
Nr. 47/84 25.8.2016EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende25.8.2016 Nr. 47/84EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. april 2009

om harmonisering og om regelmessig oversending av opplysningene og spørreskjemaet nevnt i 
artikkel 22 nr. 1 bokstav a) og i artikkel 18 i europaparlaments‑ og rådsdirektiv 2006/21/EF om 

håndtering av avfall fra utvinningsindustrien

[meddelt under nummer K(2009) 3011]

(2009/358/EF)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2006/21/EF av 15. mars 2006 om håndtering av avfall fra 
utvinningsindustrien og om endring av direktiv 2004/35/EF(1), 
særlig artikkel 22 nr. 1 bokstav a) og artikkel 18, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Dette vedtaks formål er å fastsette minstekrav for å sikre 
en harmonisert, rettidig og egnet innsamling og, ved 
behov, oversending av opplysningene nevnt i artikkel 7 
nr. 5, artikkel 11 nr. 3 og artikkel 12 nr. 6 i direktiv 
2006/21/EF, og å fastsette grunnlaget for spørreskjemaet 
nevnt i artikkel 18 nr. 1 i nevnte direktiv.

2) Den årlige oversendingen av opplysningene nevnt 
i artikkel 7 nr. 5, artikkel 11 nr. 3 og artikkel 12 
nr. 6 i direktiv 2006/21/EF bør omfatte tidsrommet 
mellom 1. mai og 30. april året etter.

3) Rapporten nevnt i artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2006/21/
EF bør første gang omfatte tidsrommet fra 1. mai 2008 
til 30. april 2011 og bør oversendes Kommisjonen 
senest 1. februar 2012.

4) For å minske den administrative byrden i forbindelse 
med gjennomføringen av dette vedtak, bør listen over 
opplysninger som kreves, begrenses til nyttige data med 
sikte på å lette gjennomføringen av direktivet. Kravet om 
oversending av årlige opplysninger om hendelser nevnt i 
artikkel 11 nr. 3 og artikkel 12 nr. 6 i direktiv 2006/21/EF 
bør begrenses til å gjelde for medlemsstater der en slik 
hendelse inntreffer i løpet av det berørte tidsrommet.

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 1.5.2009, s. 39, er om-
handlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2012 av 30. mars 2012 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den euro-
peiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 61.

(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 15.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 23 nr. 2 i direktiv 
2006/21/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Opplysningene i tillatelser gitt i henhold til artikkel 7 i direktiv 
2006/21/EF, som skal gjøres tilgjengelige for Fellesskapets 
statistikkmyndigheter når de er nødvendige for statistikkformål, 
er nærmere angitt i vedlegg I.

Artikkel 2

Dersom en eller flere hendelser nevnt i artikkel 11 nr. 3 
og artikkel 12 nr. 6 i direktiv 2006/21/EF inntreffer i en 
medlemsstat, skal den berørte medlemsstat årlig oversende 
Kommisjonen opplysningene angitt i vedlegg II for 
hver hendelse. Opplysningene skal omfatte tidsrommet 
mellom 1. mai og 30. april året etter og skal oversendes 
Kommisjonen senest 1. juli i sistnevnte år.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal anvende spørreskjemaet i vedlegg III til 
å rapportere om gjennomføringen av direktivet i samsvar med 
artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2006/21/EF.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. april 2009.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

2016/EØS/47/14
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VEDLEGG I

Opplysninger som skal inngå i listen over tillatelser gitt i henhold til direktiv 2006/21/EF

1.  Anleggets navn og adresse, vedkommende myndighet som har utstedt tillatelsen, og vedkommende myndighet 
som gjennomfører inspeksjonen.

2. Grunnleggende opplysninger om den utstedte tillatelsen, herunder utstedelsesdato, gyldighetstid, anleggets 
kategori i henhold til direktivets artikkel 9 og beskrivelse av anleggets driftsfase (i drift, i avviklingsfasen eller i 
fasen etter avvikling).

3.  Dersom det er hensiktsmessig, opplysninger om avfallstype og en kort beskrivelse av anleggene og av 
framgangsmåtene for overvåking og kontroll.

______
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VEDLEGG II

Opplysninger som skal oversendes Kommisjonen om hendelsene nevnt i artikkel 11 nr. 3 og 
artikkel 12 nr. 6 i henhold til artikkel 18 nr. 2 i direktiv 2006/21/EF

For hver hendelse skal følgende opplysninger innhentes og oversendes:

1.  Anleggets navn og adresse, vedkommende myndighet som har utstedt tillatelsen, og vedkommende myndighet 
som gjennomfører inspeksjonen.

2.  Opplysninger om den utstedte tillatelsen, herunder utstedelsesdato, gyldighetstid, anleggets kategori i henhold 
til direktivets artikkel 9, avfallstype og en kort beskrivelse av anleggene og framgangsmåtene for overvåking og 
kontroll; beskrivelse av anleggets driftsfase (i drift, i avviklingsfasen eller i fasen etter avvikling).

3.  Beskrivelse av hendelsen, herunder

a)  hendelsens art og en beskrivelse av hendelsen; en beskrivelse av hvordan hendelsen ble oppdaget; tidspunkt 
og sted for hendelsen,

b)  tidspunkt for og en beskrivelse av opplysningene som den driftsansvarlige har oversendt vedkommende 
myndigheter, og opplysningene som gis til offentligheten og, om relevant, til andre medlemsstater som kan bli 
berørt av potensielle virkninger over landegrensene,

c)  vurdering av mulige virkninger på folkehelsen og av mulige følger for avfallsanleggets stabilitet,

d)  analyse av mulige årsaker til hendelsen.

4.  Beskrivelse av de korrigerende tiltak som er truffet for å håndtere hendelsen, og særlig

a)  dersom det er relevant, beskrivelse av hvordan beredskapsplanen er blitt gjennomført,

b)  type instruksjoner gitt av vedkommende myndigheter,

c)  andre tiltak (angi hvilke).

5.  En beskrivelse av de tiltak som er truffet for å hindre flere hendelser av samme art, og særlig

a)  nye vilkår som er inntatt i tillatelsen,

b)  tilpasning av overvåkings- og kontrollsystemene,

c)  forbedring med hensyn til overføringen av opplysninger,

d)  andre tiltak (angi hvilke).

6.  Ytterligere opplysninger som kan være nyttige for andre medlemsstater og for Kommisjonen med sikte på å lette 
gjennomføringen av direktivet.

______
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VEDLEGG III

«Spørreskjema for medlemsstatenes rapport om gjennomføringen av direktiv 2006/21/EF

DEL A. SPØRSMÅL SOM SKAL BESVARES BARE FOR DEN FØRSTE RAPPORTERINGSPERIODEN

1.	 Administrative bestemmelser og allmenne opplysninger

 Navn på vedkommende myndighet(er) med ansvar for:

a)  kontroll og godkjenning av avfallshåndteringsplanene som foreslås av de driftsansvarlige,

b)  utarbeiding av de eksterne beredskapsplanene for anlegg i kategori A,

c)  utstedelse og ajourføring av tillatelser og opprettelse og ajourføring av den økonomiske garantien, og

d)  inspeksjon av avfallsanleggene.

2. Avfallshåndteringsplaner, forebygging av større ulykker og opplysninger

a)  Gi en kort beskrivelse av framgangsmåtene som er fastsatt for godkjenning av avfallshåndteringsplaner i 
henhold til direktivets artikkel 5 nr. 6.

b)  For anlegg i kategori A som ikke omfattes av rådsdirektiv 96/82/EF av 9. desember 1996 om kontroll med 
farene for større ulykker med farlige stoffer(1), beskrives tiltak som er truffet for å

– identifisere farer for større ulykker,

– innlemme de nødvendige tiltak ved utforming, drift og avvikling av anlegget, og

– begrense skadevirkningene for menneskers helse og/eller miljøet.

3.	 Tillatelse og økonomisk garanti

a)  Angi de tiltak som er truffet for å sikre at alle anlegg i drift vil være omfattet av en tillatelse i samsvar med 
direktivet før 1. mai 2012.

b)  Gi en kort beskrivelse av de tiltak som er truffet for å opplyse de myndighetene som har ansvar for utstedelse 
og kontroll av tillatelser, om de beste tilgjengelige teknikkene.

c)  Angi om muligheten nevnt i direktivets artikkel 2 nr. 3 til å redusere eller frafalle kravene til deponering av 
ikke-farlig avfall (inert eller ikke-inert), ikke-forurenset jord eller torv har blitt anvendt?

d)  Forklar hvilke tiltak som er truffet for å sikre at tillatelsene regelmessig ajourføres som fastsatt i direktivets 
artikkel 7 nr. 4.

e)  Beskriv nærmere framgangsmåten nevnt i direktivets artikkel 14 nr. 1 for oppretting av den økonomiske 
garantien og regelmessig justering av den. Hvor mange anlegg er allerede omfattet av en garanti i samsvar med 
direktivets bestemmelser? Hvordan vil det bli sikret at alle anlegg omfattes av en garanti før 1. mai 2014?

4.	 Offentlig deltaking, virkninger over landegrensene

a)  Forklar hvordan offentlighetens synspunkter og kommentarer analyseres og tas hensyn til før det treffes 
beslutninger om tillatelser og ved utarbeidingen av eksterne beredskapsplaner.

(1) EFT L 10 av 14.1.1997, s. 13.
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b)  For anlegg med potensiell virkning over landegrensene: Hvordan sikres det at nødvendige opplysninger gjøres 
tilgjengelige i et egnet tidsrom for den andre medlemsstaten og for den berørte offentlighet?

c)  For anlegg i kategori A: Hvilke praktiske tiltak treffes ved en større ulykke for å sikre at

– den driftsansvarlige umiddelbart oversender de nødvendige opplysningene til vedkommende myndighet,

– opplysninger om sikkerhetstiltak og om nødvendige tiltak gis til offentligheten, og

– opplysninger gitt av driftsansvarlige videresendes til den andre medlemsstaten dersom det gjelder anlegg 
med potensiell virkning over landegrensene?

5. Oppføring og forvaltning av avfallsanlegg

a)  Angi nærmere hvilke tiltak som er truffet for å sikre at avfallsanleggene forvaltes av en «kvalifisert person» i 
henhold til direktivets artikkel 11 nr. 1 og at personalet har fått egnet opplæring.

b)  Gi en kort beskrivelse av framgangsmåten som er fastsatt for melding til myndigheten innen 48 timer av 
enhver hendelse som vil kunne påvirke anleggets stabilitet, og av alle betydelige skadevirkninger på miljøet 
som avsløres gjennom overvåkingen.

c)  Beskriv hvordan vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 11 kontrollerer at regelmessige rapporter 
om overvåkingsresultater

– oversendes av den driftsansvarlige til myndigheten,

– viser at vilkårene for tillatelsen er oppfylt.

6. Framgangsmåter ved og etter avvikling, fortegnelse

a)  Forklar kort framgangsmåten som er fastsatt for å sikre at regelmessige kontroller av stabiliteten samt tiltak 
for å begrense miljøvirkningen gjennomføres etter avvikling av anleggene og når myndigheten anser det 
nødvendig.

b)  Beskriv nærmere tiltaket som er truffet for å sikre at en fortegnelse over avviklede anlegg utarbeides i henhold 
til direktivets artikkel 20, innen 1. mai 2012.

7. Inspeksjoner

a)  Forklar kort, og i så fall hvordan, det tas hensyn til minstekrav til miljøinspeksjoner(1) i forbindelse med 
kontrollen av de anleggene som omfattes av direktivet.

b)  Gi en kort beskrivelse av hvordan inspeksjonsvirksomheten planlegges. Er prioriterte anlegg for inspeksjon 
angitt og, dersom svaret er ja, i henhold til hvilke kriterier? Er hyppigheten og arten av inspeksjonen tilpasset 
til risikoene som er knyttet til anlegget og omgivelsene?

c)  Forklar hvilke inspeksjonstiltak som gjennomføres, for eksempel eventuelle rutiner for besøk på anleggsstedet, 
prøvetaking, kontroll av egne overvåkingsdata, kontroll av ajourførte registre over avfallshåndteringen.

d)  Forklar hvilke tiltak som er truffet for å sikre at de godkjente avfallshåndteringsplanene regelmessig ajourføres 
og overvåkes.

e)  Hvilke regler gjelder for sanksjoner ved overtredelse av de nasjonale bestemmelsene i henhold til direktivets 
artikkel 19?

(1) Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 4. april 2001 om fastsettelse av minstekrav til miljøinspeksjoner i medlemsstatene 
(EFT L 118 av 27.4.2001, s. 41).
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DEL B. SPØRSMÅL SOM SKAL BESVARES FOR ALLE RAPPORTERINGSPERIODER

1.	 Administrative bestemmelser og allmenne opplysninger

a)  Angi hvilket administrativt organ (navn, adresse, kontaktperson, e-post) som har ansvaret for å samordne 
svarene på dette spørreskjemaet.

b)  Gi et anslag, om mulig ved hjelp av tabellen i vedlegget, over antall anlegg for utvinningsavfall på 
medlemsstatens territorium.

c)  Angi antall avfallsanlegg i kategori A som er i drift på medlemsstatens territorium, og som kan ha potensiell 
virkning på miljøet eller menneskers helse i en annen medlemsstat.

2.	 Avfallshåndteringsplaner, forebygging av større ulykker og opplysninger

a)  Gi en kort beskrivelse av

– antall avfallshåndteringsplaner som er godkjent eller avvist, midlertidig eller endelig, i 
rapporteringsperioden, og

– dersom det er relevant og mulig, hovedgrunnene til at en avfallshåndteringsplan er avvist.

b)  Angi en liste over de eksterne beredskapsplanene nevnt i direktivets artikkel 6 nr. 3. Dersom alle anlegg i 
kategori A ennå ikke er omfattet av en beredskapsplan, angis antall planer som mangler, og når disse planene 
skal utarbeides.

c)  Dersom en medlemsstat har utarbeidet en liste over inert avfall i henhold til artikkel 2 nr. 3 i kommisjonsvedtak 
2009/359/EF av 30. april 2009 om nærmere presisering av definisjonen av inert avfall i henhold til 
artikkel 22 nr. 1 bokstav f) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/21/EF om håndtering av avfall fra 
utvinningsindustrien(1), vedlegges en kopi av denne listen med en kort beskrivelse av de opplysningene og 
dataene som er anvendt for å avgjøre om avfallet på listen kunne defineres som inert.

3.	 Tillatelse og økonomisk garanti

 Gi et anslag, om mulig ved hjelp av tabellen i vedlegget, over antall anlegg som det er utstedt en tillatelse for i 
samsvar med bestemmelsene i dette direktiv.

4.	 Framgangsmåter ved og etter avvikling, fortegnelse

a)  Angi hvor mange framgangsmåter for avvikling i henhold til direktivets artikkel 12 som ble gjennomført og/
eller godkjent i rapporteringsperioden.

b)  Hvor mange anlegg i medlemsstaten er avviklet og overvåkes regelmessig?

5.	 Inspeksjoner

a)  Angi antall inspeksjoner som er gjennomført i rapporteringsperioden, om mulig fordelt på

– anlegg i kategori  A og de øvrige anleggene,

– anlegg for inert avfall, og

– anlegg for ikke-inert ikke-farlig avfall.

 Dersom et inspeksjonsprogram er utarbeidet på egnet geografisk plan (nasjonalt/regionalt/lokalt), oversendes 
en kopi av programmet eller programmene som vedlegg til rapporten.

(1) EUT L 110 av 1.5.2009, s. 46.
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b)  I hvor mange tilfeller ble det påvist at direktivets bestemmelser ikke er overholdt? Angi hovedgrunnene til den 
manglende overholdelsen og hvilke tiltak som er truffet for å sikre overholdelse av direktivet.

6.	 Andre relevante opplysninger

a)  Angi de viktigste vanskelighetene i forbindelse med gjennomføringen av direktivet. Hvordan ble de 
eventuelle problemene løst?

b)  Angi eventuelle ytterligere kommentarer, forslag eller opplysninger i forbindelse med 
gjennomføringen av direktivet.

VEDLEGG(1)

I drift I drift med 
tillatelse(1)

I 
overgangsfasen(2)

I 
avviklingsfasen(3)

Avviklet eller 
forlatt(4)

Kategori A(5)

 Herunder «Seveso»-
anlegg(6)

Ikke kategori A

 Inert avfall(7)

 Ikke-farlig ikke-inert 
avfall

I alt

(1) Antall anlegg som har en tillatelse som allerede oppfyller direktivets krav.
(2) Antall anlegg som vil bli avviklet før 2010, og som omfattes av artikkel 24 nr. 4.
(3) Antall anlegg som fortsatt er under avvikling (artikkel 12).
(4) Gi om mulig et anslag over antall forlatte og avviklede anlegg som er potensielt skadelige, og som omfattes av direktivets 

artikkel 20.
(5) Anlegg som klassifiseres i kategori A i henhold til direktivets artikkel 9.
(6) Anlegg som omfattes av direktiv 96/82/EF.
(7) Anlegg som håndterer bare inert avfall som definert i direktivet.»

(1) Om mulig fordelt per sektor for byggemineraler, metallholdige mineraler, industrimineraler, energiholdige mineraler og øvrige 
sektorer.


