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Muu asiaMnrovvvvom ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozonUtgiven i Helsingfors den 7 oktober 2019
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Statsrådets förordning
om ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöver-

skridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och 
marknära ozon

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Den i Genève den 4 maj 2012 med parternas beslut 2012/2 gjorda ändringen i 1999 års

protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar
(FördrS 15/1983) angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon
(FördrS 40/2005) träder i kraft den 7 oktober 2019 enligt vad som har avtalats.

Ändringen av protokollet har godkänts av republikens president den 1 december 2017.
Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare den
7 december 2017.

2 §
Bestämmelserna i ändringen av protokollet ska gälla som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 7 oktober 2019.
Ålands lagting har gett sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet.

Helsingfors den 26 september 2019

 Inrikesminister Maria Ohisalo

Lagstiftningsråd Charlotta von Troil
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BESLUT 2012/2 
 
OM ÄNDRING AV TEXTEN I OCH BI-
LAGORNA II–IX TILL 
1999 ÅRS PROTOKOLL ANGÅENDE 
MINSKNING AV FÖRSURNING, ÖVER-
GÖDNING OCH MARKNÄRA OZON 
OCH TILLÄGG AV NYA BILAGORNA X 
OCH XI 
 

Artikel 1 

Ändring 

 
Parterna i 1999 års protokoll angående 

minskning av försurning, övergödning och 
marknära ozon, församlade vid det verkstäl-
lande organets trettionde möte, beslutar att 
ändra 1999 års protokoll angående minskning 
av försurning, övergödning och marknära 
ozon (Göteborgsprotokollet) till konvention-
en om långväga gränsöverskridande luftför-
oreningar i enlighet med bilagan till detta be-
slut. 

 
 
 

 
Artikel 2 

Förhållande till Göteborgsprotokollet 

Ingen stat eller organisation för regional 
ekonomisk integration får deponera ett god-
tagandeinstrument för detta ändringsdoku-
ment såvida den inte tidigare, eller samtidigt, 
har deponerat ett ratifikations-, godtagande-, 

godkännande- eller anslutningsinstrument 
för Göteborgsprotokollet. 

 
Artikel 3 

Ikraftträdande 

Enligt artikel 13.3 i Göteborgsprotokollet 
ska ändringen träda i kraft på den nittionde 
dagen efter den dag då två tredjedelar av par-

DECISION 2012/2  

AMENDMENT OF THE TEXT OF AND 
ANNEXES II TO IX TO THE 1999 PRO-
TOCOL TO ABATE ACIDIFICATION, 
EUTROPHICATION AND GROUND-
LEVEL OZONE AND THE ADDITION OF 
NEW ANNEXES X AND XI 

 
 

Article 1  

Amendment 

The Parties to the 1999 Protocol to Abate 
Acidification, Eutrophication and Ground-
level Ozone, meeting within the thirtieth ses-
sion of the Executive Body, 

Decide to amend the 1999 Protocol to 
Abate Acidification, Eutrophication and 
Ground-level Ozone (Gothenburg Protocol) 
to the Convention on Long-range Trans-
boundary Air Pollution as set out in the an-
nex to this decision. 
 
 
 
 

Article 2  

Relationship to the Gothenburg Protocol 

No State or regional economic integration 
organization may deposit an instrument of 
acceptance of this Amendment unless it has 
previously, or simultaneously, deposited an 
instrument of ratification, acceptance, ap-
proval or accession to the Gothenburg Proto-
col. 
 
 

Article 3  

Entry into force 

In accordance with article 13, paragraph 3, 
of the Gothenburg Protocol, this Amendment 
2



71/2019  
 

2

terna i Göteborgsprotokollet har deponerat 
sina godtagandeinstrument hos depositarien. 

 
 
 
 
Bilaga 
 
A. Ingress 
 
1. I ingressen andra stycket ska orden 

”flyktiga organiska föreningar och reduce-
rade kväveföreningar” ersättas med orden 
”flyktiga organiska föreningar, reducerade 
kväveföreningar och partiklar”. 

 
2. I ingressen tredje stycket ska orden ”och 

partiklar” införas efter ordet ”ozon”. 
 
3. I ingressen fjärde stycket ska orden 

”svavel och flyktiga organiska föreningar 
samt sekundära föroreningar såsom ozon” er-
sättas med ”svavel, flyktiga organiska före-
ningar, ammoniak och direkt utsläppta par-
tiklar, liksom sekundärt bildade föroreningar 
såsom ozon, partiklar”. 

 
4. Följande stycke ska läggas till mellan 

fjärde och femte styckena i ingressen: 
”som erkänner bedömningarna av veten-

skapliga rön från internationella organisat-
ioner som FN:s miljöprogram och Arktiska 
rådet om sidovinsterna för människors hälsa 
och klimatet med att minska sot och mark-
nära ozon, särskilt i Arktis och i de alpina 
regionerna,” 

 
 
5. Ingressens sjätte stycke ska ersättas med 

följande text: 
”som även erkänner att Kanada och För-

enta staterna agerar bilateralt för att hantera 
gränsöverskridande luftföroreningar inom 

ramen för avtalet mellan Kanada och 
Förenta staterna om luftkvalitet, som om-

fattar åtaganden från båda länderna om att 
minska utsläppen av svaveldioxid, kväveoxi-
der och flyktiga organiska föreningar, och att 
de två länderna överväger att införa åtagan-
den om att minska utsläppen av partiklar,” 

6. Ingressens sjunde stycke ska ersättas 
med följande text: 

”som vidare erkänner att Kanada har före-

shall enter into force on the ninetieth day af-
ter the date on which two thirds of the Parties 
to the Gothenburg Protocol have deposited 
with the Depositary their instruments of ac-
ceptance thereof. 
 
 
Annex 
 
A. Preamble 
 

1. In the second preambular paragraph, the 
words “volatile organic compounds and re-
duced nitrogen compounds” are replaced by 
the words “volatile organic compounds, re-
duced nitrogen compounds and particulate 
matter”. 

2. In the third preambular paragraph, the 
words “and particulate matter” are inserted 
after the word “ozone”. 

3. In the fourth preambular paragraph, the 
words “sulphur and volatile organic com-
pounds, as well as secondary pollutants such 
as ozone” are replaced by the words “sul-
phur, volatile organic compounds, ammonia 
and directly emitted particulate matter, as 
well as secondarily formed pollutants such as 
ozone, particulate matter”. 

4. The following preambular paragraph is 
added between the fourth and fifth preambu-
lar paragraphs: 

“Recognizing the assessments of scientific 
knowledge by international organizations, 
such as the United Nations Environment 
Programme, and by the Arctic Council, about 
the human health and climate co-benefits of 
reducing black carbon and ground-level 
ozone, particularly in the Arctic and in the 
Alpine regions,”. 

5. For the sixth preambular paragraph there 
is substituted: 

Recognizing also that Canada and the 
United States of America are bilaterally ad-
dressing cross-border air pollution under the 
Canada – United States Air Quality Agree-
ment, which includes commitments by both 
countries to reduce emissions of sulphur di-
oxide, nitrogen oxides and volatile organic 
compounds, and that the two countries are 
considering the inclusion of commitments to 
reduce emissions of particulate matter, 

6. For the seventh preambular paragraph 
there is substituted: 
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satt sig att minska utsläppen av svaveldioxid, 
kväveoxider, flyktiga organiska föreningar 

och partiklar för att uppfylla de kanadensiska 
kvalitetsnormerna för luftkvalitet och det 

nationella målet att minska försurningen, och 
att Förenta staterna har föresatt sig att ge-
nomföra program för att göra de minskningar 
i utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid, 
flyktiga organiska föreningar och partiklar 
som krävs för att uppfylla de nationella nor-
merna för luftkvalitet i fråga om ozon och 
partiklar, fortsätta framstegen med att minska 
försurning och övergödning samt förbättra 
sikten i nationalparker och tätortsområden,” 

 
 
 
7. Ingressens nionde och tionde stycken ska 

ersättas med följande stycken: 
”som beaktar de vetenskapliga rönen om 

hemisfärisk transport av luftföroreningar, på-
verkan av kvävets kretslopp och de eventu-
ella synergieffekterna och målkonflikterna 
mellan luftföroreningar och klimatföränd-
ring, som är medvetna om att utsläpp från 
sjöfarten och luftfarten bidrar väsentligt till 
skadliga effekter på människors hälsa och 
miljön och är viktiga frågor som behandlas 
av Internationella sjöfartsorganisationen och 
Internationella civila luftfartsorganisationen,” 

 
 
 
8. I ingressens femtonde stycke ska orden 

”ammoniak och flyktiga organiska förening-
ar” ersättas med orden ”ammoniak, flyktiga 
organiska föreningar och partiklar”. 

 
9. I ingressens nittonde stycke ska orden 

”och partiklar, inklusive sot,” införas efter 
orden 

”kväveföreningar”. 
10. Ingressens tjugonde och tjugoförsta 

stycken ska utgå. 
11. I ingressens tjugoandra stycke ska 
a) orden ”och ammoniak” ersättas med or-

den ”och reducerade kväveföreningar”, och 
 
 
b) orden ”inklusive dikväveoxid” ersättas 

med orden ”inklusive dikväveoxid och ni-
trathalter i ekosystem”. 

12. I ingressens tjugotredje stycke ska ordet 

Recognizing furthermore that Canada is 
committed to achieving reductions of sulphur 
dioxide, nitrogen oxides, volatile organic 
compounds and particulate matter to meet the 
Canadian Ambient Air Quality Standards for 
ozone and particulate matter and the national 
objective to reduce acidification, and that the 
United States is committed to the implemen-
tation of programmes to reduce emissions of 
nitrogen oxides, sulphur dioxide, volatile or-
ganic compounds and particulate matter nec-
essary to meet national ambient air quality 
standards for ozone and particulate matter, to 
make continued progress in reducing acidifi-
cation and eutrophication effects and to im-
prove visibility in national parks and urban 
areas alike, 

7. The ninth and tenth preambular para-
graphs are replaced by the following pream-
bular paragraphs: 

“Taking into account the scientific 
knowledge about the hemispheric transport 
of air pollution, the influence of the nitrogen 
cycle and the potential synergies with and 
trade-offs between air pollution and climate 
change, 

Aware that emissions from shipping and 
aviation contribute significantly to adverse 
effects on human health and the environment 
and are important issues under consideration 
by the International Maritime Organization 
and the International Civil Aviation Organi-
zation,”. 

8. In the fifteenth preambular paragraph, 
the words “ammonia and volatile organic 
compounds” are replaced by the words “am-
monia, volatile organic compounds and par-
ticulate matter”. 

9. In the nineteenth preambular paragraph, 
the words “and particulate matter, including 
black carbon,” are inserted after the words 
“nitrogen compounds”. 

10. The twentieth and twenty-first pream-
bular paragraphs are deleted. 

11. In the twenty-second preambular para-
graph: 

(a) The words “and ammonia” are replaced 
by the words “and reduced nitrogen com-
pounds”; and 

(b) The words “including nitrous oxide” 
are replaced by the words “, including nitrous 
oxide and nitrate levels in ecosystems,”. 

12. In the twenty-third preambular para-
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”troposfäriskt” ersättas med ordet ”mark-
nära”. 

 
B. Artikel 1 
 
1. Följande stycke ska läggas till efter 

punkt 1: 
1a. detta protokoll, protokollet och det här 

protokollet: 1999 års protokoll om att minska 
försurning, övergödning och marknära 

ozon, i dess uppdaterade version. 
 
2. Orden ”, uttryckt som ammoniak (NH3)” 

ska läggas till i slutet av punkt 9. 
3. Följande punkter ska införas efter punkt  
 
11a. partiklar eller PM: en luftförorening 

som består av en blandning av partiklar i luf-
ten. Dessa partiklar skiljer sig åt i fråga om 
fysiska egenskaper (t.ex. storlek och form) 
och kemisk sammansättning. Om inget annat 
anges ska alla hänvisningar till partiklar i 
detta protokoll avse partiklar med en aerody-
namisk diameter som är högst 10 mikrometer 
(μm) (PM10), inklusive partiklar med en 
aerodynamisk diameter som är högst 2,5 μm 
(PM2,5). 

11b. sot: kolhaltiga partiklar som absorbe-
rar ljus. 

11c. ozonbildande ämnen: kväveoxider, 
flyktiga organiska föreningar, metan och 
kolmonoxid. 

4. I punkt 13 ska orden ”eller flöden till re-
ceptorer” införas efter ordet ”atmosfären”. 

 
5. I punkt 15 ska orden ”flyktiga organiska 

föreningar eller ammoniak” ersättas med or-
den ”flyktiga organiska föreningar, ammo-
niak eller partiklar”. 

6. Punkt 16 ska ersättas med följande text: 
ny stationär källa: en stationär källa vars 

uppförande eller väsentliga modifiering på-
börjats efter utgången av ett år från och med 
dagen för ikraftträdande för en part i detta 
protokoll. En part får besluta att inte betrakta 
en stationär källa som en ny stationär källa 
om den redan var godkänd av de behöriga 
nationella myndigheterna vid tidpunkten för 
ikraftträdandet av protokollet för den parten 
och förutsatt att uppförandet eller den väsent-
liga modifieringen påbörjades inom fem år 
efter den dagen. De behöriga nationella myn-
digheterna avgör, med beaktande av sådana 

graph, the word “tropospheric” is replaced by 
the words “ground-level”. 
 
B. Article 1 
 

1. The following paragraph is added after 
paragraph 1: 

1 bis. The terms “this Protocol”, “the Pro-
tocol” and “the present Protocol” mean the 
1999 Protocol to Abate Acidification, Eu-
trophication and Ground-Level Ozone, as 
amended from time to time; 

2. The words “, expressed as ammonia 
(NH3)” are added at the end of paragraph 9. 

3. The following paragraphs are added after 
paragraph 11: 

11 bis. “Particulate matter” or “PM” is an 
air pollutant consisting of a mixture of parti-
cles suspended in the air. These particles dif-
fer in their physical properties (such as size 
and shape) and chemical composition. Unless 
otherwise stated, all references to particulate 
matter in the present Protocol refer to parti-
cles with an aerodynamic diameter equal to 
or less than 10 microns (μm) (PM10), includ-
ing those with an aerodynamic diameter 
equal to or less than 2.5 μm (PM2.5); 

11 ter. “Black carbon” means carbonaceous 
particulate matter that absorbs light; 

11 quater. “Ozone precursors” means ni-
trogen oxides, volatile organic compounds, 
methane and carbon monoxide; 

4. In paragraph 13, the words “or fluxes to 
receptors” are inserted after the word “at-
mosphere”. 

5. In paragraph 15, the words “volatile or-
ganic compounds or ammonia” are replaced 
by the words “volatile organic compounds, 
ammonia or particulate matter”. 

6. For paragraph 16 there is substituted: 
“New stationary source” means any sta-

tionary source of which the construction or 
substantial modification is commenced after 
the expiry of one year from the date of entry 
into force for a Party of the present Protocol. 
A Party may decide not to treat as a new sta-
tionary source any stationary source for 
which approval has already been given by the 
appropriate competent national authorities at 
the time of entry into force of the Protocol 
for that Party and provided that the construc-
tion or substantial modification is com-
menced within 5 years of that date. It shall be 
5
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faktorer som modifieringens miljömässiga 
nytta, om en modifiering ärväsentlig eller 
inte. 

 
 
 
 
C. Artikel 2 
 
1. I inledningen ska följande ändringar gö-

ras: 
a) Före orden ”Målet med detta protokoll” 

ska ”1.” införas. 
b) Orden ”ammoniak och flyktiga orga-

niska föreningar” ska ersättas med orden 
”ammoniak, flyktiga organiska föreningar 
och partiklar”. 

c) Orden ”och miljön” ska införas efter 
”människors hälsa”. 

d) Orden ”material och grödor” ska ersättas 
med orden ”material, grödor 

och klimatet på kort och lång sikt”. 
e) Ordet ”, partiklar” ska införas efter ordet 

”övergödning”. 
2. Orden ”och som tillåter återhämtning 

hos ekosystem” ska införas i slutet av led a. 
 
3. I led b ska orden ”och som tillåter åter-

hämtning hos ekosystem” läggas till i slutet 
av ledet [i den engelska versionen ska ordet 
”och” raderas efter semikolonet, detta berör 
inte den svenska versionen]. 

4. I led c ii ska orden ”den för hela Kanada 
gällande normen” ersättas med orden ”den 

kanadensiska luftkvalitetsnormen”. 
5. De nya leden d, e och f ska läggas till ef-

ter led c enligt följande: 
d) För partiklar: 
i) För parter inom EMEP:s geografiska 

räckvidd, de kritiska 
belastningsgränser för partiklar som anges i 

bilaga I. 
ii) För Kanada, den kanadensiska luftkvali-

tetsnormen för partiklar. 
iii) För Förenta staterna, den nationella 

luftkvalitetsnormen för partiklar. 
 
e) För parter inom EMEP:s geografiska 

räckvidd, de kritiska belastningsgränser för 
ammoniak som anges i bilaga I. 
f) För parter inom EMEP:s geografiska 

räckvidd, de godtagbara belastningsgränser 
för luftföroreningar för att skydda material 

a matter for the competent national authori-
ties to decide whether a modification is sub-
stantial or not, taking account of such factors 
as the environmental benefits of the modifi-
cation. 
 
 
C. Article 2 
 

1. In the chapeau: 
(a) Before the words “The objective of the 

present Protocol” is inserted “1.”; 
(b) The words “ammonia and volatile or-

ganic compounds” are replaced by the words 
“ammonia, volatile organic compounds and 
particulate matter”; 

(c) The words “and the environment” are 
inserted after “human health”; 

(d) The words “materials and crops” are 
replaced by the words “materials, crops and 
the climate in the short and long term”; and 

(e) The words “, particulate matter” are in-
serted after the word “eutrophication”. 

2. The words “, that allow ecosystem re-
covery” are inserted at the end of subpara-
graph (a). 

3. In subparagraph (b), the words “, that al-
low ecosystem recovery” are added at the 
end of the subparagraph and the word “and” 
is deleted after the semicolon. 

4. In subparagraph (c) (ii), the words “Can-
ada-wide Standard” are replaced by the 
words “Canadian Ambient Air Quality 
Standard”. 

5. New subparagraphs (d), (e) and (f) are 
added after subparagraph (c) as follows: 

(d) For particulate matter: 
(i) For Parties within the geographical 

scope of EMEP, the critical levels of particu-
late matter, as given in annex I; 

 
(ii) For Canada, the Canadian Ambient Air 

Quality Standards for particulate matter; and 
(iii) For the United States of America, the 

National Ambient Air Quality Standards for 
particulate matter; 

(e) For Parties within the geographical 
scope of EMEP, the critical levels of ammo-
nia, as given in annex I; and 

 
(f) For Parties within the geographical 

scope of EMEP, the acceptable levels of air 
pollutants to protect materials, as given in 
6
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som anges i bilaga I. 
6. En ny punkt 2 ska läggas till i slutet av 

artikel 2 enligt följande: 
”2. Ett ytterligare mål är att parterna när de 

vidtar åtgärder för att uppnå sina nationella 
mål för partiklar, i den utsträckning de an-

ser vara lämplig, prioriterar åtgärder för att 
minska utsläppen som också avsevärt mins-
kar mängden sot i syfte att främja människors 
hälsa och miljön och bidra till att mildra kli-
matförändringen på kort sikt.” 

 
 
 
D. Artikel 3 
 
1. Punkt 1 ska ändras på följande sätt: 
a) Ordet ”utsläppstak” i första raden ska er-

sättas med orden ”åtagande om 
utsläppsminskning”. 
b) Ordet ”taket” i andra raden ska ersättas 

med ordet ”åtagandet”. 
c) Meningen ”När åtgärder vidtas för att 

minska utsläppen av partiklar bör varje part 
sträva efter att göra minskningar inom de 

kategorier av källor som är kända för att 
släppa ut 

stora mängder sot, i den omfattning parten 
anser vara lämplig.” ska läggas till i slutet av 

stycket. 
2. I punkterna 2 och 3 ska orden ”V och 

VI” ersättas med orden ”V, VI och X”. 
3. Orden ”Om inte annat följer av punkter-

na 2a och 2b, [ska varje part]” ska införas i 
början av 

punkt 2. 
4. Nya punkter 2a och 2b ska införas enligt 

följande: 
2a. En part som redan var en part i detta 

protokoll före ikraftträdandet av en ändring 
som inför nya kategorier av utsläppskällor 

får tillämpa de gränsvärden som gäller för en 
”befintlig stationär källa” på de källor i en 

sådan ny kategori vars uppförande eller vä-
sentliga modifiering påbörjades före ut-
gången av ett år från och med dagen för 
ikraftträdandet av ändringen för den parten, 
såvida inte och fram till dess att denna källa 
genomgår en väsentlig modifiering. 

 
2b. En part som redan var en part i detta 

protokoll före ikraftträdandet av en ändring 
som inför nya gränsvärden som gäller för 

annex I. 
 
6. A new paragraph 2 is added at the end of 

article 2 as follows: 
2. A further objective is that Parties should, 

in implementing measures to achieve their 
national targets for particulate matter, give 
priority, to the extent they consider appropri-
ate, to emission reduction measures which al-
so significantly reduce black carbon in order 
to provide benefits for human health and the 
environment and to help mitigation of near-
term climate change. 
 
D. Article 3 
 

1. In paragraph 1: 
(a) The word “ceiling” in the first line is 

replaced by the words “reduction commit-
ment”; 

(b) The word “ceiling” in the second line is 
replaced by the word “commitment”; and 

(c) The words “In taking steps to reduce 
emissions of particulate matter, each Party 
should seek reductions from those source 
categories known to emit high amounts of 
black carbon, to the extent it considers ap-
propriate.” are added at the end of the para-
graph. 

 
2. In paragraphs 2 and 3, the words “V and 

VI” are replaced by the words “V, VI and 
X”. 

3. The words “Subject to paragraphs 2 bis 
and 2 ter,” are inserted at the beginning of 
paragraph 2. 

4. New paragraphs 2 bis and 2 ter are in-
serted as follows: 

2 bis. A Party that was already a Party to 
the present Protocol prior to entry into force 
of an amendment that introduces new source 
categories may apply the limit values appli-
cable to an "existing stationary source" to 
any source in such a new category the con-
struction or substantial modification of which 
is commenced before the expiry of one year 
from the date of entry into force of that 
amendment for that Party, unless and until 
that source later undergoes substantial modi-
fication. 

2 ter. A Party that was already a Party to 
the present Protocol prior to entry into force 
of an amendment that introduces new limit 
7
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en ”ny stationär källa” får fortsätta tillämpa 
de gränsvärden som gällde tidigare på de käl-
lor vars uppförande eller väsentliga modifie-
ring påbörjades före utgången av ett år från 
och med dagen för ikraftträdandet av änd-
ringen för den parten, såvida inte och fram 
till dess att denna källa genomgår en väsent-
lig modifiering. 

 
5. Punkt 4 ska utgå. 
6. Punkt 6 ska ersättas med följande text: 
Varje part bör tillämpa bästa tillgängliga 

teknik på mobila källor som omfattas av bi-
laga VIII och på varje stationär källa som 
omfattas av bilagorna IV, V, VI och X och, 
om den anser det vara lämpligt, åtgärder för 
att begränsa sot som komponent i partiklar, 
med beaktande av de riktlinjer som antagits 
av verkställande organet. 

7. Punkt 7 ska ersättas med följande text: 
Varje part ska, i den mån det är tekniskt 

och ekonomiskt genomförbart och med beak-
tande av kostnaderna och nyttan, inom de i 
bilaga VII angivna tidsramarna tillämpa de 
gränsvärden för produkters innehåll av flyk-
tiga organiska föreningar som anges i bilaga 
XI. 

8. Punkt 8 b ska ändras enligt följande: 
a) Orden ”riktlinjedokument V” och ”vid 

dess sjuttonde möte (beslut 1999/1), samt 
eventuella tillägg därtill” ska utgå. 
b) Följande mening ska läggas till i slutet 

av punkten: 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 

minskningar av ammoniakutsläpp från bety-
dande källor av ammoniak för den aktuella 
parten. 

9. I punkt 9 b ska orden ”ammoniak eller 
flyktiga organiska föreningar, som bidrar till 

försurning, övergödning eller ozonbild-
ning” ersättas med ”ammoniak, flyktiga or-
ganiska föreningar 

eller partiklar som bidrar till försurning, 
övergödning, ozonbildning eller förhöjda hal-
ter av partiklar”. 

 
 
 
10. I punkt 10 b ska orden ”svavel eller 

flyktiga organiska föreningar” ersättas med 
”svavel, 

flyktiga organiska föreningar eller partik-
lar”. 

values applicable to a “new stationary 
source” may continue to apply the previously 
applicable limit values to any source the con-
struction or substantial modification of which 
is commenced before the expiry of one year 
from the date of entry into force of that 
amendment for that Party, unless and until 
that source later undergoes substantial modi-
fication. 

5. Paragraph 4 is deleted. 
6. For paragraph 6 there is substituted: 
Each Party should apply best available 

techniques to mobile sources covered by an-
nex VIII and to each stationary source cov-
ered by annexes IV, V, VI and X, and, as it 
considers appropriate, measures to control 
black carbon as a component of particulate 
matter, taking into account guidance adopted 
by the Executive Body. 

 
7. For paragraph 7 there is substituted: 
Each Party shall, insofar as it is technically 

and economically feasible, and taking into 
consideration the costs and advantages, apply 
the limit values for VOC contents of products 
as identified in annex XI in accordance with 
the timescales specified in annex VII. 
 

8. In paragraph 8 (b): 
(a) The words “document V” and “at its 

seventeenth session (decision 1999/1) and 
any amendments thereto” are deleted; and 

 
 
 
(b) The following sentence is added at the 

end of the paragraph: 
Special attention should be given to reduc-

tions of ammonia emissions from significant 
sources of ammonia for that Party. 

9. In paragraph 9 (b), the words “ammonia 
and/or volatile organic compounds contrib-
uting to acidification, eutrophication or 
ozone formation” are replaced by the words 
“ammonia, volatile organic compounds 
and/or particulate matter contributing to acid-
ification, eutrophication, ozone formation or 
increased levels of particulate matter” 

10. In paragraph 10 (b), the words “sulphur 
and/or volatile organic compounds” are re-
placed by the words “sulphur, volatile organ-
ic compounds and/or particulate matter”. 

11. For paragraph 11 there is substituted 
8
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11. Punkt 11 ska ersättas med följande: 
Kanada och Förenta staterna ska vid ratifi-

kation, godtagande eller godkännande av el-
ler anslutning till detta protokoll eller den 
ändring som anges i beslut 2012/2 underrätta 

verkställande organet om sina respektive 
åtaganden i fråga om minskning av utsläpp 
av svavel, kväveoxider, flyktiga organiska 
föreningar och partiklar för att dessa automa-
tiskt ska införas i bilaga II. 

12. Följande nya punkter ska läggas till ef-
ter punkt 11: 

11a. Kanada ska också vid ratifikation, 
godtagande eller godkännande av eller an-
slutning till 

detta protokoll underrätta verkställande or-
ganet om relevanta gränsvärden för att dessa 

automatiskt ska införas i bilagorna IV, V, 
VI, VIII, X och XI. 

11b. Varje part ska utarbeta och upprätt-
hålla utsläppsinventeringar och prognoser för 
utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider, 
ammoniak och flyktiga organiska föreningar 
samt partiklar. Parter inom EMEP:s geogra-
fiska räckvidd ska använda de metoder som 
anges i de riktlinjer som tagits fram av 
EMEP:s styrande organ och antagits av par-
terna vid ett möte i verkställande organet. 
Parter i områden utanför EMEP:s geografiska 
räckvidd ska använda de metoder som ut-
vecklats genom verkställande organets ar-
betsplan som vägledning. 

11c. Varje part bör aktivt delta i program 
inom ramen för konventionen om luftförore-
ningars inverkan på människors hälsa och 
miljön. 

11d. För att kunna jämföra de totala nat-
ionella utsläppen med åtaganden om 

utsläppsminskningar som anges i punkt 1 
får en part använda ett förfarande som an-
getts i ett beslut i verkställande organet. Ett 
sådant förfarande ska innehålla bestämmelser 
om inlämning av verifierande underlag och 
om översynen av användningen av förfaran-
det. 

 
E. Artikel 3a 
 
1. En ny artikel 3a med följande lydelse ska 

läggas till: 
 
Artikel 3a 
Flexibla övergångsbestämmelser 

the following: 
Canada and the United States of America 

shall, upon ratification, acceptance or ap-
proval of, or accession to the present Proto-
col or the amendment contained in decision 
2012/2 submit to the Executive Body their 
respective emission reduction commitments 
with respect to sulphur, nitrogen oxides, vol-
atile organic compounds and particulate mat-
ter for automatic incorporation into annex II. 

12. New paragraphs are added after para-
graph 11 as follows: 

11 bis. Canada shall also upon ratification, 
acceptance or approval of, or accession to the 
present Protocol, submit to the Executive 
Body relevant limit values for automatic in-
corporation into annexes IV, V, VI, VIII, X 
and XI. 

11 ter. Each Party shall develop and main-
tain inventories and projections for the emis-
sions of sulphur dioxide, nitrogen oxides, 
ammonia, volatile organic compounds, and 
particulate matter. Parties within the geo-
graphic scope of EMEP shall use the meth-
odologies specified in guidelines prepared by 
the Steering Body of EMEP and adopted by 
the Parties at a session of the Executive 
Body. Parties in areas outside the geographic 
scope of EMEP shall use as guidance the 
methodologies developed through the work-
plan of the Executive Body. 

11 quater. Each Party should actively par-
ticipate in programmes under the Convention 
on the effects of air pollution on human 
health and the environment. 

 
11 quinquies. For the purposes of compar-

ing national emission totals with emission 
reduction commitments as set out in para-
graph 1, a Party may use a procedure speci-
fied in a decision of the Executive Body. 
Such a procedure shall include provisions on 
the submission of supporting documentation 
and on review of the use of the procedure. 
 
 
E. Article 3 bis 
 
 
1. A new article 3 bis is added as follows: 
 
Article 3 bis  
Flexible Transitional Arrangements 
9
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1. Utan hinder av artikel 3.2, 3.3, 3.5 och 

3.6 ska en part i konventionen som blir part i 
dettaprotokoll mellan den 1 januari 2013 och 
den 31 december 2019 få tillämpa flexibla 

övergångsbestämmelser för tillämpningen 
av gränsvärden som anges i bilagorna VI 
och/eller VIII enligt de villkor som anges i 
denna artikel. 

2. En part som väljer att tillämpa flexibla 
övergångsbestämmelser enligt denna artikel 
ska ange följande i sitt instrument för ratifi-
kation, godtagande eller godkännande av el-
ler anslutning till 

detta protokoll: 
a) De särskilda bestämmelser i bilagorna 

VI och/eller VIII för vilka parten väljer att 
tillämpa flexibla övergångsbestämmelser. 
b) En genomförandeplan med en tidsplan 

för ett fullständigt genomförande av de an-
givna bestämmelserna. 

3. En genomförandeplan enligt punkt 2 b 
ska minst innehålla bestämmelser om att 

gränsvärdena för nya och befintliga stat-
ionära källor som anges i tabellerna 1 och 5 i 
bilaga VI och tabellerna 1, 2, 3, 13 och 14 i 
bilaga VIII ska börja tillämpas senast åtta år 
efter det att detta 

protokoll har trätt i kraft för parten, eller 
den 31 december 2022, beroende på vilket 
som inträffar först. 

4. I inget fall får en parts tillämpning av 
eventuella gränsvärden för nya och befintliga 

stationära källor som anges i bilaga VI eller 
VIII skjutas upp längre än till den 

31 december 2030. 
5. En part som väljer att tillämpa flexibla 

övergångsbestämmelser enligt den här arti-
keln ska vart tredje år överlämna en rapport 
om sina framsteg med tillämpningen av bila-
gorna VI och/eller VIII till kommissionens 
sekretariatschef. Kommissionens sekretari-
atschef ska göra treårsrapporterna tillgäng-
liga för verkställande organet. 

 
F. Artikel 4 
 
1. I punkt 1 ska orden ”ammoniak och flyk-

tiga organiska föreningar” ersättas med 
”ammoniak, 

flyktiga organiska föreningar och partiklar, 
inklusive sot”. 

2. I punkt 1 a ska orden ”brännare med låga 

 
1. Notwithstanding article 3, paragraphs 2, 

3, 5 and 6, a Party to the Convention that be-
comes a Party to the present Protocol be-
tween January 1, 2013, and December 31, 
2019, may apply flexible transitional ar-
rangements for the implementation of limit 
values specified in annexes VI and/or VIII 
under the conditions specified in this article. 

 
2. Any Party electing to apply the flexible 

transitional arrangements under this article 
shall indicate in its instrument of ratification, 
acceptance or approval of or accession to the 
present Protocol the following: 

(a) the specific provisions of annex VI 
and/or VIII for which the Party is electing to 
apply flexible transitional arrangements; and 

(b) an implementation plan identifying a 
timetable for full implementation of the spec-
ified provisions. 

3. An implementation plan under paragraph 
2 (b) shall, at a minimum, provide for im-
plementation of the limit values for new and 
existing stationary sources specified in Ta-
bles 1 and 5 of annex VI and Tables 1, 2, 3, 
13 and 14 of annex VIII no later than eight 
years after entry into force of the present Pro-
tocol for the Party, or December 31, 2022, 
whichever is sooner. 
 

4. In no case may a Party’s implementation 
of any limit values for new and existing sta-
tionary sources specified in annex VI or an-
nex VIII be postponed past December 31, 
2030. 

5. A Party electing to apply the flexible 
transitional arrangements under this article 
shall provide the Executive Secretary of the 
Commission with a triennial report of its 
progress towards implementation of annex 
VI and/or annex VIII. The Executive Secre-
tary of the Commission will make such trien-
nial reports available to the Executive Body. 
 
F. Article 4 
 

1. In paragraph 1, the words “ammonia and 
volatile organic compounds” are replaced by 
the words “ammonia, volatile organic com-
pounds and particulate matter, including 
black carbon”. 

2. In paragraph 1 (a), the words “low emis-
10
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utsläpp och miljöanpassade jordbruksme-
toder”ersättas med orden ”brännare med låga 
utsläpp, miljöanpassade jordbruksmetoder 
och åtgärder som är 

kända för att minska utsläpp av sot som 
komponent i partiklar”. 

 
G. Artikel 5 
 
1. Punkt 1 a ska ändras enligt följande: 
a) Orden ”ammoniak och flyktiga orga-

niska föreningar” ska ersättas med ”ammo-
niak, flyktiga organiska föreningar och par-
tiklar, inklusive sot”. 

b) Orden ”nationella utsläppstaken eller” 
ska ersättas med ”åtaganden om 

utsläppsminskningar och”. 
 
2. Punkt 1 c ska ersättas med följande text: 
c) nivåer av marknära ozon och partiklar, 
 
3. I punkt 1 d ska ”6.” ersättas med ”6,”. 
 
4. En ny punkt 1 e med följande lydelse ska 

läggas till: 
e) de förbättringar av miljön och männi-

skors hälsa som är förknippade med att 
åtaganden om utsläppsminskningar för 

2020 och därefter uppfylls i enlighet med 
förteckningen i bilaga II. För länder inom 

EMEP:s geografiska räckvidd kommer 
information om sådana förbättringar att 

läggas fram i riktlinjer som antagits av 
verkställande organet. 
5. Punkt 2 e ska ändras enligt följande: 
a) Orden ”hälso- och miljöeffekter” ska er-

sättas med ”effekter för människors hälsa, 
miljö och klimat”. 
b) Orden ”minskning av” ska införas efter 

orden ”förknippade med”. 
 
 
 
H. Artikel 6 
 
1. I punkt 1 b ska orden ”ammoniak och 

flyktiga organiska föreningar” ersättas med 
”ammoniak, flyktiga organiska föreningar 

och partiklar”. 
2. I punkt 1 f ska orden ”riktlinjedokumen-

ten I–V” och ”vid dess sjuttonde möte 
(beslut 1999/1), samt eventuella ändringar 

därav” utgå. 

sion burners and good environmental practice 
in agriculture” are replaced by the words 
“low emission burners, good environmental 
practice in agriculture and measures that are 
known to mitigate emissions of black carbon 
as a component of particulate matter”. 
 
G. Article 5 
 

1. In paragraph 1 (a): 
(a) The words “ammonia and volatile or-

ganic compounds” are replaced by the words 
“ammonia, volatile organic compounds and 
particulate matter, including black carbon”; 
and 

(b) The words “national emission ceilings 
or” are replaced by the words “emission re-
duction commitments and”. 

2. For paragraph 1 (c) is substituted: 
(c) Levels of ground-level ozone and par-

ticulate matter; 
3. In paragraph 1 (d), “6.” is replaced by 

“6; and”. 
4. A new paragraph 1 (e) is added as fol-

lows: 
(e) The environmental and human health 

improvements associated with attaining 
emission reduction commitments for 2020 
and beyond as listed in annex II. For coun-
tries within the geographical scope of EMEP, 
information on such improvements will be 
presented in guidance adopted by the Execu-
tive Body. 

5. In paragraph 2 (e): 
(a) The words “Health and environmental” 

are replaced by the words “Human health, 
environmental and climate”; and 

(b) The words “reduction of” are inserted 
after the words “associated with”. 

 
 
 
 
H. Article 6 
 

1. In paragraph 1 (b), the words “ammonia 
and volatile organic compounds” are re-
placed by the words “ammonia, volatile or-
ganic compounds and particulate matter”. 

2. In paragraph 1 (f), the words “documents 
1 to V” and “at its seventeenth session (deci-
sion 1999/1) and any amendments thereto” 
are deleted. 
11
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3. I punkt 1 g ska orden ”riktlinjedokument 
VI” och ”vid sitt sjuttonde möte (beslut 
1999/1), samt eventuella ändringar därav” 
utgå. 

4. I punkt 1 h ska orden ”ammoniak och 
flyktiga organiska föreningar” ersättas med 
orden ”ammoniak, flyktiga organiska före-
ningar och partiklar”. 

5. Punkt 2 ska ersättas med följande text: 
Varje part ska insamla och kontinuerligt 

uppdatera information om 
a) koncentrationer och depositioner i om-

givningen av svavel- och kväveföreningar, 
b) koncentrationer i omgivningen av ozon, 

flyktiga organiska föreningar och partiklar, 
 
c) om möjligt, uppskattningar av expone-

ring för marknära ozon och partiklar. 
Varje part ska, om det är praktiskt möjligt, 

också samla in och bevara information om 
effekterna av alla dessa föroreningar på 

människors hälsa, land- och vattenekosy-
stem, material och klimat. Parter inom 
EMEP:s geografiska räckvidd bör använda 
de riktlinjer som antagits av verkställande 
organet. Parter utanför EMEP:s geografiska 
räckvidd bör använda de metoder som ut-
vecklats genom verkställande organets ar-
betsplan som vägledning. 

6. Följande punkt ska införas som punkt  
2a. Varje part bör, i den mån den finner 

lämpligt, också utarbeta och upprätthålla 
utsläppsinventeringar och prognoser för ut-

släpp av sot, med hjälp av riktlinjer som an-
tagits av verkställande organet. 

 
 
I. Artikel 7 
 
1. I punkt 1 a ii ska orden ”punkt 3” ersät-

tas med orden ”punkterna 3 och 7”. 
 
2. Inledningen i punkt 1 b ska ersättas med 

följande text: 
b) Varje part inom EMEP:s geografiska 

räckvidd ska genom kommissionens sekreta-
riatschef rapportera följande formation till 
EMEP i fråga om utsläpp av svaveldi-
oxid,kväveoxider, ammoniak och flyktiga 
organiska föreningar och partiklar, på grund-
val av de riktlinjer som utarbetats av EMEP:s 
styrande organ och som antagits av verkstäl-
lande organet: 

3. In paragraph 1 (g), the words “document 
VI” and “at its seventeenth session (decision 
1999/1) and any amendments thereto” are de-
leted. 

4. In paragraph 1 (h), the words “ammonia 
and volatile organic compounds” are re-
placed by the words “ammonia, volatile or-
ganic compounds and particulate matter”. 

5. For paragraph 2 is substituted: 
Each Party shall collect and maintain in-

formation on: 
(a) Ambient concentrations and depositions 

of sulphur and nitrogen compounds; 
(b) Ambient concentrations of ozone, vola-

tile organic compounds and particulate mat-
ter; and 

(c) If practicable, estimates of exposure to 
ground-level ozone and particulate matter. 

Each Party shall, if practicable, also collect 
and maintain information on the effects of all 
of these pollutants on human health, terrestri-
al and aquatic ecosystems, materials and the 
climate. Parties within the geographic scope 
of EMEP should use guidelines adopted by 
the Executive Body. Parties outside the geo-
graphic scope of EMEP should use as guid-
ance the methodologies developed through 
the workplan of the Executive Body. 
 

6. A new paragraph 2 bis is inserted as fol-
lows: 

2 bis. Each Party should, to the extent it 
considers appropriate, also develop and 
maintain inventories and projections for 
emissions of black carbon, using guidelines 
adopted by the Executive Body. 
 
I. Article 7 
 

1. In paragraph 1 (a) (ii), for the words 
“paragraph 3” are substituted the words “par-
agraphs 3 and 7”. 

2. For the chapeau of paragraph 1 (b) is 
substituted: 

(b) Each Party within the geographical 
scope of EMEP shall report to EMEP 
through the Executive Secretary of the 
Commission the following information for 
the emissions of sulphur dioxide, nitrogen 
oxides, ammonia, volatile organic com-
pounds and particulate matter, on the basis of 
guidelines prepared by the Steering Body of 
EMEP and adopted by the Executive Body: 
12
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3. I punkt 1 b i ska orden ”av svavel, kvä-
veoxider, ammoniak och flyktiga organiska 

föreningar” utgå. 
4. Punkt 1 b ii ska ändras enligt följande: 
a) Orden ”för varje ämne” ska utgå. 
 
b) Årtalet ”(1990)” ska ersättas med orden 

”det referensår som anges i bilaga II”. 
 
 
5. I punkt 1 b iii ska orden ”och gällande 

planer för minskning av dessa” utgå. 
 

6. Punkt 1 b iv ska ersättas med följande 
text: 

iv) En informativ inventeringsrapport med 
detaljerad information om rapporterade 

utsläppsinventeringar och utsläppsprogno-
ser. 

7. En ny punkt 1 ba med följande lydelse 
ska läggas till: 

ba) Varje part inom EMEP:s geografiska 
räckvidd bör genom kommissionens 

sekretariatschef rapportera tillgänglig in-
formation till verkställande organet om sina 
programför luftföroreningars inverkan på 
människors hälsa och miljön samt atmosfär-
övervakning ochatmosfärmodellering inom 
ramen för konventionen, i enlighet med rikt-
linjer som antagits av verkställande organ. 

8. Punkt 1 c ska ersättas med följande text: 
c) Parter i områden utanför EMEP:s geo-

grafiska räckvidd ska rapportera tillgänglig 
information om utsläppsnivåer, inbegripet 

för det referensår som anges i bilaga II och 
som är lämpligt för det geografiska område 
som omfattas av partens åtaganden om 

utsläppsminskningar. Parter i områden ut-
anför EMEP:s geografiska räckvidd bör 
lämna liknande information som den som 
anges i punkt 1ba, på begäran av verkstäl-
lande organet. 

9. Ett nytt led d ska läggas till efter punkt 1 
c enligt följande: 

d) Varje part bör dessutom, i förekom-
mande fall, rapportera sina utsläppsinvente-
ringar och prognoser för utsläpp av sot, i en-
lighet med de riktlinjer som antagits av verk-
ställande organet. 

10. Den inledande meningen till punkt 3 
ska ersättas med följande text: 

På begäran av och i enlighet med de tids-
ramar som fastställts av verkställande orga-

3. In paragraph 1 (b) (i), the words “of sul-
phur, nitrogen oxides, ammonia and volatile 
organic compounds” are deleted. 

 
4. In paragraph 1 (b) (ii): 
 
(a) The words “of each substance” are de-

leted; and 
(b) For the number “(1990)” is substituted 

the words “specified in annex II”. 
5. In paragraph 1 (b) (iii), the words “and 

current reduction plans” are deleted. 
6. For paragraph 1 (b) (iv) is substituted: 
(iv) An Informative Inventory Report con-

taining detailed information on reported 
emission inventories and emission projec-
tions; 

 
7. A new paragraph 1 (b bis) is added as fol-
lows: 

(b bis) Each Party within the geographical 
scope of EMEP should report available in-
formation to the Executive Body, through the 
Executive Secretary of the Commission, on 
its air pollution effects programmes on hu-
man health and the environment and atmos-
pheric monitoring and modelling pro-
grammes under the Convention, using guide-
lines adopted by the Executive Body; 
 

8. For paragraph 1 (c), there is substituted: 
(c) Parties in areas outside the geographical 

scope of EMEP shall report available infor-
mation on levels of emissions, including for 
the reference year specified in annex II and 
appropriate to the geographic area covered 
by its emission reduction commitments. Par-
ties in areas outside the geographic scope of 
EMEP should make available information 
similar to that specified in subparagraph (b 
bis), if requested to do so by the Executive 
Body. 
9. A new subparagraph (d) is added after 
subparagraph 1 (c) as follows: 
(d) Each Party should also report, where 
available, its emissions inventories and pro-
jections for emissions of black carbon, using 
guidelines adopted by the Executive Body. 
 

10. For the chapeau to paragraph 3, there is 
substituted: 

Upon the request of and in accordance with 
the timescales decided by the Executive 
13
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net, ska EMEP och andra underorgan förse 
det verkställande organet med nödvändig in-
formation om följande: 

11. I punkt 3 a ska orden ”partiklar inklu-
sive sot,” införas efter orden ”koncentration-
er av”. 

12. I punkt 3 b ska orden ”ozon och dess 
förelöpare.” ersättas med orden ”partiklar, 
marknära ozon och deras förelöpare,”. 

 
13. De nya leden c och d ska införas efter 

punkt 3 b enligt följande: 
c) Negativ inverkan på människors hälsa, 

naturliga ekosystem, material och grödor, 
inklusive samspelet med klimatförändring-

arna och miljön i samband med ämnen som 
omfattas av detta protokoll, och framstegen 
när det gäller att åstadkomma förbättringar 
för människors hälsa och miljön enligt be-
skrivningen i den vägledning som har anta-
gits av verkställande organet. 

d) Beräkning av kvävebudgetar, kväveupp-
tagning och kväveöverskott och 

förbättringar av dessa inom EMEP:s geo-
grafiska räckvidd, med hjälp av riktlinjer som 
antagits av verkställande organet. 

14. I punkt 3 ska den sista meningen utgå. 
 
15. I punkt 4 ska orden ”och partiklar” läg-

gas till i slutet av stycket. 
 
16. I punkt 5 ska orden ”faktiska ozonkon-

centrationerna och de kritiska nivåer för 
ozon” ersättasmed orden ”faktiska ozon- och 
partikelkoncentrationerna och de kritiska ni-
våer för ozon ochpartiklar”. 

 
17. En ny punkt 6 med följande lydelse ska 

läggas till: 
6. Trots vad som sägs i artikel 7.1 b får en 

part begära tillstånd från verkställande orga-
net att rapportera en begränsad inventering 
för ett visst förorenande ämne eller förore-
ningar om 

a) denna part inte sedan tidigare har rappor-
teringsskyldighet enligt detta protokoll 

eller andra protokoll för den aktuella för-
oreningen, och 

b) partens begränsade inventering omfattar 
minst alla stora punktkällor för 

föroreningen eller föroreningarna hos par-
ten eller en relevant PEMA. Verkställande 
organet ska bevilja en sådan begäran varje år 

Body, EMEP and other subsidiary bodies 
shall provide the Executive Body with rele-
vant information on: 

11. In paragraph 3 (a), the words “particu-
late matter including black carbon,” are in-
serted after the words “concentrations of”. 

12. In paragraph 3 (b), the words “ozone 
and its precursors.” are replaced by the words 
“particulate matter, ground-level ozone and 
their precursors;”. 

13. New subparagraphs (c) and (d) are in-
serted after subparagraph 3 (b) as follows: 

(c) Adverse effects on human health, natu-
ral ecosystems, materials and crops, includ-
ing interactions with climate change and the 
environment related to the substances cov-
ered by the present Protocol, and progress in 
achieving human health and environmental 
improvements as described in guidance 
adopted by the Executive Body; and 
 

(d) The calculation of nitrogen budgets, ni-
trogen use efficiency and nitrogen surpluses 
and their improvements within the geograph-
ical area of EMEP, using guidance adopted 
by the Executive Body. 

14. The final sentence of paragraph 3 is de-
leted. 

15. In paragraph 4, the words “and particu-
late matter” are added at the end of the para-
graph. 

16. In paragraph 5, the words “actual ozone 
concentrations and the critical levels of 
ozone” are replaced by the words “actual 
ozone and particulate matter concentrations 
and the critical levels of ozone and particu-
late matter”. 

17. A new paragraph 6 is added as follows: 
6. Notwithstanding article 7.1 (b), a Party 

may request the Executive Body for permis-
sion to report a limited inventory for a par-
ticular pollutant or pollutants if: 

 
(a) The Party did not previously have re-

porting obligations under the present Proto-
col or any other protocol for that pollutant; 
and 

(b) The limited inventory of the Party in-
cludes, at a minimum, all large point sources 
of the pollutant or pollutants within the Party 
or a relevant PEMA. 

The Executive Body shall grant such a re-
quest annually for up to five years after entry 
14
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för upp till fem år efter det att detta protokoll 
har trätt i kraft för en part, men i inget fall för 
rapportering av utsläpp för något år efter 
2019. En sådan begäran ska åtföljas av in-
formation om framstegen mot att utarbeta en 

mer fullständig inventering som en del av 
partens årliga rapportering. 

 
 
J. Artikel 8 
 
1. I led b ska ”partiklar, inklusive sot,” in-

föras efter orden ”sådana för”. 
 
2. I led c ska orden ”kväveoxider, ammo-

niak och flyktiga organiska föreningar” ersät-
tas med orden ”kväveföreningar, ammoniak 
och flyktiga organiska föreningar och partik-
lar, inklusive sot”. 

3. Efter led d ska ett nytt led da läggas till 
enligt följande: 

Ökad vetenskaplig förståelse av de potenti-
ella sidovinster för begränsning av klimatför-
ändring som är förknippade med potentiella 
minskningsscenarier för luftföroreningar 
(som metan, kolmonoxid och sot) som på-
verkar strålningsdrivningen (radiative for-
cing) och andra klimateffekter på kort sikt. 

4. I led e ska orden ”övergödning och foto-
kemiska föroreningar” ersättas med orden 

”övergödning, fotokemiska föroreningar 
och partiklar”. 

5. I led f ska orden ”ammoniak och flyktiga 
organiska föreningar” ersättas med orden 

”ammoniak, flyktiga organiska föreningar 
och andra förelöpare till ozon och partiklar”. 

6. Led g ska ändras på följande sätt: 
a) Orden ”kväve och flyktiga organiska 

föreningar” ska ersättas med orden ”kväve, 
flyktiga organiska föreningar och partik-

lar”. 
 
 
b) Orden ”inklusive deras bidrag till kon-

centrationen av partiklar,” ska utgå. 
 
c) Orden ”flyktiga organiska föreningar 

och troposfäriskt ozon” ska ersättas med 
”flyktiga organiska föreningar, partiklar 

och marknära ozon”. 
7. Led k ska ändras på följande sätt: 
a) Orden ”miljö och människors hälsa” ska 

ersättas med ”miljö, människors hälsa och 

into force of the present Protocol for a Party, 
but in no case for reporting of emissions for 
any year after 2019. Such a request will be 
accompanied by information on progress to-
ward developing a more complete inventory 
as part of the Party’s annual reporting. 
 
 
 
J. Article 8 
 

1. In paragraph (b), the words “particulate 
matter, including black carbon,” are inserted 
after the words “those on”. 

2. In paragraph (c), the words “nitrogen 
compounds and volatile organic compounds” 
are replaced by the words “nitrogen com-
pounds, volatile organic compounds and par-
ticulate matter, including black carbon”. 

3. After paragraph (d), a new paragraph (d 
bis) is added as follows: 

The improvement of the scientific under-
standing of the potential co-benefits for cli-
mate change mitigation associated with po-
tential reduction scenarios for air pollutants 
(such as methane, carbon monoxide and 
black carbon) which have near-term radiative 
forcing and other climate effects; 

4. In paragraph (e), the words “eutrophica-
tion and photochemical pollution” are re-
placed by the words “eutrophication, photo-
chemical pollution and particulate matter”. 

5. In paragraph (f), the words “ammonia 
and volatile organic compounds” are re-
placed by the words “ammonia, volatile or-
ganic compounds and other ozone precur-
sors, and particulate matter”. 

6. In paragraph (g): 
(a) The words “nitrogen and volatile organ-

ic compounds” are replaced by the words 
“nitrogen, volatile organic compounds and 
particulate matter”; 

 
(b) The words “including their contribution 

to concentrations of particulate matter,” are 
deleted; and 

(c) The words “volatile organic compounds 
and tropospheric ozone” are replaced by the 
words “volatile organic compounds, particu-
late matter and ground-level ozone”. 

7. In paragraph (k): 
(a) The words “environment and human 

health” are replaced by the words “environ-
15
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effekter på klimatet”. 
 
b) Orden ”ammoniak och flyktiga orga-

niska föreningar” ska ersättas med orden 
”ammoniak, flyktiga organiska föreningar 

och partiklar”. 
 
 
K. Artikel 10 
 
1. I punkt 1 ska orden ”svavel- och kväve-

föreningar” ersättas med orden ”svavel- och 
kväveföreningar och partiklar”. 
 
2. Punkt 2 b ska ändras enligt följande: 
a) Orden ”hälsoeffekter” ska ersättas med 

”effekter på människors hälsa, sidovinster 
för klimat”. 
b) Ordet ”partiklar” ska införas efter orden 

”vad gäller”. 
3. De nya punkterna 3 och 4 ska läggas till 

enligt följande: 
3. Verkställande organet ska i sina gransk-

ningar enligt denna artikel ta med en utvärde-
ring av åtgärder för att minska sotutsläppen 
senast vid det andra mötet i verkställande or-
ganet efter ikraftträdandet av den ändring 
som ingår i beslut 2012/2. 

4. Parterna ska senast vid det andra mötet i 
verkställande organet efter ikraftträdandet av 
den ändring som ingår i beslut 2012/2 utvär-
dera åtgärder för att begränsa utsläpp av am-
moniak och överväga behovet av att se över 
bilaga IX. 

 
 
 
 
L. Artikel 13 
 

Artikel 13 ska ersättas med följande: 
 
Artikel 13 
Justeringar 
 
1. Varje part i konventionen får föreslå att 

bilaga II till detta protokoll justeras så att 
partens 

namn läggs till, tillsammans med utsläpps-
nivåer, utsläppstak och utsläppsminskning i 
procent. 

2. Varje part får föreslå en justering av dess 
åtaganden om utsläppsminskningar som re-

ment, human health and the impacts on cli-
mate”; and 

(b) The words “ammonia and volatile or-
ganic compounds” are replaced by the words 
“ammonia, volatile organic compounds and 
particulate matter”. 
 
 
K. Article 10 
 

1. In paragraph 1, the words “sulphur and 
nitrogen compounds” are replaced by the 
words “sulphur, nitrogen compounds and 
particulate matter”. 

2. In paragraph 2 (b): 
 
(a) The words “health effects” are replaced 

by the words “human health effects, climate 
co-benefits”; and 

(b) The words “particulate matter,” are in-
serted after the words “related to”. 

3. New paragraphs 3 and 4 are added as 
follows: 

3. The Executive Body shall include in its 
reviews under this article an evaluation of 
mitigation measures for black carbon emis-
sions, no later than at the second session of 
the Executive Body after entry into force of 
the amendment contained in decision 2012/2. 

4. The Parties shall, no later than at the 
second session of the Executive Body after 
entry into force of the amendment contained 
in decision 2012/2, evaluate ammonia control 
measures and consider the need to revise an-
nex IX. 

 
 

 
L. Article 13 
 
For article 13 there shall be substituted: 
 
Article 13  
Adjustments 
 

1. Any Party to the Convention may pro-
pose an adjustment to annex II to the present 
Protocol to add to it its name, together with 
emission levels, emission ceilings and per-
centage emission reductions. 

2. Any Party may propose an adjustment of 
its emission reduction commitments already 
listed in annex II. Such a proposal must in-
16
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dan förtecknas i bilaga II. Ett sådant förslag 
måste innehålla kompletterande dokumentat-
ion, och ska ses över i enlighet med ett beslut 
i verkställande organet. Denna översyn ska 
göras innan förslaget diskuteras av parterna i 
enlighet med punkt 4. 

3. Varje part som har rätt att göra detta en-
ligt artikel 3.9 får föreslå en justering av bi-
laga III för att lägga till en eller flera PEMA 
eller göra förändringar i PEMA under dess 
jurisdiktion som förtecknas i den bilagan. 

4. Förslag till justeringar ska skriftligen 
lämnas till kommissionens sekretariatschef, 
som ska vidarebefordra dem till alla parter. 
Parterna ska diskutera de föreslagna juste-
ringarna vid nästa möte i verkställande orga-
net, förutsatt att förslagen har skickats ut av 
sekretariatschefen till parterna minst 90 dagar 
före mötet. 

 
5. Justeringar ska antas enhälligt av de par-

ter som är närvarande vid ett möte i verkstäl-
lande organet och ska träda i kraft för alla 
parter i detta protokoll den nittionde dagen 
efter den dag då kommissionens sekretariats-
chef underrättar dessa parter skriftligt om att 
justeringen har antagits. 

 
 
Artikel 13a  
Ändringar 
 
1. Varje part får föreslå ändringar i detta 

protokoll. 
2. Förslag till ändringar ska skriftligen till-

ställas kommissionens sekretariatschef, som 
ska vidarebefordra dem till alla parter. Par-
terna ska diskutera de föreslagna ändringarna 
vid nästa möte i verkställande organet, förut-
satt att förslagen har skickats ut av sekretari-
atschefen till parterna minst 90 dagar före 
mötet. 

 
3. Ändringar i detta protokoll, förutom änd-

ringar i bilagorna I och III, ska antas enhäl-
ligt av de parter som är närvarande vid ett 
möte i verkställande organet och ska träda i 
kraft för de parter som har godtagit dem den 
nittionde dagen efter den dag då två tredjede-
lar av de parter som var parter vid tidpunkten 
för antagandet har deponerat sina godtagan-
deinstrument hos depositarien. Ändringar ska 

träda i kraft för varje annan part den nitt-

clude supporting documentation, and shall be 
reviewed, as specified in a decision of the 
Executive Body. This review shall take place 
prior to the proposal being discussed by the 
Parties in accordance with paragraph 4. 

3. Any Party eligible under article 3, para-
graph 9, may propose an adjustment to annex 
III to add one or more PEMAs or make 
changes to a PEMA under its jurisdiction that 
is listed in that annex. 

 
4. Proposed adjustments shall be submitted 

in writing to the Executive Secretary of the 
Commission, who shall communicate them 
to all Parties. The Parties shall discuss the 
proposed adjustments at the next session of 
the Executive Body, provided that those pro-
posals have been circulated by the Executive 
Secretary to the Parties at least ninety days in 
advance. 

5. Adjustments shall be adopted by consen-
sus of the Parties present at a session of the 
Executive Body and shall become effective 
for all Parties to the present Protocol on the 
ninetieth day following the date on which the 
Executive Secretary of the Commission noti-
fies those Parties in writing of the adoption 
of the adjustment. 
 
Article 13 bis 
Amendments 
 

1. Any Party may propose amendments to 
the present Protocol. 

2. Proposed amendments shall be submit-
ted in writing to the Executive Secretary of 
the Commission, who shall communicate 
them to all Parties. The Parties shall discuss 
the proposed amendments at the next session 
of the Executive Body, provided that those 
proposals have been circulated by the Execu-
tive Secretary to the Parties at least ninety 
days in advance. 

3. Amendments to the present Protocol 
other than to annexes I and III shall be adopt-
ed by consensus of the Parties present at a 
session of the Executive Body, and shall en-
ter into force for the Parties which have ac-
cepted them on the ninetieth day after the 
date on which two thirds of those that were 
Parties at the time of their adoption have de-
posited with the Depositary their instruments 
of acceptance thereof. Amendments shall en-
17
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ionde dagen efter den dag då parten depone-
rade sitt godtagandeinstrument avseende 
dessa ändringar. 

 
4. Ändringar i bilagorna I och III ska antas 

enhälligt av de parter som är närvarande vid 
ett möte i verkställande organet. Etthundraåt-
tio dagar från den dag då kommissionens 
sekretariatschef meddelat ändringen till alla 
parter ska en sådan ändring träda i kraft för 
de parter som inte har lämnat en underrättelse 
till depositarien i enlighet med bestämmel-
serna i punkt 5, förutsatt att minst sexton 

parter inte har lämnat en sådan underrät-
telse. 

 
 
 
5. En part som inte kan godkänna en änd-

ring i bilagorna I eller III ska skriftligen un-
derrätta depositarien inom nittio dagar efter 
meddelandet om att ändringen antagits. De-
positarien ska utan dröjsmål underrätta samt-
liga parter om mottagandet av varje sådan 
underrättelse. En part får när som 

helst ersätta sin tidigare underrättelse med 
ett godtagande, och när ett godtagandein-
strument har deponerats hos depositarien ska 
ändringen i bilagan träda i kraft för parten. 

 
6. För de parter som har godtagit ändringen 

ska det förfarande som anges i punkt 7 ha fö-
reträde framför det förfarande som anges i 
punkt 3 med avseende på ändringar av bila-
gorna IV–XI. 

7. Ändringar i bilagorna IV–XI ska antas 
enhälligt av de parter som är närvarande vid 
ett möte i verkställande organet. Ett år från 
den dag då kommissionens sekretariatschef 
meddelat ändringen till alla parter ska en så-
dan ändring träda i kraft för de parter som 
inte har lämnat en underrättelse till deposita-
rien i enlighet med bestämmelserna i led a. 

 
 
 
a) En part som inte kan godkänna en änd-

ring i bilagorna IV–XI ska skriftligen under-
rätta depositarien detta inom ett år från dagen 
för meddelandet om att ändringen antagits. 
Depositarien ska utan dröjsmål underrätta 
samtliga parter om mottagandet av varje så-
dan underrättelse. En part får när som helst 

ter into force for any other Party on the nine-
tieth day after the date on which that Party 
has deposited its instrument of acceptance 
thereof. 

4. Amendments to annexes I and III to the 
present Protocol shall be adopted by consen-
sus of the Parties present at a session of the 
Executive Body. On the expiry of one hun-
dred and eighty days from the date of its 
communication to all Parties by the Execu-
tive Secretary of the Commission, an 
amendment to any such annex shall become 
effective for those Parties which have not 
submitted to the Depositary a notification in 
accordance with the provisions of paragraph 
5, provided that at least sixteen Parties have 
not submitted such a notification. 

5. Any Party that is unable to approve an 
amendment to annexes I and/or III, shall so 
notify the Depositary in writing within ninety 
days from the date of the communication of 
its adoption. The Depositary shall without 
delay notify all Parties of any such notifica-
tion received. A Party may at any time sub-
stitute an acceptance for its previous notifica-
tion and, upon deposit of an instrument of 
acceptance with the Depositary, the amend-
ment to such an annex shall become effective 
for that Party. 

6. For those Parties having accepted it, the 
procedure set out in paragraph 7 supersedes 
the procedure set out in paragraph 3 in re-
spect of amendments to annexes IV to XI. 

 
 
7. Amendments to annexes IV to XI shall 

be adopted by consensus of the Parties pre-
sent at a session of the Executive Body. On 
the expiry of one year from the date of its 
communication to all Parties by the Execu-
tive Secretary of the Commission, an 
amendment to any such annex shall become 
effective for those Parties which have not 
submitted to the Depositary a notification in 
accordance with the provisions of subpara-
graph (a): 

(a) Any Party that is unable to approve an 
amendment to annexes IV to XI shall so noti-
fy the Depositary in writing within one year 
from the date of the communication of its 
adoption. The Depositary shall without delay 
notify all Parties of any such notification re-
ceived. A Party may at any time substitute an 
18
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ersätta sin tidigare underrättelse med ett god-
tagande, och när ett godtagandeinstrument 
har deponerats hos depositarien ska ändring-
en i bilagan träda i kraft för parten- 

 
b) Ändringar av bilagorna IV–XI ska inte 

träda i kraft om sammanlagt minst sexton 
parter 

i) har lämnat in underrättelse i enlighet med 
bestämmelserna i led a, eller 

ii) inte har godtagit det förfarande som 
anges i denna punkt och ännu inte har 

deponerat sitt godtagandeinstrument i en-
lighet med bestämmelserna i punkt 3. 
 

 
M. Artikel 15 
 
En ny punkt 4 med följande lydelse ska 

läggas till: 
4. En stat eller en regional organisation för 

ekonomisk integration ska deklarera i sitt 
ratifikations-, godtagande-, godkännande- 

eller anslutningsinstrument om den inte avser 
attvara bunden av de förfaranden som anges i 
artikel 13a.7, vad gäller ändring av bilagorna 
IV–XI. 

 
N. Ny artikel 18a 
 
Följande nya artikel 18a ska införas efter 

artikel 18: 
 
Artikel 18a 
Uppsägning av protokoll 
 
När alla parter i något av följande protokoll 

har deponerat sina ratifikations-, godtagande-
, godkännande- eller anslutningsinstrument 
avseende detta protokoll hos depositarien i 
enlighet med 

artikel 15, ska det protokollet anses ha 
upphört att gälla: 

a) 1985 års Helsingforsprotokoll om be-
gränsning av utsläppen av svavelföroreningar 

eller dessas gränsöverskridande flöden med 
minst 30 procent. 

b) 1988 års Sofiaprotokoll om reglering av 
utsläppen av kväveoxider eller dessas 

gränsöverskridande flöden. 
c) 1991 års Genèveprotokoll om begräns-

ning av utsläpp av flyktiga organiska 
föreningar eller dessas gränsöverskridande 

acceptance for its previous notification and, 
upon deposit of an instrument of acceptance 
with the Depositary, the amendment to such 
an annex shall become effective for that Par-
ty; 

(b) Any amendment to annexes IV to XI 
shall not enter into force if an aggregate 
number of sixteen or more Parties have ei-
ther: 

(i) Submitted a notification in accordance 
with the provisions of subparagraph (a); or 

(ii) Not accepted the procedure set out in 
this paragraph and not yet deposited an in-
strument of acceptance in accordance with 
the provisions of paragraph 3. 
 
M. Article 15 
 

A new paragraph 4 is added as follows: 
 
4. A State or Regional Economic Integra-

tion Organisation shall declare in its instru-
ment of ratification, acceptance, approval or 
accession if it does not intend to be bound by 
the procedures set out in article 13bis, para-
graph 7, as regards the amendment of annex-
es IV – XI. 
 
N. New Article 18 bis 
 
A new Article 18 bis is added after Article 18 
as follows: 
 
Article 18 bis  
Termination of Protocols 
 

When all of the Parties to any of the fol-
lowing Protocols have deposited their in-
struments of ratification, acceptance, approv-
al of or accession to the present Protocol with 
the Depository in accordance with article 15, 
that Protocol shall be considered as terminat-
ed: 

(a) The 1985 Helsinki Protocol on the Re-
duction of Sulphur Emissions or their Trans-
boundary Fluxes by at least 30 per cent; 

(b) The 1988 Sofia Protocol concerning the 
Control of Emissions of Nitrogen Oxides or 
their Transboundary Fluxes; 

(c) The 1991 Geneva Protocol concerning 
the Control of Emissions of Volatile Organic  

Compounds or their Transboundary Fluxes; 
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flöden. 
d) 1994 års Osloprotokoll om ytterligare 

minskning av svavelutsläppen. 
 
 
O. Bilaga II 
 
Bilaga II ska ersättas med följande text: 
 
Åtaganden om utsläppsminskning 
 
1. De åtaganden om utsläppsminskning 

som anges i tabellerna nedan hänför sig till 
bestämmelserna i artikel 3.1 och 3.10 i 

detta protokoll. 
2. Tabell 1 innehåller utsläppstak för 

svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), 
mmoniak (NH3) och flyktiga organiska före-
ningar (VOC) för 2010 fram till 2020 ut-
tryckt i tusental ton (metriska ton) för de par-
ter som ratificerat detta protokoll före 2010. 

 
3. Tabellerna 2–6 innehåller åtaganden om 

utsläppsminskningar för SO2, NOx, NH3, 
VOC och PM2,5 för 2020 och därefter. 
Dessa åtaganden uttrycks som en procentuell 
minskning från 2005 års utsläppsnivå. 

 
4. De utsläppsberäkningar för 2005 som 

anges i tabellerna 2–6 uttrycks i tusental ton 
och utgör de senaste bästa tillgängliga upp-
gifter som rapporterats av parterna under 
2012. Dessaberäkningar nämns endast upp-
lysningsvis och får uppdateras av parterna i 
samband med rapportering av utsläppsdata 
enligt detta protokoll om bättre information 
blir tillgänglig. Sekretariatet kommer i in-
formationssyfte att lägga upp och regelbun-
det uppdatera en tabell på konventionens 
webbplats över de mest aktuella beräkningar 
som rapporterats av parterna. De åtaganden 
om utsläppsminskningar i procent som anges 
i tabellerna 2–6 ska tillämpas på de mest ak-
tuella beräkningar för år 2005 som rapporte-
rats av parterna till kommissionens sekretari-
atschef. 

5. Om en part konstaterar att den inte kan 
uppfylla sina åtaganden om utsläppsminsk-
ningar för 

ett visst år på grund av en mycket kall vin-
ter, en särskilt torr sommar eller oförutsedda 

förändringar i ekonomisk verksamhet, t.ex. 
förlorad kapacitet i elförsörjningssystemet på 

 
(d) The 1994 Oslo Protocol on Further Re-

duction of Sulphur Emissions. 
 
 
O. Annex II 
 

For annex II the following text is substitut-
ed: 
 
Emission reduction commitments 

1. The emission reduction commitments 
listed in the tables below relate to the provi-
sions of article 3, paragraphs 1 and 10, of the 
present Protocol. 

 
2. Table 1 includes the emission ceilings 

for sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxides 
(NOx), ammonia (NH3) and volatile organic 
compounds (VOCs) for 2010 up to 2020 ex-
pressed in thousands of metric tons (tonnes) 
for those Parties that ratified the present Pro-
tocol prior to 2010. 

3. Tables 2–6 include emission reduction 
commitments for SO2, NOx, NH3, VOCs 
and PM2.5 for 2020 and beyond. These 
commitments are expressed as a percentage 
reduction from the 2005 emission level. 

4. The 2005 emission estimates listed in ta-
bles 2-6 are in thousands of tonnes and repre-
sent the latest best available data reported by 
the Parties in 2012. These estimates are given 
for information purposes only, and may be 
updated by the Parties in the course of their 
reporting of emission data under the present 
Protocol if better information becomes avail-
able. The Secretariat will maintain and regu-
larly update on the Convention’s website a 
table of the most up-to-date estimates report-
ed by Parties, for information. The percent-
age emission reduction commitments listed 
in tables 2-6 are applicable to the most up-to-
date 2005 estimates as reported by the Parties 
to the Executive Secretary of the Commis-
sion. 

 
5. If in a given year a Party finds that, due 

to a particularly cold winter, a particularly 
dry summer or unforeseen variations in eco-
nomic activities, such as a loss of capacity in 
the power supply system domestically or in a 
neighbouring country, it cannot comply with 
its emission reduction commitments, it may 
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hemmamarknaden eller i ett grannland, kan 
parten uppfylla dessa åtaganden genom att 
beräkna ett genomsnitt av de nationella årliga 
utsläppen för det aktuella året, det föregående 
året och det påföljande året, under förutsätt-
ning att detta genomsnitt inte överstiger par-
tens åtagande. 
 
 
Tabell 1 
 
Utsläppstak för 2010 fram till 2020 för 
parter som ratificerat detta protokoll 
 
 
 

 Parti Rati-
fice-
ring 

SO2 NOx NH
3 
 
 

VOC 

1 
Belgien 

2007 106 181 
 
 

74 144 

2 Bulgarien 

 

2005 856 266 108 185 

3 Kroatien 2008 70 87 30 90 

4 Cypern 

 

2007 39 23 9 14 

5 Tjeckien 

 

2004 283 286 101 220 

6 Danmark 

 

2002 55 127 69 85 
 

7 Finland 2003 116 
 

170 31 130 

8 Frankrike 

 

2007 
 

400 860 780 1 
100 

9 Tyskland 

 

2004 550 1081 550 995 

10 Ungern 

 

2006 550 198 90 137 

11 Lettland 2004 107 84 44 136 

12 Liatuen 

 

2004 145 110 84 92 

13 Luxeburg 2001 4 11 7 9 

14 Nerer-
ländena 

2004 50 266 128 191 

15 Norge 2002 22 156 23 195 

16 Portugal 2005 170 260 108 202 
 

17 Rumnien 2003 918 437 210 523 

18 Slovkien 2005 110 130 39 140 

19 Slovnien 2004 27 45 20 40 

20 Spaniena 

 

2005 774 847 353 669 

fulfil those commitments by averaging its na-
tional annual emissions for the year in ques-
tion, the year preceding that year and the year 
following it, provided that this average does 
not exceed its commitment. 

 
 
 

 
Table 1 
 
Emission ceilings for 2010 up to 2020 for 
Parties that ratified the present Protocol 
prior to 2010 (expressed in thousands of 
tonnes per year) 
 
 Party  

 

Rati-
ficati-
on  

 SO2  NOx  NH3 VOC 

1 

 

  Belgium 
2007    106    181    74     144 

2 

 

Bulgaria 2005    856    266   108     185 

3 Croatia 2008      70      87    30       90 

4 

 

Cyprus 2007      39      23    9       14 

5 Czech Re-
public 

2004     283    286    101     220 

6 Denmark 2002       55     127    69       85 

7 

 

Finland 2003     116     170    31     130 

8 

 

France 2007     400     860    780  1 100 

9 

 

Germany 2004     550  1 081    550     995 

10 

 

Hungary 2006     550     198     90     137 

11 Latvia 2004     107       84     44     136 

12 Lithuania 2004     145     110     84       92 

13 Luxembourg 2001         4       11    7        9 

14 

 

Netherlands 2004       50     266   128    191 

15 Norway 2002        22     156    23    195 

16 

 

Portugal 2005      170     260   108    202 

17 Romania 2003      918     437   210    523 

18 Slovakia 2005      110     130    39    140 

19 Slovenia 2004        27       45    20      40 

20 

 

Spaina 2005      774     847    353    669 
21
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21 Svergie 2002 67 148 57 241 

22 Sweiz 2005 26 79 63 144 

23 Förenade 

Kungari-

ket 

2005 625 1 
181 

297 1 20
0 
 
 
 
 
 
 

24 Förenta 
statena 

2004 b c  b 

25 Europe-
iska un-
ionen 

2003 7 
832 

8 
180 

4 
294 

7 58
5 
 
 
 

 
a Siffrorna gäller för den europeiska delen av landet. 

b Vid sitt godtagande av detta protokoll 2004 angav Förenta 

staterna ett vägledande mål för 2010 på sammanlagt 16 013 

000 ton (short ton) svavelutsläpp från det PEMA 

som identifierats för svavel, de 48 sammanhängande staterna 

och District of Columbia. Denna siffra motsvarar 14 527 000 ton. 

c Vid sitt godtagande av detta protokoll 2004 angav Förenta 

staterna ett vägledande mål för 2010 på 6 897 000 ton (short 

ton) för de sammanlagda utsläppen av NOx från 

det PEMA som identifierats för NOx 

, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Illinois, Indi-

ana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, 

New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, 

Rhode Island, Vermont, West Virginia och Wisconsin. Denna 

siffra motsvarar 6 257 000 ton. 

d Vid sitt godtagande av detta protokoll 2004 angav Förenta 

staterna ett vägledande mål för 2010 på 4 972 000 ton (short 

ton) för de sammanlagda utsläppen av VOC från 

det PEMA som identifierats för VOC, Connecticut, Delaware, 

District of Columbia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, 

Maryland, Massachusetts, Michigan, 

New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, 

Rhode Island, Vermont, West Virginia och Wisconsin. Denna 

siffra motsvarar 4 511 000 ton. 

 
 
Tabell 2 
 
Åtaganden om utsläppsminskningar för 
svaveldioxid för 2020 och framåt 
 

Part i konventionen 
 
 
 
 
 

Utsläpps-
nivåerna 
2005 i tu-
sental ton 
SO2 

Minskning 
från 
2005 års 
nivå (%) 

21 Sweden 2002        67     148     57    241 

22 Switzerland 2005        26       79     63     144 

23 United 
Kingdom of 
Great Britain 
and North-
ern Ireland 
  
 

2005      625  1 181    297  1 200 

24 United 
States of 
America 

2004  b    
c 

       d 

25 

 

 

European 
Union 

2003  7 832  8 180  4 294 7 

 

 
a Figures apply to the European part of the country. 
b Upon acceptance of the present Protocol in 2004, the United 
States of America provided an indicative target for 2010 of 
16,013,000 tons for total sulphur emissions from the PEMA 
identified for sulphur, the 48 contiguous United States and the 
District of Columbia. This figure converts to 14,527,000 
tonnes. 
 
c Upon acceptance of the present Protocol in 2004, the United 
States of America provided an indicative target for 2010 of 
6,897,000 tons for total NOx emissions from the PEMA iden-
tified for NOx, Connecticut, Delaware, the District of Colum-
bia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachu-
setts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, 
Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, West Virginia, 
and Wisconsin.  
This figure converts to 6,257,000 tonnes. 
 
d Upon acceptance of the present Protocol in 2004, the United 
States of America provided an indicative target for 2010 of 
4,972,000 tons for total VOC emissions from the PEMA iden-
tified for VOCs, Connecticut, Delaware, the District of Co-
lumbia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massa-
chusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, 
Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, West Virginia, 
and Wisconsin.  
This figure converts to 4,511,000 tonnes. 

 
 
 
Table 2 
 
Emission reduction commitments for sul-
phur dioxide for 2020 and beyond 
 
Convention Party Emission 

levels 2005 
in thou- 
sands of 
tonnes of 
SO2 
 

Reduction 
from 2005 
level (%)  
 

22
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1 

Österrike  
27 26 

2  Vitryssland  79 20 

3  Belgien  14
5 

43 

4  Bulgarien  77
7 

78 

5  Kanada a   

6  Kroatien  63 55 

7  Cypern  38 83 

8  Tjeckien  21
9 

45 

9  Danmark  23 35 

10  Estland  76 32 

11  Finland  69 30 

12  Frankrike  46
7 

55 

13  Tyskland  51
7 

21 

14  Grekland  54
2 

74 

15  Ungern  12
9 

46 

16  Irland  71 65 

17  Italien  40
3 

35 

18  Lettland  6.7 8 

19  Litauen  44 55 

20  Luxemburg  2.5 34 

21  Malta  11 77 

22  Nederländerna b  65 28 

23  Norge  24 10 

24  Polen  1 
22
4 

59 

25  Portugal  17
7 

63 

26  Rumänien  64
3 

77 

27  Slovakien  89 57 

 

1 
Austria 

27 26 

2 Belarus 79 20 

3 Belgium 145 43 

4 Bulgaria 777 78 

5 Canada a   

6 Croatia 63 55 

7 Cyprus 38 83 

8 Czech Repub-
lic 

219 45 

9 Denmark 23 35 

10 Estonia 76 32 

11 Finland 69 30 

12 France 467 55 

13 Germany 517 21 

14 Greece 542 74 

15 Hungary 129 46 

16 Ireland 71 65 

17 Italy 403 35 

18 Latvia 6.7 8 

19 Lithuania 44 55 

20 Luxembourg 2.5 34 

21 Malta 11 77 

22 Netherlands b 65 28 

23 Norway 24 10 

24 Poland 1 224 59 
23
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28  Slovenien  40 63 

29  Spanien b  1 
28
2 

67 

30  Sverige  36 22 

31  Schweiz  17 21 

32  Förenade kung-
ariket  

 

70
6 

59 

33  Förenta stater-
nac 

70
6 

59 

34  Europeiska un-
ionen 

7 8
28 

 

 

 

 

59 

 
a Vid ratifikation, godtagande eller godkännande av, eller an-

slutning till detta protokoll ska Kanada tillhandahålla a) ett 

värde för de sammanlagda beräknade 

svavelutsläppsnivåerna 2005 nationellt eller för landets 

PEMA, om det har angett ett sådant, samt b) ett vägledande 

värde för en minskning av de sammanlagda 

svavelutsläppsnivåerna 2020 utifrån 2005 års nivåer nationellt, 

eller för landets PEMA. Punkt a kommer att införas i tabellen, 

och punkt b kommer att införas i en fotnottill tabellen. Om 

landet anger ett PEMA kommer detta att läggas fram som ett 

förslag till justering av bilaga III till protokollet. 
b Siffrorna gäller för den europeiska delen av landet. 
c Vid ratifikation, godtagande eller godkännande av, eller an-

slutning till den ändring genom vilken denna tabell läggs till i 

protokollet, ska Förenta staterna tillhandahålla a) ett värde för 

de sammanlagda beräknade svavelutsläppsnivåerna 2005 nat-

ionellt eller ett PEMA, b) ett vägledande värde för en minsk-

ning av de sammanlagda svavelutsläppsnivåerna 2020 utifrån 

2005 års fastställda nivåer, och 

( c) eventuella ändringar det PEMA som identifierats när För-

enta staterna blev en part i protokollet. 

Punkt a kommer att införas i tabellen, punkt b kommer att in-

föras i en fotnot till tabellen och punkt c kommer att läggas 

fram som ett förslag till justering av bilaga III. 

 

 
Tabell 3 

Åtaganden om utsläppsminskningar av 
kväveoxider för 2020 och framåta 

25 Portugal 177 63 

26 Romania 643 77 

27 Slovakia 89 57 

28 Slovenia 40 63 

29 Spain b 1 282 67 

30 Sweden 36 22 

31 Switzerland 17 21 

32 United King-
dom of Great 
Britain and 
Northern Ire-
land 

706 59 

33 United States 
of America c 

706 59 

34 European  
Union 

7 828 59 

 

 

a Upon ratification, acceptance or approval of, or accession to 
the present Protocol, Canada shall provide: (a) a value for total 
estimated sulphur emission levels for 2005, either national or 
for its PEMA, if it has submitted one; and (b) an indicative 
value for a reduction of total sulphur emission levels for 2020 
from 2005 levels, either at the national level or for its PEMA. 
Item (a) will be included in the table, and item (b) will be in-
cluded in a footnote to the table. The PEMA, if submitted, will 
be offered as an adjustment to annex III to the Protocol. 
 
 
 
 
b Figures apply to the European part of the country. 
 
c Upon ratification, acceptance or approval of, or accession to 
the amendment adding this table to the present Protocol, the 
United States of America shall provide:  
(a) a value for total estimated sulphur emission levels for 
2005, either national or for a PEMA; (b) an indicative value 
for a reduction of total sulphur emission levels for 2020 from 
identified 2005 levels; and  
 
 
(c) any changes to the PEMA identified when the United 
States became a Party to the Protocol. Item (a) will be includ-
ed in the table, item (b) will be included in a footnote to the 
table, and item (c) will be offered as an adjustment to annex 
III. 
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Part i konventionen 
 

Utsläpps-
nivåerna 
2005 i tu-
sental ton 
SO2 
 

Minskning 
från 
2005 års 
nivå (%) 

1 Österrike  231 37 

2  Vitryssland  171 25 

3  Belgien  291 41 

4  Bulgarien  154 41 

5  Kanada a   

6  Kroatien  81 31 

7  Cypern  21 44 

8  Tjeckien  286 35 

9  Danmark  181 56 

10  Estland  36 18 

11  Finland  177 35 

12  Frankrike  1 430 50 

13  Tyskland  1 464 39 

14  Grekland  419 31 

15  Ungern  203 34 

16  Irland  127 49 

17  Italien  1 212 40 

18  Lettland  37 32 

19  Litauen  58 48 

20  Luxemburg  19 43 

21  Malta  9.3 42 

22  Nederländerna b  370 45 

23  Norge  200 23 

24  Polen  866 30 

25  Portugal  256 36 

26  Rumänien  309 45 

Table 3 

Emission reduction commitments for ni-
trogen oxides for 2020 and beyonda 
 

Convention Party  Emission 
levels 2005 
in thou-
sands of 
tonnes of 
NO2  

Reduction 
from 2005 
level (%)  
 

1 Austria 231 37 
2 Belarus 171 25 

3 Belgium 291 41 
4 Bulgaria 154 41 

5 Canada b   

6 Croatia 81 31 

7 Cyprus 21 44 
8 Czech Republic 286 35 
9 Denmark 181 56 

10 Estonia 36 18 

11 Finland 177 35 

12 France 1 430 50 

13 Germany 1 464 39 

14 Greece 419 31 

15 Hungary 203 34 

16 Ireland 127 49 

17 Italy 1 212 40 

18 Latvia 37 32 
19 Lithuania 58 48 
20 Luxembourg 19 43 

21 Malta 9.3 42 

22 Netherlands c 370 45 

23 Norway 200 23 

24 Poland 866 30 

25 Portugal 256 36 

26 Romania 309 45 

27 Slovakia 102 36 

28 Slovenia 

 

47 39 
25
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27  Slovakien  102 36 

28  Slovenien  47 39 

29  Spanien b  1 292 41 

30  Sverige  174 36 

31  Schweiz d 94 41 

32  Förenade kunga-
riket  

 

1 580 55 

 

33  Förenta staternac 

 

  

34  Europeiska un-
ione 

11 354 

 

 

42 

 

 
a Utsläpp från marker ingår inte i 2005 års beräkningar för 

EU:s medlemsstater. 
b Vid ratifikation, godtagande eller godkännande av, eller an-

slutning till detta protokoll ska Kanada tillhandahålla a) ett 

värde för de sammanlagda beräknade kväveoxidutsläppsnivå-

erna 2005 nationellt eller för landets PEMA, om det har angett 

ett sådant, samt b) ett vägledande värde för en minskning av 

de sammanlagda kväveoxidutsläppsnivåerna 2020 utifrån 

2005 års nivåer nationellt, eller för landets PEMA. Punkt a 

kommer att införas i tabellen, och punkt b kommer att införas i 

en fotnot till tabellen. Om landet anger ett PEMA kommer 

detta att läggas fram som ett förslag till justering av bilaga III 

till protokollet. 
c Siffrorna gäller för den europeiska delen av landet. 
d Inklusive utsläpp från odling av grödor och från jordbruks-

marker (NFR 4D). 
e Vid ratifikation, godtagande eller godkännande av, eller an-

slutning till den ändring genom vilken denna tabell läggs till i 

protokollet, ska Förenta staterna tillhandahålla 

a) ett värde för de sammanlagda beräknade kväveoxidut-

släppsnivåerna 2005 nationellt eller ett PEMA,  

b) ett vägledande värde för en minskning av de sammanlagda 

kväveoxidutsläppsnivåerna 2020 utifrån 2005 års fastställda 

nivåer, och  

c) eventuella ändringar det PEMA som identifierats när För-

enta staterna blev en part i protokollet. 

Punkt a kommer att införas i tabellen, punkt b) kommer att in-

föras i en fotnot till tabellen och punkt c kommer att läggas 

fram som ett förslag till justering av bilaga III. 

 

29 Spain c 

 

1 292 41 

30 Sweden 

 

174 36 

31 Switzerland d 

 

94 41 

32 United Kingdom 
of Great Britain 
and Northern Ire-
land 

 

 

1 580 55 
 

33 United States of 
Americae 

  

34 European Union 

 

11 354 42 

 
 
a Emissions from soils are not included in the 2005 estimates 
for EU member States. 
b Upon ratification, acceptance or approval of, or accession to 
the present Protocol, Canada shall provide: (a) a value for total 
estimated nitrogen oxide emission levels for 2005, either na-
tional or for its PEMA, if it has submitted one; and (b) an in-
dicative value for a reduction of total nitrogen oxide emission 
levels for 2020 from 2005 levels, either at the national level or 
for its PEMA. Item (a) will be included in the table, and item 
(b) will be included in a footnote to the table. The PEMA, if 
submitted, will be offered as an adjustment to annex III to the 
Protocol. 
 
 
 
c Figures apply to the European part of the country. 
d Including emissions from crop production and agricultural 
soils (NFR 4D). 
 
e Upon ratification, acceptance or approval of, or accession to 
the amendment adding this table to the present Protocol, the 
United States of America shall provide:  
 
(a) a value for total estimated nitrogen oxides emission levels 
for 2005, either national or for a PEMA;  
 
(b) an indicative value for a reduction of total nitrogen oxides 
emission levels for 2020 from identified 2005 levels; and  
 
(c) any changes to the PEMA identified when the United 
States became a Party to the Protocol. Item (a) will be includ-
ed in the table, item (b) will be included in a footnote to the 
26
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Tabell 4 
 
Åtaganden om utsläppsminskningar för 
ammoniak för 2020 och därefter 

Part i konventionen Utsläppsni-
våer 2005 i 
tusen ton 
NH3 
 

Minskning 
från 
2005 års nivå 
(%) 
 
 

1 Österrike  63 1 

2  Vitryssland  136 7 

3  Belgien  71 2 

4  Bulgarien  60 3 

5  Kroatien  40 1 

6  Cypern  5,8 10 

7  Tjeckien  

 

82 7 

8  Danmark  83 24 

9  Estland  9,8 1 

10  Finland  39 20 

11  Frankrike  661 4 

12  Tyskland  573 5 

13  Grekland  68 7 

14  Ungern  80 10 

15  Irland  109 1 

16 Italien  416 5 

17 Lettland  16 1 

18 Litauen  39 10 

19 Luxemburg  5,0 1 

20  Malta  1.6 4 

21  Nederländernaa  141 13 

22  Norge  23 8 

23 Polen  270 1 

table, and item (c) will be offered as an adjustment to annex 
III. 

 
Table 4 
 
Emission reduction commitments for am-
monia for 2020 and beyond 
 

Convention Party  
 
 
 
 
 

Emission 
levels 2005 
in thou-
sands of 
tonnes of 
NH3  
 

Reduction 
from 2005 
level (%)  

1 Austria 63 1 

2 Belarus 136 7 

3 Belgium 71 2 

4 
 

Bulgaria 60 3 

5 
 

Croatia 40 1 

6 
 

Cyprus 5,8 10 

7 
 
 

Czech Repub-
lic 

82 7 

8 
 

Denmark 83 24 

9 
 

Estonia 9,8 1 

10 Finland 39 20 

11 France 661 4 

12 Germany 573 5 

13 Greece 68 7 

14 Hungary 
 

80 10 

15 Ireland 
 

109 1 

16 Italy 416 5 

17 Latvia 
 

16 1 

18 Lithuania 
 

39 10 

19 Luxembourg 
 

5,0 1 

20 Malta 
 

1.6 4 

21 Netherlands a 141 13 
27
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24 Portugal  59 7 

25  Rumänien  199 13 

26  Slovakien  29 5 

27  Slovenien  18 1 

28  Spaniena 365 3 

29  Sverige  55 15 

30  Schweiz  64 8 

31  Förenade kung-
ariket  

 

 

 

307 8 

32  Europeiska un-
ionen 

3 813 6 

 
a Siffrorna gäller för den europeiska delen av landet. 
 
Tabell 5 
 
Åtaganden om utsläppsminskningar för 
flyktiga organiska föreningar för 2020 och 
därefte 
 

Part i konventionen Utsläppsnivåer 
2005 i 
tusen ton VOC 

Minsk-
ning från 
2005 års 
nivå 
(%) 
 

1 
Österrike  162 21 

2  Vitryssland  349 15 

3  Belgien  143 21 

4  Bulgarien  158 21 

5  Kanada a  
 

 

6  Kroatien  101 34 

7  Cypern  14 45 

8  Tjeckien  182 
 

18 

22 Norway 23 8 

23 Poland 

 

270 1 

24 Portugal 59 7 

25 Romania 199 13 

26 Slovakia 29 5 

27 Slovenia 18 1 

28 Spaina 365 3 

29 Sweden 55 15 

30 Switzerland 64 8 

31 United King-
dom of Great 
Britain and 
Northern Ire-
land 

307 8 

32 European  
Union 

3 813 6 

 

a Figures apply to the European part of the country. 
 
Table 5 
 
Emission reduction commitments for Vol-
atile Organic Compounds for 2020 and 
beyond 
 
Convention Party  Emission levels 

2005 in thou-
sands of tonnes 
of VOC  
 
 

Reduction 
from 2005 
level (%)  
 

1 
Austria 

162 21 

2 Belarus 349 15 

3 Belgium 143 21 

4 Bulgaria 158 21 

5 Canada a   

6 Croatia 101 34 

7 Cyprus 14 45 

8 Czech Repub-
li

182 18 

9 Denmark 110 35 
28
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9  Danmark  110 35 

10  Estland  41 10 

11  Finland  131 35 

12  Frankrike  1 232 43 

13  Tyskland  1 143 13 

14  Grekland  222 54 

15  Ungern  177 30 

16  Irland  57 25 

17  Italien  1 286 35 

18  Lettland  73 27 

19  Litauen  84 32 

20  Luxemburg  9.8 29 

21  Malta  3.3 23 

22  Nederländer-
na b  

182 8 

23  Norge  218 40 

24  Polen  593 25 

25  Portugal  207 18 

26  Rumänien  425 25 

27  Slovakien  73 18 

28  Slovenien  37 23 

29  Spanien b  809 22 

30  Sverige  197 25 

31  Schweiz  103 30 

32  Förenade 
kungariket 

1 088 32 

33  Förenta sta-
ternac 

  

34  Europeiska 
unionen 

8 842
  

28 

 
a Vid ratifikation, godtagande eller godkännande av, eller an-

slutning till detta protokoll ska Kanada tillhandahålla a) ett 

10 Estonia 41 10 

11 Finland 131 35 

12 France 1 232 43 

13 Germany 1 143 13 

14 Greece 222 54 

15 Hungary 177 30 

16 Ireland 57 25 

17 Italy 1 286 35 

18 Latvia 73 27 

19 Lithuania 84 32 

20 Luxembourg 9.8 29 

21 Malta 3.3 23 

22 Netherlandsb 182 8 

23 Norway 218 40 

24 Poland 593 25 

25 Portugal 207 18 

26 Romania 425 25 

27 Slovakia 73 18 

28 Slovenia 37 23 

29 Spain b 
809 22 

30 Sweden 197 25 

31 Switzerland c 103 30 

32 United King-
dom of Great 
Britain and 
Northern Ire-
land 

1 088 32 

33 United States 
of America d 

  

34 European Un-
ion 

8 842
  

28 
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värde för de sammanlagda beräknade VOCutsläppsnivåer-

na2005 nationellt eller för landets PEMA, om det har angett 

ett sådant, samt b) ett vägledande värde för en minskning av 

de sammanlagdaVOC-utsläppsnivåerna 2020 utifrån 2005 års 

nivåer nationellt, eller för landets PEMA. Punkt a kommer att 

införas i tabellen, och punkt b kommer att införas i en fotnot-

till tabellen. Om landet anger ett PEMA kommer detta att läg-

gas fram som ett förslag till justering av bilaga III till proto-

kollet. 

b Siffrorna gäller för den europeiska delen av landet. 

c Inklusive utsläpp från odling av grödor och från jordbruks-

marker (NFR 4D). 

d Vid ratifikation, godtagande eller godkännande av, eller an-

slutning till den ändring genom vilken denna tabell läggs till i 

protokollet, ska Förenta staterna tillhandahålla 

a) ett värde för de sammanlagda beräknade VOC-

utsläppsnivåerna 2005 nationellt eller ett PEMA, b) ett vägle-

dande värde för en minskning av de sammanlagda 

VOCutsläppsnivåerna 

2020 utifrån 2005 års fastställda nivåer, och  

c) eventuella ändringar det PEMA som identifierats när För-

enta staterna blev en part i protokollet. Punkt a 

kommer att införas i tabellen, punkt b kommer att införas i en 

fotnot till tabellen och punkt c kommer att läggas fram som ett 

förslag till justering av bilaga III. 

 
 
Tabell 6 
 
Åtaganden om utsläppsminskningar för 
PM2,5 för 2020 och därefter 

Part i konventionen Utsläppsni-
våerna 
2005 i 
tusen ton 
PM2,5 

Minskning 
från 
2005 års 
nivå 
(%) 
 
 

1 Österrike  22 
20 

2  Vitryssland  46 10 

3  Belgien  24 20 

4  Bulgarien  44 20 

5  Kanada a   

6  Kroatien  13 18 

7  Cypern  2.9 46 

8  Tjeckien  22 17 

a Upon ratification, acceptance or approval of, or accession to 

the present Protocol, Canada shall provide: (a) a value for total 

estimated VOC emission levels for 2005, either national or for 

its PEMA, if it has submitted one; and (b) an indicative value 

for a reduction of total VOC emission levels for 2020 from 

2005 levels, either at the national level or for its PEMA. Item 

(a) will be included in the table, and item (b) will be included 

in a footnote to the table. The PEMA, if submitted, will be of-

fered as an adjustment to annex III to the Protocol. 

 

 
b Figures apply to the European part of the country. 
c Including emissions from crop production and agricultural 

soils (NFR 4D). 
d Upon ratification, acceptance or approval of, or accession to 

the amendment adding this table to the present Protocol, the 

United States of America shall provide: 

 (a) a value for total estimated VOC emission levels for 2005, 

either national or for a PEMA; (b) an indicative value for a re-

duction of total  

VOC emission levels for 2020 from identified 2005 levels; 

and (c) any changes to the PEMA identified when the United 

States became a Party to the Protocol. Item (a) will be includ-

ed in the table, item (b) will be included in a footnote to the 

table, and item (c) will be offered as an adjustment to annex 

III. 

 
 
 
Table 6 
 
Emission reduction commitments for 
PM2.5 for 2020 and beyond 
Convention Party  Emission 

levels 2005 
in thousands 
of tonnes of 
PM2.5  
 

Reduction 
from 2005 
level (%) 

1 
Austria 

22 20 

2 Belarus 46 10 

3 Belgium 24 20 

4 Bulgaria 44 20 

5 Canada a   

6 Croatia 13 18 

7 Cyprus 2.9 46 

8 Czech Re-
bli

22 17 

9 Denmark 25 33 
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9  Danmark  25 33 

10  Estland  20 15 

11  Finland  36 30 

12  Frankrike  304 27 

13  Tyskland  121 26 

14  Grekland  56 35 

15  Ungern  31 13 

16  Irland  11 18 

17  Italien  166 10 

18  Lettland  27 16 

19  Litauen  8.7 20 

20  Luxemburg  3.1 15 

21  Malta  1.3 25 

22  Nederländerna b  21 37 

23  Norge  52 30 

24  Polen  133 16 

25  Portugal  65 15 

26  Rumänien                   
106 

28 

27  Slovakien                   
37 

36 

28  Slovenien  14 25 

29  Spanien b  93 15 

30  Sverige  29 19 

31  Schweiz  11 26 

32  Förenade kung-
ariket  

81 30 

33  Förenta stater-
nac 

  

34  Europeiska un-
ionen 

1 504 22 

 
a Vid ratifikation, godtagande eller godkännande av, eller an-

slutning till detta protokoll ska Kanada tillhandahålla a) ett 

10 Estonia 20 15 

11 Finland 36 30 

12 France 304 27 

13 Germany 121 26 

14 Greece 56 35 

15 Hungary 31 13 

16 Ireland 11 18 

17 Italy 166 10 

18 Latvia 27 16 

19 Lithuania 8.7 20 

20 Luxembourg 3.1 15 

21 Malta 1.3 25 

22 Netherlandsb 21 37 

23 Norway 52 30 

24 Poland 133 16 

25 Portugal 65 15 

26 Romania     106 28 

27 Slovakia       37 36 

28 Slovenia       14 25 

29 Spain b       93 15 

30 Sweden       29 19 

31 Switzerland c 
      11 26 

32 United 
Kingdom of 
Great Britain 
and Northern 
Ireland 

        1 30 

33 United States 
of America 

 

 

 

34 European 
Union 

   1 504 

 

22 

 
 
 
 
 
 
 
a Upon ratification, acceptance or approval of, or accession to 

the present Protocol, Canada shall provide: (a) a value for total 

estimated PM emission levels for 2005, either national or for 
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värde för de sammanlagda beräknade PMutsläppsnivåerna 

2005 nationellt eller för landets PEMA, om det har angett ett 

sådant, samt b) ett vägledande värde för en minskning av de 

sammanlagda PMutsläppsnivåerna 2020 utifrån 2005 års ni-

våer nationellt, eller för landets PEMA. Punkt a kommer att 

införas i tabellen, och punkt b kommer att införas i en fotnot 

till tabellen. Om landet anger ett PEMA kommer detta att läg-

gas fram som ett förslag till justering av bilaga III till proto-

kollet. 
b Siffrorna gäller för den europeiska delen av landet. 
c Vid ratifikation, godtagande eller godkännande av, eller an-

slutning till den ändring genom vilken denna tabell läggs till i 

protokollet, ska Förenta staterna tillhandahålla 

a) ett värde för de sammanlagda beräknade utsläppsnivåerna 

för PM2,5 2005 nationellt eller för ett PEMA och b) ett vägle-

dande värde för en minskning av de sammanlagda utsläppsni-

våerna för PM2,5 2020 utifrån 2005 års identifierade nivåer. 

Punkt a kommer att införas i tabellen, och punkt b kommer att 

införas i en fotnot till tabellen. 

 

 
P. Bilaga III 
 
1. ’Denna ändring berör inte den svenska versionen.’ 
 
2. En ny underrubrik och punkt ska läggas till före 
PEMA för Ryska federationen på följande sätt: 
PEMA för Kanada 
Kanadas PEMA för svavel är ett område på 1 miljon 
kvadratkilometer som omfattar 
provinserna Prince Edwards Islands, Nova Scotias och 
New Brunswicks hela 
territorium, provinsen Quebecs hela territorium söder 
om en rak linje mellan 
Havre-St. Pierre på norra stranden av Saint Lawrence-
viken och den punkt där Quebecs och Ontarios gräns 
korsar Jamesbuktens strandlinje samt provinsen Onta-
rios hela territorium söder om en rak linje mellan den 
punkt där Ontarios och Quebecs gräns korsar Ja-
mesbuktens strandlinje och Nipigonfloden nära Övre 
sjöns norra strand. 
 
3. Stycket under underrubriken ”PEMA för Ryska fe-
derationen ”ska ersättas med följande text: 
PEMA för Ryska federationen motsvarar Ryska fede-
rationens europeiska territorium. Ryska federationens 
europeiska territorium är en del av Rysslands territo-
rium inom de administrativa och geografiska gränserna 
för de enheter i Ryska federationen i Östeuropa som 
gränsar till den asiatiska kontinenten enligt den kon-
ventionella gränslinje som går från norr till söder längs 
Uralbergen, gränsen mot Kazakstan till Kaspiska havet 
och därefter längs statsgränserna mot Azerbajdzjan och 

its PEMA, if it has submitted one; and (b) an indicative value 

for a reduction of total emission levels of PM for 

 2020 from 2005 levels, either at the national level or for its 

PEMA. Item (a) will be included in the table, and item (b) will 

be included in a footnote to the table. The PEMA, if submit-

ted, will be offered as an adjustment to annex III to the Proto-

col.  

b Figures apply to the European part of the country. 

c Upon ratification, acceptance or approval of, or accession to 

the amendment adding this table to the present Protocol, the 

United States of America shall provide: (a) a value for total 

estimated PM2.5 emission levels for 2005, either national or 

for a PEMA; and (b) an indicative value for a reduction of to-

tal PM2.5 emission levels for 2020 from identified 2005 lev-

els. Item (a) will be included in the table and item (b) will be 

included in a footnote to the table. 

 
 
 
 
P. Annex III 
 

1. In the sentence underneath the heading, 
the words “PEMA is” are replaced by the 
words “PEMAs are”. 

2. A new subheading and paragraph are 
added before the entry for the Russian Feder-
ation PEMA as follows: 

Canada PEMA 
The PEMA for sulphur for Canada is an ar-

ea of 1 million square kilometres which in-
cludes all the territory of the Provinces of 
Prince Edward Island, Nova Scotia and New 
Brunswick, all the territory of the Province of 
Québec south of a straight line between Ha-
vre-St. Pierre on the north coast of the Gulf 
of Saint Lawrence and the point where Qué-
bec-Ontario boundary intersects with the 
James Bay coastline, and all the territory of 
the Province of Ontario south of a straight 
line between the point where the Ontario-
Québec boundary intersects the James Bay 
coastline and the Nipigon River near the 
north shore of Lake Superior. 

3. For the paragraph underneath the sub-
heading “Russian Federation PEMA” there is 
substituted: 

The Russian Federation PEMA corre-
sponds to the European territory of the Rus-
sian Federation. The European territory of 
the Russian Federation is a part of the territo-
ry of Russia within the administrative and 
geographical boundaries of the entities of the 
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Georgien i norra Kaukasien till Svarta havet. 
 
 
 
Q. Bilaga IV 
 
1. Bilaga IV ska ersättas med följande text: 
 
Gränsvärden för svavelutsläpp från stationära käl-
lor 
1. Avsnitt A gäller andra parter än Kanada och Förenta 
staterna, avsnitt B gäller Kanada och avsnitt C gäller 
Förenta staterna. 
 
 
A. Parter utom Kanada och Förenta staterna 
2. I detta avsnitt avses med gränsvärde för utsläpp 
(ELV) den kvantitet av SO2 (eller SOx iförekommande 
fall) som ingår i avgaserna från en anläggning som inte 
får överskridas. Om inget annat anges ska den beräknas 
i massenheter svaveldioxid (SOX uttryckt som SO2) 
per volym i avgaserna (uttryckt som mg/m³), vid stan-
dardförhållanden för temperatur och tryck för torrgas 
(volym vid 273,15 K, 101,3 kPa). Vad beträffar syrein-
nehållet i avgaserna gäller de värden som anges i tabel-
lerna nedan för varje kategori av källor. Utspädning i 
syfte att minskakoncentrationerna av förorenande äm-
nen i avgasen är inte tillåten. Idriftsättning, urdrifttag-
ning 
samt underhåll av utrustning är undantagna. 
 
 
3. Efterlevnad av gränsvärden för utsläpp, minimikrav 
på avsvavlingsgrad, 
svavelåtervinningsgrad och gränsvärdena för svavelhalt 
ska kontrolleras: 
a) Utsläppen ska övervakas genom mätningar eller ge-
nom beräkningar som ger 
åtminstone samma noggrannhet. Överensstämmelse 
med gränsvärdena för utsläpp ska kontrolleras genom 
kontinuerliga eller icke-kontinuerliga mätningar, typ-
godkännande eller någon annan fungerande teknisk 
metod däribland kontrollerade beräkningsmetoder. Vid 
kontinuerliga mätningar, föreligger överensstämmelse 
med gränsvärdena för utsläpp om de godkända månat-
liga genomsnittliga utsläppen inte överstiger gränsvär-
det och om inget annat anges för den enskilda källkate-
gorin. Vid icke-kontinuerliga mätningar eller andra 
lämpliga bestämnings- eller beräkningsförfaranden, fö-
religger överensstämmelse med gränsvärdena för ut-
släpp om medelvärdet, grundat på ett lämpligt antal 
mätningar under representativa förhållanden, inte över-
stiger gränsvärdena för utsläpp. Mätmetodernas 

Russian Federation located in Eastern Europe 
bordering the Asian continent in accordance 
with the conventional borderline that passes 
from north to south along the Ural Moun-
tains, the border with Kazakhstan to the Cas-
pian Sea, then along the State borders with 
Azerbaijan and Georgia in the North Cauca-
sus to the Black Sea. 
 
 
Q. Annex IV 
 

1. For annex IV the following text is substituted: 
Limit values for emissions of sulphur from sta-

tionary sources 
1. Section A applies to Parties other than Canada and 

the United States of America, section B applies to Can-
ada and section C applies to the United States of Amer-
ica. 

 
A. Parties other than Canada and the United States 
of America 

2. For the purpose of this section “emission limit 
value” (ELV) means the quantity of SO2 (or SOx 
where mentioned as such) contained in the waste gases 
from an installation that is not to be exceeded. Unless 
otherwise specified, it shall be calculated in terms of 
mass of SO2 (SOx, expressed as SO2) per volume of 
the waste gases (expressed as mg/m3), assuming stand-
ard conditions for temperature and pressure for dry gas 
(volume at 273.15 K, 101.3 kPa). With regard to the 
oxygen content of the waste gas, the values given in the 
tables below for each source category shall apply. Dilu-
tion for the purpose of lowering concentrations of pol-
lutants in waste gases is not permitted. Start-up, shut-
down and maintenance of equipment are excluded. 

3. Compliance with ELVs, minimum desulphuriza-
tion rates, sulphur recovery rates and sulphur content 
limit values shall be verified: 

(a) Emissions shall be monitored through measure-
ments or through calculations achieving at least the 
same accuracy. Compliance with ELVs shall be veri-
fied through continuous or discontinuous measure-
ments, type approval, or any other technically sound 
method including verified calculation methods. In case 
of continuous measurements, compliance with the ELV 
is achieved if the validated monthly emission average 
does not exceed the limit value, unless otherwise speci-
fied for the individual source category. In case of dis-
continuous measurements or other appropriate determi-
nation or calculation procedures, compliance with the 
ELV is achieved if the mean value based on an appro-
priate number of measurements under representative 
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onoggrannhet får 
beaktas för kontrolländamål. 
b) Vid förbränningsanläggningar som tillämpar de mi-
nimikrav för avsvavling som fastställs i punkt 5 a ii, 
ska svavelhalten i bränslet också övervakas regelbundet 
och de behöriga myndigheterna ska underrättas om vä-
sentliga förändringar av den typ av bränsle som an-
vänds. 
Avsvavlingsgraderna ska tillämpas som månatliga ge-
nomsnittliga värden. 
c) Överensstämmelse med minimikraven för svavel-
återvinningsgrad ska kontrolleras genom regelbundna 
mätningar eller någon annan fungerande teknisk metod. 
d) Överensstämmelse med gränsvärden för svavel för 
dieselbrännolja ska kontrolleras genom regelbundna 
riktade mätningar. 
4. Övervakning av relevanta förorenande ämnen och 
mätning av ”driftsparametrar” samt kvalitetssäkring av 
automatiska mätsystem och metoder för referensmät-
ningar för att kalibrera dessa system ska genomföras i 
enlighet med Europeiska standardiseringskommitténs 
(CEN) standarder. Om CEN-standarder saknas ska In-
ternationella standardiseringsorganisationens (ISO) 
standarder, nationella eller internationella standarder 
som kan garantera data av likvärdig vetenskaplig kvali-
tet tillämpas. 
 
5. I följande stycken anges särskilda bestämmelser för 
förbränningsanläggningar som avses i 
punkt 7: 
a) En part får göra undantag från skyldigheten att iaktta 
de gränsvärden för utsläpp som anges i punkt 7 i föl-
jande fall: 
i) För en förbränningsanläggning som normalt använ-
der bränsle med låg svavelhalt, i de fall då operatören 
inte kan följa dessa gränsvärden på grund av ett avbrott 
i tillgången på lågsvavlig olja till följd av en allvarlig 
brist. 
ii) För en förbränningsanläggning som förbränner in-
hemska fasta bränslen och som inte kan uppfylla de 
gränsvärden för utsläpp som anges i punkt 7, varvid 
minst följande gränsvärden för avsvavlingsgrader ska 
uppfyllas i stället: 
aa) Befintliga anläggningar: 50–100 MWth: 80 %. 
bb) Befintliga anläggningar: 100–300 MWth: 90 %. 
cc) Befintliga anläggningar: > 300 MWth: 95 %. 
dd) Nya anläggningar: 50–300 MWth: 93 %. 
ee) Nya anläggningar: > 300 MWth: 97 %. 
iii) För förbränningsanläggningar som normalt använ-
der gasformigt bränsle och som på grund av ett plötsligt 
avbrott i gasförsörjningen, undantagsvis måste använda 
andratyper av bränsle och därför borde vara utrustade 
med anordningar för rökgasrening. 

conditions does not exceed the ELV. The inaccuracy of 
the measurement methods may be taken into account 
for verification purposes; 

 
(b) In case of combustion plants applying the mini-

mum rates of desulphurization set out in paragraph 5 
(a) (ii), the sulphur content of the fuel shall also be reg-
ularly monitored and the competent authorities shall be 
informed of substantial changes in the type of fuel 
used. The desulphurization rates shall apply as monthly 
average values; 

 
(c) Compliance with the minimum sulphur recovery 

rate shall be verified through regular measurements or 
any other technically sound method; 

(d) Compliance with the sulphur limit values for gas 
oil shall be verified through regular targeted measure-
ments. 

4. Monitoring of relevant polluting substances and 
measurements of process parameters, as well as the 
quality assurance of automated measuring systems and 
the reference measurements to calibrate those systems, 
shall be carried out in accordance with European 
Committee for Standardization (CEN) standards. If 
CEN standards are not available, International Organi-
zation for Standardization (ISO) standards, national or 
international standards which will ensure the provision 
of data of an equivalent scientific quality shall apply. 

5. The following subparagraphs set out special provi-
sions for combustion plants referred to in paragraph 7: 

(a) A Party may derogate from the obligation to 
comply with the emission limit values provided for in 
paragraph 7 in the following cases: 

(i) For a combustion plant which to this end normally 
uses low-sulphur fuel, in cases where the operator is 
unable to comply with those limit values because of an 
interruption in the supply of low-sulphur fuel resulting 
from a serious shortage; 

(ii) For a combustion plant firing indigenous solid 
fuel, which cannot comply with the emission limit val-
ues provided for in paragraph 7, instead at least the fol-
lowing limit values for the rates of desulphurization 
have to be met: 

(aa) Existing plants: 50–100 MWth: 80%; 
 
(bb) Existing plants: 100–300 MWth: 90%; 
 
(cc) Existing plants: > 300 MWth: 95%; 
 
(dd) New plants: 50–300 MWth: 93%; 
(ee) New plants: > 300 MWth: 97%; 
(iii) For combustion plants normally using gaseous 

fuel which have to resort exceptionally to the use of 
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iv) För befintliga förbränningsanläggningar som inte är 
i drift mer än17 500 drifttimmar från och med den 1 ja-
nuari 2016 och senast till och med den 31 december 
2023. 
v) För befintliga förbränningsanläggningar som använ-
der fasta eller flytande bränslen och som inte är i drift 
mer än 1 500 drifttimmar per år som ett rullande ge-
nomsnitt över en period av fem år. För dessa ska i stäl-
let följande gränsvärden gälla: 
 
aa) För fasta bränslen: 800 mg/m³ 
bb) För flytande bränslen: 850 mg/m³ för anläggningar 
med en tillförd nominell 
effekt på högst 300 MWth och 400 mg/m³ för anlägg-
ningar med en tillförd nominell effekt på mer än 300 
MWth. 
b) Om en förbränningsanläggning utökas med minst 50 
MWth ska de gränsvärden förutsläpp som anges i punkt 
7 för nya anläggningar tillämpas på den utbyggnadsdel 
som påverkas av ändringen. Gränsvärdena för utsläpp 
beräknas som ett genomsnitt, vägt med den faktiska 
tillförda effekten för både den befintliga och den nya 
delen av 
anläggningen. 
c) Parterna ska se till att det föreskrivs förfaranden som 
ska följas om reningsutrustningen fungerar dåligt eller 
havererar. 
d) När det gäller en flerbränsleanläggning som samti-
digt utnyttjar två eller flera 
bränsletyper, ska gränsvärdena för utsläpp fastställas 
som ett vägt genomsnitt av gränsvärdena för utsläpp för 
de enskilda bränslena, på grundval av den tillförda ef-
fekten för varje bränsletyp. 
6. Parterna får tillämpa regler som innebär att förbrän-
ningsanläggningar och 
bearbetningsanläggningar inom ett mineraloljeraffina-
deri får undantas från skyldigheten att iaktta de en-
skilda SO2-gränsvärden som anges i denna bilaga, för-
utsatt att de uppfyller ett gränsvärde för en s.k. bubbla 
av SO2 som fastställts på grundval av bästa tillgängliga 
teknik. 
7. Förbränningsanläggningar med en tillförd nominell 
effekt på över 50 MWth:1 
 
 
Tabell 1 

Gränsvärden för SO2-utsläpp från för-

other fuels because of a sudden interruption in the sup-
ply of gas and for this reason would need to be 
equipped with a waste gas purification facility; 

 
(iv) For existing combustion plants not operated 

more than 17,500 operating hours, starting from 1 Jan-
uary 2016 and ending no later than 31 December 2023; 

 
(v) For existing combustion plants using solid or liq-

uid fuels not operated more than 1,500 operating hours 
per year as a rolling average over a period of five years, 
instead the following ELVs apply: 

 
(aa) For solid fuels: 800 mg/m³; 
(bb) For liquid fuels: 850 mg/m³ for plants with a 

rated thermal input not exceeding 300 MWth and 400 
mg/m³ for plants with a rated thermal input greater than 
300 MWth; 

 
(b) Where a combustion plant is extended by at least 

50 MWth, the ELV specified in paragraph 7 for new 
installations shall apply to the extensional part affected 
by the change. The ELV is calculated as an average 
weighted by the actual thermal input for both the exist-
ing and the new part of the plant; 

 
(c) Parties shall ensure that provisions are made for 

procedures relating to malfunction or breakdown of the 
abatement equipment; 

 (d) In the case of a multi-fuel firing combustion 
plant involving the simultaneous use of two or more 
fuels, the ELV shall be determined as the weighted av-
erage of the ELVs for the individual fuels, on the basis 
of the thermal input delivered by each fuel. 

6. Parties may apply rules by which combustion 
plants and process plants within a mineral oil refinery 
may be exempted from compliance with the individual 
SO2 limit values set out in this annex, provided that 
they are complying with a bubble SO2 limit value de-
termined on the basis of the best available techniques. 

 
7. Combustion plants with a rated thermal input ex-

ceeding 50 MWth:1 
 
 
Table 1 

Limit values for SO2 emissions from com-

                                                 
1 Den tillförda nominella effekten beräknas som summan av effekten hos alla enheter som är anslutna till en gemensam 
skorsten. Enskilda enheter på mindre än 15 MWth ska inte beaktas vid beräkningen av den sammanlagda tillförda nominella ef-
fekten. 
1 The rated thermal input of the combustion plant is calculated as the sum of the input of all units connected to a common stack. 
Individual units below 15 MWth shall not be considered when calculating the total rated thermal input.   
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bränningsanläggningara 
 

Bränsletyp 

 

Tillförd ef-
fekt(MWth) 

(MWth) ELV 
för SO2 mg/m³ 
b 

Fasta bräns-
len 

 

50-100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100-300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>300 

 

Nya anlägg-
ningar: 
 
400 (stenkol, 
brunkol och 
andra fasta 
bränslen) 
300 (torv) 
200 (bio-
massa) 
 
 
Befintliga an-
läggningar: 
400 (stenkol, 
brunkol och 
andra fasta 
bränslen) 
300 (torv) 
200 (bio-
massa) 
 
 
Nya anlägg-
ningar: 
200 (stenkol, 
brunkol och 
andra fasta 
bränslen) 
300 (torv) 
200 (bio-
massa) 
 
Befintliga an-
läggningar: 
250 (stenkol, 
brunkol och 
andra fasta 
bränslen) 
300 (torv) 
200 (bio-
massa) 
 
Nya anlägg-
ningar: 
150 (stenkol, 
brunkol och 
andra fasta 

bustion plantsa 
 

Fuel type  Thermal input 
(MWth) 
 

ELV for SO2 

mg/m³ b  
 
 
 
 

Solid fuels 50-100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100-300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>300 
 

New plants:  
 
400 (coal, 
lignite and 
other solid 
fuels)  
 
300 (peat) 
200 (bio-
mass) 
 
Existing 
plants: 400 
(coal, lignite 
and other sol-
id fuels) 300 
(peat) 200 
(biomass) 
 
 
 
 
New plants: 
200 (coal, 
lignite and 
other solid 
fuels)    
300 (peat)   
200 (bio-
mass) 
 
 
 
Existing 
plants:       
250 (coal, 
lignite and 
other solid 
fuels)  
300 (peat)  
200 (bio-
mass) 
 
New plants: 
150 (coal, 
lignite and 
other solid 
fuels) (FBC: 
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bränslen) 
150 (torv) 
(FBC: 200) 
150 (bio-
massa) 
 
Befintliga an-
läggningar: 
200 (stenkol, 
brunkol och 
andra fasta 
bränslen) 
200 (torv) 
200 (bio-
massa) 
 

Flytande 
bränslen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gasformiga 
bränslen  
i allmänhet 
 
 
 
Kondense-
rad gas 
 
 
 
Koksugns-
gas och 
masugnsgas 
 
 
 
 
 
 

50-100 
 
 
 
 
 
100-300 
 
 
 
 
>300 
 
 
 
 
 
>50 
 
 
 
 
 
>50 
 
 
 
 
>50 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nya anlägg-
ningar: 350 
Befintliga 
anläggning-
ar: 350 
Nya anlägg-
ningar: 200 
Befintliga 
anläggning-
ar: 250 
Nya anlägg-
ningar: 150 
Befintliga 
anläggning-
ar: 200 
 
 
Nya anlägg-
ningar: 35 
Befintliga 
anläggning-
ar: 35 
 
Nya anlägg-
ningar: 5 
Befintliga 
anläggning-
ar: 5 
Nya anlägg-
ningar: 
200 för ma-
sugnsgas 
400 för 
koksugns-
gas 
Befintliga 
anläggning-

200) 150 
(peat) (FBC: 
200) 150 (bi-
omass) 
 
 
Existing 
plants:  
200 (coal, 
lignite and 
other solid 
fuels) 
  
200 (peat)  
200 (bio-
mass) 

Liquid fuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaseous 
fuels in 
general 
 
 
Liquefied 
gas 
 
 
 
Coke oven 
gas or blast 
furnace gas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50-100 
 
 
 
 
 
100-300 
 
 
 
 
>300 
 
 
 
 
>50 
 
 
 
>50 
 
 
 
>50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New plants: 
350 
Existing 
plants: 350 
 
New plants: 
200 
Existing 
plants: 250 
 
New plants: 
150 
Existing 
plants: 200 
 
New plants: 
35 
Existing 
plants: 35 
 
New plants: 
5 
Existing 
plants: 5 
 
New plants: 
200 for blast 
furnace gas 
400 for coke 
oven gas 
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Förgasade 
raffinaderi-
restproduk-
ter 

 
 
 
 
 
 
>50 
 

ar: 
200 för ma-
sugnsgas 
400 för 
koksugns-
gas 
 
Nya anlägg-
ningar: 35 
Befintliga 
anläggning-
ar: 800 
 

Anm.: FBC = förbränning i fluidiserad bädd (cirkulerande, 
trycksatt, bubblande). 

a Gränsvärdena för utsläpp ska inte tillämpas på följande: 

� Anläggningar där förbränningsprodukterna an-
vänds för direkt uppvärmning, torkning eller annan 
behandling av föremål eller material. 

� Efterförbränningsanläggningar som är avsedda att 
rena rökgaser genom förbränning och som inte an-
vänds som en separat förbränningsanläggning. 

� Anordningar för regenerering av katalysatorer för 
katalytisk krackning. 

� Anordningar för omvandling av vätesulfid till sva-
vel. 

� Reaktorer som används inom den kemiska indu-
strin. 

� Koksugnsblock. 

� Cowperapparater. 

� Återvinningspannor i anläggningar för framställ-
ning av pappersmassa. 

� Förbränningsanläggningar för avfall. 

� Anläggningar som drivs med diesel-, bensin- eller 
gasmotorer eller med gasturbiner, oavsett vilket 

bränsle som används. 

b Referensinnehållet för O2är 6 %procent för fasta bränslen 
och 3 %procent för flytande bränslenoch bränslen i gasform. 

 
8. Dieselbrännolja: 
 
Tabell 2 
 
Gränsvärden för svavelhalten i diesel-
brännoljaa 

 
 
 
 
Gasified re-
finery resi-
dues  
 

 
 
 
 
50 

 
 
 
 
Existing 
plants:  
200 for blast 
furnace gas 
400 for coke 
oven gas 
New plants: 
35 Existing 
plants: 800 

 
Note: FBC = fluidized bed combustion (circulating, pressur-

ized, bubbling). 
a In particular, the ELVs shall not apply to: 

• Plants in which the products of combustion are used for 

direct heating, drying, or any other treatment of objects 

or materials; 

• Post-combustion plants designed to purify the waste gas-

es by combustion which are not operated as independent 

combustion plants; 

 

 

• Facilities for the regeneration of catalytic cracking cata-

lysts; 

 

• Facilities for the conversion of hydrogen sulphide into 

sulphur; 

• Reactors used in the chemical industry; 

•  

• Coke battery furnaces; 

 

• Cowpers; 

 

• Recovery boilers within installations for the production 

of pulp; 

 

• Waste incinerators; and 

 

• Plants powered by diesel, petrol or gas engines or by 

combustion turbines, irrespective of the fuel used. 

 
b The O2 reference content is 6% for solid fuels and 3% for 

liquid and gaseous fuels. 

 
8. Gas oil: 
 
Table 2 
 
Limit values for the sulphur content of gas 
oila 
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Svavelhalt (viktprocent) 

Dieselbrännolja                               < 0,10 
 aMed dieselbrännolja avses alla petroleumbaserade fly-
tande bränslen, exklusive marina bränslen, som omfat-
tas av KN-nummer 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 
45 eller 2710 19 49, eller alla petroleumbaserade fly-
tande bränslen, utom marina bränslen, som till mindre 
än 65 volymprocent (inklusive förluster) destillerar vid 
250 °C och som till minst 85 volymprocent (inklusive 
förluster) destillerar vid 350 °C enligt ASTM D86-
metoden. Dieselbränslen, dvs. dieselbrännolja som om-
fattas av KN-nummer 
2710 19 41 och används för motordrivna fordon undan-
tas från denna definition. Bränslen som används i mo-
bila maskiner som inte är avsedda att användas för 
transporter på väg och jordbrukstraktorer ska också un-
dantas från denna definition. 
 
9. Olje- och gasraffinaderier: 
Enheter för svavelåtervinning: för anläggningar 
som släpper ut mer än 50 ton svavel per dag: 
 
Tabell 3 
 
Gränsvärde uttryckt som minsta svavel-
återvinningsgrad för svavelåtervinnings-
enheter 
 

Anläggningstyp Minsta svavelåtervinningsgrad a (%) 

Ny anläggning                                      99,5 
Befintlig anläggning                            98,5 
a Svavelåtervinningsgraden är den procentandel importe-

rad H2 

S som i genomsnitt omvandlas till elementärt svavel per år. 
 
 
10. Framställning av titandioxid: 
Tabell 4 
 
Gränsvärden för SOx-utsläpp från fram-
ställning av titandioxid 
(årligt genomsnitt) 
 

Anläggningstyp ELV för SOx (uttryckt som SO2) (kg/t 

TiO2) 
Sulfatprocessen, totala utsläpp                                         6,7   

Kloridprocessen, totala                                                    1,7 

 
B. Kanada 
 
11. Gränsvärdena för begränsning av utsläpp 

 
                       Sulphur content (per cent by weight) 

Gas oil                             < 0,10 
“Gas oil” means any petroleum-derived liquid fuel, excluding 
marine fuel, falling within CN code 2710 19 25, 2710 19 29, 
2710 19 45 or 2710 19 49, or any petroleum-derived liquid 
fuel, excluding marine fuel, of which less than 65% by volume 
(including losses) distils at 250° C and of which at least 85% 
by volume (including losses) distils at 350° C by the ASTM 
D86 method. Diesel fuels, i.e., gas oils falling within CN code 
2710 19 41 and used for self-propelling vehicles, are excluded 
from this definition. Fuels used in non-road mobile machinery 
and agricultural tractors are also excluded from this definition. 

 
 
 
 
 
 
9. Mineral oil and gas refineries: 
 
Sulphur recovery units: for plants that produce 
more than 50 Mg of sulphur a day: 
 
Table 3  
 
Limit value expressed as a minimum sul-
phur recovery rate of sulphur recovery 
units 
 

Plant type             Minimum sulphur recovery ratea   (%) 
New plant                                                     99,5 
Existing plant                                          98,5 

a The sulphur recovery rate is the percentage of the imported 

H2S converted to elemental sulphur as a yearly average.  

 
10. Titanium dioxide production: 
 
Table 4 
 
Limit values for SOx emissions released 
from titanium dioxide production (annual 
average) 
 
 

Plant type                      ELV for SOx (expressed as SO2)  
                                                                 (kg/t of TiO2) 
Sulphate process, total emission                     6 
Chloride process, total emission                     1,7 

 
 
B. Kanada 
 

11. Gränsvärden för begränsning av utsläpp 
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av svaveloxider kommer att fastställas för 
stationära källor, i förekommande fall med 
hänsyn till information om tillgänglig 
begränsningsteknik, gränsvärden som tilläm-
pas i andra jurisdiktioner, och följande do-
kument: 
a) Order Adding Toxic Substances to Sched-
ule 1 to the Canadian Environmental Act, 
1999. SOR/2011-34. 
b) Proposed Regulation, Order Adding Toxic 
Substances to Schedule 1 to the 
Canadian Environmental Protection Act, 
1999. 
c) New Source Emission Guidelines for 
Thermal Electricity Generation. 
d) National Emission Guidelines for Station-
ary Combustion Turbines, PN1072. 
e) Operating and Emission Guidelines for 
Municipal Solid Waste Incinerators. 
PN1085. 
 
C. Förenta staterna 
 
12. Gränsvärdena för begränsning av svavel-
dioxidutsläpp från stationära källor inom 
följande kategorier av stationära källor, och 
de källor som de avser, anges i följande do-
kument: 
a) Electric Utility Steam Generating Units – 
40 Code of Federal Regulations (C.F.R.) Part 
60, Subpart D, and Subpart Da. 
b) Industrial-Commercial-Institutional Steam 
Generating Units – 40 C.F.R. Part 60, Sub-
part Db, and Subpart Dc. 
c) Sulphuric Acid Plants – 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart H. 
d) Petroleum Refineries – 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart J and Subpart Ja. 
e) Primary Copper Smelters – 40 C.F.R. Part 
60, Subpart P. 
f) Primary Zinc Smelters – 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart Q. 
g) Primary Lead Smelters – 40 C.F.R. Part 
60, Subpart R. 
h) Stationary Gas Turbines – 40 C.F.R. Part 
60, Subpart GG. 
i) Onshore Natural Gas Processing – 40 
C.F.R. Part 60, Subpart LLL. 
j) Municipal Waste Combustors – 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart Ea, and Subpart Eb. 
k) Hospital/Medical/Infectious Waste Incin-
erators – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Ec. 
l) Stationary Combustion Turbines – 40 

av svaveloxider kommer att fastställas för 
stationära källor, i förekommande fall med 

hänsyn till information om tillgänglig 
begränsningsteknik, gränsvärden som till-

lämpas i andra jurisdiktioner, och följande 
dokument: 

a) Order Adding Toxic Substances to 
Schedule 1 to the Canadian Environmental 
Act, 1999. SOR/2011-34. 

b) Proposed Regulation, Order Adding 
Toxic Substances to Schedule 1 to the Cana-
dian Environmental Protection Act, 1999. 

c) New Source Emission Guidelines for 
Thermal Electricity Generation. 

d) National Emission Guidelines for Sta-
tionary Combustion Turbines, PN1072. 

e) Operating and Emission Guidelines for 
Municipal Solid Waste Incinerators. PN1085. 
 
 
C. Förenta staterna 
 

12. Gränsvärdena för begränsning av 
svaveldioxidutsläpp från stationära källor 
inom följande kategorier av stationära källor, 
och de källor som de avser, anges i följande 
dokument: 

a) Electric Utility Steam Generating Units 
– 40 Code of Federal Regulations (C.F.R.) 

Part 60, Subpart D, and Subpart Da. 
b) Industrial-Commercial-Institutional 

Steam Generating Units – 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart Db, and Subpart Dc. 
c) Sulphuric Acid Plants – 40 C.F.R. Part 

60, Subpart H. 
d) Petroleum Refineries – 40 C.F.R. Part 

60, Subpart J and Subpart Ja. 
e) Primary Copper Smelters – 40 C.F.R. 

Part 60, Subpart P. 
f) Primary Zinc Smelters – 40 C.F.R. Part 

60, Subpart Q. 
g) Primary Lead Smelters – 40 C.F.R. Part 

60, Subpart R. 
h) Stationary Gas Turbines – 40 C.F.R. 

Part 60, Subpart GG. 
i) Onshore Natural Gas Processing – 40 

C.F.R. Part 60, Subpart LLL. 
j) Municipal Waste Combustors – 40 

C.F.R. Part 60, Subpart Ea, and Subpart Eb. 
k) Hospital/Medical/Infectious Waste In-

cinerators – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Ec. 
l) Stationary Combustion Turbines – 40 

C.F.R. Part 60, Subpart KKKK. 
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C.F.R. Part 60, Subpart KKKK. 
m) Small Municipal Waste Combustors – 40 
C.F.R. Part 60, Subpart AAAA. 
n) Commercial and Industrial Solid Waste 
Combustors – 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart CCCC. 
o) Other Solid Waste Combustors – 40 
C.F.R. Part 60, Subpart EEEE. 
 
 
R. Bilaga V 

Bilaga V ska ersättas med följande text: 

Gränsvärden för kväveoxidutsläpp från 
stationära källor 

 
1. Avsnitt A gäller andra parter än Kanada 
och Förenta staterna, avsnitt B gäller Kanada 
och avsnitt C gäller Förenta staterna. 
 
 
A. Parter utom Kanada och Förenta sta-
terna 
 
2. I detta avsnitt avses med gränsvärde för ut-
släpp (ELV) den mängd NOx (summan av 
NO och NO2, uttryckt som NO2) som ingår i 
avgaserna från en anläggning som inte får 
överskridas. Om inte annat anges ska den be-
räknas i massa per volym av NOx i avgaserna 
(uttryckt som mg/m3), vid standardförhållan-
den för temperatur och tryck för torrgas (vo-
lym vid 273,15 K, 101,3 kPa). Vad beträffar 
syreinnehållet i avgaserna gäller de värden 
som anges i tabellerna nedan för varje kate-
gori av källor. Utspädning i syfte att minska 
koncentrationerna av förorenande ämnen i 
avgasen är inte tillåten. Idriftsättning, urdrift-
tagning samt underhåll av utrustning är un-
dantagn. 
3. Utsläppen ska i samtliga fall övervakas via 
mätningar av NOx eller genom beräkningar 
eller en kombination av båda metoderna som 
ger minst samma noggrannhet. Överens-
stämmelse med gränsvärdena för utsläpp ska 
kontrolleras genom kontinuerliga eller icke-
kontinuerliga mätningar, typgodkännande el-
ler någon annan fungerande teknisk metod 
däribland kontrollerade beräkningsmetoder. 
Vid kontinuerliga mätningar, föreligger över-
ensstämmelsemed gränsvärdena för utsläpp 

m) Small Municipal Waste Combustors – 40 
C.F.R. Part 60, Subpart AAAA. 

n) Commercial and Industrial Solid Waste 
Combustors – 40 C.F.R. Part 60, 

Subpart CCCC. 
o) Other Solid Waste Combustors – 40 C.F.R. 

Part 60, Subpart EEEE. 
 
 
R. Annex V 
 

For annex V the following text is substitut-
ed: 

Limit values for emissions of nitrogen 
oxides from stationary sources 

 
1. Section A applies to Parties other than 

Canada and the United States of America, 
section B applies to Canada and section C 
applies to the United States of America. 

 
A. Parties other than Canada and the 
United States of America 
 

2. For the purpose of this section “emission 
limit value” (ELV) means the quantity of 
NOx (sum of NO and NO2, expressed as 
NO2) contained in the waste gases from an 
installation that is not to be exceeded. Unless 
otherwise specified, it shall be calculated in 
terms of mass of NOx per volume of the 
waste gases (expressed as mg/m3), assuming 
standard conditions for temperature and pres-
sure for dry gas (volume at 273.15 K, 101.3 
kPa). With regard to the oxygen content of 
the waste gas, the values given in the tables 
below for each source category shall apply. 
Dilution for the purpose of lowering concen-
trations of pollutants in waste gases is not 
permitted. Start-up, shutdown and mainte-
nance of equipment are excluded. 

3. Emissions shall be monitored in all cases 
via measurements of NOx or through calcu-
lations or a combination of both achieving at 
least the same accuracy. Compliance with 
ELVs shall be verified through continuous or 
discontinuous measurements, type approval, 
or any other technically sound method in-
cluding verified calculation methods. In case 
of continuous measurements, compliance 
with the ELVs is achieved if the validated 
monthly emission average does not exceed 
the limit values. In case of discontinuous 
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om de godkända månatliga genomsnittliga 
utsläppen inte överstiger gränsvärdena. Vid 
icke-kontinuerliga mätningar eller andra 
lämpliga bestämningsellerberäkningsförfa-
randen, föreligger överensstämmelse med 
gränsvärdena för utsläpp om 
medelvärdet, grundat på ett lämpligt antal 
mätningar under representativa förhållanden, 
inte överstiger gränsvärdena för utsläpp. 
Mätmetodernas onoggrannhet får beaktas för 
kontrolländamål. 
4. Övervakning av relevanta förorenande 
ämnen och mätning av ”driftsparametrar” 
samt kvalitetssäkring av automatiska mätsy-
stem och metoder för referensmätningar för 
att kalibrera dessa system ska genomföras i 
enlighet med Europeiska standardiserings-
kommitténs (CEN) standarder. Om CEN-
standarder saknas ska ISO-standarder, nat-
ionella eller internationella standarder som 
kan garantera data av likvärdig vetenskaplig 
kvalitet tillämpas. 
5. Särskilda bestämmelser för förbrännings-
anläggningar som avses i punkt 6: 
a) En part får göra undantag från skyldighet-
en att iaktta de utsläppsgränsvärden som 
avses i punkt 6 i följande fall: 
i) För förbränningsanläggningar som normalt 
använder gasformigt bränsle och som 
på grund av ett plötsligt avbrott i gasförsörj-
ningen, undantagsvis måste använda andra 
typer av bränsle och därför borde vara utrus-
tade med anordningar för rökgasrening. 
 
ii) För befintliga förbränningsanläggningar 
som inte är i drift mer än 
17 500 drifttimmar från och med den 1 janu-
ari 2016 och senast till och med den 
31 december 2023. 
iii) För andra befintliga förbränningsanlägg-
ningar än landbaserade gasturbiner (som 
omfattas av punkt 7) som använder fasta eller 
flytande bränslen och som inte är i drift 
mer än 1 500 drifttimmar per år som ett rul-
lande medelvärde över en period av fem år, 
för vilka följande gränsvärden ska gälla i 
stället: 

aa) För fasta bränslen: 450 mg/m³ 
bb) För flytande bränslen: 450 mg/m³. 

 
b) Om en förbränningsanläggning utökas 

med minst 50 MWth ska de gränsvärden för 
utsläpp som anges i punkt 6 för nya an-

measurements or other appropriate determi-
nation or calculation procedures, compliance 
with the ELVs is achieved if the mean value 
based on an appropriate number of measure-
ments under representative conditions does 
not exceed the ELV. The inaccuracy of the 
measurement methods may be taken into ac-
count for verification purposes. 

 
 
4. Monitoring of relevant polluting sub-

stances and measurements of process param-
eters, as well as the quality assurance of au-
tomated measuring systems and the reference 
measurements to calibrate those systems, 
shall be carried out in accordance with CEN 
standards. If CEN standards are not availa-
ble, ISO standards or national or international 
standards which will ensure the provision of 
data of an equivalent scientific quality shall 
apply. 

5. Special provisions for combustion plants 
referred to in paragraph 6: 

(a) A Party may derogate from the obliga-
tion to comply with the ELVs provided for in 
paragraph 6 in the following cases: 

(i) For combustion plants normally using 
gaseous fuel which have to resort exception-
ally to the use of other fuels because of a 
sudden interruption in the supply of gas and 
for this reason would need to be equipped 
with a waste gas purification facility; 

 
(ii) For existing combustion plants not op-

erated more than 17,500 operating hours, 
starting from 1 January 2016 and ending no 
later than 31 December 2023; or 

(iii) For existing combustion plants other 
than onshore gas turbines (covered by para-
graph 7) using solid or liquid fuels not oper-
ated more than 1,500 operating hours per 
year as a rolling average over a period of five 
years, instead the following ELVs apply: 

 
 
 

(aa) For solid fuels: 450 mg/m³; 
(bb) For liquid fuels: 450 mg/m³. 

(b) Where a combustion plant is extended 
by at least 50 MWth, the ELV specified in 
paragraph 6 for new installations shall apply 
to the extensional part affected by the 
change. The ELV is calculated as an average 
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läggningar tillämpas på den utbyggnadsdel 
som påverkas av ändringen. Gränsvärdena 
för utsläpp beräknas som ett genomsnitt, vägt 

med den faktiska tillförda effekten för både 
den befintliga och den nya delen av anlägg-
ningen. 

c) Parterna ska se till att det föreskrivs för-
faranden som ska följas om 

reningsutrustningen fungerar dåligt eller 
havererar. 

d) När det gäller en flerbränsleanläggning 
som samtidigt utnyttjar två eller flera 

bränsletyper, ska gränsvärdena för utsläpp 
fastställas som ett vägt genomsnitt av 

gränsvärdena för utsläpp för de enskilda 
bränslen, på grundval av den tillförda effek-
ten för varje bränsletyp. Parterna får tillämpa 
regler som innebär att förbränningsanlägg-
ningar och bearbetningsanläggningar inom 
ett mineraloljeraffinaderi får undantas från 
skyldigheten att iaktta de enskilda NOx-
gränsvärden som anges i denna bilaga, förut-
satt att de uppfyller ett gränsvärde för en s.k. 
bubbla av NOx som fastställts på grundval av 
bästa tillgängliga teknik. 
 
6. Förbränningsanläggningar med en tillförd 
nominell effekt på över 50 MWth:2 

 

 

 

 

 

Tabell 1 
 
Gränsvärden för NOx-utsläpp från för-
bränningsanläggningara 
 
 

Bränsletyp Tillförd effekt 
(MWth) 

ELV för NOx 
(mg/m³)b 
 

Fasta bränslen 50-100 
 
 
 
 

Nya anlägg-
ningar: 300 
(stenkol, brun-
kol och andra 
fasta bränslen) 

weighted by the actual thermal input for both 
the existing and the new part of the plant; 

(c) Parties shall ensure that provisions are 
made for procedures relating to malfunction 
or breakdown of the abatement equipment; 

 (d) In the case of a multi-fuel firing com-
bustion plant involving the simultaneous use 
of two or more fuels, the ELV shall be de-
termined as the weighted average of the 
ELVs for the individual fuels, on the basis of 
the thermal input delivered by each fuel. Par-
ties may apply rules by which combustion 
plants and process plants within a mineral oil 
refinery may be exempted from compliance 
with the individual NOx limit values set out 
in this annex, provided that they are comply-
ing with a bubble NOx limit value deter-
mined on the basis of the best available tech-
niques. 

 
 
 
 
 
6. Combustion plants with a rated thermal 

input exceeding 50 MWth:2 
 
 
 
 
Table 1  
 
Limit values for NOx emissions released 
from combustion plantsa 
 
 

Fuel type  Thermal input 
(MWth)  

ELV for NOx 

(mg/m³)b  

Solid fuels  
 

50-100 
 
 
 
 
 
 
 

New plants: 
300 (coal, lig-
nite and other 
solid fuels)  
 
450 (pulver-
ized lignite) 
250 (biomass, 
peat) 

                                                 
2 Den tillförda nominella effekten beräknas som summan av effekten hos alla enheter som är anslutna till en gemensam 
skorsten. Enskilda enheter på mindre än 15 MWth ska inte beaktas vid beräkningen av den totala tillförda effekten. 

 
2 The rated thermal input of the combustion plant is calculated as the sum of the input of all units connected to a common stack. 
Individual units below 15 MWth shall not be considered when calculating the total rated input. 
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100-300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>300 
 
 
 
 
 
 

450 (pulverise-
rad brun-
kol)250 (bio-
massa, torv) 

Befintliga an-
läggningar: 
300 (stenkol, 
brunkol och 
andra fasta 
bränslen)450 
(pulveriserad 
brunkol)300 
(biomassa, 
torv) 

Nya anlägg-
ningar:200 
(stenkol, brun-
kol och andra 
fasta bräns-
len)200 (bio-
massa, torv) 

 

 

Befintliga an-
läggningar: 
200 (stenkol, 
brunkol och 
andra fasta 
bränslen)250 
(biomassa, 
torv) 

Nya anlägg-
ningar: 150 
(stenkol, brun-
kol och andra 
fasta bräns-
len)(generellt)1
50 (biomassa, 
torv)200 (pul-
veriserad 
brunkol)Fasta 
bränslen 

Befintliga an-
läggningar:200 
(stenkol, brun-
kol och andra 
fasta bräns-
len)200 (bio-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100-300 
 
 
 
 
 
 
 

 
> 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Existing 
plants:  
300 (coal, lig-
nite and other 
solid fuels)  
450 (pulver-
ized lignite) 
300 (biomass, 
peat) 
 
 
 
New plants: 
200 (coal, lig-
nite and other 
solid fuels)  
 
200 (biomass, 
peat) 
 
 
 
 
Existing 
plants:  
200 (coal, lig-
nite and other 
solid fuels)  
250 (biomass, 
peat) 
 
 
New plants: 
150 (coal, lig-
nite and other 
solid fuels) 
(general)  
150 (biomass, 
peat)  
200 (pulver-
ized lignite) 
 
 
 
Existing 
plants: 200 
(coal, lignite 
and other solid 
fuels)  
200 (biomass, 
peat) 
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massa, torv) 

 
Flytande 
bränslen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50-100 
 
 
 
 
 
100-300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
> 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nya anlägg-
ningar: 300 
Befintliga an-
läggningar: 
450 
 
Nya anlägg-
ningar: 150 
 
Befintliga an-
läggningar: 
200 (generellt) 
Befintliga an-
läggningar i 
raffinaderier 
och kemiska 
anläggningar: 
450 (för för-
bränning av 
destillations- 
och 
omvandlings-
rester från råol-
jeraffinering 
för egen 
förbrukning i 
förbrännings-
anläggningar 
och för 
förbränning av 
flytande pro-
duktionsrester 
som ett 
icke-
kommersiellt 
bränsle) 
 
Nya anlägg-
ningar: 100 
Flytande 
bränslen 
Befintliga an-
läggningar: 
150 (generellt) 
Befintliga an-
läggningar i 
raffinaderier 
och kemiska 
anläggningar: 
450 (för för-
bränning av 

 
Liquid fuels  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50-100 
 
 
 
 
100-300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

> 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New plants: 
300 
Existing 
plants: 450 

 
New plants:  
150 
 
Existing 
plants: 
200 (general) 
Existing plants 
within refiner-
ies and chemi-
cal installa-
tions:  
450 (for firing 
of distillation 
and conversion 
residues from 
crude oil refin-
ing for own 
consumption in 
combustion 
plants and for 
firing liquid 
production res-
idue as non-
commercial 
fuel) 

 
 
 
 

N 
ew plants: 100 
 
 
Existing 
plants:  
150 (general) 
Existing plants 
within refiner-
ies and chemi-
cal installa-
tions:  
 
 
 
450 (for firing 
of distillation 
and conversion 
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Naturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andra Nya an-
läggningar: 
200 
gasformiga 
bränslen 

 
 
 
 
 
 
 
 
´ 
 
 
 
 
 
 
50-300 
 
 
 
 
 
 
>300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>50 
 

destillations- 
och 
omvandlings-
rester från råol-
jeraffinering 
för egen 
förbrukning i 
förbrännings-
anläggningar 
och för 
förbränning av 
flytande pro-
duktionsrester 
som ett 
icke-
kommersiellt 
bränsle 
(< 500 MWth) 
 
 
Nya anlägg-
ningar: 100 
Befintliga an-
läggningar: 
100 
 
Nya anlägg-
ningar: 100 
Befintliga an-
läggningar: 
100 
 
Nya anlägg-
ningar: 200 
Befintliga an-
läggningar: 
300 

 
a Gränsvärdena för utsläpp ska inte tillämpas på följande: 

• Anläggningar där förbränningsprodukterna 

används för direkt uppvärmning, torkning el-

ler annan behandling av föremål eller materi-

al. 

• Efterförbränningsanläggningar som är av-

sedda att rena rökgaser genom förbränning 

och som inte används som en separat förbrän-

ningsanläggning. 

• Anordningar för regenerering av katalysatorer 

för katalytisk krackning. 

• Anordningar för omvandling av vätesulfid till 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natural gas 
 

 
 
 
 

 
 
Other gaseous 
fuels 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

50 - 300 
 
 
 
 

> 300 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
> 50 

 
 
 

 

residues from 
crude oil refin-
ing for own 
consumption in 
combustion 
plants and for 
firing liquid 
production res-
idue as non-
commercial 
fuel (< 500 
MWth) 

 
 

 
New plants: 
100 
Existing 
plants: 100 
 
New plants: 
100 
 
 
 
Existing 
plants: 100 
 
 
 
New plants: 
200 
Existing 
plants: 300 
 
 

 

 

a In particular, the ELVs shall not apply to: 
 
� Plants in which the products of combustion are used for 

direct heating, drying, or any other treatment of objects 
or materials; 
 
 

� Post-combustion plants designed to purify the waste gas-
es by combustion which are not operated as independent 
combustion plants; 
 
 

� Facilities for the regeneration of catalytic cracking cata-
lysts; 
 
 

� Facilities for the conversion of hydrogen sulphide into 
sulphur; 
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svavel. 

• Reaktorer som används inom den kemiska in-

dustrin. 

• Koksugnsblock. 

• Cowperapparater. 

• Återvinningspannor i anläggningar för fram-

ställning av pappersmassa. 

• Förbränningsanläggningar för avfall. 

• Anläggningar som drivs med diesel-, bensin- 

eller gasmotorer eller med gasturbiner, oav-

sett vilket bränsle som används. 

  

bReferensinnehållet för O2
 

är 6 % procent för fasta bränslen och 3 % procent för flytande 

bränslen och bränslen i gasform 

. 

7. Gasturbiner till lands med en tillförd no-
minell effekt på över 50 MWth: Gränsvär-
dena för 
utsläpp av NOx, uttryckta i mg/m3 (med ett 
O2-innehåll på 15 %) gäller för enskilda 
gasturbinenheter. Gränsvärdena i tabell 2 gäl-
ler endast vid en belastning på mer än 70 %. 
 
 
Tabell 2 
 
Gränsvärden för NOx-utsläpp från 
gasturbiner till lands (inklusive gaskombi-
verk) 
 
 

Bränsletyp Tillförd effekt 
(MWth) 

ELV för NOx 
(mg/m³)b 
 
 

Flytande Nya 
anläggningar 
bränslen 
(lätta och 
medeltunga 
destillat) 
 
 
 
 
Naturgasb 
 

>50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>50 

Nya anlägg-
ningar: 50 
bränslen 
(lätta och 
medeltunga 
destillat) 
 
 
 
 
 
Befintliga an-

 
� Reactors used in the chemical industry; 

 
 

� Coke battery furnaces; 
� Cowpers; 
�  
� Recovery boilers within installations for the production 

of pulp; 
 

� Waste incinerators; and 
 
� Plants powered by diesel, petrol or gas engines or by 

combustion turbines, irrespective of the fuel used. 
 

 
b The O2 reference content is 6% for solid fuels and 3% for 
liquid and gaseous fuels. 
 

 
7. Onshore combustion turbines with a rated 
thermal input exceeding 50 MWth: the NOx 
ELVs expressed in mg/m3 (at a reference O2 
content of 15%) are to be applied to a single 
turbine. The ELVs in table 2 apply only 
above 70% load. 
 
 
 
Table 2 
 
Limit values for NOx emissions released 
from onshore combustion turbines (in-
cluding Combined Cycle Gas turbines 
(CCGT)) 
 
 

Fuel type  Thermal input 
(MWth)  

ELV for NOx 
(mg/m³)a  
 
 

Liquid fuels 
(light and me-
dium distil-
lates) 

 
 
 
 
 
 

 
Natural gasb 

 

 

 

>50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> 50 
 
 

New plants:  
 
Existing 
plants:  
90 (general) 
200 (plants op-
erating less 
than 1 500 
hours a year) 
 
New plants: 50 
(general)d 
 
Existing 
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Andra gaser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>50 
 
 
 
 

läggningar: 
90 (generellt) 
200 (anlägg-
ningar som är i 
drift mindre än 
1 500 timmar 
per år) 
 
 
Nya anlägg-
ningar: 
 
50 (generellt)d 
Befintliga an-
läggningar: 
50 (gene-
rellt)c,d 
150 (anlägg-
ningar som är i 
drift mindre än 
1 500 timmar 
per år) 
 

 
a Gasturbiner för reservdrift som inte är i drift mer än 500 

timmar per år omfattas inte. 
b Med naturgas avses naturligt förekommande metan med 

högst 20 volymprocent ädelgaser och andra beståndsdelar. 
c 75 mg/m3 i följande fall, där gasturbinens verkningsgrad är 

fastställd vid grundbelastningsbetingelser enligt ISO: 

• Gasturbiner som används i kraftvärmesystem 

med en total verkningsgrad på mer än 75 %. 

• Gasturbiner som används i kombikraftverk med 

en genomsnittlig total elektrisk verkningsgrad, 

räknat över hela året, på mer än 55 %. 

• Gasturbiner för mekaniska drivanordningar. 

d För gasturbiner med enkel process som inte tillhör någon av 

de kategorier som anges i fotnot c, men som har en verknings-

grad på mer än 35 % – fastställd vid 

grundbelastningsbetingelser enligt ISO – ska utsläppsvärdena 

för NOx vara 50 xη/35, där η är gasturbinens verkningsgrad 

vid grundbelastningsbetingelser enligt ISO uttryckt i procent. 

 
 
8. Cementframställning: 
 
 
 
Tabell 3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other gases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> 50 
 
 
 

plants: 5 
0 (general)c,d 
150 (plants op-
erating less 
than 1 500 
hours per year) 
 
 
 
 
New plants: 50 
 
Existing 
plants:  
120 (general) 
200 (plants op-
erating less 
than 1 500 
hours a year) 
 
 
 

a Gas turbines for emergency use that operate less than 500 
hours per year are not covered. 
 
b Natural gas is naturally occurring methane with not more 
than 20% (by volume) of inert gases and other constituents. 
 
c 75 mg/m3 in the following cases, where the efficiency of the 
gas turbine is determined at ISO base load conditions: 
� Gas turbines, used in combined heat and power systems 

having an overall efficiency greater than 75%; 
� Gas turbines used in combined cycle plants having an 

annual average overall electrical efficiency greater than 
55%; 

� Gas turbines for mechanical drives. 
 

d For single gas turbines not falling into any of the categories 
mentioned under footnote c/, but having an efficiency greater 
than 35% — determined at ISO base load conditions — the 
ELV for NOx shall be 50 x η / 35 where η is the gas-turbine 
efficiency at ISO base load conditions expressed as a percent-
age. 

 
 
 
 
 
 
8. Cement production: 
 
 
Table 3 
 
 
Limit values for NOx emissions released 
from cement clinker productiona 
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Gränsvärden för NOx-utsläpp från ce-
mentklinkerproduktiona 
 
 

 
Anläggningstyp         ELV för NOx (mg/m³) 
Generellt (befintliga och nya anläggningar)                 500 

Befintliga Lepol-ugnar och långa roterugnar där inget av-

fall förbränns                                                                800 
a Anläggningar för produktion av klinker (cement) i rote-

rugn med en produktionskapacitet som överstiger 500 ton 

per dygn eller i andra typer av ugnar med en 

produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dygn. Re-

ferensinnehållet för O2 

är 10 %. 
 
9. Stationära motorer: 
 
Tabell 4 
 
Gränsvärden för NOx-utsläpp från nya 
stationära motorer 
 
 

Motortyp, effekt, bränslespecifikation ELV a,b,c (mg/m³) 
 
Gasmotorer > 1 MWth 
Motorer med gnisttänd-
ning (= Otto), alla gas-
formiga bränslen 
 
 
Tvåbränslemotorer > 1 
MWth när gas används 
(alla gasformiga bräns-
len) 
när flytande bränslen 
används (alla 
flytande bränslen)d 
1–20 MWth 
>20 MWth 
 
Dieselmotorer > 5 
MWth (kompressions-
tändning) 
Lågvarviga (< 300 varv 
per minut)/medelvarviga 
(300–1 200 varv per mi-
nut) 5–20 MWth  
 
Tjock eldningsolja och 
biooljor Lätt eldnings-
olja och naturgas>20 

95 (förstärkt mager 
blandning) 190 (standar-
diserad mager blandning 
eller fet blandning med 
katalysator) 
 
 
190 
 
 
 
225 
 
225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
225 
190 

 
 

Plant type                               ELV for NOx (mg/m³) 
General (existing and new installations)              500 
 
Existing lepol and long rotary kilns in which  
no waste is co-incinerated                                    800 
 
a Installations for the production of cement clinker in rota-

ry kilns with a capacity >500 Mg/day or in other furnaces 

with a capacity >50 Mg/day. The O2 reference content is 

10%. 

 
 
9. Stationary engines: 
 
Table 4 
 
Limit values for NOx emissions released 
from new stationary engines 
 
 

Engine type,power, fuel 
specification 

ELV a,b,c (mg/m³) 

Gas engines > 1 MWth 
Spark ignited (=Otto) 
engines all gaseous 
fuels 
 
 
 
 
 
Dual fuel engines > 1 
MWth  
 
In gas mode (all gase-
ous fuels)  
In liquid mode (all liq-
uid fuels)d  
1–20 MWth  
>20 MWth 
 
Diesel engines  
> 5 MWth (compres-
sion ignition)  
Slow (< 300 rpm)/ Me-
dium (300-1 200 rpm)/ 
speed 5–20 MWth  
 
Heavy Fuel Oil (HFO) 
and bio-oils  
Light Fuel Oil (LFO) 

 
95 (enhanced lean 
burn) 190 (Stand-
ard lean burn or 
rich burn with 
catalyst) 
 
 
 
 
190 
 
225 
225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
225 
 
190 
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MWth  
 
Tjock eldningsolja och 
biooljor Lätt eldnings-
olja och naturgas 
 
 
 
 
 
 
Högvarviga (>1 200 
varv per minut) 

 
 
 
190 
190 
 
 
 
 
 
190 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Anm.: Referensinnehållet för syre är 15 %3. 
a Dessa gränsvärden gäller inte för motorer som är i 
drift mindre än 500 timmar per år. 
b När system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) i 
dagsläget inte går att använda av tekniska och logist-
iska skäl, t.ex. på avlägsna öar eller där det inte finns 
tillräcklig försörjning av bränsle av hög kvalitet, får en 
övergångsperiod på tio år efter ikraftträdandet av detta 
protokoll för en part tillämpas för dieselmotorer och 
tvåbränslemotorer. Under övergångsperioden ska föl-
jande gränsvärden gälla: 

� Tvåbränslemotorer: 1 850 mg/m³ när flytande 

bränsle används, 380 mg/m3 när gas används. 

� Dieselmotorer – lågvarviga (< 300 varv per minut) 

and Natural Gas (NG) 
>20 MWth  
 
HFO and bio-oils  
 
LFO and NG  
 
High speed (>1 200 
rpm) 

 
190 
 
190 
 
190 

 
Note: The reference oxygen content is 15%3 
a These ELVs do not apply to engines running less than 
500 hours a year. b Where Selective Catalytic Reduc-
tion (SCR) cannot currently be applied for technical 
and logistical reasons like on remote islands or where 
the availability of sufficient amounts of high quality 
fuel cannot be guaranteed, a transition period of 10 
years after the entry into force of the present Protocol 
for a Party may be applied for diesel engines and dual 
fuel engines during which the following ELVs apply:  
 
 
� Dual fuel engines: 1,850 mg/m³ in liquid mode; 

380 mg/m3 in gas mode;  
� Diesel engines — Slow (< 300 rpm) and Medium (300–

1,200 rpm)/speed: 1,300 mg/m³ for engines between 5 
and 20 MWth and 1,850 mg/m³ for engines > 20 MWth 
 
 

� Diesel engines — High speed (> 1200 rpm): 750 mg/m³. 
 

 
 
10. Iron ore sinter plants: 
 

                                                 
3 Omräkningsfaktorn från gränsvärdena i detta protokoll (5 % syrehalt) är 2,66 (16/6). 
Det innebär att gränsvärdet på 
• 190 mg/m3 vid 15 % O2 motsvarar 500 mg/m3 vid 5 % O2, 
• 95 mg/m3 vid 15 % O2 motsvarar 250 mg/m3 vid 5 % O2, 
• 225 mg/m3 vid 15 % O2 motsvarar 600 mg/m3 vid 5 % O2. 
3 The conversion factor from the limit values in the current Protocol (at 5% oxygen content) is 2,66 (16/6). Thus, the limit value 
of:  
• 190 mg/m3 at 15 % O2 corresponds to 500 mg/m3 at 5 % O2;  
• 95 mg/m3 at 15 % O2 corresponds to 250 mg/m3 at 5 % O2;  
• 225 mg/m3 at 15 % O2 corresponds to 600 mg/m3 at 5 % O2.   
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och medelvarviga (300–1 200 varv per 

minut): 1 300 mg/m³ för motorer mellan 5 och 20 

MWth och 1 850 mg/m³ för motorer > 

� 20 MWth, 

� Dieselmotorer – högvarviga (> 1 200 varv per mi-

nut): 750 mg/m³. 

 
10. Sintringsanläggningar för järnmalm: 
 

 
 
Tabell 5 
 
Gränsvärden för NOx-utsläpp från sint-
ringsanläggningar för järnmalm 
 
 

Anläggningstyp        ELV för NOx (mg/m³) 
 
Sintringsanläggningar: Ny anläggning            
400 
Sintringsanläggningar: Befintlig anläggning   
400 
 
a Produktion och bearbetning av metaller: 
Anläggningar för rostning och sintring av 
metallhaltig malm, anläggningar för pro-
duktion av råjärn eller stål (primär eller 
sekundär smältning), inklusive utrustning 
för kontinuerlig gjutning, med en kapacitet 
som överstiger 2,5 ton per timme, anlägg-
ningar för behandling av järnbaserade 
metaller (genom varmvalsning med en ka-
pacitet som överstiger 20 ton stål per 
timme). 
b Som undantag från punkt 3 ska dessa 
gränsvärden betraktas som ett genomsnitt 
över en längre tid. 
 
 
11. Framställning av salpetersyra: 
 
 
Tabell 6 
 
Gränsvärden för NOx-utsläpp från 
framställning av salpetersyra, med un-
dantag av syrakoncentrationsanlägg-
ningar 
 

Anläggningstyp ELV för NOx (mg/m³) 

Nya anläggningar                                        
160 

 
Tabell 5 
 
Gränsvärden för NOx-utsläpp från sint-

ringsanläggningar för järnmalm 
 
 

Plant type              ELV for NOx (mg/m³) 
 
Sinter plants: New installation  

400 
Sinter plants: Existing installation  

400 
 
a Production and processing of metals: 

metal ore roasting or sintering installations, 
installations for the production of pig iron 
or steel (primary or secondary fusion) in-
cluding continuous casting with a capacity 
exceeding 2.5 Mg/hour, installations for the 
processing of ferrous metals (hot rolling 
mills > 20 Mg/hour of crude steel). 

 
 
 
b As an exemption to paragraph 3, these 

ELVs should be considered as averaged 
over a substantial period of time. 

 
 
11. Nitric acid production: 
 
 
Table 6 
 
Limit values for NOx emissions from 

nitric acid production excluding acid 
concentration units 

 
Type of installations            ELV for NOx (mg/m³) 
 

New installations  
160 

 
Existing installations  

190 
 

 
a Production and processing of metals: metal ore roasting or 

sintering installations, installations for the production of pig 

iron or steel (primary or secondary fusion) including continu-

ous casting with a capacity exceeding 2.5 Mg/hour, installa-

tions for the processing of ferrous metals (hot rolling mills > 
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Befintliga anläggningar                               
190 

 

 

a Produktion och bearbetning av metaller: Anläggningar för 

rostning och sintring av metallhaltig malm, anläggningar för 

produktion av råjärn eller stål (primär eller 

sekundär smältning), inklusive utrustning för kontinuerlig 

gjutning, med en kapacitet som överstiger 2,5 ton per timme, 

anläggningar för behandling av järnbaserade 

metaller (genom varmvalsning med en kapacitet som översti-

ger 20 ton stål per timme). 

b Som undantag från punkt 3 ska dessa gränsvärden betraktas 

som ett genomsnitt över en längre tid. 

 
 
B. Kanada 
 
12. Gränsvärdena för begränsning av NOx-
utsläpp kommer att fastställas för stationära 
källor, i förekommande fall med hänsyn till 
information om tillgänglig begränsningstek-
nik, gränsvärden som tillämpas i andra juris-
diktioner, och följande dokument: 
a) New Source Emission Guidelines for 
Thermal Electricity Generation. 
b) National Emission Guidelines for Station-
ary Combustion Turbines, PN1072. 
c) National Emission Guidelines for Cement 
Kilns, PN1284. 
d) National Emission Guidelines for Industri-
al/Commercial Boilers and Heaters, 
PN1286. 
e) Operating and Emission Guidelines for 
Municipal Solid Waste Incinerators, 
PN1085. 
 
f) Management Plan for Nitrogen Oxides 
(NOx) and Volatile Organic Compounds 
(VOCs) – Phase I, PN1066. 
g) Operating and Emission Guidelines for 
Municipal Solid Waste Incinerators. 
PN1085. 
 
 
 
C. Förenta staterna 
 
13. Gränsvärdena för begränsning av NOx-
utsläpp från stationära källor inom följande 
kategorier av stationära källor, och de källor 
som de avser, anges i följande dokument: 
 
 

20 Mg/hour of crude steel). 
b As an exemption to paragraph 3, these ELVs should be 

considered as averaged over a substantial period of time. 

 
 
B. Canada 
 
12. Limit values for controlling emissions of 
NOx will be determined for stationary 
sources, as appropriate, taking into account 
information on available control technolo-
gies, limit values applied in other jurisdic-
tions, and the documents below: 
(a) New Source Emission Guidelines for 
Thermal Electricity Generation; 
(b) National Emission Guidelines for Sta-
tionary Combustion Turbines. PN1072; 
(c) National Emission Guidelines for Cement 
Kilns. PN1284; 
(d) National Emission Guidelines for Indus-
trial/Commercial Boilers and Heaters. 
PN1286; 
(e) Operating and Emission Guidelines for 
Municipal Solid Waste Incinerators. 
PN1085;¨ 
(f) Management Plan for Nitrogen Oxides 
(NOx) and Volatile Organic Compounds 
(VOCs) — Phase I. PN1066; and 
(g) Operating and Emission Guidelines for 
Municipal Solid Waste Incinerators. PN1085. 
 
 
C. United States of America 
 
13. Limit values for controlling emissions of 
NOx from stationary sources in the follow-
ing stationary source categories, and the 
sources to which they apply, are specified in 
the following documents: 
(a) Coal-fired Utility Units — 40 Code of 
Federal Regulations (C.F.R.) Part 76; 
(b) Electric Utility Steam Generating Units 
— 40 C.F.R. Part 60, Subpart D, and Sub-
part Da; 
(c) Industrial-Commercial-Institutional 
Steam Generating Units — 40 C.F.R. Part 
60, Subpart Db; 
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a) Coal-fired Utility Units – 40 Code of Fed-
eral Regulations (C.F.R.) Part 76. 
b) Electric Utility Steam Generating Units – 
40 C.F.R. Part 60, Subpart D, and 
Subpart Da. 
c) Industrial-Commercial-Institutional Steam 
Generating Units – 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart Db. 
d) Nitric Acid Plants – 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart G. 
e) Stationary Gas Turbines – 40 C.F.R. Part 
60, Subpart GG. 
f) Municipal Waste Combustors – 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart Ea, and Subpart Eb. 
g) Hospital/Medical/Infectious Waste Incin-
erators – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Ec. 
h) Petroleum Refineries – 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart J, and Subpart Ja. 
i) Stationary Internal Combustion Engines – 
Spark Ignition, 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart JJJJ. 
j) Stationary Internal Combustion Engines – 
Compression Ignition, 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart IIII. 
k) Stationary Combustion Turbines – 40 
C.F.R. Part 60, Subpart KKKK. 
l) Small Municipal Waste Combustors – 40 
C.F.R. Part 60, Subpart AAAA. 
m) Portland Cement –40 C.F.R. Part 60, 
Subpart F. 
n) Commercial and Industrial Solid Waste 
Combustors – 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart CCCC. 
o) Other Solid Waste Combustors – 40 
C.F.R. Part 60, Subpart EEEE. 
 
 
 
 
 
 
 
S. Bilaga VI 
 
Bilaga VI ska ersättas med följande text: 
 
 
Gränsvärden för utsläpp av flyktiga orga-
niska föreningar från stationära 
källor 
1. Avsnitt A gäller andra parter än Kanada 
och Förenta staterna, avsnitt B gäller Kanada 
och avsnitt C gäller Förenta staterna. 

(d) Nitric Acid Plants — 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart G; 
(e) Stationary Gas Turbines — 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart GG; 
(f) Municipal Waste Combustors — 40 
C.F.R. Part 60, Subpart Ea, and Subpart Eb; 
(g) Hospital/Medical/Infectious Waste Incin-
erators — 40 C.F.R. Part 60, Subpart Ec; 
(h) Petroleum Refineries — 40 C.F.R. Part 
60, Subpart J, and Subpart Ja; 
(i) Stationary Internal Combustion Engines 
— Spark Ignition, 40 C.F.R. Part 60, Subpart 
JJJJ; 
(j) Stationary Internal Combustion Engines 
— Compression Ignition, 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart IIII; 
(k) Stationary Combustion Turbines — 40 
C.F.R. Part 60, Subpart KKKK; 
(l) Small Municipal Waste Combustors — 40 
C.F.R. Part 60, Subpart AAAA; 
(m) Portland Cement —40 C.F.R. Part 60, 
Subpart F; 
(n) Commercial and Industrial Solid Waste 
Combustors — 40 C.F.R. Part 60, Subpart 
CCCC; and 
(o) Other Solid Waste Combustors — 40 
C.F.R. Part 60, Subpart EEEE. 
 
S. Annex VI 
 
For annex VI, the following text is substitut-
ed: 
 
Limit values for emissions of volatile or-
ganic compounds from stationary sources 
 
1. Section A applies to Parties other than 
Canada and the United States of America, 
section B applies to Canada and section C 
applies to the United States of America. 
A. Parties other than Canada and the United 
States of America 
2. This section of the present annex covers 
the stationary sources of VOC emissions 
listed in paragraphs 8 to 22 below. Installa-
tions or parts of installations for research, 
development and testing of new products and 
processes are not covered. Threshold values 
are given in the sector-specific tables below. 
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A. Parter utom Kanada och Förenta staterna 
 
2. I detta avsnitt behandlas de stationära käl-
lor för utsläpp av flyktiga organiska före-
ningar(MVOC) som anges i punkterna 8–22. 
Anläggningar eller delar av anläggningar för 
forskning,utveckling och utprovning av nya 
produkter och processer omfattas ej. Trös-
kelvärden anges ide sektorsspecifika tabel-
lerna nedan. Dessa avser främst lösningsme-
delsförbrukning eller utsläppsmassflöden. 
Om en operatör driver flera verksamheter 
under samma underrubrik vid samma an-
läggning och på samma plats, läggs lös-
ningsmedelsförbrukningen eller utsläpps-
massflödena ihop. Om inget tröskelvärde 
anges gäller det angivna gränsvärdet alla be-
rörda anläggningar. 
 
 
 
3. I avsnitt A i denna bilaga gäller följande 
definitioner: 
a) lagring och distribution av bensin: lastning 
av lastbilar, järnvägsvagnar, 
pråmar och sjögående fartyg vid depåer och 
utlastningsstationer vid oljeraffinaderier, in-
klusive tankning av fordon vid bensinstation-
er. 
b) limbeläggning: alla verksamheter som in-
nebär att lim anbringas på en yta, 
med undantag av limbeläggning och lamine-
ring i samband med tryckverksamheter och 
trä- och plastlaminering. 
c) trä- och plastlaminering: alla verksamheter 
som innebär vidhäftning av trä eller plast för 
framställning av laminatprodukter. 
d) beläggningsverksamhet: alla verksamheter 
som innebär att ett enkelt eller flera samman-
hängande beläggningsskikt anbringas på föl-
jande: 
i) Nya fordon, definierade som fordon i kate-
gori M1 och sådana fordon i kategori N1 
som lackeras i samma anläggning som for-
don i kategori M1. 
ii) Lastbilshytter, definierade som förarhyt-
ter, och integrerade höljen för teknisk 
utrustning i fordon i kategorierna N2 och N3. 
 
iii) Skåpbilar och lastbilar, definierade som 
fordon i kategorierna N1, N2 och N3, dock 
inte lastbilshytter. 

They generally refer to solvent co-sumption 
or emission mass flow. Where one operator 
carries out several activities falling under the 
same subheading at the same installation on 
the same site, the solvent con-sumption or 
emission mass flow of such activities are 
added together. If no threshold value is indi-
cated, the given limit value applies to all the 
installations concerned. 
 
 
 
3. For the purpose of section A of the pre-
sent annex: 
(a) “Storage and distribution of petrol” 
means the loading of trucks, railway wag-
ons, barges and seagoing ships at depots and 
mineral oil refinery dispatch stations, includ-
ing vehicle refuelling at service stations; 
 
(b) “Adhesive coating” means any activity in 
which an adhesive is applied to a surface, 
with the exception of adhesive coating and 
laminating associated with printing activity 
and wood and plastic lamination; 
(c) “Wood and plastic lamination” means any 
activity to adhere together wood and/or plas-
tic to produce laminated products; 
(d) “Coating activity” means any activity in 
which a single or multiple application of a 
continuous film of coating is laid onto: 
(i) New vehicles defined as vehicles of cate-
gory M1 and of category N1 insofar as they 
are coated at the same installation as M1 ve-
hicles; 
 
(ii) Truck cabins, defined as the housing for 
the driver, and all integrated housing for the 
technical equipment of category N2 and N3 
vehicles; 
(iii) Vans and trucks defined as category N1, 
N2 and N3 vehicles, but excluding truck cab-
ins; 
(iv) Buses defined as category M2 and M3 
vehicles; 
(v) Other metallic and plastic surfaces in-
cluding those of aeroplanes, ships, trains, 
etc.; 
(vi) Wooden surfaces; 
(vii) Textile, fabric, film and paper surfaces; 
and 
(viii) Leather; 
This source category does not include the 
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iv) Bussar, definierade som fordon i katego-
rierna M2 och M3. 
v) Andra metall- eller plastytor, inbegripet 
ytor på flygplan, fartyg, tåg osv. 
vi) Trä. 
vii) Textil-, väv-, folie- och pappersytor. 
viii) Läder. 
Hit räknas inte beläggning av substrat med 
metall genom elektrofores och kemisk sprut-
teknik. 
Om samma artikel under beläggningen också 
trycks, betraktas tryckningen som en del av 
beläggningsverksamheten. Tryckning som 
genomförs som en separat verksamhet ingår 
dock inte. I denna definition avses med for-
don i kategori 
 
 
 

• M1: fordon som används för person-
befordran, med högst åtta säten utö-
ver förarsätet, 

 
• M2: fordon som används för person-

befordran, med mer än åtta säten ut-
över 

förarsätet och en totalvikt som inte 
överstiger 5 ton, 

• M3: fordon som används för person-
befordran, med mer än åtta säten ut-
över förarsätet och en totalvikt över-
stigande 5 ton, 

 
• N1: fordon som används för godsbe-

fordran, med en totalvikt som inte 
överstiger3,5 ton, 

• N2: fordon som används för godsbe-
fordran, med en totalvikt översti-
gande 3,5 ton men inte överstigande 
12 ton, 

• N3: fordon som används för godsbe-
fordran, med en totalvikt översti-
gande 12 ton. 

e) bandlackering: alla processer där bandstål, 
rostfritt stål, belagt stål, 
kopparlegeringar eller aluminiumband be-
läggs med ett filmbildande skikt eller laminat 
i en kontinuerlig process. 
f) kemtvätt: alla industriella eller kommersi-

coating of substrates with metals by electro-
phoretic or chemical spraying techniques. If 
the coating activity includes a step in which 
the same article is printed, that printing step 
is considered part of the coating activity. 
However, printing activities operated as a 
separate activity are not covered by this def-
inition. In this definition: 

� •M1 vehicles are those used for the 
carriage of passengers and compris-
ing not more than eight seats in addi-
tion to the driver’s seat; 
 

� •M2 vehicles are those used for the 
carriage of passengers and compris-
ing more than eight seats in addition 
to the driver’s seat, and having a 
maximum mass not exceeding 5 Mg; 

 
� •M3 vehicles are those used for the 

carriage of passengers and compris-
ing more than eight seats in addition 
to the driver’s seat, and having a 
maximum mass exceeding 5 Mg; 

 
� •N1 vehicles are those used for the 

carriage of goods and having a max-
imum mass not exceeding 3.5 Mg; 

 
� •N2 vehicles are those used for the 

carriage of goods and having a max-
imum mass exceeding 3.5 Mg but 
not exceeding 12 Mg; 

� •N3 vehicles are those used for the 
carriage of goods and having a max-
imum mass exceeding 12 Mg; 
 

(e) “Coil coating” means any activity where 
coiled steel, stainless steel, coated steel, cop-
per alloys or aluminium strip is coated with 
either a film-forming or laminate coat-ing in 
a continuous process; 
(f) “Dry cleaning” means any industrial or 
commercial activity using VOCs in an instal-
lation to clean garments, furnishings and sim-
ilar consumer goods with the exception of the 
manual removal of stains and spots in the 
textile and clothing industry; 
 
(g) “Manufacturing of coatings, varnishes, 
inks and adhesives” means the manufacture 
of coating preparations, varnishes, inks and 
adhesives, and of intermediates as far as they 
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ella verksamheter som innebär att 
flyktiga organiska föreningar används i en 
anläggning för att rengöra kläder, inredning 
och liknande konsumtionsvaror med undan-
tag av manuellt borttagande av fläckar i tex-
til- och beklädnadsindustrin. 
g) framställning av beläggningspreparat, 
lacker, tryckfärg och lim: framställning av 
beläggningspreparat, lacker, tryckfärg och 
lim samt mellanprodukter som framställs på 
samma plats genom att pigment, hartser och 
lim blandas med organiska lösningsmedel el-
ler annat bärarmaterial. Denna kategori om-
fattar även dispergering och predispergering, 
justering av viskositet och färgton och em-
ballering av slutprodukten. 
 
h) tryckning: alla reproduktionsverksamheter 
för text eller bild där tryckfärg 
med hjälp av en bildbärare överförs till en 
yta, omfattande följande underverksamheter: 
 
i) Flexografi, en tryckprocess i vilken det an-
vänds en bildbärare av gummi eller 
elastiska polymerer där tryckområdena är 
upphöjda, varvid används flytande tryckfär-
ger som torkar genom avdunstning. 
ii) Rulloffset med heatset-färg, en rulltryck-
verksamhet i vilken det används en 
bildbärare där tryckområdena och icke-
tryckområdena är på samma nivå, och rull-
tryckning innebär att materialet som ska 
tryckas matas in i maskinen från en rulle och 
inte som separata ark. Icke-tryckområdet är 
så behandlat att det absorberar vatten och 
alltså är färgavvisande. 
Tryckområdet är så behandlat att det tar upp 
och överför färg till den yta som ska tryckas. 
Avdunstning sker i en ugn där varmluft an-
vänds för att hetta upp det tryckta materialet. 
iii) Djuptryck av publikationer, rotogra-
vyrtryckprocess för tryckning av tidskrifter, 
broschyrer, kataloger och liknande produkter 
med hjälp av toluenbaserade tryckfärger. 
iv) Rotogravyr, en tryckverksamhet i vilken 
det används en cylindrisk bildbärare där 
tryckområdet är nedsänkt under icke-
tryckområdet, varvid används flytande tryck-
färger som torkar genom avdunstning. För-
djupningarna fylls med färg och överskotts-
färgen avlägsnas från icke-tryckområdet in-
nan tryckytan kommer i kontakt med cylin-
dern och färgen i fördjupningarna avsätts på 

are produced in the same installation by mix-
ing pigments, resins and adhesive mate-rials 
with organic solvents or other carriers. This 
category also includes dispersion, pre-
dispersion, realization of a certain viscosity 
or colour and packing the final products in 
containers; 
(h) “Printing” means any activity of repro-
duction of text and/or images in which, with 
the use of an image carrier, ink is transferred 
onto a surface and applies to the following 
subactivities: 
(i) Flexography: a printing activity using an 
image carrier of rubber or elastic photopoly-
mers on which the printing inks are above the 
non-printing areas, using liquid inks that dry 
through evaporation; 
(ii) Heat-set web offset: a web-fed printing 
activity using an image carrier in which the 
printing and non-printing areas are in the 
same plane, where web-fed means that the 
material to be printed is fed to the machine 
from a reel as distinct from separate sheets. 
The non-printing area is treated to attract wa-
ter and thus reject ink. The printing area is 
treated to receive and transmit ink to the sur-
face to be printed. Evaporation takes place in 
an oven where hot air is used to heat the 
printed material; 
(iii) Publication rotogravure: rotogravure 
used for printing paper for magazines, bro-
chures, catalogues or similar products, using 
toluene-based inks; 
(iv) Rotogravure: a printing activity using a 
cylindrical image carrier in which the print-
ing area is below the non-printing area, using 
liquid inks that dry through evaporation. The 
recesses are filled with ink and the surplus is 
cleaned off the non–printing area before the 
surface to be printed contacts the cylinder 
and lifts the ink from the recesses; 
 
 
 
(v) Rotary screen printing: a web-fed print-
ing process in which the ink is passed onto 
the surface to be printed by forcing it through 
a porous image carrier, in which the printing 
area is open and the non-printing ar-ea is 
sealed off, using liquid inks that dry on-ly 
through evaporation. Web-fed means that the 
material to be printed is fed to the ma-chine 
from a reel as distinct from separate sheets; 
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den. 
v) Rotationsscreentryck, en rulltryckprocess i 
vilken färgen överförs till tryckytan 
genom att den pressas genom en porös bild-
bärare, där tryckområdet är öppet och icke-
tryckområdet är täckt, varvid används fly-
tande färger som torkar endast genom av-
dunstning. 
Rulltryckning innebär att materialet som ska 
tryckas matas in i maskinen från en rulle och 
inte som separata ark. 
vi) Laminering i samband med en tryckverk-
samhet, vidhäftning av två eller flera 
flexibla material för framställning av laminat. 
vii) Lackering, en verksamhet i vilken lack 
eller ett limskikt anbringas på ett flexibelt 
material för senare förslutning av emballaget. 
 
i) framställning av farmaceutiska produkter: 
kemisk syntes, fermentering, 
extrahering, formulering och färdigställande 
av farmaceutiska produkter och tillverkning 
av mellanprodukter, om den utförs på samma 
plats. 
j) omvandling av naturgummi eller syntetiskt 
gummi: all verksamhet som 
innebär blandning, malning, kalandrering, 
extrudering och vulkanisering av natur-
gummi ellersyntetiskt gummi och komplette-
rande verksamhet för vilka naturgummi eller 
syntetiskt gummi bearbetas till en färdig pro-
dukt. 
k) ytrengöring: alla verksamheter, med un-
dantag av kemtvätt, där 
föroreningar på materialytor avlägsnas med 
hjälp av organiska lösningsmedel, inbegripet 
avfettning. En rengöringsverksamhet som be-
står av mer än ett rengöringssteg före eller ef-
ter ett annat processteg ska betraktas som en 
enda ytrengöringsverksamhet. Denna verk-
samhet avser rengöring av produktytor och 
inte rengöring av processutrustningen. 
l) standardförhållanden: temperatur 273,15 K 
och tryck 101,3 kPa. 
m) organisk förening: en förening som inne-
håller åtminstone grundämnet kol 
och ett eller flera av väte, halogener, syre, 
svavel, fosfor, kisel eller kväve, med undan-
tag av koloxider och oorganiska karbonater 
och bikarbonater. 
n) flyktig organisk förening: (VOC) en orga-
nisk förening och den fraktion av 
kreosot som vid 293,15 K har ett ångtryck av 

(vi) Laminating associated to a printing ac-
tivity: the adhering of two or more flexible 
materials to produce laminates; and 
 
(vii) Varnishing: an activity by which a var-
nish or an adhesive coating is applied to a 
flexible material for the purpose of later seal-
ing the packaging material; 
(i) “Manufacturing of pharmaceutical prod-
ucts” means chemical synthesis, fermenta-
tion, extraction, formulation and finishing of 
pharmaceutical products and, where carried 
out at the same site, the manufacture of in-
termediate products; 
(j) “Conversion of natural or synthetic rub-
ber” means any activity of mixing, crushing, 
blending, calendering, extruding and vulcan-
ization of natural or synthetic rubber and ad-
ditionally activities for the processing of nat-
ural or synthetic rubber to derive an end 
product; 
 
(k) “Surface cleaning” means any activity 
except dry cleaning using organic solvents to 
remove contamination from the surface of 
material, including degreasing; a cleaning ac-
tivity consisting of more than one step be-
fore or after any other processing step is con-
sidered as one surface-cleaning activity. The 
activity refers to the cleaning of the sur-face 
of products and not to the cleaning of process 
equipment; 
(l) “Standard conditions” means a tempera-
ture of 273.15 K and a pressure of 101.3 kPa; 
(m) “Organic compound” means any com-
pound containing at least the element carbon 
and one or more of hydrogen, halogens, ox-
ygen, sulphur, phosphorus, silicon or nitro-
gen, with the exception of carbon oxides and 
inorganic carbonates and bicarbonates; 
(n) “Volatile organic compound” (VOC) 
means any organic compound as well as the 
fraction of creosote, having at 293.15 K a 
vapour pressure of 0.01 kPa or more, or hav-
ing a corresponding volatility under the par-
ticular conditions of use; 
(o) “Organic solvent” means any VOC which 
is used alone or in combination with other 
agents, and without undergoing a chemical 
change, to dissolve raw material, products or 
waste materials, or is used as a cleaning 
agent to dissolve contaminants, or as a dis-
solver, or as a dispersion medium, or as a 
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minst 0,01 kPa eller som har motsvarande 
flyktighet under de särskilda användnings-
förhållandena. 
o) organiskt lösningsmedel: en flyktig orga-
nisk förening som, utan att 
genomgå någon kemisk förändring, används 
ensam eller tillsammans med andra agenser 
för attlösa upp råvaror, produkter eller av-
fallsprodukter, eller som rengöringsmedel för 
att lösa uppföroreningar, som lösningsmedel, 
som dispergeringsmedel, eller för reglering 
av viskositeteneller ytspänningen, eller som 
mjukningsmedel eller konserveringsmedel. 
p) avgaser: slutliga gasformiga utsläpp som 
innehåller VOC eller andra 
förorenande ämnen från en skorsten eller ut-
rustning för utsläppsrening till luften. Det 
volymetriska gasflödet ska uttryckas i m3/h 
under standardförhållanden. 
q) utvinning av vegetabiliska oljor och ani-
maliskt fett och raffinering av 
vegetabiliska oljor: utvinning av vegetabi-
liska oljor från fröer och andra vegetabiliska 
ämnen, 
beredning av torra återstoder för framställ-
ning av djurfoder och rening av fetter och 
vegetabiliska oljor utvunna ur fröer, vegeta-
biliskt material eller animaliskt material. 
r) fordonsreparationslackering: alla industri-
ella eller kommersiella 
beläggningsprocesser och därtill hörande av-
fettningsprocesser som innebär 
i) ursprunglig lackering av vägfordon eller 
delar av dessa med material som 
är avsedda för reparationslackering om detta 
sker på annan plats än den ursprungliga 
produktionslinjen, eller lackering av släpvag-
nar (inbegripet påhängsvagnar), 
ii) fordonsreparationslackering, definierad 
som lackering av vägfordon eller 
delar av dessa i samband med reparation, un-
derhåll eller dekoration som sker utanför 
tillverkningsanläggningar, omfattas inte av 
denna bilaga. Produkter som används inom 
ramen för denna verksamhet behandlas i bi-
laga XI. 
s) träimpregnering: all verksamhet som inne-
bär att virke konserveras. 
t) beläggning av lindningstråd: all belägg-
ningsverksamhet som avser 
metalledare som används för lindning av spo-
lar till transformatorer och motorer osv. 
u) flyktiga utsläpp: alla utsläpp, annat än i 

viscosity adjuster, or as a surface ten-sion ad-
juster, or a plasticizer, or as a pre-servative; 
 
(p) “Waste gases” means the final gaseous 
discharge containing VOCs or other pollu-
tants from a stack or from emission abate-
ment equipment into air. The volumetric flow 
rates shall be expressed in m3/h at standard 
conditions; 
(q) “Extraction of vegetable oil and animal 
fat and refining of vegetable oil” means the 
extraction of vegetable oil from seeds and 
other vegetable matter, the processing of dry 
residues to produce animal feed, and the pu-
rification of fats and vegetable oils derived 
from seeds, vegetable matter and/or animal 
matter; 
 
(r) “Vehicle refinishing” means any industri-
al or commercial coating activity and associ-
ated degreasing activities performing: 
 
(i) The original coating of road vehicles, or 
part of them, with refinishing-type materials, 
where this is carried out away from the orig-
inal manufacturing line, or the coating of 
trailers (including semi-trailers); 
(ii) Vehicle refinishing, defined as the coat-
ing of road vehicles, or part of them, carried 
out as part of vehicle repair, conservation or 
decoration outside manufacturing installa-
tions, is not covered by this annex. The prod-
ucts used as part of this activity are con-
sidered in annex XI; 
 
 
(s) “Wood impregnation” means any activity 
giving a loading of preservative in timber; 
 
(t) “Winding wire coating” means any coat-
ing activity of metallic conductors used for 
winding the coils in transformers and mo-
tors, etc.; 
(u) “Fugitive emission” means any emission, 
not in waste gases, of VOCs into air, soil and 
water as well as, unless otherwise stat-ed, 
solvents contained in any product; this in-
cludes uncaptured emissions of VOCs re-
leased to the outside environment via win-
dows, doors, vents and similar openings. Fu-
gitive emissions may be calculated on the ba-
sis of a solvent management plan (see ap-
pendix I to the present annex); 
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avgaser, av VOC till luft, mark och 
vatten samt, om inte annat anges, lösnings-
medel som ingår i någon produkt, inbegripet 
deouppsamlade utsläpp av VOC som via 
fönster, dörrar, ventilationskanaler och lik-
nande öppningar kommer ut i utomhusmil-
jön. Flyktiga utsläpp kan beräknas i enlighet 
med en plan för hantering av lösningsmedel 
(se tillägg I till denna bilaga). 
v) totala utsläpp av VOC: summan av flyk-
tiga utsläpp av VOC och utsläpp av 
VOC i avgaser. 
 
w) tillförsel: den mängd organiska lösnings-
medel och mängden av dessa i 
beredningar som används när en process ut-
förs, inklusive återvunna lösningsämnen inuti 
och utanför anläggningen, och som mäts 
varje gång de används för att bedriva verk-
samheten. 
x) gränsvärde för utsläpp (ELV): den största 
mängd flyktiga organiska 
föreningar (utom metan) som släpps ut från 
en anläggning som inte får överskridas under 
normal drift. För avgaser ska värdet uttryckas 
i form av mängden flyktiga organiska före-
ningar per volym av rökgaser (uttryckt i mg 
C/m³ om inte annat anges) vid standardför-
hållanden för temperatur och tryck för torr-
gas. Gasmängder som tillsätts avgaserna för 
att kyla eller förtunna dessa ska inte beaktas 
vid bestämning av masskoncentrationen av 
det förorenande ämnet i avgaserna. Gräns-
värden för utsläpp av avgaser anges som 
ELVc, gränsvärden för flyktiga utsläpp anges 
som ELVf. 
y) normal drift: all drifttid med undantag för 
idriftsättning och urdrifttagning 
samt underhåll av utrustningen. 
z) hälsofarliga ämnen: indelas i två katego-
rier: 
i) Halogenerade VOC som kan ge bestående 
skador. 
ii) Farliga ämnen som är carcinogener, muta-
gener eller toxiska för reproduktion eller 
som kan ge cancer, ärftliga genetiska skador, 
cancer vid inandning, nedsatt fertilitet eller 
fosterskador. 
 
aa) skotillverkning: all verksamhet som inne-
bär tillverkning av kompletta skor 
eller delar av sådana. 
bb) lösningsmedelsförbrukning: den totala 

 
(v) “Total emission of VOCs” means the sum 
of fugitive emission of VOCs and emis-sion 
of VOCs in waste gases; 
(w) “Input” means the quantity of organic 
solvents and their quantity in preparations 
used when carrying out a process, including 
the solvents recycled inside and outside the 
installation, and which are counted every 
time they are used to carry out the activity; 
 
(x) “Emission limit value” (ELV) means the 
maximum quantity of VOC (except methane) 
emitted from an installation which is not to 
be exceeded during normal operation. For 
waste gases, it is expressed in terms of mass 
of VOC per volume of waste gases (ex-
pressed as mg C/m3 unless specified other-
wise), assuming standard conditions for tem-
perature and pressure for dry gas. Gas vol-
umes that are added to the waste gas for cool-
ing or dilution purposes shall not be consid-
ered when determining the mass con-
centration of the pollutant in the waste gases. 
Emission limit values for waste gases are in-
dicated as ELVc; emission limit values for 
fugitive emissions are indicated as ELVf; 
(y) “Normal operation” means all periods of 
operation except start-up and shutdown op-
erations and maintenance of equipment; 
(z) “Substances harmful to human health” are 
subdivided into two categories: 
(i) Halogenated VOCs that have possible risk 
of irreversible effects; or 
(ii) Hazardous substances that are carcino-
gens, mutagens or toxic to reproduction or 
that may cause cancer, may cause heritable 
genetic damage, may cause cancer by inha-
lation, may impair fertility or may cause 
harm to the unborn child: 
(aa) “Footwear manufacture” means any ac-
tivity of producing complete footwear or part 
of it; 
(bb) “Solvent consumption” means the total 
input of organic solvents into an installation 
per calendar year, or any other 12-month pe-
riod, less any VOCs that are recovered for 
reuse. 
 
4. The following requirements shall be satis-
fied: 
(a) Emissions shall be monitored in all cases 
via measurements or through calculations4 
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mängd organiska lösningsmedel 
som tillförs en anläggning per kalenderår el-
ler annan tolvmånadersperiod, med avdrag 
för alla flyktiga organiska föreningar som 
återvinns för återanvändning. 
4. Följande krav ska vara uppfyllda: 
 
a) Utsläppen ska i samtliga fall övervakas 
genom mätningar eller genom beräkningar4 
som ger åtminstone samma noggrannhet. 
Överensstämmelse med gränsvärdena för ut-
släpp ska kontrolleras genom kontinuerliga 
eller icke-kontinuerliga mätningar, typgod-
kännande eller någon annan fungerande tek-
nisk metod. När det gäller avgasutsläpp: vid 
kontinuerliga mätningar föreligger överens-
stämmelse med gränsvärdena om de god-
kända månatliga genomsnittliga utsläppen 
inte överstiger gränsvärdena. Vid icke-
kontinuerliga mätningar eller andra lämpliga 
bestämnings- eller beräkningsförfaranden, 
föreligger överensstämmelse med gränsvär-
dena för utsläpp om medelvärdet för samtliga 
avläsningar eller andra förfaranden vid 
ett övervakningstillfälle inte överstiger 
gränsvärdena för utsläpp. Mätmetodernas 
onoggrannhet får beaktas för kontrollända-
mål. Gränsvärden för flyktiga utsläpp och 
sammanlagda utsläpp ska tillämpas som år-
liga genomsnitt. 
b) Koncentrationer av luftföroreningar i av-
gasledningar ska mätas på ett representativt 
sätt. Övervakning av relevanta förorenande 
ämnen och mätning av driftsparametrar samt 
kvalitetssäkring av automatiska mätsystem 
och metoder för referensmätningar för att ka-
librera dessa system ska genomföras i enlig-
het med Europeiska standardiseringskommit-
téns (CEN) 
standarder. Om CEN-standarder saknas ska 
ISO-standarder, nationella eller internation-
ella standarder som kan garantera data av 
likvärdig vetenskaplig kvalitet tillämpas. 
5. Följande gränsvärden ska gälla för avgaser 
som innehåller hälsofarliga ämnen: 
 
a) 20 mg/m3 (uttryckt som den sammanlagda 
massan av de enskilda föreningarna) för ut-
släpp av halogenerade flyktiga organiska för-
eningar som har tilldelats följande riskfraser: 
”misstänks kunna orsaka cancer” och/eller 
”misstänks kunna orsaka genetiska defekter”, 
om massflödet av summan av föreningarna i 

achieving at least the same accuracy. Com-
pliance with ELVs shall be verified through 
continuous or discontinuous measurements, 
type approval, or any other technically sound 
method. For the emissions in waste gases, in 
case of continuous measurements, compli-
ance with the ELVs is achieved if the vali-
dated daily emission average does not ex-
ceed the ELVs. In case of discontinuous 
measurements or other appropriate determi-
nation procedures, compliance with the 
ELVs is achieved if the average of all the 
readings or other procedures within one mon-
itoring exercise does not exceed the lim-it 
values. The inaccuracy of the measure-ment 
methods may be taken into account for veri-
fication purposes. The fugitive and total 
ELVs apply as annual averages; 
 
 
(b) The concentrations of air pollutants in 
gas-carrying ducts shall be measured in a 
representative way. Monitoring of relevant 
polluting substances and measurements of 
process parameters, as well as the quality as-
surance of automated systems and the ref-
erence measurements to calibrate those sys-
tems, shall be carried out in accordance with 
CEN standards. If CEN standards are not 
available, ISO standards, national or interna-
tional standards which will ensure the provi-
sion of data of an equivalent scientific quali-
ty shall apply. 
 
5. The following ELVs apply for waste gases 
containing substances harmful to human 
health: 
(a) 20 mg/m3 (expressed as the mass sum of 
individual compounds) for discharges of hal-
ogenated VOCs, which are assigned the fol-
lowing risk phrases: “suspected of causing 
cancer” and/or “suspected of causing genetic 
defects”, where the mass flow of the sum of 
the considered compounds is greater than or 
equal to 100 g/h; and 
 
 
 
 
(b) 2 mg/m3 (expressed as the mass sum of 
individual compounds) for discharges of 
VOCs, which are assigned the following risk 
phrases: “may cause cancer”, “may cause ge-
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fråga är större än eller lika med 100 g/h. 
4 Beräkningsmetoderna kommer att åter-
speglas i den vägledning som antas av verk-
ställande organet. 
 
b) 2 mg/m3 (uttryckt som den sammanlagda 
massan av de enskilda föreningarna) för 
utsläpp av flyktiga organiska föreningar som 
har tilldelats följande riskfraser: ”kan orsaka 
cancer”, ”kan ge genetiska defekter”, ”kan 
orsaka cancer vid inandning”, ”kan skada 
fertiliteten”, ”kan skada det ofödda barnet”, 
om massflödet av summan av föreningarna i 
fråga 
är större än eller lika med 10 g/h. 
6. Om det för de kategorier av källor som 
förtecknas i punkterna 9–22 visas att det för 
en enskild anläggning inte är tekniskt eller 
ekonomiskt möjligt att följa gränsvärdet för 
flyktigautsläpp (ELVf) får en part bevilja un-
dantag för anläggningen, under förutsättning 
att detta inte 
väntas medföra betydande risker för männi-
skors hälsa eller miljön och att bästa tillgäng-
liga teknik används. 
7. Gränsvärdena för VOC-utsläpp för de ka-
tegorier av källor som definieras i punkt 3 
ska vara de som anges i punkterna 8–22. 
 
8. Lagring och distribution av bensin: 
a) Bensinlagringsanläggningar vid depåer 
måste, om de ligger över de tröskelvärden 
som anges i tabell 1, vara antingen 
 
 
i) tankar med fast tak som är kopplade till en 
gasåtervinningsanläggning som 
uppfyller de gränsvärden som anges i tabell 
1, eller 
ii) utrustade med ett utvändigt eller invändigt 
flytande tak med en primär eller 
sekundär tätning med den reduktionseffekti-
vitet som anges i tabell 1. 
b) Som ett undantag från de ovannämnda 
kraven ska tankar med fast tak som var i drift 
före den 1 januari 1996 och som inte är an-
slutna till en gasåtervinningsanläggning vara 
utrustade med en primär tätning med en re-
duktionseffektivitet på 90 %. 
 
 
Tabell 1 
 

netic defects”, “may cause cancer by inha-
lation”, “may damage fertility”, “may dam-
age the unborn child”, where the mass flow 
of the sum of the considered compounds is 
greater than or equal to 10 g/h. 
6. For the source categories listed in para-
graphs 9 to 22 where it is demonstrated that 
for an individual installation compliance with 
the fugitive emission limit  value (ELVf) is 
not technically and economically feasible, a 
Party may exempt that installation provided 
that significant risks to human health or the 
environment are not expected and that the 
best available techniques are used. 
 
7. The limit values for VOC emissions for 
the source categories defined in paragraph 3 
shall be as specified in paragraphs 8 to 22 be-
low. 
8. Storage and distribution of petrol: 
(a) Petrol storage installations at terminals, 
when above the threshold values mentioned 
in table 1, must be either: 
4 Methods of calculation will be reflected in 
guidance adopted by the Executive Body. 
(i) Fixed-roof tanks, which are connected to a 
vapour recovery unit meeting the ELVs set 
out in table 1; or 
 
(ii) Designed with a floating roof, either ex-
ternal or internal, equipped with primary and 
secondary seals meeting the reduction effi-
ciency set out in table 1; 
(b) As a derogation from the above-
mentioned requirements, fixed-roof tanks, 
which were in operation prior to 1 January 
1996 and which are not connected to a va-
pour recovery unit, must be equipped with a 
primary seal which is achieving a reduction 
efficiency of 90%. 
 

Table 1 
 

Limit values for VOC emissions from the 
storage and distribution of petrol, exclud-
ing the loading of seagoing ships (stage I) 
 
 

Activity  Threshold value  ELV or reduction 
efficiency  
 

Loading 
and unload-
ing of mo-

5 000 m3 
petrol 
throughput 

10g 
VOC/m3 
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Gränsvärden för VOC-utsläpp från lag-
ring och distribution av bensin, med un-
dantag för lastning av sjögående fartyg 
(steg I) 
 

Verksamhet Tröskel-
värde 

ELV eller 
reduktions-
effektivitet 

Lastning 
och lossning 
av 
transportbe-
hållare vid 
depåer 
Lagringsan-
läggningar 
vid depåer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bensinstat-
ioner 

5 000 m³ år-
lig volym-
omsättning 
bensin 
 
 
Befintliga 
terminaler 
eller 
tankanlägg-
ningar med 
en volym-
omsättning 
bensin av 
10 000 
ton/år eller 
mer 
Nya termi-
naler (utan 
tröskelvär-
den utom 
för termina-
ler som 
finns i små, 
avlägsna öar 
med en vo-
lymomsätt-
ning på 
mindre än 5 
000 ton/år) 
 
Volymom-
sättning 
bensin på 
mer än 
100 m3/år 
 
 
 
 

10g VOC/m 
inbegripet 
metana 

 

 

95 5 000 
ton/år) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,01 vikt-
procent av 
volymom-
sättningenc 

 

 

 
a Den gas som avgår vid påfyllning av bensincisterner ska gå 

antingen till andra lagringscisterner eller till 

reningsutrustning som uppfyller gränsvärdena i tabellen ovan. 
b Reduktionseffektivitet uttryckt i procent jämfört med en jäm-

bile con-
tainer at 
terminals 

 
 
Storage 

installations 
at terminals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service 

stations 

annually 
 

 
 
Existing 
terminals or 
tank farms 
with a petrol 
throughput 
of 10 000 
Mg/year or 
more New 
terminals 
(without 
thresholds 
except for 
terminals 
located in 
small re-
mote islands 
with a 
throughput 
less than 5 
000 
Mg/year) 
 
 
 
 
Petrol 
throughput 
larger than 
100 m3/year  
Petrol 
throughput 
larger than 
100 m3/year 

including 
methanea 

 

 

95 wt-%b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.01wt-% of 
the through-
putc 
 
 
 

 
a The vapour displaced by the filling of petrol storage tanks 

shall be displaced either into other storage tanks or into 

abatement equipment meeting the limit values in the table 

above. 
b Reduction efficiency expressed in % compared to a compa-

rable fixed-roof tank with no vapour-containment controls, 

i.e., with only a vacuum/pressure relief valve. 

 
c Vapours displaced by the delivery of petrol into storage in-

stallations at service stations and in fixed-roof tanks used for 

the intermediate storage of vapours must be returned through a 

vapour-tight connection line to the mobile container delivering 

the petrol. Loading operations may not take place unless the 

arrangements are in place and properly functioning. Under 

these conditions, no additional monitoring of the compliance 
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förbar tank med fast tak utan utrustning för att 

kvarhålla gaserna, dvs. med endast tryck-/vakuumventil. 
c Gaser som avgår vid leverans av bensin till lagringsanlägg-

ningar vid bensinstationer och i tankar med fast tak 

 som används för mellanlagring av gaser ska via en gastät för-

bindelseledning återföras till den transportbehållare som leve-

rerar bensinen. Påfyllning får inte ske om inte anordningarna 

är på plats och fungerar korrekt. Under dessa förhållanden 

krävs ingen ytterligare övervakning av överensstämmelsen 

med gränsvärdet. 

 
 
 

Tabell 2 
 
Gränsvärden för VOC-utsläpp för tank-
ning av bilar vid bensinstationer (steg II) 
 
 

Tröskelvärden Minsta återvinningsgrad 
för ångor i viktprocenta 

Nya bensinstationer 
om deras faktiska 
eller avsedda voly-
momsättning är 
större än 500 m3 
perår 
Befintliga bensin-
stationer om deras 
faktiska ellerav-
sedda volymom-
sättning är större än 
3 000 m3per år från 
och med 2019 
Befintliga bensin-
stationer om deras 
faktiska eller 
avsedda volymom-
sättning är större än 
500 m3 per 
år och som genom-
går en betydande 
ombyggnad 

Minst 85 % vikt-
procent med ett 
volymförhållande 
på minst 0,95 och 
högst 1,05 

 
a Systemens återvinningsgrad måste vara certifierade av till-

verkaren i enlighet med gällande tekniska standarder 

eller typgodkännandeförfaranden. 

 
9. Limbeläggning: 
 
 

Tabell 3 
 

with the limit value is required. 

 
Table 2  
 
Limit values for VOC emissions for car re-
fuelling at service station (stage II) 
 

Threshold values  
 
 

Minimum vapour capture 
efficiency wt- %a  

New service sta-
tion if its actual or 
intended throughput 
is greater than 500 
m3 per  

annum Existing 
service station if its 
actual or intended 
throughput is great-
er than 3 000 m3 
per annum as of 
2019 

 
Existing service 

station if its actual 
or intended 
throughput is great-
er than 500 m3 per 
annum and which 
undergoes a major 
refurbishment 

 

Equal to or great-
er than 85% wt-% 
with a vapour / pet-
rol ration equal to 
or greater than 0.95 
but less than or 
equal to 1.05 (v/v). 

 
a The capture efficiency of the systems has to be certi-
fied by the manufacturer in accordance with relevant 
technical standards or type approval procedures. 
 
9. Adhesive coating: 
 
 

Table 3 
 
Limit values for adhesive coating 
 

Activity and threshold  ELV for VOC (daily for 
ELVc and yearly for ELVf 
and total ELV)  
 
 

Footwear manu-
facture (solvent 
consumption > 5 
Mg/year) 

 
 

25a g VOC / pair of 
shoes  
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Gränsvärden för limbeläggning 
 
Verksamhet och tröskel-
värde 

ELV för VOC 
(dagliga för ELVc och år-
liga för ELVf och totala 
ELV) 

Skotillverkning 
(lösningsmedels-
förbrukning > 
5 ton/år) Annan 
limbeläggning 
(lösningsmedels-
förbrukning 5– 
15 ton/år) 
 
 
 
 
 
Annan limbelägg-
ning (lösningsme-
delsförbrukning 
15–200 ton/år) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annan limbelägg-
ning 
(lösningsmedels-
förbrukning > 
200 ton/år) 
 
 
 
 
 
 
 
Annan limbelägg-
ning 
(lösningsmedels-
förbrukning > 
200 ton/år) 

25a g VOC/par skor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELVc = 50 mgb 
C/m3 
ELVf = 25 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda 
lösningsmedlet 
eller totala ELV på 
1,2 kg eller mindre 
för VOC/kg av de 
tillförda fasta äm-
nena 
 
ELVc = 50 mgb 
C/m3 
ELVf = 20 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda 
lösningsmedlet 
eller totala ELV på 
1 kg eller mindre 
för VOC/kg av de 
tillförda fasta äm-
nena 
 
ELVc = 50 mgc 
C/m3 
ELVf = 15 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda 
lösningsmedlet 
eller totala ELV på 
0,8 kg eller mindre 
för VOC/kg av 
de tillförda fasta 

 
 
 
 
 
 

Other adhesive 
coating (solvent 
consumption 5–15 
Mg/year)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Other adhesive 

coating (solvent 
consumption 15–
200 Mg/year) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Other adhesive 
coating (solvent 
consumption > 200 
Mg/year)  

Other adhesive 
coating (solvent 
consumption > 200 
Mg/year) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ELVc = 50 mgb 

C/m3 ELVf = 25 
wt-% or less of the 
solvent input Or to-
tal ELV of 1.2 kg or 
less of VOC/kg of 
solid input 

 
 
 
 
 
ELVc = 50 mgb 

C/m3 ELVf = 20 
wt-% or less of the 
solvent input Or to-
tal ELV of 1 kg or 
less of VOC/kg of 
solid input 

 
 
 
 
 
ELVc = 50 mgc 

C/m3 ELVf = 15 
wt-% or less of the 
solvent input Or to-
tal ELV of 0.8 kg or 
less of VOC/kg of 
solid input 

 
 
 
 
 

a Total ELVs are expressed in grams of 
solvent emitted per pair of complete foot-
wear produced. 

b If techniques are used which allow re-
use of recovered solvent, the limit value 
shall be 150 mg C/m3. 

c If techniques are used which allow re-
use of recovered solvent, the limit value 
shall be 100 mg C/m3. 
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ämnena 
 

a Totala ELV uttrycks i gram utsläppta 
lösningsmedel per komplett par skor som 
tillverkas. 
bVid användning av teknik som möjliggör 
återanvändning av återvunna lösningsme-
del ska gränsvärdet för utsläpp vara 150 
mg C/m3. 
c Vid användning av teknik som möjliggör 
återanvändning av återvunna lösningsme-
del ska gränsvärdet för 
utsläpp vara 100 mg C/m3. 

 
 
10. Trä- och plastlaminering: 
 

Tabell 4 
 
Gränsvärden för trä- och plastlamine-
ring 
Verksamhet och tröskelvärde ELV för 
VOC (årliga) 
Trä- och plastlaminering 
(lösningsmedelsförbrukning > 5 ton/år) 
Totala ELV på 30 g VOC/m2 färdig pro-
dukt 

 
 
11. Beläggningsverksamheter (inom fordons-
lackeringsindustrin): 
 

Tabell 5 
 
Gränsvärden för beläggningsverksam-
heter inom fordonsindustrin 
Verksamhet och tröskel-
värde 

ELV för VOCa (årliga för 
totala ELV) 

Tillverkning av per-
sonbilar (M1, M2) 
(lösningsmedels-
förbrukning > 15 
ton/år och > 5 000 
behandlade enheter 
per år eller > 3 500 
byggda 
chassin) 
 
Tillverkning av per-
sonbilar (M1, M2) 
(lösningsmedels-
förbrukning 
15–200 ton/år och > 

90 g VOC/m² eller 
1,5 kg/kaross + 70 
g/m² 
 
 
 
 
 
 
 
Befintliga anlägg-
ningar: 60 g 
VOC/m² eller 
1,9 kg/kaross + 41 
g/m² 

 
 
 
10. Wood and plastic lamination: 
 

Table 4 
 
Limit values for wood and plastic lami-
nation 

Activity and threshold  
ELV for VOC (yearly) 

Wood and plastic laminating (solvent 
consumption > 5 Mg/year) 

Total ELV of 30 g VOC/m2 of final 
product 

 
11. Coating activities (vehicle coating indus-
try): 
 
 

Table 5 
 
Limit values for coating activities in 

the vehicle industry 
Activity and threshold  ELV for VOCa (yearly for 

total ELV)  

Manufacture of 
cars (M1, M2) 
(solvent consump-
tion > 15 Mg/year 
and ≤ 5 000 coat-
ed items a year or 
> 3 500 chassis 
built) 
Manufacture of cars 
(M1, M2) (solvent 
consumption 15–
200 Mg/year and > 
5 000 coated items 
a year) 
 
Manufacture of cars 
M1, M2) (solvent 
consumption > 200 
Mg/year and > 5 
000 coated items a 
year)  
 
Manufacture of 

90 g VOC/m² or 1.5 
kg/ body + 70 g/m²  
 
 
 
 
Existing installa-
tions: 60g 
VOC/m² or 1.9 
kg/ body + 41 
g/m² 
 
New installations: 
45 g VOC/m² or 
1.3 kg/body + 33 
g/m² 
35 g VOC/m² or 1 
kg/body + 26 g/m² 
b 
Existing installa-
tions: 85 g 
VOC/m² 
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5 000 
behandlade enheter 
per år) 
Tillverkning av per-
sonbilar (M1, 
M2) (lösningsme-
delsförbrukning > 
200 ton/år och > 5 
000 behandlade 
enheter per år) 
Tillverkning av 
lastbilshytter (N1,  
N2, N3) (lösnings-
medelsförbrukning 
> 15 ton/år och ≤ 5 
000 behandlade 
enheter/år) 
Tillverkning av 
lastbilshytter (N1,  
N2, N3) (lösnings-
medelsförbrukning 
15–200 ton/år och > 
5 000 
behandlade enheter 
per år) 
Tillverkning av 
lastbilshytter 
(N1,N2, N3) (lös-
ningsmedelsför-
brukning 
> 200 ton/år och > 
5 000 behandlade 
enheter per år) 
 
 
 
 
Tillverkning av 
lastbilar och skåpbi-
lar(lösningsmedelsf
örbrukning > 
15 ton/år och ≤ 2 
500 behandlade 
enheter per år) 
Tillverkning av 
lastbilar och skåpbi-
lar 
(lösningsmedels-
förbrukning 15– 
200 ton/år och > 2 
500 behandlade 
enheter per år) 

 
 
Nya anläggningar: 
45 g VOC/m² eller 
1,3 kg/kaross + 33 
g/m² 
 
35 g VOC/m² eller 
1 kg/kaross + 26 
g/m² b 
 
Befintliga anlägg-
ningar: 85 g 
VOC/m² 
 
Nya anläggningar: 
65 g VOC/m² 
 
Befintliga anlägg-
ningar: 75 g 
VOC/m² 
 
Nya anläggningar: 
55 g VOC/m² 
 
55 g VOC/m² 
Befintliga anlägg-
ningar: 120 g 
VOC/m² 
 
 
Nya anläggningar: 
90 g VOC/m² 
 
 
Befintliga anlägg-
ningar: 90 g 
VOC/m² 
 
Nya anläggningar: 
70 g VOC/m² 
 
50 g VOC/m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befintliga anlägg-
ningar: 290 g 

truck cabins (N1, 
N2, N3) (solvent 
consumption > 15 
Mg/year and ≤ 5 
000 coated 
items/year)  
 
 
 
Manufacture of 
truck cabins (N1, 
N2, N3) (solvent 
consumption 15– 
200 Mg/year and > 
5 000 coated items 
a year)  
 
Manufacture of 
truck cabins (N1, 
N2, N3) (solvent 
consumption > 200 
Mg/year and > 5 
000 coated items a 
year)  
 
 
 
 
 
Manufacture of 
trucks and vans 
(solvent consump-
tion > 15 Mg/year 
and ≤ 2 500 coated 
items a year)  
 
 
Manufacture of 
trucks and vans 
(solvent consump-
tion 15–200 
Mg/year and > 2 
500 coated items a 
year)  
 
 

New installations: 
65 g VOC/m² 
Existing installa-
tions: 75 g 
VOC/m² 
New installations: 
55 g VOC/m² 
55 g VOC/m² 
Existing installa-
tions: 120 g 
VOC/m² 
New installations: 
90 g VOC/m² 
Existing installa-
tions: 90 g 
VOC/m² 
 
New installations: 
70 g VOC/m² 
50 g VOC/m² 
 
 
 
Existing installa-
tions: 290 g 
VOC/m² 
 
 
 
New installations: 
210 g VOC/m² 
 
 
Existing installa-
tions: 225 g 
VOC/m² 
 
 
 
New installations: 
150 g VOC/m² 
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Tillverkning av 
lastbilar och 
skåpbilar 
(lösningsmedels-
förbrukning > 
200 ton/år och > 2 
500 behandlade 
enheter per år) 
 
 
 
 
Tillverkning av 
bussar  
(lösningsmedels-
förbrukning > 15 
ton/år och 
≤ 2 000 behandlade 
enheter per år) 
 
Tillverkning av 
bussar (lösnings-
medelsförbrukning 
15– 
200 ton/år och > 2 
000 b 
enheter per år) 
 
 
Tillverkning av 
bussar 
(lösningsmedels-
förbrukning > 200 
ton/år och 
> 2 000 behandlade 
enheter per år) 

VOC/m² 
 
 
 
 
 
 
 
Nya anläggningar: 
210 g VOC/m² 
 
 
 
 
 
Befintliga anlägg-
ningar: 225 g 
VOC/m² 
 
 
 
 
 
Nya anläggningar: 
150 g VOC/m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 g VOC/m² 

Manufacture of 
trucks and vans 
(solvent consump-
tion > 200 Mg/year 
and > 2 500 coated 
items a year)  
 
 
 
 
 
 
Manufacture of 
buses (solvent con-
sumption > 15 
Mg/year and ≤ 2 
000 coated items a 
year)  
 
 
Manufacture of 
buses (solvent con-
sumption 15–200 
Mg/year and > 2 
000 coated items a 
year)  
 
Manufacture of 
buses (solvent con-
sumption > 200 
Mg/year and > 2 
000 coated items a 
year)  
 
 
 
 

 
 
 
150 g VOC/m² 

 
a The total limit values are expressed in terms 
of mass of organic solvent (g) emitted in re-
lation to the surface area of product (m2). 
The surface area of the product is defined as 
the surface area calculated from the total 
electrophoretic coating area and the surface 
area of any parts that might be added in suc-
cessive phases of the coating process which 
are coated with the same coatings. The sur-
face of the electrophoretic coating area is 
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a Gränsvärdena för totala utsläpp uttrycks i 
gram utsläppta organiska lösningsmedel i 
förhållande till produktens kvadratmeteryta. 
Ytan på en produkt definieras som den yta 
som beräknas på den totala genom elektrofo-
res behandlade ytan och ytan på delar som 
eventuellt tillkommer i senare skeden av be-
läggningsprocessen och som beläggs med 
samma material. Ytan på den genom elektro-
fores behandlade ytan beräknas med hjälp av 
följandeformel:  
(2 × produkthöljets totalvikt)/(metallplåtens 
genomsnittstjocklek × metallplåtens täthet). 
Gränsvärdenaför totala utsläpp i ovanstående 
tabell gäller alla processteg som utförs i 
samma anläggning från beläggning 
genom elektrofores eller någon annan be-
läggningsprocess, till den avslutande vax-
ningen och poleringen avytskiktet och lös-
ningsmedel som används vid rengöring av 
processutrustningen, inklusive sprutboxar 
och annan fast utrustning, både under pro-
duktionstiden och vid annan tidpunkt. 
b För befintliga anläggningar kan det krävas 
tvärmediaeffekter, stora kapitalkostnader och 
långa återbetalningsperioder för att uppnå 
dessa nivåer. För att göra stora minskningar 
av VOC-utsläppen krävs att 
anläggningen byter målningssystem och/eller 
appliceringssystem och/eller torksystem och 
detta innebär oftast en ny installation eller en 
total ombyggnad av en lackeringsverkstad 
och kräver stora kapitalinvesteringar. 
 
12. Beläggningsverksamheter (beläggning av 
metall, textilier, tyg, folie, plast, papper eller 
träytor): 
 

Tabell 6 
 
Gränsvärden för beläggningsverksam-
het inom olika industrisektorer 
 
Verksamhet och tröskel-
värde 
 

ELV för VOC (dagliga för 
ELVc och årliga för ELVf 
och totala ELV) 

Träbeläggning 
(lösningsmedels-
förbrukning 
15–25 ton/år) 
 
 

ELVf = 25 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda lös-
ningsmedlet 
eller totala ELV på 
1,6 kg eller mindre 

calculated using the formula:  
(2 x total weight of product shell)/(average 
thickness of metal sheet x density of metal 
sheet). The total ELVs defined in the table 
above refer to all process stages carried out at 
the same installation from electrophoretic 
coating, or any other kind of coating process 
through the final wax and polish of top-
coating inclusive, as well as solvent used in 
cleaning of process equipment, including 
spray booths and other fixed equipment, both 
during and outside of production time. 
 
b For existing plants achieving these levels 
may entail cross-media effects, high capital 
costs and long payback periods. Major step 
decreases  
in VOC emissions necessitate changing the 
type of paint system and/or the paint applica-
tion system and/or the drying system and this 
usually involves either a new installation or a 
complete refurbishment of a paint shop and 
requires significant capital investment. 
 
12. Coating activities (metal, textile, fabric, 
film, plastic, paper and wooden surfaces 
coating): 
 

Tabell 6 
 
Gränsvärden för beläggningsverk-

samhet inom olika industrisektorer 
 
Verksamhet och tröskel-

värde 
ELV för VOC (dagliga 

för ELVc och årliga för 
ELVf och totala ELV) 

Wood coating 
(solvent consump-
tion 15–25 
Mg/year) 

 
 
 
 
 
 
Wood coating 

(solvent consump-
tion 25–200 
Mg/year) 

 
 
 

ELVc = 100a mg 
C/m3 ELVf = 25 
wt-% or less of the 
solvent input Or to-
tal ELV of 1.6 kg or 
less of VOC/kg of 
solid input  

 
 

ELVc = 50 mg 
C/m3 for drying 
and 75 mg C/m3 for 
coating ELVf = 20 
wt-% or less of the 
solvent input Or to-
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Träbeläggning 
(lösningsmedel för-
brukning 
25–200 ton/år) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Träbeläggning 
(lösningsmedels-
förbrukning 
> 200 ton/år) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beläggning av me-
tall och plast (lös-
ningsmedelsför-
brukning 
5–15 ton/år) 
 
 
 
 
 
 
 
Annan beläggning, 
inbegripet textilier, 
tyg, folie eller pap-
per (exkl rotations-
screentryck för 
textilier, se under 
tryckning) (lös-
ningsmedelsför-
bruknin5–15 ton/år) 

VOC/kg av de till-
förda fasta ämnena 
 
ELVc = 50 mg 
C/m3 för torkning 
och 75 mg C/m3 för 
beläggning 
ELVf = 20 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda 
lösningsmedlet 
eller totala ELV på 
1 kg eller mindre 
för VOC/kg av de 
tillförda fasta äm-
nena 
 
ELVc = 50 mg 
C/m3 för torkning 
och 75 mg C/m3 för 
beläggning 
ELVf = 15 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda lös-
ningsmedlet 
eller totala ELV på 
0,75 kg eller mindre 
för VOC/kg av de 
tillförda fasta äm-
nena 
 
 
ELVc = 100a, b mg 
C/m3 
ELVf = 25b vikt-
procent eller mindre 
av det tillförda 
lösningsmedlet 
eller totala ELV på 
0,6 kg eller mindre 
för VOC/kg av de 
tillförda fasta äm-
nena 
 
ELVc = 100a, b mg 
C/m3 ELVf = 25b 
viktprocent eller 
mindre av det till-
förda lösningsmed-
let eller totala ELV 
på 1,6 kg eller 
mindre för VOC/kg 
av de tillförda fasta 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wood coating (sol-
vent cWood coating 
(solvent consump-
tion > 200 
Mg/year)onsumptio
n > 200 Mg/year)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Coating of metal 

and plastics (sol-
ventconsumption 
5–15 Mg/year) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Other coating, in-

cluding textile, fab-
ric film and paper 
(excluding web 
screen printing for 
textiles, see print-
ing) (solvent con-
sumption 5–15 
Mg/year) 

 
Textile, fabric, 

film and paper coat-
ing (excluding web 
screen printing for 
textiles, see print-
ing) (solvent con-
sumption > 15 
Mg/year) 

tal ELV of 1 kg or 
less of VOC/kg of 
solid input  
 
 
 
 
 
ELVc = 50 mg 
C/m3 for drying 
and 75 mg C/m3 for 
coating ELVf = 15 
wt-% or less of the 
solvent input Or to-
tal ELV of 0.75 kg 
or less of VOC/kg 
of solid input  
 
 
 
 
 
ELVc = 100a,b mg 
C/m3 ELVf = 25b 
wt-% or less of the 
solvent input   
Or total ELV of 0.6 
kg or less of 
VOC/kg of solid 
input  
 
 
 
 
ELVc = 100a,b mg 
C/m3 ELVf = 25b 
wt-% or less of the 
solvent input Or to-
tal ELV of 1.6 kg or 
less of VOC/kg of 
solid input  
 
 
 
ELVc = 50 mg 
C/m3 for drying 
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Beläggning av tex-
tilier, tyg, folie eller 
papper (exkl. rotat-
ionsscreentryck för 
textilier, se under 
tryckning) (lös-
ningsmedelsför-
bruknin > 15 ton/år) 
 
 
 
 
 
 
Beläggning av-
plastprodukter 
(lösningsmedels-
förbrukning 15–200 
ton/år) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beläggning av 
plastprodukter 
(lösningsmedels-
förbrukning 
> 200 ton/år) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beläggning av me-
tall 
(lösnings delsför-
brukning 
15–200 ton/år) 
 
 
 
 
 

ämnena 
 
ELVc = 50 m C/m3 
för torkning och 75 
mg C/m3 för be-
läggningb, c ELVf 
= 20b viktprocent 
eller mindre av det 
tillförda lösnings-
medlet eller totala 
ELV på 1 kg eller 
mindr VOC/kg av 
de tillförda fasta 
ämnena 
 
ELVc = 50 mg 
C/m3 för torkning 
och 75 mg C/m3 för 
beläggningb ELVf 
= 20b viktprocent 
eller mindre av det 
tillförda lösnings-
medlet eller totala 
ELV på 0,375 kg 
eller mindre för 
VOC/kg av de till-
förda fasta ämnena 
 
 
ELVc = 50 mg 
C/m3 för torkning 
och 75 mg C/m3 för 
beläggningb 
ELVf = 20b vikt-
procent eller mindre 
av det tillförda 
lösningsmedlet 
eller totala ELV på 
0,35 kg eller mindre 
för VOC/kg av de 
tillförda fasta äm-
nena 
 
ELVc = 50 mg 
C/m3 för torkning 
och 75 mg C/m3 för 
beläggningb ELVf 
= 20b viktprocent 
eller mindre av det 
tillförda lösnings-
medlet 
eller totala ELV på 

 
 
 
 
 
 
Coating of plastic 

workpieces (solvent 
consumption 15–
200 Mg/year) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coating of plastic 

workpieces (solvent 
consumption > 200 
Mg/year) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coating of metal 

surfaces (solvent 
consumption 15–
200 Mg/year) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

and 75 mg C/m3 for 
coatingb,c ELVf = 
20b wt-% or less of 
the solvent input Or 
total ELV of 1 kg 
or less of VOC/kg 
of solid input  

 
 
 
 
 
 

ELVc = 50 mg 
C/m3 for drying 
and 75 mg C/m3 for 
coatingb ELVf = 
20b wt-% or less of 
the solvent input Or 
total ELV of 0.375 
kg or less of 
VOC/kg of solid 
input  
 
 

 
ELVc = 50 mg 
C/m3 for drying 
and 75 mg C/m3 for 
coatingb ELVf = 
20b wt-% or less of 
the solvent input Or 
total ELV of 0.35 
kg or less of 
VOC/kg of solid 
input  

 
 
 
 

ELVc = 50 mg 
C/m3 for drying 
and 75 mg C/m3 for 
coatingb ELVf = 
20b wt-% or less of 
the solvent input Or 
total ELV of 0.375 
kg or less of 
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Beläggning av me-
tall 
(lösningsmedels-
förbrukning 
>200 ton/år) 
 

0,375 kg eller 
mindre för VOC/kg 
av de tillförda fasta 
ämnena 
 
Undantag för be-
läggningar som 
kommer i kontakt 
med 
livsmedel: 
Totala ELV på 
0,5825 kg eller 
mindre för VOC/kg 
av de tillförda fasta 
ämnena 
 
ELVc = 50 mg 
C/m3 för torkning 
och 75 mg C/m3 för 
beläggningb ELVf 
= 20b viktprocent 
eller mindre av det 
tillförda lösnings-
medlet eller totala 
ELV på 0,33 kg el-
ler mindre för 
VOC/kg av de 
tillförda fasta äm-
nena Undantag för 
beläggningar som 
kommer i kontakt 
med livsmedel: 
Totala ELV på 
0,5825 kg eller 
mindre för VOC/kg 
av de tillförda fasta 
ämnena 
 
 

 
a Gränsvärdet för utsläpp gäller inneslutna 
beläggnings- och torkningsprocesser. 
b Om inneslutning inte är möjlig (båtbygge, 
behandling av flygplan m.m.) kan undantag 
från dessa värden beviljas för anläggningen. 
Minskningsplanen ska i så fall användas, för-
utsatt att detta alternativ är tekniskt och 
ekonomiskt genomförbart. I sådant fall ska 
bästa tillgängliga teknik användas. 
 
c Om metoder för beläggning av textilier som 
gör det möjligt att återanvända återvunna 
lösningsmedel används ska gränsvärdet vara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coating of metal 

surfaces (solvent 
consumption >200 
Mg/year) 

 

VOC/kg of solid 
input  

 
Exception for coat-
ings in contact with 
food: Total ELV of 
0.5825 kg or less of 
VOC/kg of solid 
input  

 
ELVc = 50 mg 
C/m3 for drying 
and 75 mg C/m3 for 
coatingb ELVf = 
20b wt-% or less of 
the solvent input Or 
total ELV of 0.33 
kg or less of 
VOC/kg of solid 
input Exception for 
coatings in contact 
with food: Total 
ELV of 0.5825 kg 
or less of VOC/kg 
of solid input  

 
a Limit value applies to coating applications 
and drying processes operated under con-
tained conditions. 
b If contained coating conditions are not pos-
sible (boat construction, aircraft coating, 
etc.), installations may be granted exemption 
from these values. The reduction scheme is 
then to be used, unless this option is not 
technically and economically feasible. In this 
case, the best available technique is used. 
c If, for textile coating, techniques are used 
which allow reuse of recovered solvents, the 
limit value shall be 150 mg C/m3 for drying 
and coating together. 
 
 
13. Coating activities (leather and winding 
wire coating): 
 
 

Table 7 
 
Limit values for leather and winding 

wire coating 
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150 mg C/m3 för torkning och ytbeläggning 
tillsammans. 
 
13. Beläggningsverksamheter (läder och be-
läggning av lindningstråd): 
 
 

Tabell 7 
 
Gränsvärden för beläggning av läder 
och lindningstråd 
 
Verksamhet och tröskel-
värde 

ELV för VOC (årliga för 
totala ELV) 

För läderbelägg-
ningsverksamhet 
som rör inredning 
och särskilt läderva-
ror som används 
som mindre kon-
sumtionsvaror 
såsom väskor, 
skärp, plånböcker 
etc. (lösningsme-
delsförbrukning > 
10 ton/år) 
 
Annan läderbelägg-
ning (lösningsme-
delsförbrukning 
10–25 ton/år) 
 
Annan läderbelägg-
ning (lösningsme-
delsförbrukning 
> 25 ton/år) 
 
Beläggning av lind-
ningstråd (lös-
ningsmedelsför-
brukning > 5 ton/år) 
 
 
 
 
 

Totala ELV på 150 
g/m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totala ELV på 85 
g/m² 
 
 
 
Totala ELV på 75 
g/m² 
 
 
Totala ELV på 10 
g/kg gäller för 
anläggningar där 
den 
genomsnittliga 
tråddiametern är 
≤ 0,1 mm 
Totala ELV på 5 
g/kg gäller för 
alla andra anlägg-
ningar 
 

 
14. Beläggningsverksamheter (bandlacke-
ring): 
 

 
Activity and threshold  ELV for VOC(yearly for to-

tal ELV)  
Leather coating in 
furnishing and par-
ticular leather 
goods used as small 
consumer goods 
like bags, belts, 
wallets, etc. (sol-
vent consumption > 
10 Mg/year)  
 
 
 
Other leather coat-
ing (solvent con-
sumption 10–25 
Mg/year)  
 
Other leather coat-
ing (solvent con-
sumption > 25 
Mg/year)  
 
Winding wire coat-
ing (solvent con-
sumption > 5 
Mg/year)  
 
 
 
 
 
 

Total ELV of 150 
g/m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total ELV of 85 

g/m² 
 
 
Total ELV of 75 

g/m² 
 
 
Total ELV of 10 

g/kg applies for in-
stallations where 
average diameter of 
wire ≤ 0,1 mm 

Total ELV of 5 
g/kg applies for all 
other installations 

 
14. Coating activities (coil coating): 
 
 
 

Table 8 
 
Limit values for coil coating 

Activity and threshold  ELV for VOC (daily for 
ELVc and yearly for ELVf 
and total ELV)  

Existing installation 
(solvent consump-
tion 25–200 
Mg/year) 

ELVc = 50 mga 
C/m3 ELVf = 10 
wt-% or less of the 
solvent input Or to-
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Tabell 8 
 
Gränsvärden för bandlackering 
Verksamhet och tröskel-
värde 

Verksamhet och tröskel-
värde 
 

Beläggning av lind-
ningstråd (lös-
ningsmedelsför-
brukning > 5 ton/år) 
 
 
 
 
 
 
Befintlig anlägg-
ning (lösningsme-
delsförbrukning 
25–200 ton/år) 
 
 
 
 
 
 
Befintlig anlägg-
ning (lösningsme-
delsförbrukning 
> 200 ton/år) 
 
 
 
 
 
 
Ny anläggning 
(lösningsmedels-
förbrukning 
25–200 ton/år) 
Ny anläggning 
 
 
 
 
 
(lösningsmedels-
förbrukning 
> 200 ton/år) 

ELVc = 50 mga 
C/m3 
ELVf = 10 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda 
lösningsmedlet 
eller totala ELV på 
0,45 kg eller mindre 
för VOC/kg av de 
tillförda fasta äm-
nena 
 
ELVc = 50 mga 
C/m3 
ELVf = 10 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda 
lösningsmedlet 
eller totala ELV på 
0,45 kg eller mindre 
för VOC/kg av de 
tillförda fasta äm-
nena 
 
 
ELVc = 50 mg 
C/m3 a 
ELVf = 5 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda 
lösningsmedlet 
eller totala ELV på 
0,3 kg eller mindre 
för VOC/kg av de 
tillförda fasta äm-
nena 
 
 
 
 
 
ELVc = 50 mga 
C/m3 

 
 
 
 
 
 
 
Existing installation 
(solvent consump-
tion > 200 Mg/year) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
New installation 
(solvent consump-
tion 25–200 
Mg/year)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
New installation 
(solvent consump-
tion > 200 Mg/year)  
 
 
 
 
 

tal ELV of 0.45 kg 
or less of VOC/kg 
of solid input  
 
 
 
 
ELVc = 50 mga 
C/m3 ELVf = 10 
wt-% or less of the 
solvent input Or to-
tal ELV of 0.45 kg 
or less of VOC/kg 
of solid input 
 
  
 
 
 
ELVc = 50 mg 
C/m3 a ELVf = 5 
wt-% or less of the 
solvent input Or to-
tal ELV of 0.3 kg or 
less of VOC/kg of 
solid input  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELVc = 50 mga 
C/m3 ELVf = 5 wt-
% or less of the 
solvent input Or to-
tal ELV of 0.3 kg or 
less of VOC/kg of 
solid input  
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ELVf = 5 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda 
lösningsmedlet 
eller totala ELV på 
0,3 kg eller mindre 
för VOC/kg av de 
tillförda fasta äm-
nena 
 

 
a Vid användning av teknik som möjliggör återanvändning av 
återvunna lösningsmedel ska gränsvärdet vara 

150 mg C/m3. 

 
 
15. Kemtvätt: 
 

Tabell 9 
 
Gränsvärden för kemtvätt 
Verksamhet ELV för VOCa, b (årliga 

för totala ELV) 
 

Nya och befintliga 
anläggningar 

Totala ELV på 20 g 
VOC/kg 

 
a Gränsvärde för totala utsläpp av VOC beräknat som 
massa utsläppt VOC per massa rengjord och torkad 
produkt. 
b Det går att uppnå denna utsläppsnivå genom att använda ma-
skiner av minst typ IV eller effektivare maskiner. 

 
16. Framställning av beläggningspreparat, 
lacker, tryckfärg och lim: 
 
 

Tabell 10 
 
Gränsvärden för framställning av be-
läggningspreparat, lacker, tryckfärg 
och lim 
 
 
 
Verksamhet och tröskel-
värde 

ELV för VOC 
(dagliga för ELVc och år-
liga för ELVf och totala 
ELV) 

Nya och befintliga 
anläggningar där 
lösningsmedelsför-

ELVc = 150 mg 
C/m3 
ELVfa = 5 viktpro-

 
 
a If techniques are used which allow reuse of recovered 
solvent, the limit value shall be 150 mg C/m3. 
 
 
15. Dry cleaning: 
 
 

Table 9 
 
Limit values for dry cleaning 

Activity  ELV for VOCa,b (yearly for 
total ELV)  
 
 

New and existing 
installations  

Total ELV of 20 g 
VOC/kg  

a Limit value for total emissions of VOCs calculated as 
mass of emitted VOC per mass of cleaned and dried 
product.  
b This emission level can be achieved by using at least 
type IV machines or more efficient ones. 
 
16. Manufacturing of coatings, varnishes, 
inks and adhesives: 
 
 

Table 10 
 
Limit values form manufacturing of 

coatings, varnishes, inks and adhesives 
 
 
 

Activity and threshold  ELV for VOC (daily for 
ELVc and yearly for ELVf 
and total ELV)  
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brukningen är 
mellan 100 och 1 
000 ton/år 
 
 
 
 
Nya och befintliga 
anläggningar 
där lösningsmedels-
förbrukningen är 
> 1 000 ton/år 
 
 
 
 
 

cent eller mindre av 
det tillförda 
lösningsmedlet 
eller totala ELV på 
5 viktprocent eller 
mindre av det  till-
förda lösningsmed-
let 
 
ELVc = 150 mg 
C/m3 
ELVfa = 3 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda 
lösningsmedlet 
eller totala ELV på 
3 viktprocent eller 
mindre av det till-
förda lösningsmed-
let 

 
a Gränsvärdet för flyktiga utsläpp innefattar inte lösningsme-

del som säljs som en beståndsdel i en beredning i en förseglad 

behållare. 

 
 
 
17. Tryckningsverksamheter (flexografi, rul-
loffset med heatset-färg, djuptryck av publi-
kationer 
osv.): 
 

Tabell 11 
 
Gränsvärden för tryckningsverksam-
heter 
Verksamhet och tröskel-

värde 

ELV för VOC (dagliga för 

ELVc och årliga för ELVf 

och totala ELV) 

Heatset-tryckning 
(lösningsmedels-
förbrukning 
15–25 ton/år) 
 
 
 
Heatset-tryckning 
(lösningsmedels-
förbrukning 
25–200 ton/år) 
 

ELVc = 100 mg 
C/m3 
ELVf = 30 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda 
lösningsmedleta 
 
ya och befintliga 
anläggningar 
ELVc = 20 mg 
C/m3 
ELVf = 30 viktpro-

New and existing 
installations with 
solvent consump-
tion between 100 
and 1 000 Mg/year  

 
 
 
 
 

New and existing 
installations with 
solvent consump-
tion > 1 000 
Mg/year  

 

ELVc = 150 mg 
C/m3 ELVfa = 5 
wt-% or less of the 
solvent input Or to-
tal ELV of 5 wt-% 
or less of the sol-
vent input  

 
 
 
 

ELVc = 150 mg 
C/m3 ELVfa = 3 
wt-% or less of the 
solvent input Or to-
tal ELV of 3 wt-% 
or less of the sol-
vent input  
 
 
 

 
 
 

 
a The fugitive limit value does not include solvents sold 
as part of a preparation in a sealed container. 
 
 
 
 
17. Printing activities (flexography, heat-set 
web offset, publication rotogravure, etc.): 
 
 
 

Table 11 
 
Limit values for printing activities 
 

Activity and threshold  ELV for VOC (daily for 
ELVc and yearly for ELVf 
and total ELV)  
 

Heat-set offset (sol-
vent consumption 
15–25 Mg/year)  

 
 
 
 

ELVc = 100 mg 
C/m3 ELVf = 30 
wt-% or less of the 
solvent inputa  
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Heatset-tryckning 
(lösningsmedels-
förbrukning 
>200 ton/år) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotogravyr 
(lösningsmedels-
förbrukning 
25–200 ton/år) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotogravyr 
(lösningsmedels-
förbrukning 
> 200 ton/år) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Djuptryck och 
flexotryckning för 

cent eller mindre av 
det tillförda lös-
ningsmedleta 
 
För nya och moder-
niserade pressar 
Totala ELV = 10 
viktprocent eller 
mindre av 
tryckfärgsförbruk-
ningena 
 
För befintliga pres-
sar 
Totala ELV = 15 
viktprocent eller 
mindre av tryck-
färgsförbrukning-
ena 
 
För nya anlägg-
ningar 
ELVc = 75 mg 
C/m3 
ELVf = 10 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda 
lösningsmedlet 
eller totala ELV på 
0,6 kg eller mindre 
för VOC/kg av de  
tillförda fasta äm-
nena 
 
För befintliga an-
läggningar 
ELVc = 75 mg 
C/m3 
ELVf = 15 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda 
lösningsmedlet 
eller totala ELV på 
0,8 kg eller mindre 
för VOC/kg av de 
tillförda fasta äm-
nena 
 
För nya anlägg-

Heat-set offset (sol-
vent consumption 
25–200 Mg/year)  
 
 
 
 
 
 
Heat-set offset (sol-
vent consumption 
>200 Mg/year)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publication gravure 
(solvent consump-
tion 25–200 
Mg/year)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publication gravure 
(solvent consump-
tion > 200 Mg/year)  

 
 
 
 
 
 

 
New and existing 
installations ELVc 
= 20 mg C/m3 
ELVf = 30 wt-% or 
less of the solvent 
inputa  
 
 
For new and up-
graded presses To-
tal ELV = 10 wt-% 
or less of the ink 
consumptiona  
 
 
 
For existing presses 
Total ELV = 15 wt-
% or less of the ink 
consumptiona  
 
 
For new installa-
tions ELVc = 75 
mg C/m3 ELVf = 
10 wt-% or less of 
the solvent input 
Or total ELV of 
0.6 kg or less of 
VOC/kg of solid 
input 
 
 
 
 
 
 
For existing in-
stallations ELVc 
= 75 mg C/m3 
ELVf = 15 wt-% 
or less of the sol-
vent input Or total 
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förpackningar 
(lösningsmedels-
förbrukning 
15–25 ton/år) 
 
 
 
Djuptryck och 
flexotryckning för 
förpackningar 
(lösningsmedels-
förbrukning 
25–200 ton/år) och 
rotationsscreentryck 
(lösningsmedels-
förbrukning 
> 30 ton/år) 
 
 
 
 
 
Djuptryck och 
flexotryckning för 
förpackningar 
(lösningsmedels-
förbrukning 
> 200 ton/år) 
 

ningar 
Totala ELV = 5 
viktprocent eller 
mindre av det till-
förda lösningsmed-
let 
 
För befintliga an-
läggningar 
Totala ELV = 7 
viktprocent eller 
mindre av det till-
förda ösningsmed-
let 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELVc = 100 mg 
C/m3 
ELVf = 25 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda 
lösningsmedlet 
eller totala ELV på 
1,2 kg eller mindre 
för VOC/kg av de 
tillförda fasta äm-
nena 
 
ELVc = 100 mg 
C/m3 
ELVf = 20 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda 
lösningsmedlet 
eller totala ELV på 
1,0 kg eller mindre 
för VOC/kg av de 
tillförda fasta äm-
nena 
 
 
För anläggningar 
där samtliga maski-

 
 
 
 

Packaging rotogra-
vure and flexog-
raphy (solvent con-
sumption 15–25 
Mg/year)  

 
 
 
 

Packaging rotogra-
vure and flexog-
raphy (solvent con-
sumption 25–200 
Mg/year) and rotary 
screen printing 
(solvent consump-
tion > 30 Mg/year)  
 
 
 
 
 
Packaging rotogra-
vure and flexog-
raphy (solvent con-
sumption > 200 
Mg/year)  
 

 

ELV of 0.8 kg or 
less of VOC/kg of 
solid input 
 
 
 
 
 
For new installa-
tions Total ELV = 
5 wt-% or less of 
the solvent input 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For existing in-
stallations Total 
ELV = 7 wt-% or 
less of the solvent 
input 
ELVc = 100 mg 
C/m3 ELVf = 25 
wt-% or less of the 
solvent input Or to-
tal ELV of 1.2 kg or 
less of VOC/kg of 
solid input  
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ner är anslutna till 
oxidering: 
Totala ELV = 0,5 
kg VOC/kg av de 
tillförda fasta äm-
nena 
För anläggningar 
där alla maskiner är 
anslutna till 
koladsorption: 
Totala ELV = 0,6 
kg VOC/kg av de 
tillförda fasta äm-
nena 
För befintliga blan-
dade anläggningar 
där vissa befintliga 
maskiner inte är an-
slutna till en för-
bränningsanlägg-
ning eller till lös-
ningsmedelsåter-
vinning: 
Utsläppen från de 
maskiner som är 
anslutna till oxide-
ringseller 
koladsorptionsan-
läggningar ligger 
under gränsvärdena 
på 0,5 respektive 
0,6 kg VOC/kg av 
de 
tillförda fasta äm-
nena. För maskiner 
som inte är anslutna 
till gasbehandling: 
användning av pro-
dukter med låg halt 
av lösningsmedel 
eller utan lönings-
medel, anslutning 
till avgasbehandling 
när det finns över-
skottskapacitet och 
helst utförande av 

ELVc = 100 mg 
C/m3 ELVf = 20 
wt-% or less of the 
solvent input Or to-
tal ELV of 1.0 kg or 
less of VOC/kg of 
solid input  
 
 
For plants with all 
machines connected 
to oxidation: Total 
ELV = 0.5 kg 
VOC/kg of solid 
input For plants 
with all machines 
connected to carbon 
adsorption: Total  
 
ELV = 0.6 kg 
VOC/kg of solid 
input For existing 
mixed plants where 
some existing ma-
chines may not be 
attached to an in-
cinerator or solvent 
recovery:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emissions from the 
machines connected 
to oxidizers or car-
bon adsorption are 
below the emission 
limits of 0.5 or 0.6 
kg VOC/kg of solid 
input respectively. 
For machines not 
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arbete som innefat-
tar produkter med 
hög halt av lös-
ningsmedel vid ma-
skiner som är an-
slutna till 
avgasbehandling. 
Totala utsläpp på 
mindre än 1,0 kg 
VOC/kg av de till-
förda fasta ämnena. 
 
 

 
a Återstod av lösningsmedel i slutprodukten beaktas inte i be-

räkningen av flyktiga utsläpp. 
 
18. Tillverkning av farmaceutiska produkter: 
 
 
 

Tabell 12 
 
 
Gränsvärden för tillverkning av farma-
ceutiska produkter 
 
Verksamhet och tröskel-
värde 

ELV för VOC 
(dagliga för ELVc och år-
liga för ELVf och totala 
ELV) 
 
 

Nya anläggningar 
(lösningsmedels-
förbrukning > 
50 ton/år) 
 
 
 
Befintliga anlägg-
ningar 
(lösningsmedels-
förbrukning > 
50 ton/år) 

ELVc = 20 mg 
C/m3 a, b 
ELVf = 5 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda lös-
ningsmedletb 
 
ELVc = 20 mg 
C/m3 a, c 
ELVf = 15 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda 
lösningsmedletc 
 
 

 
a Vid användning av teknik som möjliggör återanvändning av 

connected to gas 
treatment: use of 
low solvent or sol-
vent free products, 
connection to waste 
gas treatment when 
there is spare capac-
ity and preferential-
ly run high solvent 
content work on 
machines connected 
to waste gas treat-
ment. Total emis-
sions below 1.0 kg 
VOC/kg of solid 
input  
 
 

 
a Residual solvent in the finished product is not taken 
into account in the calculation of the fugitive emission. 
 
18. Manufacturing of pharmaceutical prod-
ucts: 
 
 

Table 12 
 
Limit values for manufacturing of 

pharmaceutical products 
 

Activity and threshold  ELV for VOC (daily for 
ELVc and yearly for ELVf 
and total ELV)  
 
 
 
 
 
 

New installations 
(solvent consump-
tion > 50 Mg/year)  

 
 
 
 
 

Existing installa-
tions (solvent con-
sumption > 50 

ELVc = 20 mg 
C/m3 a,b ELVf = 5 
wt-% or less of the 
solvent inputb  

 
 
 
 

ELVc = 20 mg 
C/m3 a,c ELVf = 
15 wt-% or less of 
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återvunna lösningsmedel ska gränsvärdet vara 
150 mg C/m3. 
b Ett totalt gränsvärde på 5 % av det tillförda lösningsmedlet 
får tillämpas i stället för ELVc och ELVf. 

c Ett totalt gränsvärde på 15 % av det tillförda lösningsmedlet 

får tillämpas i stället för ELVc och ELVf. 

 
19. Omvandling av naturgummi eller synte-
tiskt gummi: 
 

Tabell 13 
 
Gränsvärden för omvandling av natur-
gummi eller syntetiskt gummi 
Verksamhet och tröskel-
värde 

ELV för VOC 
(dagliga för ELVc och år-
liga för ELVf och totala 
ELV) 

Nya och befintliga 
anläggningar: 
omvandling av na-
turgummi eller syn-
tetiskt 
gummi (lös-
ningsme-
delsförbrukning > 
15 ton/år) 

ELVc = 20 mg 
C/m3 a 
ELVf = 25 viktpro-
cent av det tillförda 
lösningsmedletb 
eller totala ELV = 
25 viktprocent av 
det 
tillförda lösnings-
medlet 

 
a Vid användning av teknik som möjliggör återanvändning av 

återvunna lösningsmedel ska gränsvärdet vara 

150 mg C/m3. 
b Gränsvärdet för flyktiga utsläpp innefattar inte lösningsme-

del som säljs som en beståndsdel i en beredning i en förseglad 

behållare. 

 
20. Ytrengöring: 
 

Tabell 14 
 
Gränsvärden för ytrengöring 
Verksamhet och 

tröskelvärde 

Tröskelvärde 
för 
lösningsmedels-
förbrukning 

(ton/år) 

ELV för VOC 

(dagliga för 

ELVc och årliga 

för ELVf och to-

tala ELV) 

Ytrengöring  
med   1-5 
användning 
av de 
ämnen som 
anges 

ELVc = 20 
mg uttryckt 
som den 
samman-
lagda 
massan av 
de enskilda 

ELVf = 15 
viktprocent 
av 
det tillförda 
lösnings-
medlet 

Mg/year)  
 
 
 

the solvent inputc  

 
a If techniques are used which allow reuse of recovered sol-
vents, the limit value shall be 150 mg C/m3.  
b A total limit value of 5% of solvent input may be applied in-
stead of applying ELVc and ELVf.  

c A total limit value of 15% of solvent input may be applied 

instead of applying ELVc and ELVf. 

 

 
19. Conversion of natural or synthetic rubber: 
 
 

Table 13 
 
Limit values for conversion of natural 

or synthetic rubber 
 

Activity and threshold  ELV for VOC (daily for 
ELVc and yearly for ELVf 
and total ELV)  
 

New installations 
(solvent consump-
tion > 50 Mg/year)  

 
Existing installa-
tions (solvent con-
sumption > 50 
Mg/year)  

 

ELVc = 20 mg 
C/m3 a,b ELVf = 5 
wt-% or less of the 
solvent inputb  
 
ELVc = 20 mg 
C/m3 a,c ELVf = 
15 wt-% or less of 
the solvent inputc  

 
a If techniques are used which allow reuse of recovered 
solvent, the limit value shall be 150 mg C/m3.  
 
b The fugitive limit does not include solvents sold as 
part of a preparation in a sealed container. 
 
 
 
20. Surface cleaning: 
 

Table 14 
 
Limit values for surface cleaning 

Activity and 
threshold  

Threshold value 
for solvent con-
sumption 
(Mg/year)  

ELV for VOC 
(daily for ELVc 
and yearly for 
ELVf and total 
ELV)  
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i punkt 3 z i i 
denna bilaga    
>5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annan    2-
10 
ytrengöring 
 
>10 

föreningar-
na/m3 
 
 
ELVc = 20 
mg uttryckt 
som den 
samman-
lagda 
massan av 
de enskilda 
föreningar-
na/m3 

 

ELVc = 75 
mg C/m3 a 
 
ELVc = 75 
mg C/m3 a 

 
 

 
 
 
 
ELVf = 10 
viktprocent 
av 
det tillförda 
lösnings-
medlet 
 
 
 
ELVf = 15 
viktprocent 
av 
det tillförda 
lösnings-
medlet 
 
 
 
 

 
a Anläggningar för vilka genomsnittshalten av organiskt lös-
ningsmedel i alla rengöringsmaterial inte överstiger 
30 viktprocent behöver inte tillämpa dessa värden. 

21. Utvinning av vegetabiliska oljor och 
animaliskt fett och raffinering av vegetabi-
liska oljor: 
 
 

Tabell 15 
 
Gränsvärden för utvinning av vegetabi-
liska och animaliska fetter och raffine-
ring av vegetabilisk olja 
 
Verksamhet och tröskelvärde ELV för VOC (år-

liga för totala 
ELV) 

Nya och be-
fintliga 
anläggning-
ar 
(lösnings-
medelsför-
brukning 
> 10 ton/år) 

Totala 
ELV (kg 
VOC/ton 
produkt) 
Animaliskt 
fett:  
Ricinfrön:  
Rapsfrön:  
Solrosfrön:  

 
 
 
 
 
 
 
1,5 
3.0 
1,0 

Surface 
cleaning 1-5  
using sub-
stances men-
tioned in 
paragraph 3 
(z) (i) of this 
annex   
> 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Other surface 
cleaning  
2-10 
 
>10 

 

ELVc = 20 
mg ex-
pressed as 
the mass 
sum of in-
dividual 
com-
pounds/m3  

 
 

ELVc = 20 
mg ex-
pressed as 
the mass 
sum of in-
dividual 
com-
pounds/m3  
 
ELVc = 75 
mg C/m3 a  
 
 
ELVc = 75 
mg C/m3 a  
 

 

ELVf = 15 
wt-% of 
solvent in-
put  

 
 
 
 
 

 
ELVf = 10 
wt-% of 
solvent in-
put  

 
 
 
 
 

ELVf = 20 
wt-%a of 
solvent in-
put  
 
ELVf = 15 
wt-%a of 
solvent in-
put  

 
a Installations for which the average organic solvent content 

of all cleaning material used does not exceed 30 wt-% are ex-

empt from applying these values. 

 
21. Vegetable oil and animal fat extraction and 
vegetable oil refining processes: 
 
 

Table 15 
 
Limit values for extraction of vegeta-

ble and animal fat and refining of vege-
table oil 

 
Activity and threshold  ELV for VOC 

(yearly for total 
ELV)  

New and 
existing in-
stallations 
(solvent 

Animal 
fat:  Cas-
tor: Rape 
seed:  Sun-
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Sojabönor 
(normal 
krossning):  
Sojabönor 
(vita 
flingor):  
Andra 
fröer och 
annat ve-
getabiliskt 
material:  
Alla frakt-
ionerings-
processer 
med un-
dantag av 
degumme-
ring:b  

Degumme-
ring: 

1,0 
 
 
 
0,8 
 
 
1,2 
 
 
 
 
 
3,0a 
 
 
 
 
 
1,5 
 
 
4,0 
 
 
 
 

 
 
a Gränsvärden för totala VOC-utsläpp från anläggningar för 
bearbetning av enstaka partier frö eller annat 
vegetabiliskt material ska bestämmas från fall till fall av en 
part på grundval av bästa tillgängliga teknik. 
 

b Avlägsnande av gummi ur oljor. 
 
22. Träimpregnering: 
 

Tabell 16 
 
Gränsvärden för träimpregnering 
Verksamhet och tröskel-
värde 

ELV för VOC (dagliga för 
ELVc och årliga för ELVf 
och totala ELV) 

Träimpregnering 
(lösningsmedels-
förbrukning 
25–200 ton/år) 
 
 
 
 
 

ELVc = 100a mg 
C/m3 
ELVf = 45 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda 
lösningsmedlet 
eller 11 kg eller 
mindre av VOC/m3 
 

consump-
tion > 10 
Mg/year)  

 

flower 
seed: Soya 
beans 
(normal 
crush): 
Soya 
beans 
(white 
flakes):  
Other 
seeds and 
vegetable 
material:  
All frac-
tionation 
processes, 
excluding 
degummin
g:b   
 
 
 
 
 
Degummin
g:  
 
 

 
 
1,5 
3.0 
1,0 
1,0 
 
 
 
0,8 
 
 
1,2 
 
 
 
 
 
3,0a 
 
 
 
 
 
1,5 
 
 
4,0 

 

 
 
a Limit values for total emissions of VOCs from installations 
treating single batches of seeds or other vegetable material 
shall be set case by case by a Party on the basis of the best 
available techniques.  
 
 

b The removal of gum from the oil. 
 
22. Impregnation of wood: 
 

Table 16 
  

Limit values for impregnation of wood 
Activity and threshold  ELV for VOC (daily for 

ELVc and yearly for ELVf 
and total ELV)  

Wood impregnation 
(solvent consump-
tion 25–200 

ELVc = 100a mg 
C/m3 ELVf = 45 
wt-% or less of the 
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Träimpregnering 
(lösningsmedels-
förbrukning > 
200 ton/år) 

ELVc = 100a mg 
C/m3 
ELVf = 35 viktpro-
cent eller mindre av 
det tillförda 
lösningsmedlet 
eller 9 kg eller 
mindre av VOC/m3 

 
a Gäller inte för impregnering med kreosot. 

 
B. Kanada 
 
23. Gränsvärdena för begränsning av VOC-
utsläpp kommer att fastställas för stationära 
källor, i förekommande fall med hänsyn till 
information om tillgänglig begränsningstek-
nik, 
gränsvärden som tillämpas i andra jurisdikt-
ioner, och följande dokument: 
a) VOC Concentration Limits for Architec-
tural Coatings Regulations – 
SOR/2009-264. 
b) VOC Concentration Limits for Automo-
tive Refinishing Products, 
SOR/2009-197. 
c) Proposed regulations for VOC Concentra-
tions Limits for Certain Products. 
d) Guidelines for the Reduction of Ethylene 
Oxide Releases from 
Sterilization Applications. 
e) Environmental Guideline for the Control 
of Volatile Organic Compounds 
Process Emissions from New Organic Chem-
ical Operations, PN1108. 
f) Environmental Code of Practice for the 
Measurement and Control of 
Fugitive VOC Emissions from Equipment 
Leaks, PN1106. 
g) A Program to Reduce Volatile Organic 
Compound Emissions by 40 
Percent from Adhesives and Sealants, 
PN1114. 
h) A Plan to Reduce VOC Emissions by 20 
Percent from Consumer Surface 
Coatings, PN1114. 
i) Environmental Guidelines for Controlling 

Mg/year)  
 
 
 
 
 
 
 

Wood impregnation 
(solvent consump-
tion > 200 Mg/year)  

 

solvent input Or 11 
kg or less of 
VOC/m3  

 
 
 
 
 

ELVc = 100a mg 
C/m3 ELVf = 35 
wt-% or less of the 
solvent input Or 9 
kg or less of 
VOC/m3  
 

 
a Does not apply to impregnation with creosote. 
 

B. Canada  
 
23. Limit values for controlling emissions of 
VOCs will be determined for stationary 
sources, as appropriate, taking into account 
information on available control technolo-
gies, limit values applied in other jurisdic-
tions, and the documents below:  
 
(a) VOC Concentration Limits for Architec-
tural Coatings Regulations — SOR/2009-
264;  
(b) VOC Concentration Limits for Automo-
tive Refinishing Products. SOR/2009-197;  
 
(c) Proposed regulations for VOC Concentra-
tions Limits for Certain Products;  
(d) Guidelines for the Reduction of Ethylene 
Oxide Releases from Sterilization Applica-
tions;  
(e) Environmental Guideline for the Control 
of Volatile Organic Compounds Process 
Emissions from New Organic Chemical Op-
erations. PN1108;  
(f) Environmental Code of Practice for the 
Measurement and Control of Fugitive VOC 
Emissions from Equipment Leaks. PN1106;  
 
(g) A Program to Reduce Volatile Organic 
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Emissions of Volatile Organic 
Compounds from Aboveground Storage 
Tanks, PN1180. 
j) Environmental Code of Practice for Va-
pour Recovery during Vehicle 
Refueling at Service Stations and Other Gas-
oline Dispersing Facilities, PN1184. 
k) Environmental Code of Practice for the 
Reduction of Solvent Emissions 
from Commercial and Industrial Degreasing 
Facilities, PN1182. 
l) New Source Performance Standards and 
Guidelines for the Reduction of 
Volatile Organic Compound Emissions from 
Canadian Automotive Original Equipment 
Manufacturer (OEM) Coating Facilities, 
PN1234. 
m) Environmental Guideline for the Reduc-
tion of Volatile Organic Compound 
Emissions from the Plastics Processing In-
dustry, PN1276. 
n) National Action Plan for the Environmen-
tal Control of Ozone-Depleting 
Substances (ODS) and Their Halocarbon Al-
ternatives, PN1291. 
o) Management Plan for Nitrogen Oxides 
(NOx) and Volatile Organic 
Compounds (VOCs) – Phase I, PN1066. 
p) Environmental Code of Practice for the 
Reduction of Volatile Organic 
Compound Emissions from the Commer-
cial/Industrial Printing Industry, PN1301. 
 
 
q) Recommended CCME5 Standards and 
Guidelines for the Reduction of 
VOC Emissions from Canadian Industrial 
Maintenance Coatings, PN1320. 
 
r) Guidelines for the Reduction of VOC 
Emissions in the Wood Furniture 
Manufacturing Sector, PN1338. 
 
C. Förenta staterna 
 
24. Gränsvärdena för begränsning av VOC-

Compound Emissions by 40 Percent from 
Adhesives and Sealants. PN1116;  
 
(h) A Plan to Reduce VOC Emissions by 20 
Percent from Consumer Surface Coatings. 
PN1114;  
(i) Environmental Guidelines for Controlling 
Emissions of Volatile Organic Compounds 
from Aboveground Storage Tanks. PN1180; 
  
(j) Environmental Code of Practice for Va-
pour Recovery during Vehicle Refueling at 
Service Stations and Other Gasoline Dispers-
ing Facilities. PN1184;  
(k) Environmental Code of Practice for the 
Reduction of Solvent Emissions from Com-
mercial and Industrial Degreasing Facilities. 
PN1182; 
(l) New Source Performance Standards and 
Guidelines for the Reduction of Volatile Or-
ganic Compound Emissions from  
 
Canadian Automotive Original Equipment 
Manufacturer (OEM) Coating Facilities. 
PN1234;  
(m) Environmental Guideline for the Reduc-
tion of Volatile Organic Compound Emis-
sions from the Plastics Processing Industry. 
PN1276;  
(n) National Action Plan for the Environmen-
tal Control of Ozone-Depleting Substances 
(ODS) and Their Halocarbon Alternatives. 
PN1291;  
(o) Management Plan for Nitrogen Oxides 
(NOx) and Volatile Organic Compounds 
(VOCs) — Phase I. PN1066;  
(p) Environmental Code of Practice for the 
Reduction of Volatile Organic Compound 
Emissions from the Commercial/Industrial 
Printing Industry. PN1301;  
(q) Recommended CCME5 Standards and 
Guidelines for the Reduction of VOC Emis-
sions from Canadian Industrial Maintenance 
Coatings. PN1320; and  
(r) Guidelines for the Reduction of VOC 
Emissions in the Wood Furniture Manufac-
turing Sector. PN1338.  
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utsläpp från stationära källor inom följande 
kategorier av stationära källor, och de källor 
som de avser, anges i följande dokument: 
a) Storage Vessels for Petroleum Liquids – 
40 Code of Federal Regulations 
(C.F.R.) Part 60, Subpart K, and Subpart Ka. 
b) Storage Vessels for Volatile Organic Liq-
uids – 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart Kb. 
c) Petroleum Refineries – 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart J. 
d) Surface Coating of Metal Furniture – 40 
C.F.R. Part 60, Subpart EE. 
e) Surface Coating for Automobile and Light 
Duty Trucks – 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart MM. 
f) Publication Rotogravure Printing – 40 
C.F.R. Part 60, Subpart QQ. 
g) Pressure Sensitive Tape and Label Surface 
Coating Operations – 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart RR. 
h) Large Appliance, Metal Coil and Beverage 
Can Surface Coating – 
40 C.F.R. Part 60, Subpart SS, Subpart TT 
and Subpart WW. 
i) Bulk Gasoline Terminals – 40 C.F.R. Part 
60, Subpart XX. 
j) Rubber Tire Manufacturing – 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart BBB. 
k) Polymer Manufacturing – 40 C.F.R. Part 
60, Subpart DDD. 
 

5 Canadian Council of Ministers of the Environment. 
 

l) Flexible Vinyl and Urethane Coating and 
Printing – 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart FFF. 
m) Petroleum Refinery Equipment Leaks and 
Wastewater Systems – 
40 C.F.R. Part 60, Subpart GGG and Subpart 
QQQ. 
n) Synthetic Fiber Production – 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart HHH. 
o) Petroleum Dry Cleaners – 40 C.F.R. Part 
60, Subpart JJJ. 
p) Onshore Natural Gas Processing Plants – 

 
 

C. United States of America  
 
24. Limit values for controlling emissions of 
VOCs from stationary sources in the follow-
ing stationary source categories, and the 
sources to which they apply, are specified in 
the following documents:  
(a) Storage Vessels for Petroleum Liquids — 
40 Code of Federal Regulations (C.F.R.) Part 
60, Subpart K, and Subpart Ka;  
(b) Storage Vessels for Volatile Organic Liq-
uids — 40 C.F.R. Part 60, Subpart Kb;  
(c) Petroleum Refineries — 40 C.F.R. Part 
60, Subpart J;  
(d) Surface Coating of Metal Furniture — 40 
C.F.R. Part 60, Subpart EE;  
(e) Surface Coating for Automobile and 
Light Duty Trucks — 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart MM;  
(f) Publication Rotogravure Printing — 40 
C.F.R. Part 60, Subpart QQ;  
(g) Pressure Sensitive Tape and Label Sur-
face Coating Operations — 40 C.F.R. Part 
60, Subpart RR;  
(h) Large Appliance, Metal Coil and Bever-
age Can Surface Coating — 40 C.F.R. Part 
60, Subpart SS, Subpart TT and Subpart 
WW;  
(i) Bulk Gasoline Terminals — 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart XX;  
(j) Rubber Tire Manufacturing — 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart BBB;  
(k) Polymer Manufacturing — 40 C.F.R. Part 
60, Subpart DDD; 
 
 

5 Canadian Council of Ministers of the Environment. 

 

(l) Flexible Vinyl and Urethane Coating and 
Printing — 40 C.F.R. Part 60, Subpart FFF;  
 
(m) Petroleum Refinery Equipment Leaks 
and Wastewater Systems — 40 C.F.R. Part 
60, Subpart GGG and Subpart QQQ;  
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40 C.F.R. Part 60, Subpart KKK. 
q) SOCMI Equipment Leaks, Air Oxidation 
Units, Distillation Operations 
and Reactor Processes – 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart VV, Subpart III, Subpart NNN and 
Subpart RRR. 
r) Magnetic Tape Coating – 40 C.F.R. Part 
60, Subpart SSS. 
s) Industrial Surface Coatings – 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart TTT. 
t) Polymeric Coatings of Supporting Sub-
strates Facilities – 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart VVV. 
u) Stationary Internal Combustion Engines – 
Spark Ignition, 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart JJJJ. 
v) Stationary Internal Combustion Engines – 
Compression Ignition, 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart IIII. 
w) New and in-use portable fuel containers – 
40 C.F.R. Part 59, Subpart F. 
25. Gränsvärdena för begränsning av utsläpp 
av flyktiga organiska föreningar från källor 
för vilka nationella standarder för utsläpp av 
farliga luftföroreningar anges i följande 
dokument: 
a) Organic HAPs from the Synthetic Organic 
Chemical Manufacturing 
Industry – 40 C.F.R. Part 63, Subpart F. 
b) Organic HAPs from the Synthetic Organic 
Chemical Manufacturing 
Industry: Process Vents, Storage Vessels, 
Transfer Operations, and Wastewater – 40 
C.F.R. 
Part 63, Subpart G. 
c) Organic HAPs: Equipment Leaks – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart H. 
d) Commercial ethylene oxide sterilizers – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart O. 
e) Bulk gasoline terminals and pipeline 
breakout stations – 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart R. 
f) Halogenated solvent degreasers – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart T. 
g) Polymers and resins (Group I) – 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart U. 

 
(n) Synthetic Fiber Production — 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart HHH;  
(o) Petroleum Dry Cleaners — 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart JJJ;  
(p) Onshore Natural Gas Processing Plants 
— 40 C.F.R. Part 60, Subpart KKK;  
(q) SOCMI Equipment Leaks, Air Oxidation 
Units, Distillation Operations and Reactor 
Processes — 40 C.F.R. Part 60, Subpart VV, 
Subpart III, Subpart NNN and Subpart RRR; 
 
(r) Magnetic Tape Coating — 40 C.F.R. Part 
60, Subpart SSS;  
(s) Industrial Surface Coatings — 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart TTT;  
(t) Polymeric Coatings of Supporting Sub-
strates Facilities — 40 C.F.R. Part 60, Sub-
part VVV;  
(u) Stationary Internal Combustion Engines 
— Spark Ignition, 40 C.F.R. Part 60, Subpart 
JJJJ;  
(v) Stationary Internal Combustion Engines 
— Compression Ignition, 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart IIII and  
(w) New and in-use portable fuel containers 
— 40 C.F.R. Part 59, Subpart F.  
25. Limit values for controlling emissions of 
VOC from sources subject to National Emis-
sion Standards for Hazardous Air Pollutants 
(HAPs) are specified in the following docu-
ments:  
(a) Organic HAPs from the Synthetic Organ-
ic Chemical Manufacturing Industry — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart F;  
(b) Organic HAPs from the Synthetic Organ-
ic Chemical Manufacturing Industry: Process 
Vents, Storage Vessels, Transfer Operations, 
and Wastewater — 40 C.F.R. Part 63, Sub-
part G;  
 
(c) Organic HAPs: Equipment Leaks — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart H;  
(d) Commercial ethylene oxide sterilizers — 
40 C.F.R. Part 63, Subpart O;  
(e) Bulk gasoline terminals and pipeline 
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h) Polymers and resins (Group II) – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart W. 
i) Secondary lead smelters – 40 C.F.R. Part 
63, Subpart X. 
j) Marine tank vessel loading – 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart Y. 
k) Petroleum refineries – 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart CC. 
l) Offsite waste and recovery operations – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart DD. 
m) Magnetic tape manufacturing – 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart EE. 
n) Aerospace manufacturing – 40 C.F.R. Part 
63, Subpart GG. 
o) Oil and natural gas production – 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart HH. 
p) Ship building and ship repair – 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart II. 
q) Wood furniture – 40 C.F.R. Part 63, Sub-
part JJ. 
r) Printing and publishing – 40 C.F.R. Part 
63, Subpart KK. 
s) Pulp and paper II (combustion) – C.F.R. 
Part 63, Subpart MM. 
t) Storage tanks – 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
OO. 
u) Containers – 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
PP. 
v) Surface impoundments – 40 C.F.R. Part 
63, Subpart QQ. 
w) Individual drain systems – 40 C.F.R. Part 
63, Subpart RR. 
x) Closed vent systems – 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart SS. 
y) Equipment leaks: control level 1 – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart TT. 
z) Equipment leaks: control level 2 – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart UU. 
aa) Oil-Water Separators and Organic-Water 
Separators – 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart VV. 
bb) Storage Vessels (Tanks): Control Level 2 
– 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart WW. 
cc) Ethylene Manufacturing Process Units – 
40 C.F.R. Part 63, Subpart XX. 

breakout stations — 40 C.F.R. Part 63, Sub-
part R;  
(f) Halogenated solvent degreasers — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart T;  
(g) Polymers and resins (Group I) — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart U;  
(h) Polymers and resins (Group II) — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart W;  
(i) Secondary lead smelters — 40 C.F.R. Part 
63, Subpart X;  
(j) Marine tank vessel loading — 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart Y; 
 
(k) Petroleum refineries — 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart CC;  
(l) Offsite waste and recovery operations — 
40 C.F.R. Part 63, Subpart DD;  
(m) Magnetic tape manufacturing — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart EE;  
(n) Aerospace manufacturing — 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart GG;  
(o) Oil and natural gas production — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart HH;  
(p) Ship building and ship repair — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart II;  
(q) Wood furniture — 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart JJ;  
(r) Printing and publishing — 40 C.F.R. Part 
63, Subpart KK;  
(s) Pulp and paper II (combustion) — C.F.R. 
Part 63, Subpart MM;  
(t) Storage tanks — 40 C.F.R. Part 63, Sub-
part OO;  
(u) Containers — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
PP;  
(v) Surface impoundments — 40 C.F.R. Part 
63, Subpart QQ;  
(w) Individual drain systems — 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart RR;  
(x) Closed vent systems — 40 C.F.R. Part 
63, Subpart SS;  
(y) Equipment leaks: control level 1 — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart TT;  
(z) Equipment leaks: control level 2 — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart UU;  
(aa) Oil-Water Separators and Organic-Water 
Separators — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
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dd) Generic Maximum Achievable Control 
Technology Standards for several 
categories – 40 C.F.R. Part 63, Subpart YY. 
ee) Hazardous waste combustors – 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart EEE. 
ff) Pharmaceutical manufacturing – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart GGG. 
gg) Natural Gas Transmission and Storage – 
40 C.F.R. Part 63, Subpart HHH. 
hh) Flexible Polyurethane Foam Production – 
40 C.F.R. Part 63, Subpart III. 
ii) Polymers and Resins: group IV – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart JJJ. 
jj) Portland cement manufacturing – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart LLL. 
kk) Pesticide active ingredient production – 
40 C.F.R. Part 63, Subpart MMM. 
ll) Polymers and resins: group III – 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart OOO. 
mm) Polyether polyols – 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart PPP. 
nn) Secondary aluminum production – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart RRR. 
oo) Petroleum refineries – 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart UUU. 
pp) Publicly owned treatment works – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart VVV. 
qq) Nutritional Yeast Manufacturing – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart CCCC. 
rr) Organic liquids distribution (non-
gasoline) – 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart EEEE. 
ss) Miscellaneous organic chemical manufac-
turing – 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart FFFF. 
tt) Solvent Extraction for Vegetable Oil Pro-
duction – 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart GGGG. 
uu) Auto and Light Duty Truck Coatings – 
40 C.F.R. Part 63, Subpart IIII. 
vv) Paper and Other Web Coating – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart JJJJ. 
ww) Surface Coatings for Metal Cans – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart KKKK. 
xx) Miscellaneous Metal Parts and Products 
Coatings – 40 C.F.R. Part 63,Subpart 

VV;  
(bb) Storage Vessels (Tanks): Control Level 
2 — 40 C.F.R. Part 63, Subpart WW;  
(cc) Ethylene Manufacturing Process Units 
— 40 C.F.R. Part 63, Subpart XX;  
(dd) Generic Maximum Achievable Control 
Technology Standards for several categories 
— 40 C.F.R. Part 63, Subpart YY;  
(ee) Hazardous waste combustors — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart EEE;  
(ff) Pharmaceutical manufacturing — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart GGG;  
(gg) Natural Gas Transmission and Storage 
— 40 C.F.R. Part 63, Subpart HHH;  
(hh) Flexible Polyurethane Foam Production 
— 40 C.F.R. Part 63, Subpart III;  
(ii) Polymers and Resins: group IV — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart JJJ;  
(jj) Portland cement manufacturing — 40  
 
C.F.R. Part 63, Subpart LLL;  
(kk) Pesticide active ingredient production –
— 40 C.F.R. Part 63, Subpart MMM;  
(ll) Polymers and resins: group III — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart OOO;  
(mm) Polyether polyols — 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart PPP; 
(nn) Secondary aluminum production — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart RRR;  
(oo) Petroleum refineries — 40 C.F.R. Part 
63, Subpart UUU;  
(pp) Publicly owned treatment works — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart VVV;  
(qq) Nutritional Yeast Manufacturing — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart CCCC;  
(rr) Organic liquids distribution (non-
gasoline) — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
EEEE;  
(ss) Miscellaneous organic chemical manu-
facturing — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
FFFF;  
(tt) Solvent Extraction for Vegetable Oil 
Production — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
GGGG;  
(uu) Auto and Light Duty Truck Coatings — 
40 C.F.R. Part 63, Subpart IIII;  
(vv) Paper and Other Web Coating — 40 
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MMMM. 
yy) Surface Coatings for Large Appliances – 
40 C.F.R. Part 63, 
Subpart NNNN. 
zz) Printing, Coating and Dyeing of Fabric – 
40 C.F.R. Part 63, 
Subpart OOOO. 
aaa) Surface Coating of Plastic Parts and 
Products – 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart PPPP. 
bbb) Surface Coating of Wood Building 
Products – 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart QQQQ. 
ccc) Metal Furniture Surface Coating – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart RRRR. 
ddd) Surface coating for metal coil – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart SSSS. 
eee) Leather finishing operations – 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart TTTT. 
fff) Cellulose products manufacturing – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart UUUU. 
ggg) Boat manufacturing – 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart VVVV. 
hhh) Reinforced Plastics and Composites 
Production – 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart WWWW. 
iii) Rubber tire manufacturing – 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart XXXX. 
jjj) Stationary Combustion Engines – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart YYYY. 
kkk) Stationary Reciprocating Internal Com-
bustion Engines: Compression 
Ignition – 40 C.F.R. Part 63, Subpart ZZZZ. 
lll) Semiconductor manufacturing – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart BBBBB. 
mmm) Iron and steel foundries – 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart EEEEE. 
nnn) Integrated iron and steel manufacturing 
– 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart FFFFF. 
ooo) Asphalt Processing and Roofing Manu-
facturing – 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart LLLLL. 
ppp) Flexible Polyurethane Foam Fabrication 
– 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart MMMMM. 

C.F.R. Part 63, Subpart JJJJ;  
(ww) Surface Coatings for Metal Cans — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart KKKK;  
(xx) Miscellaneous Metal Parts and Products 
Coatings — 40 C.F.R. Part 63, Subpart  
 
MMMM;  
(yy) Surface Coatings for Large Appliances 
— 40 C.F.R. Part 63, Subpart NNNN;  
 
(zz) Printing, Coating and Dyeing of Fabric 
— 40 C.F.R. Part 63, Subpart OOOO;  
(aaa) Surface Coating of Plastic Parts and 
Products — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
PPPP;  
 
(bbb) Surface Coating of Wood Building 
Products — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
QQQQ;  
(ccc) Metal Furniture Surface Coating — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart RRRR;  
(ddd) Surface coating for metal coil — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart SSSS;  
(eee) Leather finishing operations — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart TTTT;  
(fff) Cellulose products manufacturing — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart UUUU;  
(ggg) Boat manufacturing — 40 C.F.R. Part 
63, Subpart VVVV;  
(hhh) Reinforced Plastics and Composites 
Production — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
WWWW;  
(iii) Rubber tire manufacturing — 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart XXXX;  
(jjj) Stationary Combustion Engines — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart YYYY;  
(kkk) Stationary Reciprocating Internal 
Combustion Engines: Compression Ignition 
— 40 C.F.R. Part 63, Subpart ZZZZ; 
(lll) Semiconductor manufacturing — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart BBBBB;  
(mmm) Iron and steel foundries — 40 C.F.R. 
 
 Part 63, Subpart EEEEE;  
 
 
(nnn) Integrated iron and steel manufacturing 
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qqq) Engine test cells/stands – 40 C.F.R. Part 
63, Subpart PPPPP. 
rrr) Friction products manufacturing – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart QQQQQ. 
sss) Refractory products manufacturing – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart SSSSS. 
ttt) Hospital ethylene oxide sterilizers – 40 
C.F.R. Part 63, 
Subpart WWWWW. 
uuu) Gasoline Distribution Bulk Terminals, 
Bulk Plants, and Pipeline Facilities 
– 40 C.F.R. Part 63, Subpart BBBBBB. 
vvv) Gasoline Dispensing Facilities – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart CCCCCC. 
www) Paint Stripping and Miscellaneous 
Surface Coating Operations at Area 
Sources – 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
HHHHHH. 
xxx) Acrylic Fibers/Modacrylic Fibers Pro-
duction (Area Sources) – 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart LLLLLL. 
yyy) Carbon Black Production (Area 
Sources) – 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart MMMMMM. 
zzz) Chemical Manufacturing Area Sources: 
Chromium Compounds – 
40 C.F.R. Part 63, Subpart NNNNNN. 
aaaa) Chemical Manufacturing for Area 
Sources – 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
VVVVVV. 
bbbb) Asphalt Processing and Roofing Man-
ufacturing (Area Sources) – 
40 C.F.R. Part 63, Subpart AAAAAAA. 
cccc) Paints and Allied Products Manufactur-
ing (Area Sources) – 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart CCCCCCC. 
 
 
 
Tillägg 
Plan för hantering av lösnings-
medel 
 
Inledning 
 

— 40 C.F.R. Part 63, Subpart FFFFF;  
(ooo) Asphalt Processing and Roofing Manu-
facturing — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
LLLLL;  
(ppp) Flexible Polyurethane Foam Fabrica-
tion — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
MMMMM;  
(qqq) Engine test cells/stands — 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart PPPPP;  
(rrr) Friction products manufacturing — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart QQQQQ;  
(sss) Refractory products manufacturing — 
40 C.F.R. Part 63, Subpart SSSSS;  
(ttt) Hospital ethylene oxide sterilizers — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart WWWWW;  
 
(uuu) Gasoline Distribution Bulk Terminals, 
Bulk Plants, and Pipeline Facilities — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart BBBBBB;  
(vvv) Gasoline Dispensing Facilities — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart CCCCCC;  
(www) Paint Stripping and Miscellaneous 
Surface Coating Operations at Area Sources 
— 40 C.F.R. Part 63, Subpart HHHHHH;  
(xxx) Acrylic Fibers/Modacrylic Fibers Pro-
duction (Area Sources) — 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart LLLLLL;  
(yyy) Carbon Black Production (Area 
Sources) — 40 C.F.R. Part 63, Subpart  
 
MMMMMM;  
(zzz) Chemical Manufacturing Area Sources: 
Chromium Compounds — 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart NNNNNN;  
(aaaa) Chemical Manufacturing for Area 
Sources — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
VVVVVV;  
(bbbb) Asphalt Processing and Roofing 
Manufacturing (Area Sources) — 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart AAAAAAA; and  
(cccc) Paints and Allied Products Manufac-
turing (Area Sources) — 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart CCCCCCC.  
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1. Detta tillägg till bilagan om gränsvärden 
för utsläpp av flyktiga organiska föreningar 
från 
stationära källor innehåller riktlinjer för upp-
rättande av en plan för hantering av lös-
ningsmedel. 
Här anges vilka principer som ska tillämpas 
(punkt 2), vilka ramar som gäller för massba-
lansen (punkt 3) samt hur överensstämmelsen 
ska kontrolleras (punkt 4). 
 
Principer 
 
2. Syftet med planen för hantering av lös-
ningsmedel är att 
a) kontrollera överensstämmelsen i enlighet 
med bilagan, och 
b) fastställa framtida minskningsalternativ. 

Definitioner 
 
3. Följande definitioner utgör ramen för be-
stämning av massbalans: 
a) Tillförda organiska lösningsmedel (I = in-
put, dvs. tillförsel): 

• I1. Mängden organiska lösningsme-
del eller mängden av dem i inköpta 

beredningar som tillförs processen 
under den tidsperiod för vilken 
massbalansen 
beräknas. 

� I2. Mängden organiska lösningsme-
del eller mängden av dem i åter-
vunna ochåteranvända beredningar 
som tillförs processen. (Det åter-
vunna lösningsmedlet 

räknas varje gång det används i verk-
samheten.) 

• b) Utsläppta organiska lösningsme-
del (O = output, dvs. utsläpp): 

• O1. Utsläpp av VOC i avgaser. 

 
• O2. Förlust av organiska lösnings-

Appendix Solvent management 
plan  
 
 
Introduction 
 
1. This appendix to the annex on limit values 
for emissions of VOCs from stationary 
sources provides guidance on carrying out a 
solvent management plan. It identifies the 
principles to be applied (paragraph 2), pro-
vides a framework for the  mass balance 
(paragraph 3) and provides an indication of 
the requirements for verification of compli-
ance (paragraph 4).  
 
Principles  
 
2. The solvent management plan serves the 
following purposes:  
(a) Verification of compliance, as specified 
in the annex; and  
(b) Identification of future reduction options.  
 
 
 
 

Definitions  
 
3. The following definitions provide a 
framework for the mass balance exercise:  
(a) Inputs of organic solvents:  

• I1 The quantity of organic solvents 
or their quantity in preparations pur-
chased that are used as input into the 
process in the time frame over which 
the mass balance is being calculated;  

• I2 The quantity of organic solvents 
or their quantity in preparations re-
covered and reused as solvent input 
into the process. (The recycled sol-
vent is counted every time it is used 
to carry out the activity.).  

 
� (b) Outputs of organic solvents:  
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medel i vatten, i tillämpliga fall med 
hänsyn till 

behandlingen av spillvatten vid be-
räkning av O5. 

• O3. Mängden organiska lösningsme-
del som blir kvar som förorening el-
ler 

återstod i produkter som framställs i 
processen. 

• O4. Utsläpp av ouppsamlade orga-
niska lösningsmedel i luften. I dessa 
utsläpp ingår vanlig rumsventilation 
där luft släpps ut i utomhusmiljön 
genom fönster, 

dörrar, ventilationskanaler och lik-
nande öppningar. 

• O5. Förlust av organiska lösnings-
medel eller organiska föreningar på 
grund av 

kemiska eller fysiska reaktioner (in-
klusive sådana som destrueras ge-
nom t.ex. 
förbränning eller annan behandling 
av avgaser eller spillvatten eller sam-
las upp, 
t.ex. genom adsorption, förutsatt att 
de inte omfattas av O6, O7 eller O8). 

• O6. Organiska lösningsmedel som 
ingår i uppsamlat avfall. 

• O7. Organiska lösningsmedel eller 
organiska lösningsmedel ingående i 

beredningar som säljs eller är av-
sedda att säljas som en produkt med 
kommersiellt värde. 

• O8. Organiska lösningsmedel som 
ingår i beredningar som återvunnits 
för 

återanvändning, men som inte tillförs 
processen, förutsatt att de inte omfat-
tas av O7 

 
• O1. Emission of VOCs in waste gas-

es;  

• O2. Organic solvents lost in water, if 
appropriate taking into account 
wastewater treatment when calculat-
ing O5;  

• O3. The quantity of organic solvents 
that remains as contamination or res-
idue in output of products from the 
process;  

• O4. Uncaptured emissions of organic 
solvents to air. This includes the 
general ventilation of rooms, where 
air is released to the outside envi-
ronment via windows, doors, vents 
and similar openings;  

• O5. Organic solvents and/or organic 
compounds lost due to chemical or 
physical reactions (including, for ex-
ample, those that are destroyed, e.g., 
by incineration or other waste-gas or 
wastewater, or captured, e.g., by ad-
sorption, as long as they are not 
counted under O6, O7 or O8);  

 

 

• O6. Organic solvents contained in 
collected waste;  

• O7. Organic solvents, or organic sol-
vents contained in preparations, that 
are sold or are intended to be sold as 
a commercially valuable product;  

• O8. Organic solvents contained in 
preparations recovered for reuse but 
not as input into the process, as long 
as they are not counted under O7;  

 

• O9. Organic solvents released in oth-
er ways.  
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• O9. Organiska lösningsmedel som 
släpps ut på annat sätt. 

Riktlinjer för hur planen för hantering 
av lösningsmedel används för kontroll 
av lösningsmedel 
 
4. Användningen av planen för hantering av 
lösningsmedel beror på vilket krav som ska 
kontrolleras: 
a) Kontroll av överensstämmelse med det 
minskningsalternativ som anges i punkt 6 a i 
bilagan, med ett gränsvärde för totala utsläpp 
uttryckt i utsläpp av lösningsmedel per 
produktenhet eller angett på annat sätt i bila-
gan. 
i) För verksamheter för vilka det minsk-
ningsalternativ som anges i punkt 6 a 
i bilagan används bör planen för hantering av 
lösningsmedel upprättas årligen för att fast-
ställa förbrukningen. Förbrukningen kan be-
räknas enligt följande ekvation: 
C = I1 – O8 
Samtidigt bör de fasta ämnen som används 
vid ytbeläggning också beräknas för att få 
fram det årliga referensutsläppet och ut-
släppsmålet för varje år. 
ii) För bedömning av överensstämmelse med 
ett totalt gränsvärde uttryckt i 
utsläpp av lösningsmedel per produktenhet 
eller angett på annat sätt i bilagan ska planen 
för hantering av lösningsmedel genomföras 
årligen för bestämning av utsläppen av VOC. 
Dessa utsläpp kan beräknas enligt följande 
ekvation: 
E = F + O1 
Där F är de flyktiga utsläppen av VOC enligt 
definitionen i led b i) nedan. Utsläppssiffran 
delas sedan med motsvarande produktpara-
meter. 
b) Bestämning av flyktiga utsläpp av VOC 
för jämförelse med värden för flyktiga 
utsläpp i bilagan: 
i) Metod: De flyktiga VOC-utsläppen kan be-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guidance on use of the solvent manage-
ment plan for verification of compliance  
 
4. The use of the solvent management plan 
will be determined by the particular require-
ment which is to be verified, as follows: 
  
(a) Verification of compliance with the re-
duction option mentioned in paragraph 6 (a) 
of the annex, with a total limit value ex-
pressed in solvent emissions per unit product, 
or as otherwise stated in the annex:  
 
(i) For all activities using the reduction op-
tion mentioned in paragraph 6 (a) of the an-
nex, the solvent management plan should be 
put into effect annually to determine con-
sumption. Consumption can be calculated by 
means of the following equation:  
C = I1 - O8  
A parallel exercise should also be undertaken 
to determine solids used in coating in order 
to derive the annual reference emission and 
the target emission each year;  
(ii) For assessing compliance with a total 
limit value expressed in solvent emissions 
per unit product or as otherwise stated in the 
annex, the solvent management plan should 
be put into effect annually to determine emis-
sion of VOCs. Emission of VOCs can be cal-
culated by means of the following equation:  
 
E = F + O1  
Where F is the fugitive emission of VOC as 
defined in subparagraph (b) (i) below. The 
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räknas enligt följande ekvation: 
 
F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8 
eller 
F = O2 + O3 + O4 + O9 
Denna mängd kan bestämmas genom direkt 
mätning av mängderna. Motsvarande beräk-
ning 
kan utföras på annat sätt, t.ex. med hjälp av 
processens uppsamlingskapacitet. Värdet för 
flyktiga utsläpp uttrycks som en del av de 
tillförda organiska lösningsmedlen som kan 
beräknas enligt följande ekvation: 
I = I1 + I2 
ii) Frekvens: Flyktiga utsläpp av VOC kan 
bestämmas genom en kort men 
omfattande serie mätningar. Mätningarna be-
höver inte upprepas förrän utrustningen änd-
ras. 

T. Bilaga VII 
 
Bilaga VII ska ersättas med följande: 
 
Tidsramar enligt artikel 3 
 
1. Tidsramarna för tillämpning av de gräns-
värden som avses i artikel 3.2 och 3.3 ska 
vara följande: 
a) För nya stationära källor, ett år efter det att 
detta protokoll har trätt i kraft 
för den berörda partens vidkommande. 
b) För befintliga stationära källor, ett år efter 
det att detta protokoll har trätt i 
kraft för den berörda partens vidkommande 
eller den 31 december 2020, beroende på 
vilket som inträffar senast. 
 
2. Tidsramarna för tillämpning av de gräns-
värden för bränslen och nya mobila källor 
som anges i artikel 3.5 ska vara dagen för 
ikraftträdandet av detta protokoll för den 
berörda partens vidkommande, eller de da-
tum som gäller för de i bilaga VIII angivna 
åtgärderna, beroende på vilket som inträffar 
senast. 
3. Tidsramarna för tillämpning av de gräns-

emission figure should be divided by the rel-
evant product parameter;  
(b) Determination of fugitive emission of 
VOCs for comparison with fugitive emission 
values in the annex:  
(i) Methodology: The fugitive emission of 
VOC can be calculated by means of the fol-
lowing equation:  
F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8  
or  
F = O2 + O3 + O4 + O9  
This quantity can be determined by direct 
measurement of the quantities. Alternatively, 
an equivalent calculation can be made by 
other means, for instance by using the cap-
ture efficiency of the process. The fugitive 
emission value is expressed as a proportion 
of the input, which can be calculated by 
means of the following equation:  
I = I1 + I2;  
(ii) Frequency: Fugitive emission of VOCs 
can be determined by a short but comprehen-
sive set of measurements. This need not to be 
done again until the equipment is modified. 
 
 
T. Annex VII  
 
For annex VII there is substituted the follow-
ing: 
 
Timescales under article 3  
 
1. The timescales for the application of the 
limit values referred to in article 3, para-
graphs 2 and 3, shall be:  
(a) For new stationary sources, one year after 
the date of entry into force of the present Pro-
tocol for the Party in question; and  
(b) For existing stationary sources, one year 
after the date of entry into force of the pre-
sent Protocol for the Party in question or 31 
December 2020, whichever is the later.  
 
2. The timescales for the application of the 
limit values for fuels and new mobile sources 
referred to in article 3, paragraph 5, shall be 
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värden för flyktiga organiska föreningar i 
produkter som anges i artikel 3.7 ska vara ett 
år efter det att detta protokoll har trätt i 
kraft för den berörda partens vidkommande. 
4. Utan hinder av punkterna 1, 2 och 3, men 
med förbehåll för punkt 5, får en part i 
konventionen som blir part i detta protokoll 
mellan den 1 januari 2013 och den 
31 december 2019 vid ratifikation, godta-
gande, godkännande av, eller anslutning till, 
detta protokoll deklarera att den kommer att 
utöka en tidsram eller alla tidsramar för 
tillämpning av de gränsvärden som avses i 
artikel 3.2, 3.3, 3.5 och 3.7 på följande sätt: 
a) För befintliga stationära källor, upp till 15 
år efter det att detta protokoll har trätt i kraft 
för den berörda partens vidkommande. 
b) För bränslen och nya mobila källor, upp 
till fem år efter det att detta protokoll har trätt 
i kraft för den berörda partens vidkommande. 
c) För VOC i produkter, upp till fem år efter 
det att detta protokoll har trätt i kraft för den 
berörda partens vidkommande. 
5. En part som har gjort ett val i enlighet med 
artikel 3a i detta protokoll rörande 
bilagorna VI och/eller VIII får inte dessutom 
lämna en deklaration enligt punkt 4 som 
ska tillämpas för samma bilaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U. Bilaga VIII 
 
Bilaga VIII ska ersättas med följande text: 

Gränsvärden för bränslen och 
nya mobila källor 
 
Inledning 
 
1. Avsnitt A gäller andra parter än Kanada 

the date of entry into force of the present Pro-
tocol for the Party in question or the dates as-
sociated with the measures specified in annex 
VIII, whichever is the later.  
3. The timeales for the application of the lim-
it values for VOCs in products referred to in 
article 3, paragraph 7, shall be one year after 
the date of entry into force of the present Pro-
tocol for the Party in question.  
4. Notwithstanding paragraphs 1, 2 and 3, but 
subject to paragraph 5, a Party to the Con-
vention that becomes a Party to the present 
Protocol between January 1, 2013, and De-
cember 31, 2019, may declare upon ratifica-
tion, acceptance, approval of, or accession to, 
the present Protocol that it will extend any or 
all of the timescales for application of the 
limit values referred to in article 3, para-
graphs 2, 3, 5 and 7, as follows:  
(a) For existing stationary sources, up to fif-
teen years after the date of entry into force of 
the present Protocol for the Party in question;  
(b) For fuels and new mobile sources, up to 
five years after the date of entry into force of 
the present Protocol for the Party in question; 
and  
(c) For VOCs in products, up to five years af-
ter the date of entry into force of the present 
Protocol for the Party in question.  
5. A Party that has made an election pursuant 
to article 3bis of the present Protocol with re-
spect to annex VI and/or VIII may not also 
make a declaration pursuant to paragraph 4 
applicable to the same annex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U. Annex VIII  
 
For annex VIII the following text is substi-
tuted:  
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och Förenta staterna, avsnitt B gäller 
Kanada och avsnitt C gäller Förenta staterna. 
2. I denna bilaga anges gränsvärden för NOx, 
uttryckt som kvävedioxid 
(NO2)-ekvivalenter, och kolväten, i första 
hand flyktiga organiska föreningar, för 
kolmonoxid (CO) och för partiklar; bilagan 
innehåller även miljöspecifikationer för 
bränslen saluförda för motorfordon. 
3. Tidsramarna för tillämpningen av gräns-
värdena i denna bilaga fastställs i bilaga VII. 

A. Parter utom Kanada och Förenta 
staterna 
 
Personbilar och lätta fordon 
 
4. Gränsvärden för motordrivna fordon med 
minst fyra hjul som används för 
personbefordran (kategori M) och för gods-
befordran (kategori N) anges i tabell 1. 
Tunga fordon 
5. Gränsvärden för motorer i tunga fordon 
anges i tabellerna 2 eller 3, beroende på 
provningsmetod. 
Terränggående fordon och maskiner med 
kompressionständning och gnisttändning 
6. Gränsvärden för jordbruks- och skogs-
brukstraktorer och andra motorer för fordon 
eller maskiner som inte är avsedda att använ-
das för transporter på väg anges i 
tabellerna 4–6. 
7. Gränsvärden för lok och motorvagnar för-
tecknas i tabellerna 7 och 8. 
8. Gränsvärden för fartyg i inlandssjöfart 
anges i tabell 9. 
9. Gränsvärden för fritidsbåtar anges i tabell 
10. 
Motorcyklar och mopeder 
10. Gränsvärden för motorcyklar och mope-
der anges i tabellerna 11 och 12. 
Bränslekvalitet 
11. Miljökvalitetspecifikationer för bensin 
och diesel anges i tabellerna 13 och 14. 
 
 

Limit values for fuels and new 
mobile sources  
 
Introduction  
 
1. Section A applies to Parties other than 
Canada and the United States of America, 
section B applies to Canada and section C 
applies to the United States of America.  
2. This annex specifies emission limit values 
for NOx, expressed as nitrogen dioxide 
(NO2) equivalents, for hydrocarbons, most of 
which are volatile organic compounds, for 
carbon monoxide (CO) and for particulate 
matter as well as environmental specifica-
tions for marketed fuels for vehicles.  
3. The timescales for applying the limit val-
ues in this annex are laid down in annex VII.  
 

A. Parties other than Canada and the 
United States of America  
 
Passenger cars and light-duty vehicles  
 
4. Limit values for power-driven vehicles 
with at least four wheels and used for the car-
riage of passengers (category M) and goods 
(category N) are given in table 1.  
Heavy-duty vehicles  
5. Limit values for engines for heavy-duty 
vehicles are given in tables 2 and 3 on the 
applicable test procedures.  
Compression-ignition (CI) and spark-
ignition (SI) non-road vehicles and machines  
6. Limit values for agricultural and forestry 
tractors and other non-road vehicle/ machine 
engines are listed in tables 4 to 6.  
7. Limit values for locomotives and railcars 
are listed in tables 7 and 8.  
8. Limit values for inland waterway vessels 
are listed in table 9.  
9. Limit values for recreational crafts are 
listed in table 10.  
Motorcycles and mopeds  
10. Limit values for motorcycles and mopeds 
are given in tables 11 and 12.  
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Fuel quality  
11. Environmental quality specifications 
for petrol and diesel are given in tables 
13 and 14. 
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Tabell 2 
 
Gränsvärden för tunga fordon vid prov 
med stationära provcykler avseende 
belastningsrespons 
 
Til-
läm
pnin
gs 
Rök 
da-
tum 

Kol
mo-
noxi
d 
(g/k
Wh) 

Kol
vä-
ten 
(g/k
Wh) 

Kol
vä-
ten 
to-
talt 
(g/k
Wh) 

Kvä
veo
xi-
der 
(g/k
Wh) 
 
 
 
 
 

Part
ikla
r 
(g/k
Wh) 

Rök 
(m’
) 

Til-
läm
pnin
gs 
Rök 
da-
tum 

B2 

(”E

UR

O 

V”)a 

 
”E
UR
O 
VI”    

1.10

.200

9 

 

 

 

31.1

2.20

13 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

0,46 

 

 

 

 

 

 

- 

 - 

 

 

 

 

 

 

0,13 

00,2 

 

 

 

 

0,01

0 

0,5 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

a En provcykel som anges enligt provningsmetoderna ESC 

(European steady-state cycle) och ELR 

(European load-response). 

b En provcykel som anges enligt den internationella harmoni-

serade stationära körcykeln (WHSC) 

 

Tabell 3 
 
Gränsvärden för tunga fordon vid prov 
med transienta provcykler 
 

 Til-
läm
pnin
gs 
Rök 
da-
tum 

Kol
mo-
noxi
d 
(g/k
Wh) 

Kol
vä-
ten 
(g/k
Wh) 

Kol
vä-
ten 
to-
talt 
(g/k
Wh 
 
 
 
 

Kvä
veo
xi-
der 
(g/k
Wh) 

Part
ikla
r 
(g/k
Wh) 

Rök 
(m’) 

B2 1.10 1,5 0,46 - 2,0 0,02 0,5 

 
Table 2  
 
Limit values for heavy-duty vehicles  
steady-state cycle load-response tests 
 
Ap-
pli-
ca-
tion 
date  

Car
bon 
mo-
noxi
de 
(g/k
Wh)  

Hyd
ro-
car
bon
s 
(g/k
Wh)  

To-
tal 
hyd
ro-
car
bon
s 
(g/k
Wh)  

Nit-
ro-
gen 
oxi-
des 
(g/k
Wh)  

Part
icu-
late 
matt
er 
(g/k
Wh)  

Ap-
pli-
ca-
tion 
date  

Sm
ok
e 
(m
-1) 

B2 

(”E

UR

O 

V”)a 

 
”E
UR
O 
VI”  
 
 
  

1.10

.200

9 

 

 

 

31.1

2.20

13 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

0,46 

 

 

 

 

 

 

- 

 - 

 

 

 

 

 

 

0,13 

00,2 

 

 

 

 

0,01

0 

0,5 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
a Test cycle specified by the European steady-state cycle 

(ESC) and the European load-response (ELR) tests.  

 

b Test cycle specified by the world heavy duty steady state 

cycle (WHSC). 

 
Table 3  
 
Limit values for heavy-duty vehicles — 
transient cycle tests 
 
Ap-
pli-
ca-
tion 
da-
te*  

Car
bon 
mo-
noxi
de 
(g/k
Wh)  

To-
tal 
hyd
ro-
car
bon
s 
(g/k
Wh)  

Non
-
me-
than
e 
hy-
dro
car
bon
s 
(g/k
Wh)  

Met
ha-
nea 

(g/k
Wh)  

Nit-
ro-
gen 
oxi-
des 
(g/k
Wh)  

Part
icu-
late
s 
(g/k
Wh)
b  

Ap-
pli-
ca-
tion 
da-
te*  

B2 1.10 1,5 0,46 - 2,0 0,02 0,5 
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(”E

UR

O 

V”)

a 

”EU

RO 

VI” 

.200

9 

 

 

1,5 

- 0,13 0,40 0,01

0 

- 

 
Anm.: PI = Gnisttändning. CI = Kompressionständning. 
* Registrering, försäljning och ibruktagande av nya fordon 
som inte överensstämmer med 
utsläppsgränsvärdena får inte tillåtas från och med de datum 
som anges i kolumnen. 
a Gäller enbart naturgasmotorer. 
b Gäller inte gasdrivna motorer i etapp B2. 
c Provcykel enligt provningsmetoden ETC (European transi-
ent cycle). 

d En provcykel som anges enligt den internationella harmoni-

serade transienta körcykeln (WHTC). 

 

Tabell 4 
Gränsvärden för dieselmotorer för mobila 
maskiner som inte är avsedda att användas 
för transporter på väg, jordbruks- och 
skogsbrukstraktorer (steg IIIB) 
Netto-
effekt 
(P) 
(kW) 

Till-
lämp-
nings-
datum* 

Kol-
monox
id 
(g/kW
h) 

Kolvä-
ten 
(g/kW
h) 

Kvä-
veoxi-
der 
(g/kW
h) 

Partik-
lar 
(g/kW
h) 

 

3,5 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

0,19 

 

 

0,19 

 

 

0,19 

 

 

 

 

2,0 

 

 

3,3 

 

 

3,3 

 

 

 

 

0,025 

 

 

0,025 

 

 

0,025 

 

 

 

0,025 

 

 
* Från och med det angivna datumet ska parterna tillåta regi-
strering och utsläppande på marknaden endast 
av sådana nya motorer, installerade i maskiner eller ej, som 
uppfyller de gränsvärden som anges i 
tabellen. Detta gäller dock inte maskiner och motorer avsedda 
för export till länder som inte är parter i 
detta protokoll. 
 
a Redaktörens anmärkning: Denna siffra motsvarar summan 
av kolväten och kväveoxider och återspeglas 
i den slutliga godkända texten med en enda siffra i en sam-

(”E

UR

O 

V”)

a 

”EU

RO 

VI” 

.200

9 

 

 

1,5 

- 0,13 0,40 0,01

0 

- 

 
Note: PI = Positive ignition. CI = Compression ignition. 

* The registration, sale and entry into service of new vehicles 

that fail to comply with the respective limit values shall be re-

fused as from the dates given in the column. 

a For natural gas engines only. 

b Not applicable to gas-fuelled engines at stage B2. 

c Test cycle specified by the European transient cycle (ETC) 

test 

d Test cycle specified by the world heavy duty transient cycle 

(WHTC). 

 

Table 4  
Limit values for diesel engines for non-road 
mobile machines, agricultural and forestry 
tractors (stage IIIB) 
 
 
Net 
power 
(P) 
(kW)  

Appli-
cation 
date*  

Car-
bon 
mon-
oxide 
(g/kW
h)  

Hy-
dro-
car-
bons 
(g/kW
h)  

Nitro-
gen 
oxides 
(g/kW
h)  

Par-
ticu-
late 
matter 
(g/kW
h)  

 

3,5 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

0,19 

 

 

0,19 

 

 

0,19 

 

 

 

 

2,0 

 

 

3,3 

 

 

3,3 

 

 

 

 

0,025 

 

 

0,025 

 

 

0,025 

 

 

 

0,025 

 

With effect from the given date and with the exception of ma-

chinery and engines intended for export to countries that are 

not parties to the present Protocol, Parties shall permit the reg-

istration, where applicable and the placing on the market of 

new engines, whether or not installed in machinery, only if 

they meet the respective limit values set out in the table.  

a Editor’s note: This figure represents the sum of hydrocar-

bons and nitrogen oxides and was reflected in the final ap-

proved text by a single figure in a merged cell in the table. As 
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manslagen cell i tabellen. Eftersom denna 

rättsakt inte innehåller tabeller med skiljelinjer, upprepas siff-

ran i varje kolumn för tydlighetens skull. 

 

Tabell 5 
 
Gränsvärden för dieselmotorer för mo-
bila maskiner som inte är avsedda att 
användas för transporter på väg, jord-
bruks- och skogsbrukstraktorer (steg 
IV) 
Netto-
effekt 
(P) 
(kW) 

Till-
lämp-
nings-
datum* 

Kol-
monox
id 
(g/kW
h) 

Kolvä-
ten 
(g/kW
h) 

Kvä-
veoxi-
der 
(g/kW
h) 

Partik-
lar 
(g/kW
h) 

 

 

3,5 

 

 

5,0 

0,19 

 

 

0,19 

0,4 

 

 

0,4 

0,025 

 

 

0,025 

 
’Från och med det angivna datumet ska parterna tillåta regi-
strering och utsläppande på marknaden endast 
av sådana nya motorer, installerade i maskiner eller ej, som 
uppfyller de gränsvärden som anges i 
tabellen. Detta gäller dock inte maskiner och motorer avsedda 
för export till länder som inte är parter i 

detta protokoll. 

Tabell 6 
 
Gränsvärden för motorer med gnist-
tändning för mobila maskiner som inte 
är avsedda att användas för transporter 
på väg 

Handhållna motorer 

Slagvolym (cm3) Kol-
monoxid 
(g/kWh) 

Summan av 
kolväten och 
kväveoxider 
(g/kWh)a 

Slagvolym < 20  
 
20 ≤ slagvolym < 50  
 
Slagvolym ≥ 50 

 

805 

 

805 

603 

50 

 

50 

72 

Icke handhållna motorer 

Slagvolym (cm3) Kol-
monoxid 

Summan av 
kolväten och 

this text does not include tables with dividing lines, the figure 

is repeated in each column for clarity. 

 

 

 

Table 5  
 
Limit values for diesel engines for non-
road mobile machines, agricultural and 
forestry tractors (stage IV) 
 
 
Net 
power 
(P) 
(kW)  

Appli-
cation 
date*  

Car-
bon 
mon-
oxide 
(g/kW
h)  

Hy-
dro-
car-
bons 
(g/kW
h)  

Nitro-
gen 
oxides 
(g/kW
h)  

Par-
ticu-
late 
matter 
(g/kW
h)  

 

 

3,5 

 

 

5,0 

0,19 

 

 

0,19 

0,4 

 

 

0,4 

0,025 

 

 

0,025 

 
 
* With effect from the given date and with the exception of 

machinery and engines intended for export to countries that 

are not parties to the present Protocol, Parties shall permit the 

registration, where applicable and the placing on the market of 

new engines, whether or not installed in machinery, only if 

they meet the respective limit values set out in the table. 

 

 

Table 6  
 
Limit values for spark-ignition engines 
for non-road mobile machines 
 
 

Hand-held engines  
 

Displacement (cm3)  Carbon 
monoxide 
(g/kWh)  

Sum of hydro-
carbons and ox-
ides of nitrogen 
(g/kWh)a  

Disp < 20 
20 ≤ disp. < 50 
Disp ≥ 50 

805 

 

805 

603 

 

 

50 

 

50 

72 

Non-hand-held engines  
 

Displacement (cm3)  Carbon Sum of hydro-
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(g/kWh) kväveoxider 
(g/kWh)a 

Slagvolym < 66  
66 ≤ slagvolym < 100  
100 ≤ slagvolym < 
225  
Slagvolym ≥ 225  
 

610 

610 

610 

 

610 

50 

40 

16,1 

12,1 

 

 

 

 

 
Anm.: Parterna ska tillåta registrering och utsläppande på 
marknaden endast av sådana nya motorer, 
installerade i maskiner eller ej, som uppfyller de gränsvärden 
som anges i tabellen. Detta gäller dock inte 
maskiner och motorer avsedda för export till länder som inte 
är parter i detta protokoll. a NOx-utsläppen för samtliga mo-
torklasser får inte överstiga 10 g/kWh. 
 
 

Tabell 7 
 
 
Gränsvärden för motorer för drift av 
lok
Nettoef-
fekt (P) 
(kW)

Kol-
monoxid 
(g/kWh)

Kolväten 
(g/kWh)

Kväve-
oxider 
(g/kWh)

Partiklar 
(g/kWh)

Anm.: Parterna ska tillåta registrering och utsläppande på 
marknaden endast av sådana nya motorer, 
installerade i maskiner eller ej, som uppfyller de gränsvärden 
som anges i tabellen. Detta gäller dock inte 

maskiner och motorer avsedda för export till länder som inte 

är parter i detta protokoll. 

 

 

Tabell 8 
 
Gränsvärden för motorer för drift av mo-
torvagnar 

Nettoeffekt 
(P) (kW) 

Kolmonoxid 
(g/kWh) 

Summan av 
kolväten 
och kväve-
oxider 
(g/kWh) 

Partiklar 
(g/kWh) 

 3,5 4,0 0,025 

 

 

 

monoxide 
(g/kWh)  

carbons and ox-
ides of nitrogen 
(g/kWh)  

Slagvolym < 66  
66 ≤ slagvolym < 100  
100 ≤ slagvolym < 225  
Slagvolym ≥ 225  

610 

610 

610 

 

610 

50 

40 

16,1 

12,1 

 

 

 

 

ote: With the exception of machinery and engines intended for 

export to countries that are not Parties to the present Protocol, 

Parties shall permit the registration, where applicable, and the 

placing on the market of new engines, whether or not installed 

in machinery, only if they meet the respective limit values set 

out in the table.  

a The NOx emissions for all engine classes must not exceed 

10 g/kWh. 

 
Table 7  
 
Limit values for engines used for 
propulsion of locomotives
Net 
power 
(P) (kW)  

Carbon 
monox-
ide 
(g/kWh)  

Hydro-
carbons 
(g/kWh)  

Nitrogen 
oxides 
(g/kWh)  

Particu-
late mat-
ter 
(g/kWh)  

 
Note: With the exception of machinery and engines intended 

for export to countries that are not Parties to the present Proto-

col, Parties shall permit the registration, where applicable, and 

the placing on the market of new engines, whether or not in-

stalled in machinery, only if they meet the respective limit 

values set out in the table. 

 

Table 8  
 
Limit values for engines used for propulsion 
of railcars 
Net power 
(P) (kW)  

Carbon 
monoxide 
(g/kWh)  

Sum of hy-
drocarbons 
and oxides 
of nitrogen 
(g/kWh)  

Particulate 
matter 
(g/kWh)  

 3,5 4,0 0,025 
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Tabell 9 
 
Gränsvärden för motorer för drift av fartyg 
i inlandssjöfart 
Slagvolym 
(liter per 
cylin-
der/kW) 

Kolmonoxid 
(g/kWh) 

Summan av 
kolväten 
och 
kväveoxider 
(g/kWh) 

Partiklar 
(g/kWh) 

Slagvolym 
< 0,9 
Effekt ≥ 
37 kW 
0,9 ≤ 
slagvolym 
< 1,2  
1,2 ≤ 
slagvolym 
< 2,5  
2,5 ≤ 
slagvolym 
< 5,0  
5,0 ≤ 
slagvolym 
< 15  
15 ≤ slag-
volym < 
20 
Effekt < 3 
300 kW 
15 ≤ slag-
volym < 
20 Effekt 
> 3 300 
kW 
20 ≤ slag-
volym < 
25  
25 ≤ slag-
volym < 
30  
 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

5,0 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

7,2 

 

 

7,2 

 

7,2 

 

 

7,2 

 

 

 

7,8 

 

 

 

8,7 

 

 

 

9,8 

 

9,8 

 

 

 

 

 

11,0 

0,4 

 

 

 

 

0,3 

 

 

0,2 

 

0,2 

 

 

0,27 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 
Anm.: Parterna ska tillåta registrering och utsläppande på 
marknaden endast av sådana nya motorer, 

Table 9  
 
Limit values for engines for propulsion 
of inland waterways vessels 
liters per 
cylin-
der/kW)  

Carbon 
monoxide 
(g/kWh)  

Sum of hy-
drocarbons 
and oxides 
of nitrogen 
(g/kWh)  

Particulate 
matter 
(g/kWh)  

Disp. < 0.9 
 
 Power ≥ 37 
kW 
 
0.9 ≤ disp. 
< 1.2 
1.2 ≤ disp. 
< 2.5 
2.5 ≤ disp. 
< 5.0 
5.0 ≤ disp. 
< 15 
15 ≤ disp. < 
20 
 Power < 3 
300 kW 
15 ≤ disp. < 
20  
Power > 3 
300 kW 
20 ≤ disp. < 
25 
25 ≤ disp. < 
30 

 

 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

5,0 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

7,2 

 

 

7,2 

 

7,2 

 

 

7,2 

 

 

 

7,8 

 

 

 

8,7 

 

 

 

9,8 

 

9,8 

 

 

 

 

 

11,0 

0,4 

 

 

 

 

0,3 

 

 

0,2 

 

0,2 

 

 

0,27 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 
 

Note: With the exception of machinery and engines intended 
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installerade i maskiner eller ej, som uppfyller de gränsvärden 
som anges i tabellen. Detta gäller dock inte 

maskiner och motorer avsedda för export till länder som inte 

är parter i detta protokoll

Tabell 10 
 
Gränsvärden för motorer i fritidsfartyg 
CO 
(g/kWh) 
CO = A 
+B/Pn 

N 

Kolvä-
ten 
(HC) 
(g/kWh
) 
HC = 
A 
+B/Pn 
N 

 

NOx 

g/kWh 

artiklar 
g/kWh 

Motor-
typ 

A B n A B n  

 

 

Två-

takts 

Fyr-

takts 

C1 

1

5

0 

1

5

0 

5 

60

0 

60

0 

0 

1 

1 

1 

30 

6 

1,5 

10

0 

50 

2 

0

,

7

5 

0

,

7

5 

0

,

7

5 

 

 

 

10 Ej tillämpl. 

15 Ej tillämpl. 

 

9.8 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Förkortning: Ej tillämpl. = Ej tillämpligt. 
Anm.: Parterna ska tillåta registrering och utsläppande på 
marknaden endast av sådana nya motorer, 
installerade i maskiner eller ej, som uppfyller de gränsvärden 
som anges i tabellen. Detta gäller dock inte 
maskiner och motorer avsedda för export till länder som inte 
är parter i detta protokoll. 
a Där A, B och n är konstanter och PN är den nominella effek-
ten i kW och utsläppen mäts enligt de 

harmoniserade standarderna. 

Tabell 11 
 
Gränsvärden för motorcyklar (> 50 cm³, > 
45 km/h) 

Motorstor-
lek 

Gränsvärden 

Motorcykel NOx 0,8 g/km 

for export to countries that are not Parties to the present Proto-

col, Parties shall permit the registration, where applicable, and 

the placing on the market of new engines, whether or not in-

stalled in machinery, only if they meet the respective limit 

values set out in the table. 

 
Table 10  
 
Limit values for engines in recreational 
crafts 
CO 
(g/kWh) 
CO = A 
+B/PnN  

Hydro-
car-
bons 
(HC) 
(g/kWh
) HC = 
A 
+B/PnN 
a  

CO 
(g/kWh) 
CO = A 
+B/PnN  

Hydrocarbons 
(HC) (g/kWh) HC 
= A +B/PnN a  

Engine 
type  
 

A B n A B n  

 

 

2-
stroke  
4-
stroke  
 

1

5

0 

1

5

0 

5 

60

0 

60

0 

0 

1 

1 

1 

30 

6 

1,5 

10

0 

50 

2 

0

,

7

5 

0

,

7

5 

0

,

7

5 

 

 

 

10 Ej tillämpl. 

15 Ej tillämpl. 

 

9.8 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbreviation: Not Appl. = Not Applicable.  
Note: With the exception of machinery and engines intended 
for export to countries that are not Parties to the present Proto-
col, Parties shall permit the registration, where applicable, and 
the placing on the market of new engines, whether or not in-
stalled in machinery, only if they meet the respective limit 
values set out in the table.  

a Where A, B and n are constants and PN is the rate engine 

power in kW and the emissions are measured in accordance 

with the harmonised standards. 

 

Table 11  
 
Limit values for motorcycles (> 50 cm3; > 45 
km/h) 
Engine size  Limit values  
Motorcycle 
< 150cc 

NOx 

= 0,15 g/km 
0,8 

 

g/km 
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< 150 cm³ 

Motorcykel 

> 150 cm³ 

= 0,15 g/km 
HC = 0,3 
g/km 
NOx = 0,15 
g/km 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

g/km 

 
 
Anm.: Parterna ska tillåta registrering och utsläppande på 
marknaden endast av sådana fordon som 
uppfyller de gränsvärden som anges i tabellen. Detta gäller 
dock inte fordon avsedda för export till länder 
som inte är parter i detta protokoll. 

 

Tabell 12 
Gränsvärden för mopeder (<50 cm³, < 45 
km/h 
 
 

Gränsvärden 

CO (g/km)                                                 HC +  NOx (g/km) 
a                           

1,2 

II  1.0 a  
 

1.2  

 

 
Anm.: Parterna ska tillåta registrering och utsläppande på 
marknaden endast av sådana fordon som 
uppfyller de gränsvärden som anges i tabellen. Detta gäller 
dock inte fordon avsedda för export till länder 
som inte är parter i detta protokoll. 

a För tre- och fyrhjuliga fordon, 3.5 g/km. 

 

 

 

Tabell 13 
 
Miljöspecifikationer för saluförda bränslen 
avsedda för fordon utrustade med motorer 
med styrd tändning – Typ: Bensin 

Parameter Enhet Gränsvärden 
Min.                           Max. 

Forsk-

ningsoktan-

tal  

Motorok-

tantal  

Ångtryck 

enligt Reid, 

sommarpe-

rioda   

Destille-

ring: 

Avdunst-

 

 

 

 

 

kPa  

volymproce 

nt  

volymproce 

nt  

volymproce 

volymproce 

95 

 

 

85 

 

- 

 

 

 

 

 

46 

- 

 

 

- 

 

60 

 

 

 

 

 

- 

Motorcycle 
> 150cc 

 

HC = 0,3 
g/km 
NOx = 0,15 
g/km 

 

 

 

0,3 

 

 

g/km 

 

 

 

 

Note: With the exception of vehicles intended for export to 

countries that are not Parties to the present Protocol, Parties 

shall permit the registration, where applicable, and the placing 

on the market only if they meet the respective limit values set 

out in the table. 

 

Table 12 
Limit values for mopeds (<50 cm3; < 
45 km/h)Limit 

Limit values  
CO (g/km)                                                 HC +  NOx (g/km) 

a                           

1,2 

 

II  1.0 a  
 

 
Note: With the exception of vehicles intended for export to 
countries that are not Parties to the present Protocol, Parties 
shall permit the registration, where applicable, and the placing 
on the market only if they meet the respective limit values set 
out in the table.  

a For 3- and 4-wheelers, 3.5 g/km. 

 

 

 

 

Table13  
 
Environmental specifications for marketed 
fuels to be used for vehicles equipped with 
positive-ignition engines — Type: Petrol 
Parameter  
 

Unit Limits 

Minimum         Maximum 
Research 

octane 

number 

Motor oc-

tane num-

ber 

Reid vapour 

pressure, 

summer pe-

riod a 

Distillation: 

Evaporated 

at 100°C 

 

 

 

 

 

 

kPa 

 

 

 

 

 

%v/v 

95 

 

 

85 

 

- 

 

 

 

 

 

46 

 

- 

 

 

- 

 

60 

 

 

 

 

 

- 
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ning vid 

100 °C  

Avdunst-

ning vid 

150 °C  

Kolväteana-

lys: 

– olefiner 

volymproce 

– aroma-

tiska före-

ningar  

– bensen 

(bensol)  

Syrehalt  

Oxygenater 

– Metanol, 

stabilise-

ringsmedel 

måste till-

sättas  

– Etanol, 

stabilise-

ringsmedel 

kan vara 

nödvändigt 

– Isopropy-

lalkohol  

– Tertiär-

butylalko-

hol  

– Isobuty-

lalkohol  

– Etrar som 

innehåller 

fem eller 

flera kola-

tomer per 

molekyl 

Andra oxy-

genaterc  

Svavelhalt 

nt  

volymproce 

nt 

volymproce 

nt  

volymproce 

nt  

volymproce 

nt  

Andra oxy-

genaterc 

volymproce 

nt – 15 

mg/kg 

 

 

 

 

 

75 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

18.0’ 

 

3,5 

1 

 

3 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

15 

 

15 

 

 

22 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 
a Sommarperioden ska börja senast den 1 maj och sluta 
tidigast den 30 september. För parter med arktiskt 
klimat ska sommarperioden inledas senast den 1 juni 
och avslutas tidigast den 31 augusti, och ångtryck 
enligt Reid (RVP) ska begränsas till 70 kPa. 
b Med undantag av blyfri normalbensin (med ett minsta 
motoroktantal (MON) på 81 och ett minsta 
researchoktantal (RON) på 91) för vilken det högsta 
innehållet av olefiner ska vara 21 volymprocent. 
Dessa gränsvärden ska inte vara något hinder för att 

Evaporated 

at 150°C 

Hydrocar-

bon analy-

sis: 

- olefins 

- aromatics 

- benzene 

Oxygen 

content 

Oxygen-

ates: 

- Methanol, 

stabilizing 

agents must 

be added 

- Ethanol, 

stabilizing 

agents may 

be neces-

sary 

- Iso-propyl 

alcohol 

- Tert-butyl 

alcohol 

- Iso-butyl 

alcohol 

- Ethers 

containing 

5 or more 

carbon at-

oms per 

molecule 

Other oxy-

genates c 

Sulphur 

content 

 

 

 

 

 

%v/v 

 

 

 

 

 

 

 

% m/m 

 

%v/v 

 

%v/v 

 

 

 

%v/v 

 

 

 

 

%v/v 

 

%v/v 

 

%v/v 

 

%v/v 

 

 

 

 

 

%v/v 

 

 

mg/kg 

 

 

 

 

75 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

18.0’ 

 

3,5 

1 

 

3 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

15 

 

15 

 

 

22 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 
a The summer period shall begin no later than 1 May 
and shall not end before 30 September. For Parties with 
arctic conditions the summer period shall begin no later 
than 1 June and not end before 31 August and the Reid 
Vapour Pressure (RVP) is limited to 70 kPa.  
b Except for regular unleaded petrol (minimum motor 
octane number (MON) of 81 and minimum research 
octane number (RON) of 91), for which the maximum 
olefin content shall be 21% v/v. These limits shall not 
preclude the introduction on the market of a Party of 
another unleaded petrol with lower octane numbers 
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annan blyfri bensin med lägre oktantal införs på en 
parts marknad. 
c Andra monoalkoholer med en destillationsslutpunkt 
som inte är högre än den destillationsslutpunkt som 
fastställts i nationella specifikationer eller, om sådana 
saknas, i industriella specifikationer för 
motorbränslen. 
 

Tabell 14 
 
Miljöspecifikationer för saluförda bränslen 
avsedda för fordon utrustade med motorer 
med kompressionständning – Typ: Diesel-
bränsle 

Parameter Enhet Gränsvärden 
Min.                          Max. 

Cetantal  

Densitet vid 

15 °C  

Destillat-

ionspunkt: 

95 %  

Poly-

cykliska 

aromatiska 

kolväten  

Svavelhalt  

51 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

B. Kanada 
 
12. Gränsvärden för begränsning av utsläpp 
från bränslen och mobila källor 
kommer att fastställas, i förekommande fall 
med hänsyn till information om tillgänglig 
kontrollteknik, gränsvärden som tillämpas i 
andra jurisdiktioner, och följande 
dokument: 
a) Passenger Automobile and Light Truck 
Greenhouse Gas Emission 
Regulations, SOR/2010–201. 
b) Marine Spark-Ignition Engine, Vessel and 
Off-Road Recreational Vehicle 
Emission Regulations, SOR/2011–10. 
c) Renewable Fuels Regulations, SOR/2010–
189. 
d) Regulations for the Prevention of Pollu-
tion from Ships and for Dangerous 
Chemicals, SOR/2007–86. 
 
e) Off-Road Compression-Ignition Engine 
Emission Regulations, 
SOR/2005-32. 

than set out here.  
c Other mono-alcohols with a final distillation point no 
higher than the final distillation point laid down in na-
tional specifications or, where these do not exist, in in-
dustrial specifications for motor fuels. 
 
 

Table 14 
  
Environmental specifications for mar-
keted fuels to be used for vehicles 
equipped with compression-ignition en-
gines — Type: Diesel fuel 
Parameter  
 

Unit  
 

Limits 
Minimum    Maximum 

Cetane 

number 

Density at 

15° C 

Distillation 

point: 95% 

Polycyclic 

aromatic 

hydrocar-

bons 

Sulphur 

content 

% m/m  

 

51 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 
 
B. Canada 
 
12. Limit values for controlling emissions 
from fuels and mobile sources will be deter-
mined, as appropriate, taking into account in-
formation on available control technologies, 
limit values applied in other jurisdictions, 
and the documents below:  
(a) Passenger Automobile and Light Truck 
Greenhouse Gas Emission Regulations, 
SOR/2010–201;  
(b) Marine Spark-Ignition Engine, Vessel 
and Off-Road Recreational Vehicle Emission 
Regulations, SOR/2011–10;  
(c) Renewable Fuels Regulations, 
SOR/2010–189; 
(d) Regulations for the Prevention of Pollu-
tion from Ships and for Dangerous Chemi-
cals, SOR/2007–86;  
(e) Off-Road Compression-Ignition Engine 
Emission Regulations, SOR/2005–32;  
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f) On-Road Vehicle and Engine Emission 
Regulations, SOR/2003–2. 
g) Off-Road Small Spark-Ignition Engine 
Emission Regulations, 
SOR/2003-355. 
h) Sulphur in Diesel Fuel Regulations, 
SOR/2002–254. 
i) Gasoline and Gasoline Blend Dispensing 
Flow Rate Regulations 
SOR/2000-43. 
j) Sulphur in Gasoline Regulations, SOR/99–
236. 
k) Benzene in Gasoline Regulations, 
SOR/97–493. 
l) Gasoline Regulations, SOR/90–247. 
m) Federal Mobile PCB Treatment and De-
struction Regulations, SOR/90–5. 
 
n) Environmental Code of Practice for 
Aboveground and Underground Storage 
Tank Systems Containing Petroleum and Al-
lied Petroleum Products. 
 
o) Canada-Wide Standards for Benzene, 
Phase 2. 
p) Environmental Guidelines for Controlling 
Emissions of Volatile Organic 
Compounds from Aboveground Storage 
Tanks, PN 1180. 
q) Environmental Code of Practice for Va-
pour Recovery in Gasoline 
Distribution Networks, PN 1057. 
r) Environmental Code of Practice for Light 
Duty Motor Vehicle Emission 
Inspection and Maintenance Programs – 2nd 
Edition, PN 1293. 
s) Joint Initial Actions to Reduce Pollutant 
Emissions that Contribute to 
Particulate Matter and Ground-level Ozone. 
t) Operating and Emission Guidelines for 
Municipal Solid Waste Incinerators, PN 
1085. 
 
 
C. Förenta staterna 
 
13. Genomförande av ett program för be-
gränsning av utsläpp från mobila källor 
för lätta fordon, lätta lastbilar, tunga lastbilar 
samt bränslen enligt kraven i 
paragraferna 202 (a), 202 (g) och 202 (h) i 
Clean Air Act, med tillämpningsföreskrifter i 
följande dokument: 

(f) On-Road Vehicle and Engine Emission 
Regulations, SOR/2003–2;  
(g) Off-Road Small Spark-Ignition Engine 
Emission Regulations, SOR/2003–355;  
(h) Sulphur in Diesel Fuel Regulations, 
SOR/2002–254;  
(i) Gasoline and Gasoline Blend Dispensing 
Flow Rate Regulations SOR/2000–43;  
 
(j) Sulphur in Gasoline Regulations, 
SOR/99–236;  
(k) Benzene in Gasoline Regulations, 
SOR/97–493;  
(l) Gasoline Regulations, SOR/90–247;  
(m) Federal Mobile PCB Treatment and De-
struction Regulations, SOR/90–5;  
(n) Environmental Code of Practice for 
Aboveground and Underground Storage 
Tank Systems Containing Petroleum and Al-
lied Petroleum Products;  
(o) Canada-Wide Standards for Benzene, 
Phase 2;  
(p) Environmental Guidelines for Controlling 
Emissions of Volatile Organic Compounds 
from Aboveground Storage Tanks. PN 1180;  
(q) Environmental Code of Practice for Va-
pour Recovery in Gasoline Distribution Net-
works. PN 1057;  
(r) Environmental Code of Practice for Light 
Duty Motor Vehicle Emission Inspection and 
Maintenance Programs — 2nd Edition. PN 
1293;  
(s) Joint Initial Actions to Reduce Pollutant 
Emissions that Contribute to Particulate Mat-
ter and Ground-level Ozone; and  
(t) Operating and Emission Guidelines for 
Municipal Solid Waste Incinerators. PN 
1085. 
 
C. United States of America  
 
13. Implementation of a mobile source emis-
sion control programme for light-duty vehi-
cles, light-duty trucks, heavy-duty trucks and 
fuels to the extent required by sections 202 
(a), 202 (g) and 202 (h) of the Clean Air Act, 
as implemented through:  
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a) Registration of fuels and fuel additives – 
40 C.F.R Part 79. 
b) Regulation of fuels and fuel additives – 40 
C.F.R Part 80, including: Subpart 
A – general provisions; Subpart B – controls 
and prohibitions; 
Subpart D – reformulated gasoline; Subpart 
H – gasoline sulphur standards; Subpart I – 
motor vehicle diesel fuel; non-road, locomo-
tive, and marine diesel fuel; and ECA 
marine fuel; Subpart L – gasoline benzene. 
 
c) Control of emissions from new and in-use 
highway vehicles and engines – 
40 C.F.R Part 85 and Part 86. 
 
14. Standarder för maskiner och fordon som 
inte är avsedda att användas för 
transporter på väg anges i följande doku-
ment: 
a) Fuel sulphur standards for non-road diesel 
engines – 40 C.F.R Part 80, 
Subpart I. 
b) Aircraft engines – 40 C.F.R Part 87. 
c) Exhaust emission standards for non-road 
diesel engines – Tier 2 and 3; 
40 C.F.R Part 89. 
 
d) Non-road compression-ignition engines – 
40 C.F.R Part 89 and Part 1039. 
e) Non-road and marine spark-ignition en-
gines – 40 C.F.R Part 90, Part 91, 
Part 1045, and Part 1054. 
f) Locomotives – 40 C.F.R Part 92 and Part 
1033. 
 
g) Marine compression-ignition engines – 40 
C.F.R Part 94 and Part 1042. 
h) New large non-road spark-ignition engines 
– 40 C.F.R Part 1048. 
i) Recreational engines and vehicles – 40 
C.F.R Part 1051. 
j) Control of evaporative emissions from new 
and in-use non-road and 
stationary equipment – 40 C.F.R. Part 1060. 
k) Engine testing procedures – 40 C.F.R Part 
1065. 
 
l) General compliance provisions for non-
road programs – 40 C.F.R Part 1068. 
 
V. Bilaga IX 
 

(a) Registration of fuels and fuel additives — 
40 C.F.R Part 79;  
(b) Regulation of fuels and fuel additives — 
40 C.F.R Part 80, including: Subpart A — 
general provisions; Subpart B — controls 
and prohibitions; Subpart D — reformulated 
gasoline; Subpart H — gasoline sulphur 
standards; Subpart I — motor vehicle diesel 
fuel; non-road, locomotive, and marine diesel 
fuel; and ECA marine fuel; Subpart L — 
gasoline benzene; and  
(c) Control of emissions from new and in-use 
highway vehicles and engines — 40 C.F.R 
Part 85 and Part 86. 
14. Standards for non-road engines and vehi-
cles are specified in the following docu-
ments: 
  
(a) Fuel sulphur standards for non-road diesel 
engines — 40 C.F.R Part 80, Subpart I;  
 
(b) Aircraft engines — 40 C.F.R Part 87;  
(c) Exhaust emission standards for non-road 
diesel engines — Tier 2 and 3; 40 C.F.R Part 
89;  
(d) Non-road compression-ignition engines 
— 40 C.F.R Part 89 and Part 1039;  
(e) Non-road and marine spark-ignition en-
gines — 40 C.F.R Part 90, Part 91, Part 
1045, and Part 1054;  
(f) Locomotives — 40 C.F.R Part 92 and Part 
1033;  
(g) Marine compression-ignition engines — 
40 C.F.R Part 94 and Part 1042;  
(h) New large non-road spark-ignition en-
gines — 40 C.F.R Part 1048;  
(i) Recreational engines and vehicles — 40 
C.F.R Part 1051;  
(j) Control of evaporative emissions from 
new and in-use non-road and stationary 
equipment — 40 C.F.R. Part 1060;  
(k) Engine testing procedures — 40 C.F.R 
Part 1065; and  
(l) General compliance provisions for non-
road programs — 40 C.F.R Part 1068. 
 

V. Annex IX  
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1. I punkt 6 ska den sista meningen utgå. 
2. I punkt 9 ska den sista meningen utgå. 
3. Anmärkning 1 ska utgå. 
 
 
 
 

W. Bilaga X 
 
1. En ny bilaga med följande lydelse ska läg-
gas till som bilaga X: 
 
 
Bilaga X 
 
Gränsvärden för utsläpp av partiklar från 
stationära källor 
 
1. Avsnitt A gäller andra parter än Kanada 
och Förenta staterna, avsnitt B gäller Kanada 
och avsnitt C gäller Förenta staterna. 
 
 
 
A. Parter utom Kanada och Förenta sta-
terna 
 
2. I detta avsnitt (och endast i detta avsnitt) 
avses med stoft och totalt antal suspenderade 
partiklar (TSP) mängden partiklar, oavsett 
form, struktur eller densitet, som är disperge-
rade i gasfasen vid provtagningspunktens 
förhållanden, kan samlas in genom filtrering 
enligt angivna specificerade villkor efter re-
presentativ provtagning av den gas som ska 
analyseras, och som stannar uppströms filtret 
och på filtret efter torkning under angivna be-
tingelser. 
 
3. I detta avsnitt avses med gränsvärde för ut-
släpp (ELV) den kvantitet stoft och/eller TSP 
som ingår i avgaserna från en anläggning 
som inte får överskridas. Om inte annat 
anges ska den beräknas i massa per volym av 
förorenande ämnen i avgaserna (uttryckt som 
mg/m3), vid standardförhållanden för tempe-
ratur och tryck för torrgas (volym vid 273,15 
K, 101,3 kPa). Vad beträffar syreinnehållet i 
avgaserna gäller de värden som anges i tabel-
lerna nedan för varje kategori av källor. Ut-
spädning i syfte att minska koncentrationerna 
av förorenande ämnen i avgasen är inte tillå-
ten. Idriftsättning, urdrifttagning samt under-

 
1. The final sentence of paragraph 6 is de-

leted.  
2. The final sentence of paragraph 9 is de-

leted.  
3. Note 1 is deleted. 
 

W. Annex X  
 
1. A new annex X is added as follows: 
 
  
 
Annex X 
 
 Limit values for emissions of particulate 
matter from stationary sources  
 

1. Section A applies to Parties other than 
Canada and the United States of America, 
section B applies to Canada and section C 
applies to the United States of America. 

 
 

A. Parties other than Canada and the 
United States of America  
 
2. In this section only, “dust” and “total sus-
pended particulate matter” (TSP) means the 
mass of particles, of any shape, structure or 
density, dispersed in the gas phase at the 
sampling point conditions which may be col-
lected by filtration under specified conditions 
after representative sampling of the gas to be 
analysed, and which remain upstream of the 
filter and on the filter after drying under 
specified conditions.  
3. For the purpose of this section, “emission 
limit value” (ELV) means the quantity of 
dust and/or TSP contained in the waste gases 
from an installation that is not to be exceed-
ed. Unless otherwise specified, it shall be 
calculated in terms of mass of pollutant per 
volume of the waste gases (expressed as 
mg/m3), assuming standard conditions for 
temperature and pressure for dry gas (volume 
at 273.15 K, 101.3 kPa). With regard to the 
oxygen content of waste gas, the values giv-
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håll av utrustning är undantagna. 
 
 
 
 
4. Utsläppen ska i samtliga fall övervakas 
genom mätningar eller genom beräkningar 
som ger åtminstone samma noggrannhet. 
Överensstämmelse med gränsvärdena förut-
släpp ska kontrolleras genom kontinuerliga 
eller icke-kontinuerliga mätningar, typgod-
kännande eller någon annan fungerande tek-
nisk metod, däribland kontrollerade beräk-
ningsmetoder. Vid kontinuerliga mätningar, 
föreligger överensstämmelse med gränsvär-
dena för utsläpp om de godkända månatliga 
genomsnittliga utsläppen inte överstiger 
gränsvärdena. Vid icke-kontinuerliga mät-
ningar eller andra lämpliga bestämnings- el-
ler beräkningsförfaranden, föreligger över-
ensstämmelse med gränsvärdena för utsläpp 
om medelvärdet, grundat på ett lämpligt antal 
mätningar under representativa förhållanden, 
inte överstiger gränsvärdena för utsläpp. 
Mätmetodernas onoggrannhet får beaktas för 
kontrolländamål. 
 
 
5. Övervakning av relevanta förorenande 
ämnen och mätning av driftsparametrar samt 
kvalitetssäkring av automatiska mätsystem 
och metoder för referensmätningar för att ka-
librera dessa system ska genomföras i enlig-
het med Europeiskastandardiseringskommit-
téns (CEN) standarder. Om CEN-standarder 
saknas skaISO-standarder, nationella eller in-
ternationella standarder som kan garantera 
data av likvärdig vetenskaplig kvalitet till-
lämpas. 
 
6. Särskilda bestämmelser för förbrännings-
anläggningar som avses i punkt 7: 
a) En part får göra undantag från skyldighet-
en att iaktta de gränsvärden som anges i 
punkt 7 i följande fall: 
 
i) För förbränningsanläggningar som normalt 
använder gasformigt bränsle och som på 
grund av ett plötsligt avbrott i gasförsörj-
ningen, undantagsvis måste använda andra 
typer av bränsle och därför borde vara utrus-
tade med anordningar för 
rökgasrening. 

en in the tables below for each source catego-
ry shall apply. Dilution for the purpose of 
lowering concentrations of pollutants in 
waste gases is not permitted. Start-up, shut-
down and maintenance of equipment are ex-
cluded.  
4. Emissions shall be monitored in all cases 
via measurements or through calculations 
achieving at least the same accuracy. Com-
pliance with limit values shall be verified 
through continuous or discontinuous meas-
urements, type approval, or any other techni-
cally sound method including verified calcu-
lation methods. In case of continuous meas-
urements, compliance with the limit value is 
achieved if the validated monthly emission 
average does not exceed the ELV. In case of 
discontinuous measurements or other appro-
priate determination or calculation proce-
dures, compliance with the ELVs is achieved 
if the mean value based on an appropriate 
number of measurements under representa-
tive conditions does not exceed the value of 
the emission standard. The inaccuracy of 
measurement methods may be taken into ac-
count for verification purposes.  
5. Monitoring of relevant polluting substanc-
es and measurements of process parameters, 
as well as the quality assurance of automated 
measuring systems and the reference meas-
urements to calibrate those systems, shall be 
carried out in accordance with CEN stand-
ards. If CEN standards are not available, ISO 
standards, national or international standards 
which will ensure the provision of data of an 
equivalent scientific quality shall apply.  
6. Special provisions for combustion plants 
referred to in paragraph 7:  
(a) A Party may derogate from the obligation 
to comply with the ELVs provided for in 
paragraph 7 in the following cases:  
(i) For combustion plants normally using 
gaseous fuel which have to resort exception-
ally to the use of other fuels because of a 
sudden interruption in the supply of gas and 
for this reason would need to be equipped 
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ii) För befintliga förbränningsanläggningar 
som inte är i drift mer än 17 500 drifttimmar 
från och med den 1 januari 2016 och senast 
till och med den 31 december 2023. 
b) Om en förbränningsanläggning utökas 
med minst 50 MWth ska de gränsvärden för 
utsläpp som anges i punkt 7 för nya anlägg-
ningar tillämpas på den utbyggnadsdel som 
påverkas av ändringen. Gränsvärdena för ut-
släpp beräknas som ett 
genomsnitt, vägt med den faktiska tillförda 
effekten för både den befintliga och den nya 
delen av anläggningen. 
c) Parterna ska se till att det föreskrivs förfa-
randen som ska följas om reningsutrustning-
en fungerar dåligt eller havererar. 
d) När det gäller en flerbränsleanläggning 
som samtidigt utnyttjar två eller flera bräns-
letyper, ska gränsvärdena för utsläpp faststäl-
las som ett vägt genomsnitt av gränsvärdena 
för utsläpp för de enskilda bränslena, på 
grundval av den tillförda effekten för varje 
bränsletyp. 
7. Förbränningsanläggningar med en tillförd 
nominell effekt på över 50 MWth:6 

 

 

Tabell 1 
Gränsvärden för stoftutsläpp från förbrän-
ningsanläggningara 

Bränsletyp Tillförd effekt (MWth) ELV för stoft (mg/m³)b 

Fasta 
bränslen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50-100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nya anläggningar: 
20 (stenkol, brun-
kol och andra 
fasta bränslen) 
20 (biomassa, 
torv) 
 
 
Befintliga anlägg-
ningar: 
30 (stenkol, brunkol 
och andra fasta 
bränslen) 30 (bio-
massa, torv) 
 
 
 
 
 
 

with a waste gas purification facility;  
(ii) For existing combustion plants not oper-
ated more than 17,500 operating hours, start-
ing from 1 January 2016 and ending no later 
than 31 December 2023.  

(b) Where a combustion plant is extended 
by at least 50 MWth, the ELV specified in 
paragraph 7 for new installations shall apply 
to the extensional part affected by the 
change. The ELV is calculated as an average 
weighted by the actual thermal input for both 
the existing and the new part of the plant; 

 
(c) Parties shall ensure that provisions are 
made for procedures relating to malfunction 
or breakdown of the abatement equipment;  
 

(d) In the case of a multi-fuel firing com-
bustion plant involving the simultaneous use 
of two or more fuels, the ELV shall be de-
termined as the weighted average of the 
ELVs for the individual fuels, on the basis of 
the thermal input delivered by each fuel. 

7. Combustion plants with a rated thermal 
input exceeding 50 MWth:6 

 
Table 1  
Limit values for dust emissions from 
combustion plantsa 

Fuel type Thermal input (MWth) ELV for dust (mg/m³)b 
Solid 
fiels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50-100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New plants:  
20 (coal, lignite 
and other solid 
fuels)  
20 (biomass, peat) 
 
 
 
Existing plants:  
30 (coal, lignite 
and other solid 
fuels)  
30 (biomass, peat) 
New plants:  
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Fly-
tande 
bränslen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fly-
tande 
bränslen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100-300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50-100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100-300 
 
 
 

 
 
Nya anläggningar: 
20 (stenkol, brun-
kol och andra 
fasta bränslen) 
20 (biomassa, 
torv) 
 
 
 
 
 
Befintliga anlägg-
ningar: 
25 (stenkol, brun-
kol och andra 
fasta bränslen) 
20 (biomassa, torv) 
 
 
 
 
 
 
 
Nya anläggningar: 
20 
 
Befintliga anlägg-
ningar: 
30 (generellt) 
50 (för användning 
av destillations- och 
omvandlingsrester 
från råoljeraffine-
ring för egen för-
brukning i 
förbränningsan-
läggningar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nya anläggningar: 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liquid 
fiels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liquid 
fiels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100-300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50-100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100-300 
 
 
 

 
20 (coal, lignite 
and other solid 
fuels) 
 20 (biomass, 
peat) 
 
 
 
 
 
 
 
Existing plants:  
25 (coal, lignite 
and other solid 
fuels)  
20 (biomass, peat) 
New plants:  
10 (coal, lignite 
and other solid 
fuels)  
20 (biomass, peat) 
Existing plants:  
20 (coal, lignite 
and other solid 
fuels) 20 (bio-
mass, peat) 
New plants: 20 
Existing plants:  
30 (in general)  
50 (for the firing 
of distillation and 
conversion resi-
dues 
 within refineries 
from the refining 
of crude oil for 
own 
 consumption in 
combustion 
plants) 
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Natur-
gas 
 
Andra 
gaser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> 50 
 
> 50 
 
 
 
 

 
Befintliga anlägg-
ningar: 
25 (generellt) 
50 (för användning 
av destillations- och 
omvandlingsrester 
från råoljeraffine-
ring för egen för-
brukning i 
förbränningsan-
läggningar) 
 
 
 
 
 
 
Nya anläggningar: 
10 
 
Befintliga anlägg-
ningar: 
20 (generellt) 
50 (för använd-
ning av destillat-
ions- och om-
vandlingsrester 
från råoljeraffine-
ring för egen för-
brukning i 
förbränningsan-
läggningar) 
5 
10 
30 (gaser från 
stålindustrin som 
kan användas på 
annat ställe) 

 

6 Den tillförda nominella effekten beräknas 
som summan av effekten hos alla enheter 
som är anslutna till en 

 
 
 
 
 
 
 
Natural 
gas 
 
 
Other 
gases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> 50 
 
> 50 

New plants: 20 
 
Existing plants:  
25 (in general) 50 
(for the firing of 
distillation and 
conversion resi-
dues within refin-
eries from the re-
fining of crude oil 
for own consump-
tion in combus-
tion plants) 
New plants:  
10 
Existing plants:  
20 (in general)  
50 (for the firing 
of distillation and 
conversion resi-
dues 
 within refineries 
from the refining 
of crude oil for 
own  
consumption in 
combustion 
plants) 
5 
10 
 30 (for gases 
produced by the 
steel industry 
which can 
 be used else-
where) 
 
 

 
6 The rated thermal input of the combustion 

plant is calculated as the sum of the input of 
all units connected to a common stack. Indi-
vidual units below 15 MWth shall not be 
considered when calculating the total rated 
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gemensam skorsten. Enskilda enheter på 
mindre än 15 MWth ska inte beaktas vid be-
räkningen av den 
sammanlagda tillförda nominella effekten 
 

a Gränsvärdena för utsläpp ska inte tillämpas 
på följande: 
 

• Anläggningar där förbränningspro-
dukterna används för direkt upp-
värmning, torkningeller annan be-
handling av föremål eller material. 

• Efterförbränningsanläggningar som 
är avsedda att rena rökgaser genom 
förbränning och som inte används 
som en separat förbränningsanlägg-
ning. 

• Anordningar för regenerering av ka-
talysatorer för katalytisk krackning. 

• Anordningar för omvandling av vä-
tesulfid till svavel. 

• Reaktorer som används inom den 
kemiska industrin. 

• Koksugnsblock. 
• Cowperapparater. 
• Återvinningspannor i anläggningar 

för framställning av pappersmassa. 
• Förbränningsanläggningar för avfall. 
• Anläggningar som drivs med diesel-, 

bensin- eller gasmotorer eller med 
gasturbiner, oavsett vilket bränsle 
som används. 

 
b Referensinnehållet för O2 är 6 % för fasta 
bränslen och 3 % för flytande bränslen och 
bränslen i 
gasform. 
 
 

8. Olje- och gasraffinaderier: 
 
 

Tabell 2 
 
Gränsvärden för stoftutsläpp från olje- och 
gasraffinaderier 

Utsläppskälla                                    ELV för stoft (mg/m³) 
FCC-regeneratorer                                                        50 

 

 

9. Produktion av klinker (cement): 

thermal input.   

 
 
a In particular, the ELVs shall not apply to: 
 
� Plants in which the products of com-

bustion are used for direct heating, 
drying, or any other treatment of ob-
jects or materials; 

� Post-combustion plants designed to 
purify the waste gases by combustion 
which are not operated as independ-
ent combustion plants; 

 
� Facilities for the regeneration of 

catalytic cracking catalysts; 
� Facilities for the conversion of hy-

drogen sulphide into sulphur; 
� Reactors used in the chemical indus-

try; 
� Coke battery furnaces; 
� Cowpers; 
� Recovery boilers within installations 

for the production of pulp; 
� Waste incinerators; and 
� Plants powered by diesel, petrol or 

gas engines or by combustion tur-
bines, irrespective of the fuel used. 

 
 
 
b The O2 reference content is 6% for solid 

fuels and 3% for liquid and gaseous fuels. 
 
 
 
 
8. Mineral oil and gas refineries: 
 
 
 
 

Table 2  
 
Limit values for dust emissions released 
from mineral oil and gas refineries 

Emission source                              ELV for dust (mg/m³) 
FCC regenerators                                                            50 

 

 
9. Cement clinker production 
 
: 
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Tabell 3 
 
Gränsvärden för stoftutsläpp från cement-
produktiona 

 

                                                           ELV för stoft (mg/m³) 
Cementanläggningar, brännugnar, kvarnar och klinkerky-

lare                                                                      20 

 

a Anläggningar för produktion av klinker 
(cement) i roterugn med en produktions-
kapacitet som överstiger 
500 ton per dygn eller i andra typer av 
ugnar med en produktionskapacitet som 
överstiger 50 ton per 
dygn. Referensinnehållet för syre är 10 
%. 
 
10. Kalkframställning: 

Tabell 4 
 
Gränsvärden för stoftutsläpp från kalkpro-
duktiona 

                           ELV för stoft (mg/m³) 
Förbränning i kalkugn                                            20b 

 

 
a Anläggningar för kalkproduktion med en kapacitet på minst 
50 ton/dygn. Detta inbegriper kalkugnar 
som är integrerade i andra industriprocesser, med undantag för 
massaindustrin (se tabell 9). 
Referensinnehållet för syre är 11 %. 

b När stoftets resistivitet är hög, kan ELV vara högre, upp till 

30 mg/m³. 

 

11. Produktion och omvandling av metaller 

Tabell 5 
 
Gränsvärden för stoftutsläpp från primär-
produktion av järn och 
stål 
Verksamhet och tröskel-
värde för kapacitet 

ELV för stoft (mg/m³) 

Sintringsanläggning  
Pelleteringsanläggning  
Syrgasprocess vid stål-
tillverkning och 

50 
20 för krossning, mal-
ning och torkning 
15 för alla övriga steg i 

Table 3  
 
Limit values for dust emissions released 
from cement productiona 

ELV for dust (mg/m³)  
 

Lime kiln firing                                                20 
 

Installations for the production of lime with a 
capacity of 50 Mg/day or more. This includes 
lime kilns integrated in other industrial pro-
cesses, with the exception of the pulp indus-
try (see table 9). The reference oxygen con-
tent is 11%.  

b Where the resistivity of the dust is high, 
the ELV may be higher, up to 30 mg/m³. 

 
 
10. Lime production: 
 
 

Table 4  
 
Limit values for dust emissions released 
from lime productiona 
                                                          ELV for dust (mg/m³)  

 

Lime kiln firing                                                              20b 

 
a Installations for the production of lime with a capacity 
of 50 Mg/day or more. This includes lime kilns inte-
grated in other industrial processes, with the exception 
of the pulp industry (see table 9). The reference oxygen 
content is 11%.  

b Where the resistivity of the dust is high, 
the ELV may be higher, up to 30 mg/m³. 

 
11. Production and processing of metals: 

Table 5  
 
Limit values for dust emissions re-
leased from primary iron and steel 
production 
 
Activity and capacity 
threshold  

ELV for dust (mg/m³)  

Sinter plant 
 
Pelletization plant 
Basic oxygen steelmaking 
and casting (>2.5 t/hour) 
Electric steelmaking and 
casting (>2.5 t/hour) 

50 
20 for crushing, grinding 
and drying 15 for all other 
process steps 
10 
30 
15 (existing)  
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gjutning (> 2,5 ton/h) 
Elektrisk ståltillverkning 
och gjutning 
(> 2,5 ton/h) 
 

processen 
10 
30 
15 (befintliga) 
5 (nya) 
 
 

 
Tabell 6 
 
Gränsvärden för stoftutsläpp från järngju-
terier 

Verksamhet och tröskel-
värdeör kapacitet 

ELV för stoft (mg/m³) 

Järngjuterier (> 20 
ton/dygn): 
- alla ugnar (kupol, indukt-
ion, roterande) 
- alla formningar (engångs-
formar, 
permanenta formar) 
 

Varm- och kallvalsning 

20 

 

 

 

 

 

 

20 
50, när ett textilfilter inte 
går att använda på 

grund av förekomsten av 

våta gaser 

 

 

 

Tabell 7 
 
Gränsvärden för stoftutsläpp från produkt-
ion och behandling 
av icke-järnmetaller 

                                          ELV för stoft (mg/m³) (dagliga) 
Bearbetning av andra metaller än järn                           20 

 

12. Glasframställning 

Tabell 8 
 
Gränsvärden för stoftutsläpp från glaspro-
duktiona 

                                                         ELV för stoft (mg/m³) 
Nya anläggningar                                                            20 

Befintliga anläggningar                                                    30 

 

a Anläggningar för produktion av glas eller 
glasfibrer med en kapacitet på minst 20 
ton/dygn. 
Koncentrationerna avser torra avgaser vid 8 
volymprocent syre (kontinuerlig smältning) 

 5 (new) 

 
Table 6 
  
Limit values for dust emissions released 
from iron foundries 
 
Activity and capacity 
threshold  

ELV for dust (mg/m³)  

Iron foundries (>20 t/day): 
- all furnaces (cupola, in-
duction, rotary) 
- all mouldings (lost, per-
manent) 
Hot and cold rolling 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

50  
where a bag filter cannot be 
applied due to the presence 
of wet fumes  

 

 

 

 

 

 
 

 
Table 7  
 
Limit values for dust emissions released 
from non-ferrous metals production and 
processing 

ELV for dust (mg/m³) (daily)  
Non-ferrous metal processing                                     20 

 
12. Glass production: 
 

Table 8  
 
Limit values for dust emissions released 
from glass productiona 
 
                                                            ELV for dust (mg/m³)  
New installations                                                          20 

Existing installations                                                    30 

 
a Installations for the production of glass or 

glass fibres with a capacity of 20 Mg/day or 
more. Concentrations refer to dry waste gases 
at 8% oxygen by volume (continuous melt-
ing), 13% oxygen by volume (discontinuous 
melting). 
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och 
13 volymprocent syre (icke-kontinuerlig 
smältning). 
 
13. Produktion av pappersmassa: 

Tabell 9 
 
Gränsvärden för stoftutsläpp från massa-
tillverkning 

ELV för stoft (mg/m³) (årligt genomsnitt) 
Hjälpångpanna 

 

 

 

 

 

 

Sodapanna och kalkugn 

40 vid förbränning av fly-
tande bränslen (vid en sy-
rehalt på 3 %) 
30 vid förbränning av fasta 
bränslen (vid en syrehalt på 
6 %) 
 
 
50 

 
 
14. Avfallsförbränning: 

Tabell 10 
 
Gränsvärden för stoftutsläpp från förbrän-
ning av avfall 
                                                           ELV för stoft (mg/m³) 
Kommunala avfallsför-
bränningsanläggningar 
(> 3 ton/h) 1 
Förbränning av farligt och 
medicinskt avfall 

(> 1 ton/h) 

 

 

 

10 

 

10 

 

Förkortning: Ej tillämpl. = Ej tillämpligt. 

Anm.: Parterna ska tillåta registrering och utsläppande på 

marknaden endast av sådana nya motorer, 

installerade i maskiner eller ej, som uppfyller de gränsvärden 

som anges i tabellen. Detta gäller dock inte 

maskiner och motorer avsedda för export till länder som inte 

är parter i detta protokoll. 

a Där A, B och n är konstanter och PN är den nominella effek-

ten i kW och utsläppen mäts enligt de 

harmoniserade standarderna. 

Tabell 11 
 
Gränsvärden för stoftutsläpp från tillverk-
ning av titandioxid 

 
 
13. Pulp production: 
 

Table 9  
 
Limit values for dust emissions released 
from pulp production 
ELV for dust (mg/m³) (annual averages)  
Auxiliary boiler  
 

 

 

 

 
Recovery boiler and 
lime kiln  
 

40 when firing liquid fuels 
(at 3% oxygen content) 
 
 30 when firing solid fuels 
(at 6% oxygen content) 
Recovery boiler and lime 
kiln 
50

 
14. Waste incineration: 
 

Table 10  
 
Limit values for dust emissions released 
from waste incineration 

                                                           ELV for dust (mg/m³)  
Municipal waste incinera-

tion plants (> 3 Mg/hour) 

Hazardous and medical 

waste incineration (> 1 

Mg/hour) 

 

 

 

 

10 

 

10 

 
 
 
Abbreviation: Not Appl. = Not Applicable.  

Note: With the exception of machinery and engines intended 

for export to countries that are not Parties to the present Proto-

col, Parties shall permit the registration, where applicable, and 

the placing on the market of new engines, whether or not in-

stalled in machinery, only if they meet the respective limit 

values set out in the table.  

a Where A, B and n are constants and PN is the rate engine 

power in kW and the emissions are measured in accordance 

with the harmonised standards. 

 
Table 11 
  
Limit values for dust emissions released 
from titanium dioxide production 
                                                          ELV for dust (mg/m³)  
Sulphate process, total emission                                 50 

Chloride process, total emission                                  50 
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                                                          ELV för stoft (mg/m³) 
Sulfatprocessen, totala utsläpp                                       50 

Kloridprocessen, totala utsläpp                                       50 

 

Anm.: För mindre utsläppskällor inom en anläggning får ett ut-

släppsgränsvärde på 150 mg/m³ tillämpas. 

16. Förbränningsanläggningar med en tillförd 
nominell effekt på över 50 MWth: 
Denna punkt är av rekommenderande karak-
tär och här beskrivs de åtgärder som kan 
vidtas om en part anser att de är tekniskt och 
ekonomiskt genomförbara för kontroll av 
partiklar: 
a) Förbränningsanläggningar i bostadshus 
med en tillförd nominell effekt på 
< 500 kWth: 
i) Utsläpp från nya kaminer och värmepannor 
i bostadshus med en tillförd 
nominell effekt på < 500 kWth kan minskas 
genom tillämpning av följande: 
aa) Produktstandarder enligt CEN-standarder 
(t.ex. EN 303-5) och 
likvärdiga produktstandarder i Förenta sta-
terna och Kanada. Länder som 
tillämpar sådana produktstandarder får fast-
ställa ytterligare nationella krav med 
hänsyn framför allt till hur utsläppen av kon-
denserbara organiska föreningar 
bidrar till partikelbildning i omgivningen. 
bb) Miljömärkning som innefattar krav på 
prestanda som är strängare 
än de lägsta effektivitetskraven i EN-
produktstandarderna eller nationella bestäm-
melser. 
 
 

Tabell 12 
 
 
Rekommenderade gränsvärden för stoftut-
släpp från nya förbränningsanläggningar 
för fasta bränslen med en nominell tillförd 
effekt på < 500 kWth som ska användas 
med produktstandarder 

                                                                     Stoft (mg/m³)
Öppna/stängda eldstäder och kaminer för ved   75 
Vedpannor (med varmvattenberedare)              40 
Pelletskaminer och pelletspannor                      50 
Kaminer och värmepannor för andra fasta bränslen 
än trä                                                                  50 

 
Note: For minor emission sources within an installa-
tion, an ELV of 150 mg/m³ may be applied.  
 

16. Combustion installations with a rated 
thermal input < 50 MWth:  
This paragraph is recommendatory in charac-
ter and describes the measures that can be 
taken insofar as a Party considers them to be 
technically and economically feasible for the 
control of particulate matter:  
(a) Residential combustion installations with 
a rated thermal input < 500 kWth:  
(i) Emissions from new residential combus-
tion stoves and boilers with a rated thermal 
input < 500 kWth can be reduced by the ap-
plication of:  
(aa) Product standards as described in CEN 
standards (e.g., EN 303–5) and equivalent 
product standards in the United States and 
Canada. Countries applying such product 
standards may define additional national re-
quirements taking into account, in particular, 
the contribution of emissions of condensable 
organic compounds to the formation of am-
bient PM; or  

(bb) Ecolabels specifying performance cri-
teria that are typically stricter than the mini-
mum efficiency requirements of the EN 
product standards or national regulations. 

 
 
 
 

Table 12 
 
  
Recommended limit values for dust 
emissions released from new solid fuel 
combustion installations with a rated 
thermal input < 500 kWth to be used 
with product standards 

                                                               Dust (mg/m³)  
Open/closed fireplaces and stoves using wood                75 

Log wood boilers (with heat storage tank)                       40 

Pellet stoves and boilers                                                   50 

Stoves and boilers using other solid fuels than wood       50 

Automatic combustion installations                                  50 
122



71/2019  
 

122

Automatiska förbränningsanläggningar            50 

Anm.: Referensinnehåll för O2: 13 %. 
ii) Utsläppen från befintliga kaminer och 
värmepannor i bostadshus kan 
minskas med följande primära åtgärder: 
aa) Offentliga informations- och upplys-
ningskampanjer om följande: 
 

• Korrekt hantering av kaminer och 
värmepannor. 

 
• Användning av enbart obehandlat 

trä. 
 
• Korrekt torkning av trä för att 

minska fukthalten. 
 

bb) Inrättandet av ett program för att främja 
utbyte av de äldsta 
befintliga värmepannorna och kaminerna 
med moderna anläggningar. 
cc) Införande av en skyldighet att byta ut el-
ler modernisera gamla 
anläggningar. 
b) Förbränningsanläggningar i andra fastig-
heter än bostadshus med en tillförd 
nominell effekt på 100 kWth–1 MWth: 
 
 

Tabell 13 
 
Rekommenderade gränsvärden för stoftut-
släpp från värmepannor och förbränning i 
processer inom industrin med en tillförd ef-
fekt på 100 kWth–1 MWth.
                                                                Stoft (mg/m³)
Fasta bränslen 

100–500 kWth 

 

 

 

Fasta bränslen 

500 kWth–1 

MWth 

Nya anläggning-
ar  

Befintliga an-

läggningar 

 
Nya anläggning-
ar  

Befintliga an-

läggningar  

 

 

                   50 

 

                   150 

 

 

                       50 

 

                    150 

 

Anm.: Referensinnehåll för O2: trä, annan fast bio-
massa och torv: 13 %; stenkol, brunkol och andra fos-
sila 
fasta bränslen: 6 %. 

 

 
Note: O2 reference content: 13%.  
(ii) Emissions from existing residential com-
bustion stoves and boilers can be reduced by 
the following primary measures:  
(aa) public information and awareness-
raising programmes regarding:  
 

• The proper operation of stoves and-
boilers;  

• The use of untreated wood only;  

• The correct seasoning of wood for 
moisture content.  

 
(bb) establishing a programme to promote 
the replacement of the oldest existing boilers 
and stoves by modern appliances; or  
(cc) establishing an obligation to exchange or 
retrofit old appliances.  
 

(b) Non-residential combustion installa-
tions with a rated thermal input 100 kWth–1 
MWth: 

 
 

Table 13  
 
Recommended limit values for dust 
emissions released from boilers and 
process heaters with a rated thermal in-
put of 100 kWth–1 MWth. 
                                                                      Dust (mg/m³)  
Solid fuels 100–
500 kWth  
 
Solid fuels 500 
kWth–1 MWth  

New installations 

 

Existing installa-

tions 

New installations 

50 

Existing installa-

tions 

 

 
Note: O2 reference content: wood, other solid biomass and 
peat: 13%; coal, lignite and other fossil solid fuels: 6%.  
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c) Förbränningsanläggningar med en tillförd nominell 
effekt på över 1– 
50 MWth: 

Tabell 14 
 
Rekommenderade gränsvärden för stoftut-
släpp från värmepannor och förbränning i 
processer inom industrin med en tillförd ef-
fekt på 1–50 MWth. 

                                                                 Stoft (mg/m³)
Fasta bränslen > 

1–5 MWth 

 

 

 

Fasta bränslen > 

5–50 MWth 

 

 

 

Flytande bräns-

len > 1–5 MWth 

 

Flytande bräns-

len > 5–50 

MWth 

Flytande bräns-

len > 5–50 

MWth 

 

Nya anläggning-
ar  

Befintliga an-

läggningar 

 
Nya anläggning-
ar  

Befintliga an-

läggningar 

 
Nya anläggning-
ar  

Befintliga an-

läggningar 

 
Nya anläggning-
ar  

Befintliga an-

läggningar 

 

20 

 

50 

 

 

20 

 

30 

 

 

20 

 

 

 

 

30 

Anm.: Referensinnehåll för O2: Trä, annan fast bio-
massa och torv: 11 %; stenkol, brunkol och andra 
fossila fasta bränslen: 6 %; flytande bränslen, inklusive 
flytande biobränslen: 3 %. 
 

B. Kanada 
 
17. Gränsvärdena för begränsning av utsläpp av partik-
lar kommer att fastställas 
för stationära källor, i förekommande fall med hänsyn 
till information om tillgänglig 
begränsningsteknik, gränsvärden som tillämpas i andra 
jurisdiktioner, och de dokument 
som anges i leden a–h: Gränsvärden får uttryckas som 
PM eller TPM. Med TPM avses i 
detta sammanhang alla partiklar med en aerodynamisk 
diameter på mindre än 100 μm: 

a) Secondary Lead Smelter Release Regulations, 
SOR/91-155. 

b) Environmental Code of Practice for Base Metals 

 

(c) Combustion installations with a rated thermal input > 1–

50 MWth: 
 

Table 14  
 
Recommended limit values for dust 
emissions released from boilers and 
process heaters with a rated thermal 
input of 1 MWth–50 MWth 

                                                                Dust (mg/m³)             
Solid fuels > 
1–5 MWth  
 
 
 
Solid fuels > 
5–50 MWth  
 
 
 
Liquid fuels > 
1–5 MWth  
 
 
 

Liquid fuels 
>5-50 MWth  

New installations 

 

Existing installa-

tions 

 

New installations 

 

Existing installa-

tions 

 

New installations 

 

Existing installa-

tions 

 

New installations 

 

Existing installa-

tions 

 
Note: O2 reference content: Wood, other solid biomass and 

peat: 11%; Coal, lignite and other fossil solid fuels: 6%; Liq-

uid fuels, including liquid biofuels: 3%. 

 
 

B. Canada  
 
17. Limit values for controlling emissions of PM will 
be determined for stationary sources, as appropriate, 
taking into account information on available control 
technologies, limit values applied in other jurisdictions 
and the documents listed in subparagraphs (a) to (h) be-
low. Limit values may be expressed in terms of PM or 
TPM. TPM in this context means any PM with an aer-
odynamic diameter of less than 100 μm:  
 
 
(a) Secondary Lead Smelter Release Regulations, 
SOR/91-155;  
124



71/2019  
 

124

Smelters and Refineries. 
c) New Source Emission Guidelines for Thermal 

Electricity Generation. 
d) Environmental Code of Practice for Integrated 

Steel Mills (EPS 1/MM/7). 
e) Environmental Code of Practice for Non-

Integrated Steel Mills 
(EPS 1/MM/8). 
f) Emission Guidelines for Cement Kilns, PN 1284. 
g) Joint Initial Actions to Reduce Pollutant Emis-

sions that Contribute to 
Particulate Matter and Ground-level Ozone. 
h) Performance testing of solid-fuel-burning heating 

appliances, Canadian 
Standards Association, B415, 1–10. 

 

C. Förenta staterna 
 
18. Gränsvärdena för begränsning av utsläpp av partiklar från 

stationära källor inom följande kategorier av stationära källor, 

och de källor som de avser, anges i följande dokument: 

 

a) Steel Plants: Electric Arc Furnaces – 40 C.F.R. Part 60, 

Subpart AA and 

Subpart AAa. 

b) Small Municipal Waste Combustors – 40 C.F.R. Part 60, 

Subpart AAAA. 

c) Kraft Pulp Mills – 40 C.F.R. Part 60, Subpart BB. 

d) Glass Manufacturing – 40 C.F.R. Part 60, Subpart CC. 

e) Electric Utility Steam Generating Units – 40 C.F.R. Part 60, 

Subpart D and 

Subpart Da. 

f) Industrial-Commercial-Institutional Steam Generating Units 

– 40 C.F.R. Part 60, Subpart Db and Subpart Dc. 

g) Grain Elevators – 40 C.F.R. Part 60, Subpart DD. 

h) Municipal Waste Incinerators – 40 C.F.R. Part 60, Subpart 

E, Subpart Ea 

and Subpart Eb. 

i) Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators – 40 C.F.R. 

Part 60, 

Subpart Ec. 

j) Portland Cement – 40 C.F.R. Part 60, Subpart F. 

k) Lime Manufacturing – 40 C.F.R. Part 60, Subpart HH. 

l) Hot Mix Asphalt Facilities – 40 C.F.R. Part 60, Subpart I. 

m) Stationary Internal Combustion Engines: Compression Ig-

nition – 40 C.F.R. 

Part 60, Subpart IIII. 

n) Petroleum Refineries – 40 C.F.R. Part 60, Subpart J and 

Subpart Ja. 

o) Secondary Lead Smelters – 40 C.F.R. Part 60, Subpart L. 

p) Metallic Minerals Processing – 40 C.F.R. Part 60, Subpart 

LL. 

q) Secondary Brass and Bronze – 40 C.F.R. Part 60, Subpart 

(b) Environmental Code of Practice for Base Metals 
Smelters and Refineries;  
(c) New Source Emission Guidelines for Thermal Elec-
tricity Generation;  
(d) Environmental Code of Practice for Integrated Steel 
Mills (EPS 1/MM/7);  
(e) Environmental Code of Practice for Non-Integrated 
Steel Mills (EPS 1/MM/8);  
(f) Emission Guidelines for Cement Kilns. PN 1284;  
(g) Joint Initial Actions to Reduce Pollutant Emissions 
that Contribute to Particulate Matter and Ground-level 
Ozone; and  
(h) Performance testing of solid-fuel-burning heating 
appliances, Canadian Standards Association, B415. 1-
10.  
 
 

C. United States of America  
 

18. Limit values for controlling emissions of PM from sta-

tionary sources in the following stationary source categories, 

and the sources to which they apply, are specified in the fol-

lowing documents: 
(a) Steel Plants: Electric Arc Furnaces — 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart AA and Subpart AAa;  
 
(b) Small Municipal Waste Combustors — 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart AAAA;  
 
(c) Kraft Pulp Mills — 40 C.F.R. Part 60, Subpart BB;  
(d) Glass Manufacturing — 40 C.F.R. Part 60, Subpart CC;  
(e) Electric Utility Steam Generating Units — 40 C.F.R. Part 
60, Subpart D and Subpart Da;  
 
(f) Industrial-Commercial-Institutional Steam Generating 
Units — 40 C.F.R. Part 60, Subpart Db and Subpart Dc;  
 
(g) Grain Elevators — 40 C.F.R. Part 60, Subpart DD;  
(h) Municipal Waste Incinerators — 40 C.F.R. Part 60, Sub-
part E, Subpart Ea and Subpart Eb;  
 
(i) Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators — 40 
C.F.R. Part 60, Subpart Ec;  
 
 
(j) Portland Cement — 40 C.F.R. Part 60, Subpart F;  
(k) Lime Manufacturing — 40 C.F.R. Part 60, Subpart HH;  
(l) Hot Mix Asphalt Facilities — 40 C.F.R. Part 60, Subpart I;  
 
(m) Stationary Internal Combustion Engines: Compression Ig-
nition — 40 C.F.R. Part 60, Subpart IIII;  
 
(n) Petroleum Refineries — 40 C.F.R. Part 60, Subpart J and 
Subpart Ja;  
 
(o) Secondary Lead Smelters — 40 C.F.R. Part 60, Subpart L;  
 
(p) Metallic Minerals Processing — 40 C.F.R. Part 60, Sub-
part LL;  
(q) Secondary Brass and Bronze — 40 C.F.R. Part 60, Subpart 
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M. 

r) Basic Oxygen Process Furnaces – 40 C.F.R. Part 60, Sub-

part N. 

s) Basic Process Steelmaking Facilities – 40 C.F.R. Part 60, 

Subpart Na. 

t) Phosphate Rock Processing – 40 C.F.R. Part 60, Subpart 

NN. 

u) Sewage Treatment Plant Incineration – 40 C.F.R. Part 60, 

Subpart O. 

v) Nonmetallic Minerals Processing Plants – 40 C.F.R. Part 

60, Subpart OOO. 

w) Primary Copper Smelters – 40 C.F.R. Part 60, Subpart P. 

x) Ammonium Sulfate Manufacturing – 40 C.F.R. Part 60, 

Subpart PP. 

y) Wool Fiberglass Insulation – 40 C.F.R. Part 60, Subpart 

PPP. 

z) Primary Zinc Smelters – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Q. 

aa) Primary Lead Smelters – 40 C.F.R. Part 60, Subpart R. 

bb) Primary Aluminum reduction plants – 40 C.F.R. Part 60, 

Subpart S. 

cc) Phosphate Fertilizer Production – 40 C.F.R. Part 60, Sub-

parts T, U, V, W, X. 

dd) Asphalt Processing and Asphalt Roofing Manufacturing – 

40 C.F.R. Part 60, Subpart UU. 

ee) Calciners and Dryers in Mineral Industries – 40 C.F.R. 

Part 60, Subpart UUU. 

ff) Coal Preparation Plants – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Y. 

gg) Ferroalloy Production Facilities – 40 C.F.R. Part 60, Sub-

part Z. 

hh) Residential Wood Heaters – 40 C.F.R. Part 60, Subpart 

AAA. 

ii) Small Municipal Waste Combustors (after 11/30/1999) – 

40 C.F.R. Part 60, Subpart AAAA. 

jj) Small Municipal Waste Combustors (before 11/30/1999) – 

40 C.F.R. Part 60, Subpart BBBB. 

kk) Other Solid Waste Incineration Units (after 12/9/2004) – 

40 C.F.R. Part 60, Subpart EEEE. 

ll) Other Solid Waste Incineration Units (before 12/9/2004) – 

40 C.F.R. Part 60, Subpart FFFF. 

mm) Stationary Compression Ignition Internal Combustion 

Engines – 

40 C.F.R. Part 60, Subpart IIII. 

nn) Lead Acid BatteryManufacturing Plants – 40 C.F.R. Part 

60, Subpart KK. 

19. Gränsvärdena för begränsning av utsläpp av partiklar från 

källor som omfattas av 

nationella utsläppsnormer för farliga luftföroreningar: 

a) Coke oven batteries – 40 C.F.R. Part 63, Subpart L. 

b) Chrome Electroplating (major and Area sources) – 40 

C.F.R. Part 63, Subpart N. 

c) Secondary lead smelters – 40 C.F.R. Part 63, Subpart X. 

d) Phosphoric Acid Manufacturing Plants – 40 C.F.R. Part 63, 

Subpart AA. 

M;  
(r) Basic Oxygen Process Furnaces — 40 C.F.R. Part 60, Sub-
part N;  
 
(s) Basic Process Steelmaking Facilities — 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart Na;  
(t) Phosphate Rock Processing — 40 C.F.R. Part 60, Subpart 
NN;  
(u) Sewage Treatment Plant Incineration — 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart O;  
(v) Nonmetallic Minerals Processing Plants — 40 C.F.R. Part 
60, Subpart OOO;  
 
(w) Primary Copper Smelters — 40 C.F.R. Part 60, Subpart P;  
(x) Ammonium Sulfate Manufacturing — 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart PP;  
 
(y) Wool Fiberglass Insulation — 40 C.F.R. Part 60, Subpart 
PPP;  
(z) Primary Zinc Smelters — 40 C.F.R. Part 60, Subpart Q;  
(aa) Primary Lead Smelters — 40 C.F.R. Part 60, Subpart R;  
 
(bb) Primary Aluminum reduction plants — 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart S;  

(cc) Phosphate Fertilizer Production — 40 C.F.R. Part 60, 

Subparts T, U, V, W, X; 
(dd) Asphalt Processing and Asphalt Roofing Manufacturing 
— 40 C.F.R. Part 60, Subpart UU;  
(ee) Calciners and Dryers in Mineral Industries — 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart UUU;  
 
(ff) Coal Preparation Plants — 40 C.F.R. Part 60, Subpart Y;  
(gg) Ferroalloy Production Facilities — 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart Z;  
 
(hh) Residential Wood Heaters — 40 C.F.R. Part 60, Subpart 
AAA;  
(ii) Small Municipal Waste Combustors (after 11/30/1999) — 
40 C.F.R. Part 60, Subpart AAAA;  
(jj) Small Municipal Waste Combustors (before 11/30/1999) 
— 40 C.F.R. Part 60, Subpart BBBB;  
 
(kk) Other Solid Waste Incineration Units (after 12/9/2004) — 
40 C.F.R. Part 60, Subpart EEEE;  
 
(ll) Other Solid Waste Incineration Units (before 12/9/2004) 
— 40 C.F.R. Part 60, Subpart FFFF;  
(mm) Stationary Compression Ignition Internal Combustion 
Engines — 40 C.F.R. Part 60, Subpart IIII; and  
 
(nn) Lead Acid BatteryManufacturing Plants — 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart KK.  
 
19. Limit values for controlling emissions of PM from sources 
subject to National Emission Standards for Hazardous Air Pol-
lutants:  
 
(a) Coke oven batteries — 40 C.F.R. Part 63, Subpart L;  
(b) Chrome Electroplating (major and Area sources) – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart N;  
(c) Secondary lead smelters — 40 C.F.R. Part 63, Subpart X;  
(d) Phosphoric Acid Manufacturing Plants — 40 C.F.R. Part 
63, Subpart AA;  
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e) Phosphate Fertilizers Production Plants – 40 C.F.R. Part 63, 

Subpart BB. 

f) Magnetic Tape Manufacturing – 40 C.F.R. Part 63, Subpart 

EE. 

g) Primary Aluminum – 40 C.F.R. Part 63, Subpart L. 

h) Pulp and paper II (combustion) – 40 C.F.R. Part 63, Sub-

part MM. 

i) Mineral wool manufacturing – 40 C.F.R. Part 63, Subpart 

DDD. 

j) Hazardous waste combustors – 40 C.F.R. Part 63, Subpart 

EEE. 

k) Portland cement manufacturing – 40 C.F.R. Part 63, Sub-

part LLL. 

l) Wool fiberglass manufacturing – 40 C.F.R. Part 63, Subpart 

NNN. 

m) Primary copper – 40 C.F.R. Part 63, Subpart QQQ. 

n) Secondary aluminum – 40 C.F.R. Part 63, Subpart RRR. 

o) Primary lead smelting – 40 C.F.R. Part 63, Subpart TTT. 

p) Petroleum refineries – 40 C.F.R. Part 63, Subpart UUU. 

 

q) Ferroalloys production – 40 C.F.R. Part 63, Subpart XXX. 

 

r) Lime manufacturing – 40 C.F.R. Part 63, Subpart AAAAA. 

 

s) Coke Ovens: Pushing, Quenching, and Battery Stacks – 40 

C.F.R. Part 63, Subpart CCCCC. 

t) Iron and steel foundries – 40 C.F.R. Part 63, Subpart 

EEEEE. 

u) Integrated iron and steel manufacturing – 40 C.F.R. Part 63, 

Subpart FFFFF. 

v) Site remediation – 40 C.F.R. Part 63, Subpart GGGGG. 

w) Miscellaneous coating manufacturing – 40 C.F.R. Part 63, 

Subpart HHHHH. 

x) Asphalt Processing and Roofing Manufacturing – 40 C.F.R. 

Part 63, Subpart LLLLL. 

y) Taconite Iron Ore Processing – 40 C.F.R. Part 63, Subpart 

RRRRR. 

z) Refractory products manufacturing – 40 C.F.R. Part 63, 

Subpart SSSSS. 

aa) Primary magnesium refining – 40 C.F.R. Part 63, Subpart 

TTTTT. 

bb) Electric Arc Furnace Steelmaking Facilities – 40 C.F.R. 

Part 63, Subpart YYYYY. 

cc) Iron and steel foundries – 40 C.F.R. Part 63, Subpart 

ZZZZZ. 

dd) Primary Copper Smelting Area Sources – 40 C.F.R. Part 

63, 

Subpart EEEEEE. 

ee) Secondary Copper Smelting Area Sources – 40 C.F.R. Part 

63, Subpart FFFFFF. 

ff) Primary Nonferrous Metals Area Sources: Zinc, Cadmium, 

and Beryllium 

– 40 C.F.R. Part 63, Subpart GGGGGG. 

(e) Phosphate Fertilizers Production Plants — 40 C.F.R. Part 
63, Subpart BB;  
 
(f) Magnetic Tape Manufacturing — 40 C.F.R. Part 63, Sub-
part EE;  
(g) Primary Aluminum— 40 C.F.R. Part 63, Subpart L;  
(h) Pulp and paper II (combustion) — 40 C.F.R. Part 63, Sub-
part MM;  
(i) Mineral wool manufacturing — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
DDD;  
 
(j) Hazardous waste combustors — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
EEE;  
(k) Portland cement manufacturing — 40 C.F.R. Part 63, Sub-
part LLL;  
(l) Wool fiberglass manufacturing — 40 C.F.R. Part 63, Sub-
part NNN;  
 
(m) Primary copper — 40 C.F.R. Part 63, Subpart QQQ;  
(n) Secondary aluminum — 40 C.F.R. Part 63, Subpart RRR;  
 
(o) Primary lead smelting — 40 C.F.R. Part 63, Subpart TTT;  

(p) Petroleum refineries — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 

UUU; 
(q) Ferroalloys production — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
XXX;  
(r) Lime manufacturing — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
AAAAA;  
(s) Coke Ovens: Pushing, Quenching, and Battery Stacks — 
40 C.F.R. Part 63, Subpart CCCCC;  
(t) Iron and steel foundries — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
EEEEE;  
 
(u) Integrated iron and steel manufacturing — 40 C.F.R. Part 
63, Subpart FFFFF;  
 
(v) Site remediation — 40 C.F.R. Part 63, Subpart GGGGG;  
(w) Miscellaneous coating manufacturing — 40 C.F.R. Part 
63, Subpart HHHHH;  
 
(x) Asphalt Processing and Roofing Manufacturing — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart LLLLL; 
(y) Taconite Iron Ore Processing — 40 C.F.R. Part 63, Sub-
part RRRRR;  
(z) Refractory products manufacturing — 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart SSSSS;  
(aa) Primary magnesium refining — 40 C.F.R. Part 63, Sub-
part TTTTT;  
 
(bb) Electric Arc Furnace Steelmaking Facilities — 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart YYYYY;  
(cc) Iron and steel foundries — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
ZZZZZ;  
 
(dd) Primary Copper Smelting Area Sources — 40 C.F.R. Part 
63, Subpart EEEEEE;  
 
(ee) Secondary Copper Smelting Area Sources — 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart FFFFFF;  
 
(ff) Primary Nonferrous Metals Area Sources: Zinc, Cadmi-
um, and Beryllium — 40 C.F.R. Part 63, Subpart GGGGGG;  
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gg) Lead Acid Battery Manufacturing (Area sources) – 40 

C.F.R. Part 63, Subpart PPPPPP. 

hh) Glass manufacturing (area sources) – 40 C.F.R. Part 63, 

Subpart SSSSSS 
ii) Secondary Nonferrous Metal Smelter (Area 
Sources) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart TTTTTT. 
jj) Chemical Manufacturing (Area Sources) – 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart VVVVVV. 
kk) Plating and Polishing Operations (Area sources) – 
40 C.F.R. Part 63, Subpart WWWWWW. 
ll) Area Source Standards for Nine Metal Fabrication 
and Finishing Source Categories – 40 C.F.R.Part 63, 
Subpart XXXXXX. 
mm) Ferroalloys Production (Area Sources) – 40 
C.F.R. Part 63, Subpart YYYYYY. 
nn) Aluminum, Copper, and Nonferrous Foundries 
(Area Sources) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart ZZZZZZ. 
oo) Asphalt Processing and Roofing Manufacturing 
(Area Sources) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
AAAAAAA. 
pp) Chemical Preparation (Area Sources) – 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart BBBBBBB. 
qq) Paints and Allied Products Manufacturing (Area 
Sources) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart CCCCCCC. 
rr) Prepared animal feeds manufacturing (Area 
Sources) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart DDDDDDD. 
ss) Gold Mine Ore Processing and Production (Area 
Sources) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEEEEEE. 
 
X. Bilaga XI 
 
En ny bilaga med följande lydelse ska läggas till som 
bilaga XI: 
 
Bilaga XI 
Gränsvärden för halt av flyktiga organiska före-
ningar 
i produkter 
1. Avsnitt A gäller andra parter än Kanada och Förenta 
staterna, avsnitt B gäller Kanada 
och avsnitt C gäller Förenta staterna. 
A. Parter utom Kanada och Förenta staterna 
2. I detta avsnitt behandlas begränsning av utsläpp av 
flyktiga organiska föreningar 
(VOC) förorsakade av användning av organiska lös-
ningsmedel i vissa målarfärger och 
lacker samt produkter för fordonsreparationslackering. 
3. I avsnitt A i denna bilaga gäller följande definitioner: 
a) ämnen: kemiska grundämnen och deras föreningar, i 
naturligt tillstånd eller 
industriframställda, oavsett om de föreligger i fast eller 
flytande form eller i gasform. 
 
b) blandning: blandningar eller lösningar som består av 
två eller flera ämnen. 
 
c) organisk förening: förening som innehåller åt-

(gg) Lead Acid Battery Manufacturing (Area sources) — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart PPPPPP;  
 
(hh) Glass manufacturing (area sources) — 40 C.F.R. Part 63, 
Subpart SSSSSS;  
(ii) Secondary Nonferrous Metal Smelter (Area Sources) — 
40 C.F.R. Part 63, Subpart TTTTTT;  
(jj) Chemical Manufacturing (Area Sources) — 40 C.F.R. Part 
63, Subpart VVVVVV;  
(kk) Plating and Polishing Operations (Area sources) — 40 
C.F.R. Part 63, Subpart WWWWWW;  
 
(ll) Area Source Standards for Nine Metal Fabrication and 
Finishing Source Categories — 40 C.F.R.Part 63, Subpart 
XXXXXX;  
(mm) Ferroalloys Production (Area Sources) — 40 C.F.R. 
Part 63, Subpart YYYYYY;  

(nn) Aluminum, Copper, and Nonferrous Foundries (Area 

Sources) — 40 C.F.R. Part 63, Subpart ZZZZZZ; 
(oo) Asphalt Processing and Roofing Manufacturing (Area 
Sources) — 40 C.F.R. Part 63, Subpart AAAAAAA;  
 
 
(pp) Chemical Preparation (Area Sources) — 40 C.F.R. Part 
63, Subpart BBBBBBB;  
(qq) Paints and Allied Products Manufacturing (Area Sources) 
— 40 C.F.R. Part 63, Subpart CCCCCCC;  
(rr) Prepared animal feeds manufacturing (Area Sources) — 
40 C.F.R. Part 63, Subpart DDDDDDD; and  

(ss) Gold Mine Ore Processing and Production (Area 

Sources) — 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEEEEEE. 

 
X. Annex XI  
 
A new annex XI is added as follows:  
 
Annex XI 
 Limit values for volatile organic compounds con-
tent of products  
 
1. Section A applies to Parties other than Canada and 
the United States of America, section B applies to Can-
ada and section C applies to the United States of Amer-
ica.  
A. Parties other than Canada and the United States 
of America  
2. This section concerns the limitation of emissions of 
volatile organic compounds (VOCs) due to the use of 
organic solvents in certain paints and varnishes and ve-
hicle refinishing products.  
3. For the purpose of section A of the present annex, 
the following general definitions shall apply:  
(a) “Substances” means any chemical element and its 
compounds, as they occur in the natural state or as pro-
duced by industry, whether in solid or liquid or gaseous 
form;  
(b) “Mixture” means mixtures or solutions composed 
of two or more substances;  
(c) “Organic compound” means any compound con-
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minstone grundämnet kol och 
ett eller flera av ämnena väte, syre, svavel, fosfor, kisel, 
kväve eller en halogen, med 
undantag av koloxider och oorganiska karbonater och 
bikarbonater. 
d) flyktig organisk förening (VOC): organisk förening 
vars begynnelsekokpunkt 
är högst 250 °C, mätt vid ett standardtryck på 101,3 
kPa. 
e) VOC-halt: mängden VOC uttryckt i gram/liter (g/l) i 
formuleringen av 
produkten i den form den har när den är färdig att an-
vändas. Den mängd VOC i en viss 
produkt som reagerar kemiskt under torkning, så att 
den blir en del av beläggningen, ska 
inte anses ingå i VOC-halten. 
f) organiskt lösningsmedel: flyktig organisk förening 
som används ensam eller 
tillsammans med andra ämnen för att lösa upp eller för-
tunna råvaror, produkter eller 
avfallsprodukter, eller används som rengöringsmedel 
för att lösa upp föroreningar, eller 
som dispergeringsmedel, eller för att reglera viskosite-
ten eller ytspänningen, eller som 
mjukningsmedel eller konserveringsmedel. 
g) beläggning: alla blandningar, inklusive alla de orga-
niska lösningsmedel eller 
de blandningar som innehåller organiska lösningsmedel 
som är nödvändiga för att den 
ska kunna anbringas på rätt sätt, som används för att 
bilda ett skikt med dekorativ, 
skyddande eller annan funktionell effekt på en yta. 
h) skikt: ett heltäckande lager som erhålls genom en el-
ler flera appliceringar på 
ett underlag. 
i) vattenburen beläggning: beläggningar vars viskositet 
regleras genom 
användning av vatten. 
j) lösningsmedelsburen beläggning: beläggningar vars 
viskositet regleras 
genom användning av organiska lösningsmedel. 
k) utsläppande på marknaden: tillhandahållande till 
tredje part, mot betalning 
eller kostnadsfritt. Införsel till parternas tullområde ska 
i denna bilaga anses utgöra 
utsläppande på marknaden. 
4. Med färger och lacker avses produkter som förteck-
nas i nedanstående 
underkategorier, med undantag för aerosoler. De är be-
läggningar som i dekorativt, 
funktionellt och skyddande syfte appliceras på byggna-
der, deras utsmyckningar och 
fasta inredning samt tillhörande strukturer. 
a) matt färg för väggar och tak inomhus: färger av-
sedda att appliceras på 
väggar och tak inomhus med en glans på < 25 vid 60 
°C. 

taining at least the element carbon and one or more of 
hydrogen, oxygen, sulphur, phosphorus, silicon, nitro-
gen, or a halogen, with the exception of carbon oxides 
and inorganic carbonates and bicarbonates;  
 
(d) “Volatile organic compound (VOC)” means any organic 

compound having an initial boiling point less than or equal to 

250° C measured at a standard pressure of 101.3 kPa;  

 

(e) “VOC content” means the mass of VOCs, expressed in 

grams/litre (g/l), in the formulation of the product in its ready 

to use condition. The mass of VOCs in a given product which 

react chemically during drying to form part of the coating 

shall not be considered part of the VOC content; 

 
(f) “Organic solvent” means any VOC which is used 
alone or in combination with other agents to dissolve or 
dilute raw materials, products, or waste materials, or is 
used as a cleaning agent to dissolve contaminants, or as 
a dispersion medium, or as a viscosity adjuster, or as a 
surface tension adjuster, or as a plasticiser, or as a pre-
servative;  
 
 
(g) “Coating” means any mixture, including all the or-
ganic solvents or mixtures containing organic solvents 
necessary for its proper application, which is used to 
provide a film with decorative, protective or other func-
tional effect on a surface;  
 
 
(h) “Film” means a continuous layer resulting from the 
application of one or more coats to a substrate;  
 
(i) “Water-borne coatings (WB)” means coatings the 
viscosity of which is adjusted by the use of water;  
 
 
(j) “Solvent-borne coatings (SB)” means coatings the 
viscosity of which is adjusted by the use of organic 
solvent;  
(k) “Placing on the market” means making available to 
third parties, whether in exchange for payment or not. 
Importation into the Parties customs territory shall be 
deemed to be placing on the market for the purposes of 
this annex.  
4. “Paints and varnishes” means products listed in the 
subcategories below, excluding aerosols. They are 
coatings applied to buildings, their trim and fitting, and 
associated structures for decorative, functional and pro-
tective purpose:  
 
(a) “Matt coatings for interior walls and ceilings” 
means coatings designed for application to indoor walls 
and ceilings with a gloss ˂ 25 @ 60 degrees;  
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b) blank färg för väggar och tak inomhus: färger av-
sedda att appliceras på 
väggar och tak inomhus med en glans på > 25 vid 60 
°C. 
c) färg för ytor av mineraliskt material utomhus: färger 
avsedda att appliceras 
på murverk, tegel- eller putsytor utomhus. 
d) färg för trä, metall eller plast inomhus/utomhus: fär-
ger som är avsedda att 
appliceras på utsmyckningar och beklädnad och som 
ger ett täckande skikt. Dessa färger 
är avsedda för underlag antingen av trä, metall eller 
plast. Denna underkategori omfattar 
grund- och mellanstrykningsfärger. 
e) klarlack, lasyr och trälasyr för trä, metall och plast 
inomhus/utomhus: färger 
som är avsedda att appliceras på utsmyckningar och 
som ger ett transparent eller 
halvtransparent skikt för dekoration och skydd av trä, 
metall och plast. Denna 
underkategori inbegriper täcklasyr. Med täcklasyr av-
ses en färg som ger ett täckande 
skikt för dekoration och skydd av trä mot väderpåver-
kan, enligt definitionen i EN 927-1 
i den halvstabila kategorin. 
f) lasyr, olja eller bets i tunt skikt: lasyr som i enlighet 
med EN 927-1:1996 har 
en genomsnittlig skikttjocklek på mindre än 5 μm vid 
tester enligt metod 5A i ISO 
2808: 1997. 
g) isolerande grundfärg: färg med isolerande och/eller 
blockerande egenskaper 
avsedd att användas på trä eller väggar och innertak. 
h) bindande grundfärg: färg som är avsedd att binda 
lösa underlagspartiklar 
eller som är vattenavvisande och/eller avsedd att 
skydda trä mot blånad. 
i) enkomponentfärg: funktionell färg baserad på ett 
filmbildande material. 
Denna är avsedd för applikationer som kräver särskilda 
egenskaper, som grundfärg och 
täckskikt för plast, grundfärg för järn, grundfärg för re-
aktiv metall, till exempel zink och 
aluminium, rostskyddsfärg, golvbeläggningar, inklu-
sive för trä- och cementgolv, 
graffitiskydd och flamskydd, samt färg som måste upp-
fylla hygienkrav inom 
livsmedelsindustrin och hälso- och sjukvården. 
j) tvåkomponentfärg: funktionell färg med samma an-
vändningsområde som 
enkomponentfärg, till vilken ytterligare en komponent 
(t.ex. tertiära aminer) tillsätts 
före appliceringen. 
k) flerfärgande färg: färg som är avsedd att ge en 
tvåtons- eller flerfärgseffekt 
direkt vid den första appliceringen. 
l) färg med dekorativ effekt: färg som är avsedd att 

(b) “Glossy coatings for interior walls and ceilings” 
means coatings designed for application to indoor walls 
and ceilings with a gloss > 25 @ 60 degrees;  
 
(c) “Coatings for exterior walls of mineral substrate” 
means coatings designed for application to outdoor 
walls of masonry, brick or stucco;  
(d) “Interior/exterior trim and cladding paints for wood, 
metal or plastic” means coatings designed for applica-
tion to trim and cladding which produce an opaque 
film. These coatings are designed for either a wood, 
metal or a plastic substrate. This subcategory includes 
undercoats and intermediate coatings;  
 
(e) “Interior/exterior trim varnishes and wood stains” 
means coatings designed for application to trim which 
produce a transparent or semi-transparent film for dec-
oration and protection of wood, metal and plastics. This 
subcategory includes opaque wood stains. Opaque 
wood stains means coatings producing an opaque film 
for the decoration and protection of wood, against 
weathering, as defined in EN 927-1, within the semi-
stable category;  
 
 
(f) “Minimal build wood stains” means wood stains 
which, in accordance with EN 927-1:1996, have a 
mean thickness of less than 5μm when tested according 
to ISO 2808: 1997, method 5A;  
 

(g) “Primers” means coatings with sealing and/or blocking 

properties designed for use on wood or walls and ceilings;  
 

(h) “Binding primers” means coatings designed to sta-
bilize loose substrate particles or impart hydrophobic 
properties and/or to protect wood against blue stain;  
 
(i) “One-pack performance coatings” means perfor-
mance coatings based on film-forming material. They 
are designed for applications requiring a special per-
formance, such as primer and topcoats for plastics, 
primer coat for ferrous substrates, primer coat for reac-
tive metals such as zinc and aluminium, anticorrosion 
finishes, floor coatings, including for wood and cement 
floors, graffiti resistance, flame retardant, and hygiene 
standards in the food or drink industry or health ser-
vices;  
 
(j) “Two-pack performance coatings” means coatings 
with the same use as one-performance coatings, but 
with a second component (e.g., tertiary amines) added 
prior to application;  
 
(k) “Multicoloured coatings” means coatings designed 
to give a two-tone or multiple-colour effect, directly 
from the primary application;  
(l) “Decorative effect coatings” means coatings de-
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åstadkomma särskilda 
estetiska effekter på särskilt förbehandlade och förmå-
lade eller grundmålade underlag 
och som sedan behandlas med olika verktyg under 
torktiden. 
5. Med produkter för fordonsreparationslackering av-
ses produkter som förtecknas i 
underkategorierna nedan. De används för lackering av 
vägfordon eller delar av dessa i 
samband med reparation, underhåll eller dekoration och 
som sker utanför 
tillverkningsanläggningar. I detta sammanhang avses 
med fordon ett motorfordon som 
är avsett att användas på väg, oavsett om det är färdig-
byggt eller ej, med minst fyra hjul 
och konstruerat för en maxhastighet över 25 km/h samt 
släpvagnar till sådana fordon, 
med undantag av spårbundna fordon, jordbruks- och 
skogsbrukstraktorer samt samtliga 
rörliga motorredskap. 
a) förbehandling och rengöring: produkter avsedda att 
appliceras, antingen 
mekaniskt eller kemiskt, för att avlägsna gamla lacker 
och rost eller för att möjliggöra 
ny lackering: 
i) förbehandlingsprodukter: medel för tvättpistol (en 
produkt avsedd för 
rengöring av sprutpistol eller annan utrustning), färg-
borttagare, avfettningsmedel 
(bland annat antistatmedel för plastdetaljer) och sili-
konborttagare. 
ii) förtvättmedel: rengöringsprodukt avsedd för att av-
lägsna ytföroreningar 
under förbehandlingen före applicering av täckmaterial. 
 
b) spackelmassa: trögflytande produkter som är av-
sedda att appliceras för att 
fylla djupa ytskador innan surfacer/spackelfärg applice-
ras. 
c) grundfärg: lacker avsedda att appliceras på ren me-
tall eller befintliga ytskikt 
för att ge korrosionsskydd före appliceringen av en 
grundfärgssurfacer. 
i) surfacer/spackelfärg: lacker avsedda att appliceras 
före appliceringen av 
topplack för att ge korrosionsmotstånd, säkra topplack-
ens vidhäftning och för att 
främja en enhetlig ytfinish genom ifyllnad av mindre 
ytdefekter. 
ii) allmänna metallgrundfärger: lacker avsedda att ap-
pliceras som grundfärg, 
såsom vidhäftningsförbättrande medel, tätningsmedel, 
surfacer, 
mellanstrykningsfärg, plastgrundfärg, vått på vått, 
”non-sand”-spackel samt 
sprutspackel. 
iii) etsgrundfärg: lacker som innehåller minst 0,5 vikt-

signed to give special aesthetic effects over specially 
prepared pre-painted substrates or base coats and sub-
sequently treated with various tools during the drying 
period.  
 
5. “Vehicle refinishing products” means products listed 
in the subcategories below. They are used for the coat-
ing of road vehicles, or part of them, carried out as part 
of vehicle repair, conservation or decoration outside of 
manufacturing installations. In this respect, “road vehi-
cle” means any motor vehicle intended for use on the 
road, being complete or incomplete, having at least 
four wheels and a maximum design speed exceeding 25 
km/h, and its trailers, with the exception of vehicles 
which run on rails and of agricultural and forestry trac-
tors and all mobile machinery:  
 
 
 
 
(a) “Preparatory and cleaning” means products de-
signed to remove old coatings and rust, either mechani-
cally or chemically, or to provide a key for new coat-
ings:  
 
(i) Preparatory products include gunwash (a product 
designed for cleaning spray-guns and other equipment), 
paint strippers, degreasers (including anti-static types 
for plastic) and silicone removers;  
 
 
(ii) “Pre-cleaner” means a cleaning product designed 
for the removal of surface contamination during prepa-
ration for and prior to the application of coating materi-
als.  
(b) “Bodyfiller/stopper” means heavy-bodied com-
pounds designed to be applied to fill deep surface im-
perfections prior to the application of the surfacer/filler;  
(c) “Primer” means any coating that is designed for ap-
plication to bare metal or existing finishes to provide 
corrosion protection prior to application of a primer 
surfacer:  
 

(i) “Surfacer/filler” means a coating designed for applica-

tion immediately prior to the application of topcoat for the 

purpose of corrosion resistance, to ensure adhesion of the top-

coat, and to promote the formation of a uniform surface finish 

by filling in minor surface imperfections; 

 
(ii) “General metal primer” means a coating designed 
for application as primers, such as adhesion promoters, 
sealers, surfacers, undercoats, plastic primers, wet-on-
wet, non-sand fillers and spray fillers;  
 
 
 
(iii) “Wash primer” means coatings containing at least 
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procent fosforsyra och som är avsedda att appliceras di-
rekt på rena metallytor för att ge korrosionsskydd 
och vidhäftning; lacker som används som svetsbar 
grundfärg; och etsande lösningar för galvaniserade ytor 
och ytor av zink. 
d) topplack: pigmenterat lack som är avsett att applice-
ras i antingen ett eller 
flera skikt för att ge glans och hållbarhet. Det omfattar 
alla berörda produkter såsom 
baslack och klarlack: 
i) baslack: pigmenterat lack avsett att ge färg eller an-
nan önskad optisk effekt, 
men inte lackeringssystemets glans eller ytbeständig-
het. 
ii) klarlack: transparent lack som är avsett att ge lacke-
ringssystemet glans och 
beständighet. 
e) speciallack: lacker avsedda att appliceras som topp-
lack med särskilda 
egenskaper såsom metallic- eller pärlemoreffekt, i ett 
enda skikt, högkvalitativ solid 
lack och klarlack, (t.ex. repskydd och fluorerad klar-
lack), reflekterande baslack, 
strukturlack (t.ex. hammarlack), halkskydd, under-
redsmassa, stenskottsskydd, lack för 
bilinredning samt aerosoler. 
6. Parterna ska se till att de produkter som omfattas av 
denna bilaga och som släpps ut på marknaden inom de-
ras territorium uppfyller den högsta tillåtna halt av 
flyktiga organiska föreningar som anges i tabellerna 1 
och 2. Parterna får bevilja enskilda tillstånd att i myck-
et begränsade kvantiteter saluföra och köpa in sådana 
produkter som inte uppfyller de gränsvärden för flyk-
tiga organiska föreningar som fastställs i bilaga II, 
för restaurering och underhåll av byggnader och vete-
ranfordon som av behöriga myndigheter angetts ha sär-
skilt historiskt och kulturellt värde. Parterna får även 
bevilja undantag från ovanstående krav för produkter 
som säljs för att endast användas i sådan verksamhet 
som omfattas av bilaga IV och som utförs i en registre-
rad eller godkänd anläggning som uppfyller kraven i 
den bilagan. 

Tabell 1 
 
Högsta tillåtna halt av flyktiga orga-
niska föreningar för färger och lacker 
 

Produktunderkategori                     Typ                     (g/l)  

Matt färg för 

väggar och tak 

inomhus (glans 

på < 25 vid 60 

°C)  

Blank färg för 

WB  

SB 

 

 

 

WB 100 

30 

30 

 

 

 

100 

0.5% by weight of phosphoric acid designed to be ap-
plied directly to bare metal surfaces to provide corro-
sion resistance and adhesion; coatings used as weldable 
primers; and mordant solutions for galvanized and zinc 
surfaces.  
(d) “Topcoat” means any pigmented coating that is de-
signed to be applied either as a single-layer or as a mul-
tiple-layer base to provide gloss and durability. It in-
cludes all products involved such as base coatings and 
clear coatings:  
(i) “Base coatings” means pigmented coatings designed 
to provide colour and any desired optical effects, but 
not the gloss or surface resistance of the coating sys-
tem;  
(ii) “Clear coating” means a transparent coating de-
signed to provide the final gloss and resistance proper-
ties of the coating system.  
 
(e) “Special finishes” means coatings designed for ap-
plication as topcoats requiring special properties, such 
as metallic or pearl effect, in a single layer, high-
performance solid-colour and clear coats, (e.g., anti-
scratch and fluorinated clear coat), reflective base coat, 
texture finishes (e.g., hammer), anti-slip, under-body 
sealers, anti-chip coatings, interior finishes; and aero-
sols.  
6. Parties shall ensure that the products covered by this 
annex which are placed on the market within their terri-
tory comply with the maximum VOC content as speci-
fied in tables 1 and 2. For the purposes of restoration 
and maintenance of buildings and vintage vehicles des-
ignated by competent authorities as being of particular 
historical and cultural value, Parties may grant individ-
ual licences for the sale and purchase in strictly limited 
quantities of products which do not meet the VOC limit 
values laid down in this annex. Parties may also ex-
empt from compliance with the above requirements 
products sold for exclusive use in an activity covered 
by annex VI and carried out in a registered or author-
ized installation complying with that annex. 
 

 
Table 1  
 
Maximum VOC content for paints and 
varnishes 
 

Product subcategory                 Type         (g/l)* 
Interior matt 
wall and ceil-
ings (Gloss ≤ 
25@60°)  
 
Interior glossy 
walls and ceil-

WB  

SB 

 

 

 

WB 100 

30 

30 

 

 

 

100 
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väggar och tak 

inomhus (glans 

på > 25 vid 60 

°C)  

Färg för ytor av 

mineraliskt 

material utomhus  

Färg för trä, me-

tall eller plast in-

omhus/utomhus  

Klarlack, lasyr 

och trälasyr för 

trä, metall och 

plast inom-

hus/utomhus, in-

begripet  

täcklasyr  

Lasyr, olja eller 

bets i tunt skikt 

för inomhus- och 

utomhusbruk  

Isolerande 

grundfärg  

Bindande grund-

färg  

Enkomponentbe-

läggningar  

Tvåkomponent-

färg för särskilda 

ändamål  

Flerfärgande färg  

Dekorationsfärg 

SB 

 

 

 

WB  

SB 

 

WB  

SB 

 

WB  

SB 

 

 

 

 

 

WB  

SB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WB  

SB 

WB 

SB 

WB 

SB 

WB 

SB 

 

WB 

SB 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

40 

430 

 

130 

300 

 

130 

400 

 

 

 

 

 

130 

30 

 

 

 

750 

140 

500 

140 

500 

100 

100 

 

200 

200 

 
 
* g/l färdig att användas. 

Tabell 2 
 
Högsta tillåtna halten av flyktiga organiska 
föreningar i produkter för 

ings (Gloss > 
25@60°)  
 
Exterior walls 
of mineral sub-
strate  
 
Interi-
or/exterior trim 
and cladding 
paints for 
wood and met-
al  
 
Interi-
or/exterior trim 
varnishes and 
wood stains, 
including 
opaque wood 
stains  
 
Interior and ex-
terior minimal 
build wood 
stains  
 
Primers  
 
Binding pri-
mers  
 
One pack per-
formance coat-
ings  
 
Two-pack re-
active perfor-
mance coatings 
for specific 
end-use  
 
Multi-coloured 
coatings  
 
Decorative ef-
fects coatings  

SB 

 

 

 

WB  

SB 

 

WB  

SB 

 

WB  

SB 

 

 

 

 

 

WB  

SB 

 

 

WB  

SB 

WB 

SB 

WB 

SB 

WB 

SB 

 

WB 

SB 

 

 

100 

 

 

 

40 

430 

 

130 

300 

 

130 

400 

 

 

 

 

 

130 

30 

 

 

 

750 

140 

500 

140 

500 

100 

100 

 

200 

200 

 
 

* g/l ready to use. 
 

Table 2  
 
Maximum VOC content for vehicle re-
finishing products 
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fordonsreparationslackering 

roduktunderka-
tegori 

lack VOC (g/l)  

Förbehandling 

och rengöring  

Spackelmassa  

Grundfärger  

Topplack  

Speciallacker 

Förbehandlings-

produkter  

Förtvättmedel  

Alla typer  

Sur-

facer/spackelfärg 

och allmänna 

grundfärger (för 

metall) 

Etsgrundfärger  

Alla typer  

Alla typer   

850 

 

200 

250 

540 

 

 

 

 

780 

420 

840 

 
* g/l färdig att användas. Vattenhalten i den bruksfärdiga pro-
dukten bör räknas bort, utom i fråga om 
förbehandling och rengöring. 
 

 

B. Kanada 
 
7. Gränsvärden för begränsning av utsläpp av flyktiga orga-

niska föreningar från 

användning av konsumentprodukter och kommersiella pro-

dukter kommer att fastställas, 

i förekommande fall med hänsyn till information om tillgäng-

lig kontrollteknik, 

gränsvärden som tillämpas i andra jurisdiktioner, och följande 

dokument: 

a) VOC Concentration Limits for Architectural Coatings Reg-

ulations, 

SOR/2009-264. 

b) VOC Concentration Limits for Automotive Refinishing 

Products, 

SOR/2009-197. 

c) Regulations Amending the Prohibition of Certain Toxic 

Substances 

Regulations, 2005 (2-Methoxyethanol, Pentachlorobenzene 

and Tetrachlorobenzenes), 

SOR/2006-279. 

d) Federal Halocarbon Regulations, SOR/2003-289. 

e) Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 

SOR/2003-99. 

f) Solvent Degreasing Regulations, SOR/2003-283. 

g) Tetrachloroethylene (Use in Dry Cleaning and Reporting 

Requirements) 

Regulations, SOR/2003-79. 

h) Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Cana-

dian Environmental Protection Act, 1999. 

i) Notice with Respect to Certain Substances on the Domestic 

Substances List 

(DSL). 

 
Product Subca-
tegory  

Coatings  VOC (g/l)  

Preparatory and 
cleaning  
Bodyfiller/stoppe
r  
Topcoat  
Special finishes  

 

 Preparatory 

Pre-cleaner 

All types 

Surfacer/filler 

and general 

(metal) primer 

Wash primer 

All types 

All types 

850 

 

200 

250 

540 

 

 

 

 

780 

420 

840 

 
* g/l of ready-for-use product. Except for “preparatory and 

cleaning”, any water content of the product ready for use 

should be discounted. 

 
B. Canada  
 
7. Limit values for controlling emissions of VOCs from 
the use of consumer and commercial products will be 
determined, as appropriate, taking into account infor-
mation on available control technologies, techniques 
and measures, limit values applied in other jurisdic-
tions, and the documents below:  
 
 
 
(a) VOC Concentration Limits for Architectural Coat-
ings Regulations, SOR/2009-264;  
 
 
(b) VOC Concentration Limits for Automotive Refin-
ishing Products, SOR/2009-197;  
 
(c) Regulations Amending the Prohibition of Certain 
Toxic Substances Regulations, 2005 (2-
Methoxyethanol, Pentachlorobenzene and Tetrachloro-
benzenes), SOR/2006-279;  
 
(d) Federal Halocarbon Regulations, SOR/2003-289;  
(e) Prohibition of Certain Toxic Substances Regula-
tions, SOR/2003-99;  
(f) Solvent Degreasing Regulations, SOR/2003-283;  
(g) Tetrachloroethylene (Use in Dry Cleaning and Re-
porting Requirements) Regulations, SOR/2003-79;  
(h) Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999;  
(i) Notice with Respect to Certain Substances on the 
Domestic Substances List (DSL);  
(j) Order Amending Schedule 1 to the Canadian Envi-
ronmental Protection Act, 1999 (Miscellaneous Pro-
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j) Order Amending Schedule 1 to the Canadian Environmental 

Protection Act, 

1999 (Miscellaneous Program). 

k) Ozone-depleting Substances Regulations, SOR/99-7. 

l) Proposed regulations for VOC Concentrations Limits for 

Certain Products. 

m) Proposed notice requiring the preparation and implementa-

tion of pollution 

prevention plans in respect of specified substances on Sched-

ule 1 of the Canadian 

Environmental Protection Act, 1999, related to the resin and 

synthetic rubber 

manufacturing sector.  

n) Proposed notice requiring the preparation and implementa-

tion of pollution 

prevention plans in respect of specified substances on Sched-

ule 1 of the Canadian 

Environmental Protection Act, 1999, implicated in the polyu-

rethane and other foam 

sector (except polystyrene). 

o) Notice with Respect to Certain Hydrochlorofluorocarbons. 

p) Notice with Respect to Certain Substances on the Domestic 

Substances List 

(DSL). 

q) Environmental Code of Practice for the Reduction of Sol-

vent Emissions 

from Dry Cleaning Facilities, PN 1053. 

 

C. Förenta staterna 
 
8. Gränsvärdena för begränsning av utsläpp av flyktiga orga-

niska föreningar från källor 

för vilka nationella standarder för utsläpp av flyktiga orga-

niska föreningar från 

konsumentprodukter och kommersiella produkter anges i föl-

jande dokument: 

a) Automobile refinish coatings – 40 C.F.R. Part 59, Subpart 

B. 

b) Consumer products – 40 C.F.R. Part 59, Subpart C. 

c) Architectural coatings – 40 C.F.R. Part 59, Subpart D. 

d) Aerosol coatings – 40 C.F.R. Part 59, Subpart E. 

 

gram);  
 
 
(k) Ozone-depleting Substances Regulations, SOR/99-
7;  
(l) Proposed regulations for VOC Concentrations Lim-
its for Certain Products;  
(m) Proposed notice requiring the preparation and im-
plementation of pollution prevention plans in respect of 
specified substances on Schedule 1 of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999, related to the res-
in and synthetic rubber manufacturing sector;  
 
 
(n) Proposed notice requiring the preparation and im-
plementation of pollution prevention plans in respect of 
specified substances on Schedule 1 of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999, implicated in the 
polyurethane and other foam sector (except polysty-
rene);  
 
(o) Notice with Respect to Certain Hydrochlorofluoro-
carbons;  
(p) Notice with Respect to Certain Substances on the 
Domestic Substances List (DSL); and  
(q) Environmental Code of Practice for the Reduction 
of Solvent Emissions from Dry Cleaning Facilities. PN 
1053.  
 
 

C. United States of America  
 
8. Limit values for controlling emissions of VOCs from 
sources subject to National Volatile Organic Com-
pound Emission Standards for Consumer and Commer-
cial Products are specified in the following documents:  
(a) Automobile refinish coatings — 40 C.F.R. Part 59, 
Subpart B;  
(b) Consumer products — 40 C.F.R. Part 59, Subpart 
C;  
(c) Architectural coatings — 40 C.F.R. Part 59, Subpart 
D; and  
(d) Aerosol coatings — 40 C.F.R. Part 59, Subpart E. 
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