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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 10. desember 2014 

om fastsettelse av formatet for overføring av opplysninger fra medlemsstatene om gjennomføringen av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU om kontroll med faren for storulykker med farlige stoffer 

[meddelt under dokument K(2014) 9335] 

(2014/896/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EF av 4. juli 2012 om kontroll med faren for storulykker med 

farlige stoffer og om endring og senere oppheving av rådsdirektiv 96/82/EF(1), særlig artikkel 21 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger:  

1) Ifølge artikkel 21 nr. 2 i direktiv 2012/18/EU skal medlemsstatene innen 30. september 2019 og deretter hvert fjerde år 

utarbeide en rapport om gjennomføringen av nevnte direktiv. 

2) Kommisjonen har utarbeidet et spørreskjema for å angi nærmere hvilke opplysninger medlemsstatene skal gjøre 

tilgjengelige i forbindelse med rapportering om gjennomføringen av direktivet.  

3) Den første rapporteringsperioden bør dekke perioden mellom 1.  juni 2015, som er den dagen direktivet kommer 

til full anvendelse i medlemsstatene, og 31. desember 2018, for å gi medlemsstatene tilstrekkelig tid til å vurdere 

de innsamlede opplysningene og framlegge dem for Kommisjonen innen 30.  september 2019. De etterfølgende 

fireårige rapporteringsperiodene vil dekke periodene mellom 1. januar i det første året og 31. desember i det 

fjerde året av rapporteringsperioden.  

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 22 i rådsdirektiv 

96/82/EF(2) — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING:  

Artikkel 1 

Medlemsstatene skal rapportere om gjennomføringen av direktiv 2012/18/EU i samsvar med artikkel 21 nr. 2 i nevnte direktiv 

ved å besvare spørreskjemaet i vedlegget til denne beslutning(3). 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 10. desember 2014. 

For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 355 av 12.12.2014, s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, 

s. 54. 

(1) EUT L 197 av 24.7.2012, s. 1.  

(2) Rådsdirektiv 96/82/EF av 9. desember 1996 om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer (EFT L 10 av 14.1.1997, s. 13). 

(3) Finnes også på Europakommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/environment/seveso/  

2018/EØS/76/69 

http://ec.europa.eu/environment/seveso/
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VEDLEGG 

SPØRRESKJEMA  

1. ALMINNELIGE OPPLYSNINGER 

1. Gi opplysninger om de vedkommende myndigheter som hovedsakelig har ansvaret for håndhevingen av direktiv 

2012/18/EU. Opplysningene bør minst omfatte kontaktopplysninger og hovedoppgaver (overvåking av sikkerhets-

rapporter, arealplanlegging, dominoeffekter, utarbeiding og gjennomføring av eksterne beredskapsplaner, tilsyn, 

opplysninger til offentligheten, sanksjoner). Dersom det ikke har skjedd vesentlige endringer, kan det vises til den 

foregående rapporten.  

2. Angi når den seneste ajourføringen av opplysninger om virksomheter ble foretatt med henblikk på  innlegging i 

(e)SPIRS-databasen. 

2. DOMINOEFFEKTER (ARTIKKEL 9 I DIREKTIV 2012/18/EU) 

Hvor mange grupper av virksomheter ble ved slutten av rapporteringsperioden identifisert, der risikoen for eller følgene 

av en storulykke kan være økt på grunn av deres geografiske beliggenhet og nærhet samt deres beholdning av farlige 

stoffer, i henhold til artikkel 9 i direktiv 2012/18/EU?  

3. SIKKERHETSRAPPORTER (ARTIKKEL 10 I DIREKTIV 2012/18/EU) 

1. Har alle virksomheter på høyere nivå som var omfattet krav til en sikkerhetsrapport, framlagt en sikkerhetsrapport i 

løpet av rapporteringsperioden? Dersom ikke, hvor mange har ikke gjort det?  

2. Er alle sikkerhetsrapporter blitt ajourført i løpet av de fem foregående årene? Dersom ikke, hvor mange virksomheter 

på høyere nivå som var omfattet av disse kravene, har ikke ajourført sin sikkerhetsrapport? 

4. BEREDSKAPSPLANER (ARTIKKEL 12 I DIREKTIV 2012/18/EU) 

1. Er det utarbeidet eksterne beredskapsplaner for alle virksomheter på høyere nivå som omfattes av dette kravet i 

rapporteringsperioden? Dersom ikke, hvor mange virksomheter på høyere nivå er det ikke utarbeidet beredskapsplaner 

for? 

2. For hvor mange av virksomhetene på høyere nivå har myndighetene bestemt at det ikke var nødvendig å utarbeide 

eksterne beredskapsplaner for i samsvar med artikkel 12 nr. 8 i direktiv 2012/18/EU? 

3. Når svaret på spørsmål 4.2 er én eller flere, angis i hvert enkelt tilfelle vedkommende myndighets grunngitte 

beslutning. 

4. Er de eksterne beredskapsplanene blitt testet i løpet av de seneste tre årene for alle virksomheter på høyere nivå? 

Dersom ikke, i hvor mange tilfeller er den eksterne beredskapsplanen ikke blitt testet? 

5. Gi opplysninger om de viktigste ordningene for samråd med den berørte offentligheten om eksterne 

beredskapsplaner. 

6. Gi en kort beskrivelse av hvordan de eksterne beredskapsplanene er blitt testet (f.eks. deltester, fullstendige tester, 

tester som involverer beredskapstjenesten, teoretiske tester osv.). Angi de kriteriene som brukes for å vurdere om en 

ekstern beredskapsplan er tilstrekkelig. 

5. AREALPLANLEGGING (ARTIKKEL 13 OG 15 I DIREKTIV 2012/18/EU) 

1. Er den berørte offentligheten i løpet av rapporteringsperioden blitt rådspurt om alle spesifikke enkeltprosjekter (nye 

virksomheter, vesentlige endringer av eksisterende virksomheter, nye prosjekter rundt eksisterende virksomheter), og 

er offentligheten blitt rådspurt om generelle planer eller programmer i tilknytning til nye virksomheter eller nye 

prosjekter rundt eksisterende virksomheter? Dersom ikke, gi et kort sammendrag av de viktigste årsakene til at 

offentligheten ikke ble rådspurt.  
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2. Valgfritt: Inneholder den nasjonale lovgivningen samordnede eller felles framgangsmåter for å oppfylle Seveso-

kravene til arealplanlegging og krav som følger av annen lovgivning, f.eks. europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/92/EU(1) og 2001/42/EF(2)? 

6. INFORMASJON OM SIKKERHETSTILTAK (ARTIKKEL 14 I OG VEDLEGG V TIL DIREKTIV 2012/18/EU) 

1. Er opplysninger om sikkerhetstiltak og riktig handlemåte i tilfelle av en storulykke aktivt gjort tilgjengelig for 

offentligheten i løpet av de fem seneste årene for alle virksomheter på høyere nivå? Dersom ikke, for hvor mange 

virksomheter på høyere nivå er dette ikke tilfelle? 

2. Angi av hvem (driftsansvarlig, myndigheter) og om mulig hvordan (for eksempel gjennom driftsansvarliges eller 

myndigheters brosjyrer, flygeblader, e-post, SMS) opplysningene i 6.1 er gjort tilgjengelig. 

3. Er opplysningene oppført i vedlegg V til direktiv 2012/18/EU permanent tilgjengelige for alle virksomheter, også 

elektronisk, og ajourføres de ved behov? Dersom ikke, angi hvor stor prosentdel av virksomhetene der dette ikke er 

tilfelle og hvilke tiltak som er truffet for å avhjelpe mangler.  

4. Angi hvem (driftsansvarlig, myndigheter) og om mulig hvordan (for eksempel gjennom driftsansvarliges eller 

myndigheters kunngjøringer og nettsteder) som sørger for at opplysningene i 6.3 er permanent tilgjengelige. 

5. I hvor mange virksomheter anses det ved utgangen av rapporteringsperioden å være en risiko for storulykker med 

virkninger over landegrensene? I hvor mange tilfeller har en mulig berørt medlemsstat fått relevante opplysninger?  

7. TILSYN (ARTIKKEL 20 I DIREKTIV 2012/18/EU) 

1.  På hvilket nivå eller hvilke nivåer er det utarbeidet tilsynsplaner? Er disse gjort offentlig tilgjengelig, eller har 

offentligheten fått elektronisk underretning om hvor det på anmodning gis nærmere opplysninger om tilsynsplanen? 

Valgfritt: Dersom de er tilgjengelige på internett, oppgi en lenke. 

2. Er det utarbeidet programmer for rutinemessig tilsyn, herunder hvor ofte besøk på stedet skal foretas, for alle 

virksomheter? Er datoen for forrige besøk på stedet eller en henvisning til hvor denne opplysningen finnes elektronisk, 

offentliggjort? Valgfritt: Dersom de er tilgjengelige på internett, oppgi en lenke.  

3. For hvor mange virksomheter på høyere nivå bygger tilsynsprogrammet på en systematisk vurdering av faren for en 

storulykke ved den berørte virksomheten, herunder hvor ofte det foretas besøk på stedet? Hvor mange er gjenstand for 

årlige besøk? 

4. For hvor mange virksomheter på lavere nivå bygger tilsynsprogrammet på en systematisk vurdering av faren for en 

storulykke ved den berørte virksomheten, herunder hvor ofte det foretas besøk på stedet? Hvor mange er gjenstand for 

besøk minst hvert tredje år? 

5. Inneholder nasjonal lovgivning eller administrative retningslinjer bestemmelser om tilsyn som er samordnet eller felles 

med tilsynene som utføres etter annet EU-regelverk (f.eks. under direktivet om industriutslipp (IED))? 

8. DRIFTSFORBUD, SANKSJONER OG ANDRE TVANGSMIDLER (ARTIKKEL 19 OG 28 I DIREKTIV 2012/18/EU) 

1. For hvor mange virksomheter er det nedlagt driftsforbud eller forbud mot idriftsetting i rapporteringsperioden? 

2. Hvor mange andre former for tvangstiltak er truffet i rapporteringsperioden? Angi de typene av tiltak som oftest 

brukes (f.eks. driftsforbud, administrative sanksjoner, sanksjoner eller andre tiltak). Angi en statistisk fordeling om 

mulig. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/92/EU av 13. desember 2011 om vurdering av visse offentlige og private prosjekters 

miljøvirkninger (EUT L 26 av 28.1.2012, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/42/EF av 27. juni 2001 om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer (EFT  

L 197 av 21.7.2001, s. 30). 
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9. KLAGEADGANG (ARTIKKEL 23 DIREKTIV 2012/18/EU) 

Forklar hvordan overholdelse av artikkel 23 i direktiv 2012/18/EU om klageadgang er sikret, og beskriv erfaringene med 

anvendelsen av nevnte artikkel i rapporteringsperioden.  

10. YTTERLIGERE OPPLYSNINGER  

Valgfritt: Angi eventuelle ytterligere alminnelige opplysninger relatert til Seveso-direktivet, erfaringer med gjennom-

føringen, rapporter osv. som kan være av interesse og som kan deles med offentligheten, på følgende punkter:  

a) Erfaringer fra ulykker og hendelser for å unngå at de skjer igjen. 

b) IT-verktøyer som brukes til overvåking av gjennomføringen av direktivet og til datautveksling. 

c) Dersom det er relevant, tiltak av den typen som inngår i Seveso-direktivet (i form av melding om aktiviteter, krav til 

sikkerhetsstyring, sikkerhetsrapporter, informasjon til offentligheten, beredskapsplanlegging og tilsyn), som brukes på 

anlegg og aktiviteter som ikke omfattes av direktiv 2012/18/EU, for eksempel rørledninger, havner, rangerstasjoner, 

offshoreinstallasjoner, gassleting og gassutvinning osv. 

 __________  


