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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	
2004/42/EF	av	21.	april	2004	om	begrensning	av	utslippene	av	
flyktige	organiske	forbindelser	som	skyldes	bruk	av	organiske	
løsemidler	i	visse	malinger,	lakker	og	produkter	for	lakkering	
og	 omlakkering	 av	 kjøretøyer	 og	 om	 endring	 av	 direktiv	
1999/13/EF(1),	særlig	artikkel	7,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 direktiv	 2004/42/EF	 skal	 medlemsstatene	
opprette	 overvåkingsprogrammer	 for	 å	 kontrollere	 at	
bestemmelsene	i	nevnte	direktiv	overholdes	og	rapportere	
om	 resultatene	 av	 overvåkingsprogrammene	 samt	 om	
hvilke	kategorier	og	mengder	av	produkter	som	er	tildelt	
lisenser	i	henhold	til	artikkel	3	nr.	3	i	nevnte	direktiv,	på	
grunnlag	av	et	felles	format	utformet	av	Kommisjonen.

2)	 I	henhold	til	artikkel	7	i	direktiv	2004/42/EF,	sammenholdt	
med	direktivets	vedlegg	I,	skal	medlemsstatene	utarbeide	
og	framlegge	for	Kommisjonen	den	første	rapporten	om	
gjennomføringen	av	nevnte	direktiv	innen	30.	juni	2008.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 91	 av	 31.3.2007,	 s.	 48,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 26/2008	 av	 14.	mars	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	
nr.	42,	10.7.2008,	s.	9

(1)	 EUT	L	143	av	30.4.2004,	s.	87.

3)	 Det	bør	derfor	utarbeides	et	 felles	format	for	den	første	
rapporten,	 som	bør	 omfatte	 tidsrommet	 fra	 1.	 januar	 til	
31.	desember	2007.

4)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	komiteen	nevnt	i	artikkel	12	nr.	2	i	direktiv	2004/42/
EF	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Medlemsstatene	 skal	 bruke	 formatet	 i	 vedlegget	 til	 dette	
vedtak	 når	 de	 utarbeider	 rapporten	 som	 skal	 framlegges	 for	
Kommisjonen	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 7	 i	 direktiv	 2004/42/
EF,	 og	 som	 skal	 omfatte	 tidsrommet	 fra	 1.	 januar	 2007	 til	
31.	desember	2007.

Artikkel 2

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	22.	mars	2007.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 22. mars 2007

om fastsettelse av et felles format for medlemsstatenes første rapport om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/42/EF om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser(*)

[meddelt under nummer K(2007) 1236]

(2007/205/EF)

 2012/EØS/35/20
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VEDLEGG

FELLES FORMAT FOR FRAMLEGGING AV DEN FØRSTE RAPPORTEN OM GJENNOMFØRINGEN AV 
DIREKTIV 2004/42/EF I TIDSROMMET FRA 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2007

1. Allmenne opplysninger og administrative bestemmelser

1.1.		 Myndighet	som	er	ansvarlig	for	denne	rapport:

Navn

Adresse

Kontaktperson

E-post

Telefon

1.2.		 Innenfor	rammen	av	gjennomføringen	av	direktiv	2004/42/EF	angis	den	myndighet	eller	de	myndigheter	som	er	
utpekt	i	henhold	til	artikkel	5	i	nevnte	direktiv,	og	som	har	ansvar	for	å

1.		 opprette,	samordne	og	forvalte	overvåkingsprogrammet	(på	nasjonalt	plan),

2.		 utføre	inspeksjoner	og	kontroller	på	stedet	(på	regionalt	og/eller	lokalt	plan),

3.		 håndheve	kravene	i	nevnte	direktiv	ved	overtredelser.

2. Overvåkingsprogram (artikkel 6 i direktiv 2004/42/EF)

2.1.		 Dersom	 det	 finnes	 en	 skriftlig	 versjon	 av	 det	 nasjonale	 overvåkingsprogrammet,	 legges	 en	 kopi	 ved	 denne	
rapporten.

2.2.		 Gi	 en	 kort	 beskrivelse	 av	 det	 program	 som	 er	 opprettet	 for	 å	 overvåke	 og	 kontrollere	 samsvar	med	 direktiv	
2004/42/EF,	med	særlig	vekt	på	følgende:

1.		 grenseverdiene	for	flyktige	organiske	forbindelser	(VOC),	som	angis	i	vedlegg	II	til	nevnte	direktiv,

2.		 merkingskravene	som	angis	i	artikkel	4	i	nevnte	direktiv.

2.3.		 Angi	om	følgende	driftsansvarlige	skal	inspiseres:

1.		 produsenter	av	produkter	som	omfattes	av	direktiv	2004/42/EF,

2.		 importører	av	produkter	som	omfattes	av	direktiv	2004/42/EF,

3.		 grossister,	 detaljister,	 profesjonelle	 sluttbrukere	 av	 kontrollerte	 produkter	 eller	 andre	 driftsansvarlige,	
herunder	 f.eks.	 anlegg	 for	 omlakkering	 av	kjøretøyer,	 som	 ikke	 lenger	omfattes	 av	 rådsdirektiv	1999/13/
EF(1).

Dersom	slike	inspeksjoner	utføres,	gi	en	kort	beskrivelse	av

1.		 hvilke	 typer	 inspeksjoner	 som	 utføres	 (besøk	 på	 stedet,	 prøvetaking	 og	 produktanalyser,	 kontroll	 av	
opplysninger	om	lagerbeholdning	og	salg,	kontroll	av	merking,	andre),

(1)	 EFT	L	85	av	29.3.1999,	s.	1.
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2.		 hvor	 ofte	 inspeksjonene	 utføres	 (systematiske	 årlige	 inspeksjoner,	 inspeksjoner	 begrenset	 til	 de	 viktigste	
produsentene/importørene,	stikkprøveinspeksjoner,	andre).

2.4.		 Angi	antall	foretak	som	er	virksomme	innenfor	produksjon	og	distribusjon	av	produkter	som	ble	inspisert	i	2007,	
og	om	mulig	antall	inspeksjoner	som	er	planlagt	for	2008,	fortrinnsvis	ved	å	fylle	ut	tabellen	nedenfor.	Angi	om	
mulig	også	en	vurdering	av	det	samlede	antallet	aktører	som	er	virksomme	innenfor	produksjon	og	distribusjon	
av	 produkter,	 og	 den	 samlede	 mengden	 berørte	 produkter	 (som	 er	 produsert	 og	 distribuert	 i	 de	 respektive	
medlemsstatene	i	2007):

Type	driftsansvarlige Antall	eksisterende	
driftsansvarlige

Antall	
driftsansvarlige	som	
ble	inspisert	i	2007

Samlet	mengde	
produkter	som	

omfattes	av	direktiv	
2004/42/EF		

(kg)

Antall	planlagte	
inspeksjoner	i	2008

Produsenter

Importører

Andre

2.5.		 Hvordan	kontrollerer	vedkommende	myndighet	at	kravene	om	samsvar	er	oppfylt	ut	ifra	referansemålemetodene	
beskrevet	i	vedlegg	III	til	direktiv	2004/42/EF?

2.6.		 Dersom	flere	myndigheter	er	involvert	i	gjennomføringen	av	direktiv	2004/42/EF	(se	nr.	1.2	ovenfor),	angi	de	
tiltak	som	er	truffet	for	å	sikre	en	mest	mulig	ensartet	gjennomføring	av	nevnte	direktiv	på	hele	territoriet.

2.7.		 Hvilke	 sanksjonsregler	 får	 anvendelse	 på	 overtredelse	 av	 de	 nasjonale	 bestemmelsene	 vedtatt	 i	 henhold	 til	
artikkel	10	i	direktiv	2004/42/EF?

2.8.		 Gi	 om	 mulig	 et	 overslag	 over	 det	 samlede	 antallet	 ansatte	 som	 deltar	 i	 overvåking	 og	 kontroll,	 deres	
kvalifikasjoner	samt	et	overslag	over	de	årlige	overvåkingskostnadene	i	euro	(personale,	prøvetaking	og	analyse,	
kontroller	av	merking,	håndheving,	andre	kostnader).

3.	 De viktigste resultatene av overvåkingsprogrammet som ble gjennomført i 2007 (artikkel 7 i direktiv 
2004/42/EF)

3.1.		 Hvor	mange	 tilfeller	 av	manglende	overholdelse	 (i	%)	 av	grenseverdiene	 for	 flyktige	organiske	 forbindelser	 i	
vedlegg	II	til	direktiv	2004/42/EF	ble	påvist	i	2007	sammenlignet	med	det	samlede	antallet	kontroller	som	ble	
utført?	Angi	om	mulig

1.		 det	berørte	produktets	kategorier	i	samsvar	med	nevnte	vedlegg,

2.		 mengden	av	produkter	som	ikke	overholdt	disse	grenseverdiene.

3.2.		 Hvor	mange	tilfeller	av	manglende	overholdelse	(i	%)	av	merkingskrav	fastsatt	 i	artikkel	4	i	direktiv	2004/42/
EF	ble	påvist	i	2007	sammenlignet	med	det	samlede	antallet	kontroller	som	ble	utført?	Angi	om	mulig	et	skille	
mellom	følgende	kategorier:

1.		 produkter	som	ikke	overholder	kravene	til	merking	og	VOC-innhold,

2.		 produkter	som	overholder	kravene	til	VOC-innhold,	men	ikke	merkingskravene.

3.3.		 Dersom	manglende	 overholdelse	 bekreftes,	 hvilke	 tiltak	 er	 deretter	 truffet	 for	 å	 sikre	 samsvar	 med	 direktiv	
2004/42/EF?



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	35/362 21.6.2012

4. Unntak innrømmet i henhold til artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2004/42/EF

4.1.		 Hvordan	er	unntaksordningen	i	artikkel	3	nr.	2	i	direktiv	2004/42/EF	opprettet?

4.2.	 Hvilke	kontrollsystemer	er	opprettet	for	å	sikre	at	produkter	som	omfattes	av	unntaket	i	artikkel	3	nr.	2	i	direktiv	
2004/42/EF,	ikke	selges	til	eller	brukes	i	anlegg	som	verken	er	godkjent	eller	registrert	i	samsvar	med	artikkel	3	
eller	4	i	direktiv	1999/13/EF?

4.3.		 Angi	om	mulig	et	overslag	over	mengden	av	produkter	som	omfattes	av	unntaket	(i	henhold	til	klassifiseringen	
i	vedlegg	I	til	direktiv	2004/42/EF)	i	2007.

5. Individuelle lisenser som er tildelt i henhold til artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2004/42/EF

5.1.		 Er	det	gjort	bruk	av	muligheten	til	å	tildele	individuelle	lisenser	som	angitt	i	artikkel	3	nr.	3	i	direktiv	2004/42/
EF?

5.2.		 Dersom	ja,	gi	en	kort	beskrivelse	av	hvordan	systemet	for	tildeling	av	individuelle	lisenser	fungerer:

1.		 Hvilke	myndigheter	har	ansvar	for	å	tildele	individuelle	lisenser?

2.		 Hvilke	myndigheter	har	ansvar	for	å	utpeke	bygninger	og/eller	veterankjøretøyer	til	å	ha	særlig	historisk	og	
kulturell	verdi?

3.		 I	henhold	til	hvilke	kriterier	er	særlig	historisk	og	kulturell	verdi	fastsatt?

4.		 Angi	 om	 mulig	 et	 overslag	 over	 antallet	 bygninger	 og/eller	 veterankjøretøyer	 som	 vedkommende	
myndigheter	har	utpekt	til	å	ha	særlig	historisk	og	kulturell	verdi.

5.		 Hvordan	sikres	det	at	de	berørte	produktene

a)	 selges	bare	i	strengt	begrensede	mengder,

b)	 brukes	bare	til	restaurering	og	vedlikehold	av	utpekte	bygninger	og/eller	kjøretøyer?

6.		 Beskriv	 de	 kategorier	 og	mengder	 av	 produkter	 som	 er	 tildelt	 i	 samsvar	med	 artikkel	 3	 nr.	 3	 i	 direktiv	
2004/42/EF,	fortrinnsvis	ved	hjelp	av	følgende	tabell:

Kategorier Samsvar	med	vedlegg	I	til	direktiv	2004/42/
EF

Mengder	av	bruksklare	produkter	med	tildelt	
lisens		
(kg)

Kategori	1

Kategori	2	osv.

6. Andre relevante opplysninger

6.1.		 Angi	 de	 største	 vanskelighetene	 ved	 fastsettelse	 og	 gjennomføring	 av	 overvåkingsprogrammet,	 herunder	
vanskeligheter	med	gjennomføring	av	direktivet	eller	administrative	problemer	 som	har	oppstått	 i	 forbindelse	
med	et	konkret	overvåkingsprogram.	Hvordan	ble	disse	vanskelighetene	løst?

6.2.		 Angi	eventuelle	relevante	tilleggskommentarer,	forslag	eller	opplysninger	i	forbindelse	med	gjennomføringen	av	
direktiv	2004/42/EF.

______________


