stilles også krav om, at medlemsstaterne udarbejder og årligt ajourfører nationale emissi-

onsopgørelser og -fremskrivninger for 2010 for de fire forureningsstoffer. Kommissionen skal

både i 2004 og 2008 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om fremskridtet med

gennemførelsen af de nationale emissionslofter og om, i hvilket omfang de foreløbige mil-

jømålsætninger i forslaget forventes at blive opfyldt i 2010.

III. Analyse af den fælles holdning

1. Generelt

I Rådets fælles holdning bevares den fremgangsmåde, som Kommissionen foreslår, men

i overensstemmelse med et af Europa-Parlamentets ændringer (nr. 9) flyttes de foreslå-

ede foreløbige miljømålsætninger fra et bilag til forslagets artikel 5. Ændringerne i for-

slagets bilag I, der opregner de foreslåede emissionslofter, der skal nås inden 2010, af-

spejler medlemsstaternes opfattelse, nemlig at de på nuværende tidspunkt er ude af

stand til forpligte sig for så vidt angår det niveau for lofterne, som Kommissionen fore-

slår. Nogle af disse tal går dog noget længere end de tal, som medlemsstaterne indvilli-

gede i, da de undertegnede Göteborg-protokollen til UNECE- konvention om grænse-

overskridende luftforurening over store afstande angående begrænsning af forsuring,

eutrofiering og ozondannelse ved jordoverfladen. Tilføjelserne til og omformuleringen

af artikel 9 viser også, at medlemsstaterne agter at foretage en gennemgribende revision

af disse tal i 2004 på grundlag af de nye oplysninger, som de råder over på det tids-

punkt.
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2. Godkendte ændringer fra Europa-Parlamentet

Rådet har vedtaget 8 af Europa-Parlamentets ændringer, der fuldt ud eller delvist blev

accepteret af Kommissionen.

3. De vigtigste fornyelser, som Rådet har indført

I artikel 5 indføjes de foreløbige miljømålsætninger fra forslagets bilag II.

Artikel 9 er blevet omstruktureret og omformuleret for at tage hensyn til Parlamentets

ændringer og for at gøre det klart, at ethvert behov for at tage lofterne op til fornyet

vurdering vil blive overvejet på baggrund af fremskridtene i retning af opfyldelse af de

foreløbige miljømålsætninger. Der vil også blive taget hensyn til for store omkostninger

for hver af de enkelte medlemsstater.

Artikel 10 henviser nu både til medlemsstaternes og Fællesskabets indsats i forbindelse

med internationalt samarbejde med tredjelande og relevante organisationer.

Artikel 11 er blevet ændret for at afspejle de ny udvalgsprocedurer.

I bilag I henvises nu til det forventede resultat af opfyldelse af emissionslofterne for så

vidt angår eutrofiering af jordbunden.

________________________
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1999/0067 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

RÅDETS FÆLLES HOLDNING MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-
PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM NATIONALE

EMISSIONSLOFTER FOR VISSE LUFTFORURENENDE STOFFER

1. BAGGRUND

– Forslaget blev forelagt for Europa-Parlamentet og Rådet den 14. juli 1999
(KOM(1999)125 endelig - 1999/0067(COD))

– Europa-Parlamentet afgav udtalelse ved førstebehandlingen den 15. marts 2000

– Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtogsin udtalelse den 15. november 1999

– Regionsudvalget vedtog sin udtalelse den 14. juni 2000

– Vedtagelse af den fælles holdning: den 7. November 2000

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Kommissionens direktivforslag om nationale emissionslofter vil sætte øvre grænser for hver
enkelt medlemsstat for de samlede emissioner i 2010 af de fire forurenende stoffer, der
forårsager forsuring. eutrofiering og ozonforurening ved jordens overflade, men overlader det
i stort omfang til medlemsstaterne af afgøre, hvilke foranstaltninger de vil træffe for at
imødekomme dem.

De emissionslofter Kommissionen foreslår, er opstillet med henblik på at nå de foreløbige
målsætninger for forsuring, der allerede er nået til enighed om i Rådet og Parlamentet, plus
foreslåede nye målsætninger for ozon på den for Fællesskabet som helhed mindst bekostelige
måde. De pågældende forurenende stoffer transporteres i store mængder tværs over nationale
grænser. Hver enkelt medlemsstat vil normalt ikke kunne opfylde målsætninger på deres eget
område udelukkende med nationale foranstaltninger.

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger

Rådet enedes om den fælles holdning som led i en pakke, der også omfattede enighed om
forslaget vedrørende store forbrændingsanlæg. I forbindelse med dette forslag accepterede det
miljømålsætningerne for forsuring og ozon, som Kommissionen havde foreslået, og 2010 som
frist for imødekommelse af disse målsætninger. Rådet enedes også om yderligere reduktioner
af emissioner, der går videre end dem, der er anført i UNECE-protokollen om forskellige
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forurenende stoffer med mange forskellige virkninger, der blev åbnet for undertegning i
november i Göteborg. De nationale emissionslofter i bilag I til den fælles holdning vil som
første skridt bringe Fællesskabet totredjedele af vejen til at imødekomme målsætningen for
forsuring og over halvvejs af vejen til at imødekomme sundhedsrelaterede målsætninger for
ozon. Rådet mente, at der skulle fjernes en række usikkerhedsmomenter, før byrden med at
fylde det resterende hul kunne fordeles optimalt. Heriblandt skal bemærkes udvidelsens
virkninger, den måde hvorpå medlemsstaterne vil gennemføre deres
klimaændringsforpligtelser og det omfang, hvori emissioner fra skibsfart måtte blive
reduceret. Der et planlagt en revurdering i 2004 med det sigte at nå til enighed om den videre
indsats, der vil blive nødvendig for at nå målsætningerne i 2010.

3.2. Parlamentets ændringsforslag, som Kommissionen accepterer fuldstændig eller
delvis, og som er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag 1, 2, 3, 8, 9, 11 (delvis), 25, 12, og 13

Den fælles holdning tager hensyn til Parlamentetsændringsforslag 1og 2 ved at indsætte en
ny betragtning (16), der henviser til behovet for at tage hensyn til virkningerne af eventuelle
fællesskabsbestemmelser om relevante emissionskilder, når direktivets gennemførelse tages
op til revision. Artikel 9, stk. 1 a) afspejler ligeledes dette. Betragtning 15 og artikel 9, stk. 3,
erklærer yderligere, at Kommissionen vil undersøge, om der er behov for yderligere
harmoniserede fællesskabsforanstaltninger for de mest relevante erhvervssektorer og
produkter, der bidrager til forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen.

Parlamentetsændringsforslag 3 om behovet for at tage hensyn til fremskridt i
tiltrædelseslandene er fuldt ud blevet indarbejdet i betragtning 13.

Ændringsforslag 8 om behovet for at tage hensyn til eventuelle ændringer i emissionslofter
er blevet indarbejdet i artikel 4, stk. 1, dog med andre ord.

Ændringsforslag 9, der flytter forslagets foreløbige miljømålsætninger fra bilag II i det
oprindelige forslag til artikel 5, er fuldt ud blevet indarbejdet. Definitioner, der tidligere var
fodnoter i bilag II, er blevet flyttet til artikel 3, punkt 1 og 2. Den tidligere fodnote til bilag II,
der henviste til eutrofiering, er blevet indarbejdet i en fodnote til bilag I.

De fleste af Parlamentetsændringsforslag om rapporter og gennemgang afspejles i den
fælles holdning. Hvad angårændringsforslag 11, henviser artikel 9, stk. 1 c), til
foranstaltninger i tiltrædelseslandene og eventuelle emissionsreduktioner i Fællesskabets
naboregioner; der er indsat en henvisning til emissioner fra fly i artikel 9, 1 d), nyt pkt. 9.1 ha)
om transport er blevet indsat som 9, 1 f.Ændringsforslag 25 om sammenligning mellem
modelresultater og målte data afspejles i artikel 9, 1 m). Den reviderede ordlyd af artikel 9,
stk. 3, tager hensyn tilændringsforslag 12(revision).

Der er blevet tilføjet en henvisning til ICAO i artikel 10 i overensstemmelse med
ændringsforslag 13.

3.3. Parlamentets ændringsforslag, som Kommissionen ikke kan acceptere og som
ikke er medtaget i den fælles holdning

Ændringsforslag 30, 6, 7, 11 (delvis).

Parlamentetsændringsforslag 30ville have sat datoer for imødekommelse af de langsigtede
målsætninger eller ingen overskridelse af de kritiske belastninger for forsuring og kritiske
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ozonniveauer. Der foreligger ingen prognoser for energianvendelse, økonomisk aktivitet eller
emissioner, der ville kunne muliggøre forudsigelser af, hvornår disse langsigtede
målsætninger måtte blive nået. Sådanne prognoser ville desuden skulle tage hensyn til
emissioner fra områder uden for Fællesskabet og endog uden for Europa. Disse emissioner vil
blive større og større, efterhånden som Fællesskabets egne emissioner mindskes, og øget
økonomisk aktivitet i andre områder kunne føre til en vækst i emissioner dér. Spørgsmålet
om, hvorvidt det er muligt at fastsætte en dato for imødekommelse af de langsigtede
målsætninger, vil bliver taget op igen i 2004, 2008 og 2012.

Ændringsforslag 6 ville have medregnet emissioner fra international skibsfart og fra
luftfartøjer, bortset fra start- og landingscyklus, i de nationale emissionslofter. Dette kunne
ikke accepteres, fordi sådanne emissioner ikke kan kontrolleres effektivt ved national indsats
og for en stor del heller ikke ved nogen fællesskabsindsats. De skal primært klares ved indsats
gennem Den Internationale Søfartsorganisation og Organisationen for International Civil
Luftfart. Siden Kommissionen vedtog sit forslag er der i IMO nået til enighed om at erklære
Nordsøen et svovldioxid-kontrolområde og kræve, at der anvendes brændstoffer med lavt
svovlindhold. Kommissionen overvejer i øjeblikket eventuelle virkninger af emissioner fra
skibsfart i Middelhavet og Sortehavet, og hvorvidt det er muligt at støtte en indsats i IMO
med foranstaltninger på EU-plan.

Ændringsforslag 7 ville ændre definitionen på "flygtige organiske forbindelser " til den
samme, som i direktivet om opløsningsmidler. Dette blev ikke accepteret af to grunde. For det
første er definitionen i Kommissionens forslag identisk med definitionen i Göteborg-
protokollen. Det er meget vigtigt, at disse to instrumenter forbliver teknisk kompatible. For det
andet er det ikke nødvendigt at specificere de organiske forbindelsers damptryk under
anvendelsesbetingelser i dette direktivforslag, eftersom det kun gælder for udendørsforhold. Det
var nødvendigt i direktivet om opløsningsmidler, da direktivet kræver måling af røggasser, der
kan være ekstremt varme og derfor kan indeholde fordampede stoffer, der ville være i fast form
under normale forhold.

Den del afændringsforslag 11, der ville fremskynde datoerne for rapporter om fremskridt med
et år til 2003 og 2007 og slutrapporten til 2011, blev ikke indarbejdet. Eftersom
medlemsstaterne ikke kan samle emissionsfortegnelser for et bestemt år, før efter det er
afsluttet, vil Kommissionen ikke have nogen oplysninger at rapportere på grundlag af, før de
datoer der er anført i det oprindelige forslag.

3.4. Forskelle mellem Kommissionens forslag og Rådets fælles holdning

De væsentligste forskelle mellem Kommissionens forslag og Rådets fælles holdning er i de
numeriske værdier for de nationale emissionslofter. Rådet har accepteret de foreløbige
miljømålsætninger for 2010, som de af Kommissionen foreslåede emissionslofter var udformet
til at opfylde. For så vidt angår emissionslofter mente Rådet imidlertid, at det var nødvendigt at
anvende en trinvis fremgangsmåde, hvor der kun forpligtes til emissionsreduktioner, som man
følte sig sikre på at nå og gøre det klart, at målet for revisionen i 2004 vil være at prøve at
udfylde hullet på baggrund af de yderligere oplysninger, der vil foreligge til den tid.

Rådet har erstattet betegnelsen ”troposfærisk ozon” med udtrykket ”ozon ved jordoverfladen”.

Artikel 11 , den omhandler komitologi er blevet revideret for at bringe den på linje med
Beslutning 1999/468/EF.
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3.5. Nye bestemmelser indført af Rådet

Betragtninger

Betragtningerne er blevet omorganiseret og revideret for at afspejle den trinvise fremgangsmåde
til at nå de foreløbige miljømålsætninger. Der er blevet tilføjet nye betragtninger, bl.a. med
bemærkningen om at alle medlemsstaterne har undertegnet Göteborg-protokollen, og at
foranstaltninger bør tage hensyn til behovet for at undgå overdrevne omkostninger for de
enkelte medlemsstater.

Artikel 9

Denne artikel er blevet skrevet om for at tydeliggøre, at hovedformålet med revurderingerne i
2004 og 2008 vil være at undersøge, om der er et hul mellem det, der måtte nås ved
gennemførelse af emissionslofterne, og opfyldelse af miljømålsætningerne, og i givet fald finde
måder til at udfylde hullet.

Kommissionen er enig i disse ændringer.

4. KONKLUSIONER

Kommissionen kan acceptere den fælles holdning, der blev enstemmigt vedtaget af Rådet.

Kommissionen finder, at Rådets forpligtelse om at imødekomme de foreløbige målsætninger i
forslaget i 2010 er blevet tydeligt signaleret med dets godkendelse af Parlamentets
ændringsforslag om at flytte dem fra bilaget til artikel 5. Kommissionen erkender, at der er
betydelige usikkerhedsmomenter, der har følger for emissionslofterne, og at medlemsstaterne
har gjort betydelige bestræbelser siden aftalen om Göteborg-protokollen for at finde ud af, om
de kunne forpligte sig til yderligere emissionsreduktioner i forbindelse med dette forslag. Der er
indgået yderligere forpligtelser, men omfattende usikkerhedsmomenter gør det stadig vanskeligt
for medlemsstaterne at se hele forløbet frem til 2010 i øjeblikket. Blandt de største
usikkerhedsmomenter er de nye energiscenarier, dom medlemsstaterne ikke kan beregne før de
afgør, hvordan de vil gennemføre deres Kyoto-forpligtelser, og udvidelsesprocessen, der vil
kunne ændre den optimale løsning for byrdefordelingen for begrænsning af forsuring og ozon i
Fællesskabet. Hensynstagen til fremskridt desangående og på andre områder og om nødvendigt
omfordeling af byrderne var hele tiden målet med revurderingerne i 2004 og 2008, som
oprindelig foreslået af Kommissionen. Kommissionen mener, at omskrivning af og tilføjelserne
til artikel 9 tager hensyn til Rådets trinvise fremgangsmåde for emissionslofter og underbygger
bestemmelserne om revurdering. Kommissionen nærer stadig tillid til, at forslagets foreløbige
miljømålsætninger vil kunne imødekommes i 2010.


