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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 rådsdirektiv	 1999/13/EF	 av	 11.	 mars	
1999(1)	 om	 begrensning	 av	 utslippene	 av	 flyktige	 organiske	
forbindelser	som	skyldes	bruk	av	organiske	løsemidler	i	visse	
virksomheter	og	anlegg,	særlig	artikkel	11	nr.	1,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 artikkel	 11	 nr.	 1	 i	 direktiv	 1999/13/EF	 er	
medlemsstatene	 forpliktet	 til	 å	 utarbeide	 rapporter	 om	
gjennomføringen	 av	 nevnte	 direktiv	 på	 grunnlag	 av	 et	
spørreskjema	eller	et	skjema	utformet	av	Kommisjonen.

2)	 Medlemsstatene	 har	 utarbeidet	 rapporter	 om	
gjennomføringen	 av	 nevnte	 direktiv	 for	 perioden	 fra	
1.	 januar	 2003	 til	 31.	 desember	 2004	 i	 samsvar	 med	
kommisjonsvedtak	2002/529/EF(2).

3)	 Den	andre	 rapporten	bør	omfatte	perioden	 fra	1.	 januar	
2005	til	31.	desember	2007.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	213	av	3.8.2006,	 s.	 4,	 er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	169/2007	av	7.	desember	2007	
om	endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XX	(Miljø),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	26,	8.5.2008,	s.	30.	

(1)	 EFT	L	85	av	29.3.1999,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsdirektiv	2004/42/EF	(EUT	L	143	av	30.4.2004,	s.	87).

(2)	 EFT	L	172	av	2.7.2002,	s.	57.

4)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 dette	 vedtak	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	fra	komiteen	nevnt	i	artikkel	6	i	direktiv	91/692/
EØF(3)	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Medlemsstatene	skal	bruke	spørreskjemaet	i	vedlegget	til	dette	
vedtak	til	å	utarbeide	rapporten	for	perioden	fra	1.	januar	2005	
til	31.	desember	2007,	som	skal	framlegges	for	Kommisjonen	
i	samsvar	med	artikkel	11	nr.	1	i	direktiv	1999/13/EF.

Artikkel 2

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	20.	juli	2006.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

(3)	 EFT	L	377	av	31.12.1991,	s.	48.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).

KOMMISJONSVEDTAK

av	20.	juli	2006

om	et	spørreskjema	for	medlemsstatenes	rapportering	om	gjennomføringen	av	direktiv	1999/13/EF	i	perioden	2005-2007(*)

[meddelt under nummer K(2006) 3274]

(2006/534/EF)

	2012/EØS/5/53
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VEDLEGG

Spørreskjema	 om	 gjennomføringen	 av	 direktiv	 1999/13/EF	 om	 begrensning	 av	 utslippene	 av	 flyktige	
organiske	 forbindelser	 som	 skyldes	 bruk	 av	 organiske	 løsemidler	 i	 visse	 virksomheter	 og	 anlegg	 i	 perioden		

2005-2007

Veiledning	for	å	svare	på	spørsmålene	nedenfor:

Svarene	skal	være	kortfattede	og	så	nøyaktige	som	mulig.

Opplysningene	kan	omfatte	representative	opplysninger,	særlig	når	det	gjelder	antall	anlegg	og	de	tiltak	som	er	truffet,	
forutsatt	at	det	er	tilstrekkelig	til	å	vise	at	kravene	i	direktivet	er	oppfylt.

I	rapportene	som	omfatter	perioder	før	datoene	i	artikkel	4	i	direktiv	1999/13/EF,	skal	opplysningene	om	eksisterende	
anlegg	bygge	på	de	beste	tilgjengelige	beregningene	for	disse	periodene.

Dersom	 situasjonen	 er	 uforandret,	 kan	 det	 vises	 til	 tidligere	 svar,	 selv	 om	 dette	 selvfølgelig	 ikke	 er	 mulig	 for	 de	
medlemsstater	som	rapporterer	for	første	gang.	Dersom	situasjonen	har	endret	seg,	skal	dette	beskrives	i	et	nytt	svar.

1.	 Generell	beskrivelse

Hva	er	de	viktigste	bestemmelsene	i	nasjonal	lovgivning	som	er	nødvendige	for	å	kunne	innføre	en	tillatelses-	eller	
registreringsordning	som	oppfyller	kravene	i	direktivet?	Oppgi	endringer	i	forbindelse	med	direktiv	1999/13/EF	i	
nasjonal	lovgivning	i	løpet	av	rapporteringsperioden.

2.	 Anlegg	omfattet	av	direktivet

For	 hvert	 av	 de	 20	 områdene	 i	 vedlegg	 II	A,	 anslå	 hvor	mange	 anlegg	 som	 omfattes	 av	 kategoriene	 nedenfor	
(medlemsstater	 som	 har	 en	 annen	 sektorinndeling	 i	 sin	 nasjonale	 lovgivning,	 kan	 bruke	 den	 når	 de	 svarer	 på	
spørsmålet):

–	 alle	eksisterende	anlegg	som	ved	slutten	av	rapporteringsperioden	omfattes	av	direktivets	artikkel	2	nr.	2,

–	 alle	anlegg	som	er	registrert	eller	har	fått	tillatelse	av	vedkommende	myndighet	i	løpet	av	rapporteringsperioden,

–	 hvor	mange	av	anleggene	i	foregående	strekpunkt	fikk	tillatelse	eller	ble	registrert	i	samsvar	med	direktivets	
artikkel	4	nr.	4?	(valgfritt),

–	 hvor	mange	av	disse	anleggene	omfattes	også	av	IPPC-direktivet?	(valgfritt).

3.	 Den	driftsansvarliges	grunnleggende	forpliktelser

Hvilke	 administrative	 bestemmelser	 er	 generelt	 innført	 for	 at	 vedkommende	 myndigheter	 skal	 kunne	 sikre	 at	
anlegg	drives	i	samsvar	med	de	alminnelige	prinsippene	i	artikkel	5?

4.	 Eksisterende	anlegg

Hvor	 mange	 eksisterende	 anlegg	 har	 i	 henhold	 til	 artikkel	 4	 nr.	 3	 tillatelse	 eller	 er	 registrert	 som	 brukere	 av	
reduksjonsplanen	i	vedlegg	B?

5.	 Alle	anlegg

5.1.		 I	henhold	til	artikkel	5	nr.	3	bokstav	a)	skal	medlemsstatene	framlegge	rapport	for	Kommisjonen	om	unntak	
fra	anvendelsen	av	grenseverdier	for	diffuse	utslipp.

–	 Er	det	gjort	unntak?

–	 Hvordan	er	det	i	disse	tilfellene	blitt	påvist	at	det	var	teknisk	og	økonomisk	umulig	for	et	bestemt	anlegg	
å	overholde	denne	verdien?

–	 Hvordan	har	man	kommet	fram	til	at	det	ikke	kan	ventes	vesentlige	risikoer	for	menneskers	helse	eller	
for	miljøet?
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5.2.		 I	 henhold	 til	 artikkel	5	nr.	3	bokstav	b)	kan	virksomhet	 som	 ikke	kan	utføres	under	kontrollerte	 forhold,	
fritas	fra	forpliktelsen	til	å	oppfylle	kravene	i	vedlegg	II	A	dersom	denne	muligheten	er	uttrykkelig	nevnt	i	
vedlegget.

–	 Hvor	mange	driftsansvarlige	har	benyttet	denne	muligheten	og	for	hvor	mange	anlegg?

–	 Hvordan	er	det	påvist	at	reduksjonsplanen	i	vedlegg	II	B	ikke	er	teknisk	og	økonomisk	gjennomførbar?

–	 Hvordan	påviser	den	driftsansvarlige	at	den	beste	tilgjengelige	teknikk	brukes	ved	hvert	enkelt	anlegg?

6.	 Nasjonale	planer

6.1.		 Har	 medlemsstaten	 vedtatt	 å	 opprette	 og	 iverksette	 en	 nasjonal	 plan	 i	 henhold	 til	 artikkel	 6	 (se	
kommisjonsbeslutning	2000/541/EF	av	6.	september	2000	om	kriterier	for	vurdering	av	nasjonale	planer	i	
henhold	til	artikkel	6	i	rådsdirektiv	1999/13/EF(1)).

6.2.		 Hvor	mange	anlegg	omfattes	av	den	nasjonale	planen?	Hvilket	mål	for	utslippsreduksjon	er	fastsatt	i	planen?	
Hva	er	det	nåværende	samlede	utslippet	for	anleggene	som	omfattes	av	planen?	Hvordan	står	dette	i	forhold	
til	eventuelle	foreløpige	reduksjonsmål	for	denne	rapporteringsperioden?

7.	 Erstatningsstoffer

I	hvilken	grad	er	det	tatt	hensyn	til	veiledninger	gitt	av	Kommisjonen	i	henhold	til	artikkel	7	nr.	1	ved	tildeling	av	
tillatelser	og	utforming	av	generelle	bindende	regler	(se	artikkel	7	nr.	2)?

8.	 Overvåking

8.1.		 Dersom	en	medlemsstat	i	forbindelse	med	artikkel	8	nr.	1	har	pålagt	den	driftsansvarlige	en	forpliktelse	til	
en	gang	i	året	å	forsyne	vedkommende	myndighet	med	opplysninger	som	gjør	det	mulig	for	vedkommende	
myndighet	å	kontrollere	at	dette	direktiv	overholdes,	angi	hvor	mange	driftsansvarlige	som	ikke	har	forsynt	
vedkommende	myndighet	med	 de	 nødvendige	 opplysninger	 samt	 hvor	mange	 anlegg	 det	 dreier	 seg	 om.	
Hvilke	 tiltak	 har	 vedkommende	myndighet	 truffet	 for	 å	 sikre	 at	 disse	 opplysningene	 framlegges	 snarest	
mulig?

8.2.		 Dersom	en	medlemsstat	i	forbindelse	med	artikkel	8	nr.	1	har	pålagt	den	driftsansvarlige	en	forpliktelse	til	
på	anmodning	å	forsyne	vedkommende	myndighet	med	opplysninger	som	gjør	det	mulig	for	vedkommende	
myndighet	 å	 kontrollere	 at	 dette	 direktiv	 overholdes,	 angi	 hvor	 mange	 driftsansvarlige	 som	 har	 forsynt	
vedkommende	myndighet	med	de	nødvendige	opplysninger	og	for	hvor	mange	anlegg.

8.3.		 Med	forbehold	for	artikkel	8	nr.	4	og	 i	 forbindelse	med	artikkel	8	nr.	3	angi	antall	anlegg	der	det	 foretas	
periodiske	målinger	mer	enn	en	gang	i	året.

9.	 Manglende	oppfyllelse

I	forbindelse	med	artikkel	10:

–	 Hvor	mange	driftsansvarlige	har	ikke	oppfylt	kravene	i	dette	direktiv?

–	 Hvilke	tiltak	er	truffet	for	at	kravene	snarest	mulig	skal	oppfylles	igjen	i	henhold	til	artikkel	10	bokstav	a)?

–	 Hvor	mange	 ganger	 har	 vedkommende	myndigheter	 midlertidig	 opphevet	 eller	 tilbakekalt	 en	 tillatelse	 på	
grunn	av	manglende	oppfyllelse	i	henhold	til	artikkel	10	bokstav	b)?

10.	 Overholdelse	av	utslippsgrenseverdiene

10.1.		Beskriv	kort	hvilke	 framgangsmåter	 som	benyttes	 for	å	 sikre	at	utslippsgrenseverdiene	 for	avgasser	 samt	
grenseverdiene	for	diffuse	utslipp	og	for	samlede	utslipp	overholdes.	Gi	eksempler	på	tiltak	som	er	truffet	
for	å	sikre	overholdelse	i	perioden.

10.2.		Hva	er	de	vanligste	 framgangsmåtene	for	vedkommende	myndigheters	 regelmessige	kontroller	på	stedet?	
Dersom	 det	 ikke	 foretas	 regelmessige	 kontroller,	 hvordan	 kontrollerer	 vedkommende	 myndigheter	
opplysningene	som	framlegges	av	den	driftsansvarlige?

(1)	 EFT	L	230	av	12.9.2000,	s.	16.
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11.		Reduksjonsplan

11.1.		 Hvilken	framgangsmåte	benyttes	for	å	sikre	at	den	reduksjonsplan	som	den	driftsansvarlige	har	foreslått,	
i	 størst	 mulig	 grad	 tilsvarer	 de	 utslippene	 som	 ville	 ha	 vært	 resultatet	 dersom	 utslippsgrenseverdiene	
fastsatt	i	vedlegg	II	til	direktivet	hadde	vært	anvendt?	Beskriv	erfaringer	som	er	gjort	i	forbindelse	med	
anvendelsen	av	reduksjonsplanen.

11.2.		 Følgende	spørsmål	besvares	dersom	reduksjonsplanen	foreslått	i	vedlegg	II	B	nr.	2	er	benyttet:

11.2.1.	 Hvilke	framgangsmåter	og	metoder	er	innført	for	å	beregne	det	årlige	referanseutslippet?

11.2.2.	 Hvilke	framgangsmåter	og	metoder	er	innført	for	å	beregne	målutslippet?

11.2.3.	 Hvilke	framgangsmåter	brukes	for	å	sikre	at	målutslippet	oppnås?

Svarene	kan	være	kortfattet	i	form	av	et	sammendrag.

12.		Løsemiddelbalanse

Hvordan	har	den	driftsansvarlige	vist	at	kravene	i	artikkel	9	er	oppfylt	(løsemiddelbalanse	eller	tilsvarende)?

13.		Offentlig	innsyn	i	opplysningene

Hvilke	 framgangsmåter	 benyttes	 i	 alminnelighet	 for	 å	 sikre	 anvendelsen	 av	 artikkel	 12	 om	 offentlig	 innsyn	 i	
opplysningene?

14.		Forholdet	til	andre	fellesskapsrettsakter

Hvordan	vurderer	medlemsstatene	direktivets	virkning,	 særlig	 sammenlignet	med	andre	 fellesskapsrettsakter	på	
miljøområdet?

_________________________


