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BIJLAGE I
CATEGORIËN ACTIVITEITEN, BEDOELD IN DEZE RICHTLIJ N
1. Installaties of delen van installaties die voor onderzoek, ontwikkeling en het
testen van nieuwe producten en processen worden gebruikt, en installaties die
uitsluitend biomassa gebruiken, vallen niet onder deze richtlijn.
2. De hieronder genoemde drempelwaarden hebben betrekking op de productie
capaciteit of op het vermogen. Wanneer in dezelfde installatie verscheidene,
onder dezelfde categorie vallende activiteiten worden uitgevoerd, worden de
vermogens van de activiteiten bij elkaar opgeteld.
3. Wanneer het totale nominaal thermisch ingangsvermogen van een installatie
wordt berekend met het oog op het nemen van een besluit inzake de opne
ming ervan in de Gemeenschapsregeling, worden het nominaal thermisch
ingangsvermogen van alle technische eenheden die deel uitmaken van de
installatie en waarin brandstoffen worden verbrand, bij elkaar opgeteld.
Deze eenheden kunnen onder andere alle soorten stookketels, branders, tur
bines, verwarmingstoestellen, ovens, verbranders, gloeiovens, draaiovens,
droogovens, drogers, motoren, brandstofcellen, chemische looping-verbran
dingseenheden, fakkels en thermische of katalytische naverbranders omvatten.
Eenheden met een nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 3
MW en eenheden die uitsluitend biomassa gebruiken, worden bij deze be
rekening buiten beschouwing gelaten. Tot „eenheden die uitsluitend biomassa
gebruiken” behoren ook eenheden waarin alleen bij het opstarten of uitscha
kelen fossiele brandstoffen worden gebruikt.
4. Wanneer een eenheid gebruikt wordt voor een activiteit waarvoor de drempel
niet is uitgedrukt als het totale nominaal thermisch ingangsvermogen, pri
meert de drempel voor deze activiteit bij het besluit inzake opneming in de
Gemeenschapsregeling.
5. Indien blijkt dat de capaciteitsdrempel van een van de in deze bijlage ver
melde activiteiten in een installatie wordt overschreden, worden alle eenheden
waarin brandstoffen worden verbrand, met uitzondering van eenheden voor
de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen of van huishoudelijk afval, opge
nomen in de vergunning voor broeikasgasemissie.
6. Vanaf 1 januari 2012 vallen alle vluchten die vertrekken van of aankomen op
een luchtvaartterrein dat gelegen is op het grondgebied van een lidstaat
waarop het Verdrag van toepassing is, onder de luchtvaartactiviteit.
Activiteiten

Broeikasgassen

Verbranden van brandstof in installaties met een Kooldioxide
totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van
meer dan 20 MW (met uitzondering van instal
laties voor het verbranden van gevaarlijke afval
stoffen of huishoudelijk afval)
Raffineren van aardoliën

Kooldioxide

Productie van cokes

Kooldioxide

Roosten of sinteren, met inbegrip van pelletise Kooldioxide
ren, van ertsen (met inbegrip van zwavelhou
dend erts)
Productie van ruwijzer of staal (primaire of se Kooldioxide
cundaire smelting) inclusief continugieten, met
een capaciteit van meer dan 2,5 t per uur
Productie of bewerking van ferrometalen (inclu Kooldioxide
sief ferrolegeringen) waarbij verbrandingseen
heden met een totaal nominaal thermisch in
gangsvermogen van meer dan 20 MW worden
gebruikt. Bewerking omvat, onder andere, wal
serijen, herverhitters, gloeiovens, smederijen,
gieterijen, coating en beitsen.
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Productie van primair aluminium.

Broeikasgassen

Kooldioxide en perfluor
koolstoffen

Productie van secundair aluminium waarbij ver Kooldioxide
brandingseenheden met een totaal nominaal ther
misch ingangsvermogen van meer dan 20 MW
worden gebruikt.
Productie of bewerking van non-ferrometalen, Kooldioxide
met inbegrip van de productie van legeringen,
raffinage, gieterijen enz., waarbij verbrandings
eenheden met een totaal nominaal thermisch in
gangsvermogen (met inbegrip van brandstoffen
die als reductoren worden ingezet) van meer dan
20 MW worden gebruikt.
Productie van cementklinkers in draaiovens met Kooldioxide
een productiecapaciteit van meer dan 500 t per
dag of in andere ovens met een productiecapa
citeit van meer dan 50 t per dag
Productie van kalk of het calcineren van dolo Kooldioxide
miet of magnesiet in draaiovens of in andere
ovens met een productiecapaciteit van meer
dan 50 t per dag.
Fabricage van glas, met inbegrip van de fabri Kooldioxide
cage van glasvezels, met een smeltcapaciteit van
meer dan 20 t per dag.
Fabricage van keramische producten door mid Kooldioxide
del van verhitting, met name dakpannen, bakste
nen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of por
selein, met een productiecapaciteit van meer dan
75 t per dag.
Fabricage van isolatiemateriaal uit minerale wol
met gebruikmaking van glas, steen of slakken
met een smeltcapaciteit van meer dan 20 t per
dag.

Kooldioxide

Drogen of calcineren van gips of het produceren
van gipsplaten en andere gipsproducten, waarbij
verbrandingseenheden met een totaal nominaal
thermisch ingangsvermogen van meer dan 20
MW worden gebruikt.

Kooldioxide

Productie van pulp uit hout of andere vezelhou Kooldioxide
dende materialen
Productie van papier of karton met een produc Kooldioxide
tiecapaciteit van meer dan 20 t per dag
Productie van roet waarbij organische stoffen Kooldioxide
zoals olie, teer en kraak- en destillatieresiduen
worden verkoold, waarbij verbrandingseenheden
met een totaal nominaal thermisch ingangsver
mogen van meer dan 20 MW worden gebruikt.
Productie van salpeterzuur

Kooldioxide en distikstof
oxide

Productie van adipinezuur

Kooldioxide en distikstof
oxide
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Broeikasgassen

Productie van glyoxal en glyoxylzuur

Kooldioxide en distikstof
oxide

Productie van ammoniak

Kooldioxide

Productie van organische bulkchemicaliën door Kooldioxide
kraken, reforming, gedeeltelijke of volledige
oxidatie of vergelijkbare processen, met een pro
ductiecapaciteit van meer dan 100 t per dag.
Productie van waterstof (H2) en synthesegas
door reforming of gedeeltelijke oxidatie met
een productiecapaciteit van meer dan 25 t per
dag.

Kooldioxide

Productie van natriumcarbonaat (Na2CO3) en
natriumbicarbonaat (NaHCO3).

Kooldioxide

Afvangen van broeikasgassen van installaties die Kooldioxide
onder deze richtlijn vallen met het oog op ver
voer en geologische opslag op een opslaglocatie
waarvoor krachtens Richtlijn 2009/31/EG een
vergunning is verleend.
Vervoer van broeikasgassen via pijpleidingen Kooldioxide
met het oog op geologische opslag op een op
slaglocatie waarvoor krachtens Richtlijn 2009/
31/EG een vergunning is verleend.
Geologische opslag van broeikasgassen op een
opslaglocatie waarvoor krachtens Richtlijn 2009/
31/EG een vergunning is verleend.

Kooldioxide

Luchtvaart

Kooldioxide

Vluchten die vertrekken vanaf of aankomen op
een luchtvaartterrein op het grondgebied van een
lidstaat waarop het Verdrag van toepassing is.
Buiten deze activiteit vallen:
a) vluchten die uitsluitend worden uitgevoerd
voor het vervoer op een officiële dienstreis
van een regerend vorst en zijn directe fami
lie, staatshoofden, regeringsleiders en minis
ters van de regering van een ander land dan
een lidstaat, wanneer dit wordt bevestigd
door een overeenkomstige statusindicator in
het vluchtplan;
b) militaire vluchten die worden uitgevoerd
door militaire luchtvaartuigen en douane- en
politievluchten;
c) vluchten in verband met opsporing en red
ding, vluchten in het kader van brandbestrij
ding, humanitaire vluchten en medische
noodvluchten waarvoor toestemming is ver
leend door de ter zake bevoegde autoriteit;
d) vluchten die uitsluitend worden uitgevoerd
volgens zichtvliegvoorschriften als bedoeld
in bijlage 2 bij het Verdrag van Chicago;
e) vluchten die eindigen op het luchtvaartterrein
van waar het luchtvaartuig is opgestegen en
tijdens welke geen tussenlanding is gemaakt;
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f) lesvluchten die uitsluitend worden uitgevoerd
met als doel het behalen van een vliegbrevet,
of van een bevoegdverklaring in het geval
van cockpitpersoneel, wanneer dit wordt be
vestigd door een overeenkomstige opmerking
in het vluchtplan, met uitzondering van
vluchten die dienen voor het vervoer van
passagiers en/of lading en van veerdienst
vluchten en positioneringsvluchten;
g) vluchten die uitsluitend worden uitgevoerd
met als doel wetenschappelijk onderzoek of
het controleren, testen of certificeren van
luchtvaartuigen of van grond- of boordappa
ratuur, en
h) vluchten die worden uitgevoerd door lucht
vaartuigen met een gecertificeerde maxi
mumstartmassa van minder dan 5 700 kg;
i) vluchten, uitgevoerd in het kader van de
openbaredienstverplichtingen die overeen
komstig Verordening (EEG) nr. 2408/92
worden opgelegd op routes in de ultraperifere
gebieden, zoals gedefinieerd in artikel 299,
lid 2, van het Verdrag, of op routes waar
de aangeboden capaciteit 30 000 zitplaatsen
per jaar niet overschrijdt;
j) vluchten die zonder dit punt onder deze ac
tiviteit zouden vallen, uitgevoerd door com
merciële luchtvervoersondernemingen die:
— gedurende drie opeenvolgende periodes
van vier maanden minder dan 243
vluchten per periode uitvoeren, of
— vluchten met een totale emissie van min
der dan 10 000 t per jaar uitvoeren.
Vluchten die uitsluitend worden uitgevoerd
voor het vervoer op een officiële dienstreis
van een regerend vorst en zijn directe fami
lie, staatshoofden, regeringsleiders en minis
ters van een regering van lidstaat, mogen
krachtens dit punt niet worden uitgesloten, en
M6 k) met ingang van 1 januari 2013 tot en
met 31 december 2020, vluchten die
zonder dit punt onder deze activiteit
zouden vallen, en die worden uitge
voerd door een niet-commerciële
vliegtuigexploitant die vluchten uit
voert met een totale emissie van min
der dan 1 000 ton per jaar. 

Broeikasgassen

