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1. INDLEDNING
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle
emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)1 har til formål at forebygge
og bekæmpe forurening af luft, vand og jord, der skyldes emissioner fra industrianlæg.
I henhold til artikel 48, stk. 5, og artikel 74 i direktiv 2010/75/EU tillægges Kommissionen
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at
(i)

(ii)

fastsætte en dato, fra hvilken der skal foretages kontinuerlige målinger af
emissioner til luften af visse forurenende stoffer
og
ajourføre en række metoder, der er omhandlet i bilagene, til
emissionsovervågning og vurdering af overholdelsen med henblik på tilpasning til
den videnskabelige og tekniske udvikling.

2. RETSGRUNDLAG
I henhold til artikel 76, stk. 1, i direktiv 2010/75/EU skal Kommissionen aflægge rapport om
udøvelsen af beføjelsen til at vedtage de relevante delegerede retsakter, der er omhandlet i
artikel 48, stk. 5, og artikel 74.
I henhold til denne bestemmelse tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede
retsakter for en periode på fem år fra den 6. januar 2011, som automatisk forlænges for
perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet tilbagekalder
beføjelsen i henhold til direktivets artikel 77.
I henhold til artikel 76, stk. 1, skal Kommissionen udarbejde en rapport vedrørende
delegationen af beføjelser senest seks måneder inden udløbet af femårsperioden.
Kommissionen forelagde derfor den første rapport den 12. juni 2015, der dækker
femårsperioden fra 6. januar 2011 til 5. januar 2016. Eftersom delegationen af beføjelser ikke
blev tilbagekaldt i henhold til artikel 77, begyndte den anden bemyndigelsesperiode på fem år
den 6. januar 2016 til 5. januar 2021.
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I overensstemmelse hermed og i henhold til artikel 76, stk. 1, dækker denne rapport denne
anden femårsperiode.

3. UDØVELSE AF DELEGEREDE BEFØJELSER
Udøvelsen af beføjelsen blev anset for at være nødvendig for at supplere eller tilpasse en
række bestemmelser i direktivet til eventuelle tekniske og videnskabelige fremskridt.
Kommissionen oplyser, at den endnu ikke har vedtaget relevante delegerede retsakter.
Selv om måleteknikker og standarder for kontinuerlige målinger af emissioner til luften, jf.
artikel 48 i direktiv 2010/75/EU, stadig er under udvikling, er der ikke sket nogen
videnskabelig eller teknisk udvikling af metoder til emissionsovervågning og vurdering af
overholdelsen, jf. bilag V-VII i nævnte direktiv.
Årsagerne til den manglende udvikling er:
(i)
(ii)

manglende europæiske standarder (EN) for teknikker til kontinuerlig måling af
emissioner af tungmetaller, dioxiner og furaner til luften (artikel 48, stk. 5) og
manglende væsentlige fremskridt i revisionen af de eksisterende EN-standarder
for andre forurenende stoffer, der er omfattet af direktivet (artikel 74).

Kommissionen har derfor ikke været i stand til at vedtage delegerede retsakter med henblik
på at fastsætte en dato, fra hvilken de kontinuerlige målinger af de relevante emissioner skal
foretages, og tilpasse de relevante dele af bilag V, VI eller VII til direktiv 2010/75/EU.
4. KONKLUSION
Kommissionen har ikke udøvet de delegerede beføjelser, den er tillagt i henhold til direktiv
2010/75/EU, i løbet af de seneste fem år.
Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at tage denne rapport til
efterretning.
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