
18.1.2001 Nr. 3/149EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

(1) Stjtíð. EB L 296, 23.11.2000, bls. 49 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB 

nr. 54, 23.11.2000, bls. 271.

(2) Stjtíð. EB L 226, 7.9.1993, bls. 23.

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahags-
svæðið, eins og hann var aðlagaður með bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er
nefnist hér á eftir samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

XX. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 88/1999 frá 25. júní
1999(1).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/481/EBE frá 
28. júlí 1993 varðandi fyrirmyndir að eyðublöðum vegna
kynningar á innanlandsáætlunum eins og kveðið er á um í
17. gr. tilskipunar ráðsins 91/271/EBE(2) skal felld inn í
samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður komi aftan við 13. lið (tilskipun ráðsins
91/271/EBE) í XX. viðauka við samninginn:

,,13a. 393 D 0481: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
93/481/EBE frá 28. júlí 1993 varðandi fyrirmyndir

að eyðublöðum vegna kynningar á innanlands-
áætlunum eins og kveðið er á um í 17. gr.
tilskipunar ráðsins 91/271/EBE (Stjtíð. EB L 226,
7.9.1993, bls. 23).“

2. gr.

Liðir 13a (tilskipun ráðsins 91/676/EBE) og 13b
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 92/446/EBE) verði
hvor um sig 13b og 13c.

3. gr.

Fullgiltur texti ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar
93/481/EBE á íslensku og norsku fylgir sem viðauki við
útgáfu þessarar ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

4. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 6. nóvember 1999, að því
tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr.
samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-
nefndinni.

5. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 152/1999 

frá 5. nóvember 1999

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál)
við EES-samninginn

Gjört í Brussel 5. nóvember 1999.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

N. v. Liechtenstein

formaður.

2001/EES/3/13
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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 

frá 28. júlí 1993 

varðandi fyrirmyndir að eyðublöðum vegna kynningar á innanlandsáætlunum eins og kveðið er 
á um í 17. gr. tilskipunar ráðsins 91/271/EBE(*) 

(93/481/EBE) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Efnahagsbandalags Evrópu, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/271/EBE frá 21. maí 
1991 um hreinsun skólps frá þéttbýli (1), einkum 4. mgr. 
17. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

Aðildarríkjunum er skylt að semja skýrslu sem varðar 
innanlandsáætlun þeirra um framkvæmd tilskipunar ráðsins 
91/271/EBE á grundvelli fyrirmynda að eyðublöðum sem 
framkvæmdastjórnin setti saman samkvæmt þeim hætti 
sem segir í 18. gr. þessarar tilskipunar. 

Ráðstafanirnar, sem eru fyrirhugaðar með þessari 
ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið 
var á fót samkvæmt 18. gr. nefndrar tilskipunar. 

                                                
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 226, 7.9.1993, bls. 23, var nefnd 

í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/1999 frá 5. 
nóvember 1999 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 

 
(1) Stjtíð. EB nr. L 135, 30. 5. 1991, bls. 40. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Fyrirmyndirnar að eyðublöðunum í viðauka þessum eru hér 
með samþykktar. 
 

2. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 28. júlí 1993. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Yannis PALEOKRASSAS 

framkvæmdastjóri. 
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N
r. 3/151

VIÐAUKI 

 
GRUNNSKRÁ ÞÉTTBÝLISSTAÐIR AÐILDARRÍKI: 

 
 Samkvæmt tilskipun 91/271/EBE (2. til 7. gr.) TAFLA 1 

 
Fjöldi (F) þéttbýlisstaða (4. mgr. 2. gr.) og ákoma (load) mæld í persónueiningum ((p.e.) 6. mgr. 2. gr.) 

Staðan eins og hún var 31. desember 1992 

 
Eðlileg svæði Viðkvæm svæði (1. mgr. 5. gr.) Síður viðkvæm svæði (6. gr.) Losunar- 

svæði 
Flokkar 
þéttbýlisstaða 

A. Ferskvatn og 
ármynni B. Strandsjór A. Ferskvatn og 

ármynni B. Strandsjór A. Ármynni B. Strandsjór 
Öll svæði samtals 

 F (1) h.p.e. (2) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

frá 2 000 til 10 000 p.e. 
2 000 ≤ p.e. ≤ 10 000 

              

frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

              

frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

              

yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

              

           
Samtals (3) 

  

(1) F: fjöldi þéttbýlisstaða í viðkomandi flokki. 
(2) h.p.e.: heildarfjöldi persónueininga allra þéttbýlisstaða í viðkomandi flokki. 
(3) Heildarákoma þeirra þéttbýlisstaða, sem koma fyrir í töflunni, er áætluð � % af heildarákomu í aðildarríkjunum, gefin upp sem persónueiningar. 

  



    
 

 
  

N
r. 3/152 

 
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

 
18.1.2001

TILVIK SEM HEYRA UNDIR ÞÉTTBÝLISSTAÐIR AÐILDARRÍKI: 
8. MGR. 5. GR. 
GRUNNSKRÁ Samkvæmt tilskipun 91/271/EBE (2. til 7. gr.) TAFLA 1.a 

 
 Fjöldi (F) þéttbýlisstaða (4. mgr. 2. gr.) og ákoma mæld í persónueiningum ((p.e.) 6. mgr. 2. gr.) 

 Staðan eins og hún var 31. desember 1992 

 
Losunar- 

svæði 
Flokkar 
þéttbýlisstaða 

A. Ferskvatn og ármynni B. Strandsjór Öll svæði samtals 

 F (1) h.p.e. (2) F h.p.e. F h.p.e. 

frá 2 000 til 10 000 p.e. 
2 000 ≤ p.e. ≤ 10 000 

      

frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

      

frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

      

yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

      

Samtals (3) 
  

(1) F: fjöldi þéttbýlisstaða í viðkomandi flokki. 
(2) h.p.e.: heildarfjöldi persónueininga allra þéttbýlisstaða í viðkomandi flokki. 
(3) Heildarákoma þeirra þéttbýlisstaða, sem koma fyrir í töflunni, er áætluð � % af heildarákomu í aðildarríkjunum, gefin upp sem persónueiningar. 
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N
r. 3/153

SKRÁ YFIR SÖFNUN SAFNRÆSI AÐILDARRÍKI: 
  TAFLA 2 
 Samkvæmt 3. gr. 

 
 Fjöldi og afkastageta safnræsa �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) 31. desember 1992 

 
Eðlileg svæði Viðkvæm svæði (1. mgr. 5. gr.) Síður viðkvæm svæði (6. gr.) Losunar- 

svæði 
Flokkar 
þéttbýlisstaða 

A. Ferskvatn og 
ármynni B. Strandsjór A. Ferskvatn og 

ármynni B. Strandsjór A. Ármynni B. Strandsjór 
Öll svæði samtals 

 F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

frá 2 000 til 10 000 p.e. 
2 000 ≤ p.e. ≤ 10 000 

              

frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

              

frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

              

yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

              

(1) �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði�: sem telja ber að uppfylli kröfur tilskipunarinnar á tilgreindum degi. 
(2) F: fjöldi safnræsa �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� og eru í rekstri, fyrir alla þéttbýlisstaði í viðkomandi flokki. 
(3) h.p.e.: heildarfjöldi persónueininga, sem safnræsin anna og �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� og eru í rekstri, fyrir alla þéttbýlisstaði í viðkomandi flokki. 

  



    
 

 
  

N
r. 3/154 

 
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

 
18.1.2001

TILVIK SEM HEYRA UNDIR SAFNRÆSI AÐILDARRÍKI: 
8. MGR. 5. GR.  TAFLA 2.a 
SKRÁ YFIR SÖFNUN Samkvæmt 3. gr. 
 
 Fjöldi og afkastageta safnræsa �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) 31. desember 1992 

 
Losunar- 

svæði 
Flokkar 
þéttbýlisstaða 

A. Ferskvatn og ármynni B. Strandsjór Öll svæði samtals 

 F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. 

frá 2 000 til 10 000 p.e. 
2 000 ≤ p.e. ≤ 10 000 

      

frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

      

frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

      

yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

      

(1) �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði�: sem telja ber að uppfylli kröfur tilskipunarinnar á tilgreindum degi. 
(2) F: fjöldi safnræsa �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� og eru í rekstri, fyrir alla þéttbýlisstaði í viðkomandi flokki. 
(3) h.p.e.: heildarfjöldi persónueininga, sem safnræsin anna og �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� og eru í rekstri, fyrir alla þéttbýlisstaði í viðkomandi flokki. 
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB
 

N
r. 3/155

SAFNRÆSI ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 3. GR. Á EÐLILEGUM SVÆÐUM AÐILDARRÍKI: 
 
 A. FERSKVATN OG ÁRMYNNI TAFLA 2.1 
 
 Fjöldi og afkastageta safnræsa �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða frá 2 000 til 10 000 p.e. 

2 000 ≤ p.e. ≤ 10 000 
frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995           

1998           

2000           

2005     � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 2 



    
 

 
  

N
r. 3/156 
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18.1.2001

TILVIK SEM HEYRA UNDIR ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 3. GR. AÐILDARRÍKI: 
8. MGR. 5. GR.  TAFLA 2.1.a 
SAFNRÆSI A. FERSKVATN OG ÁRMYNNI 
 
 Fjöldi og afkastageta safnræsa �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða frá 2 000 til 10 000 p.e. 

2 000 ≤ p.e. ≤ 10 000 
frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995           

1998           

2000   � � � � � �   

2005   � � � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 2 
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N
r. 3/157

SAFNRÆSI ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 3. GR. Á EÐLILEGUM SVÆÐUM AÐILDARRÍKI: 
  TAFLA 2.2 
 B. STRANDSJÓR 
 
 Fjöldi og afkastageta safnræsa �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða frá 2 000 til 10 000 p.e. 

2 000 ≤ p.e. ≤ 10 000 
frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995           

1998           

2000           

2005     � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 2 



    
 

 
  

N
r. 3/158 

 
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

 
18.1.2001

TILVIK SEM HEYRA UNDIR ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 3. GR. AÐILDARRÍKI: 
8. MGR. 5. GR.  TAFLA 2.2.a 
SAFNRÆSI B. STRANDSJÓR 
 
 Fjöldi og afkastageta safnræsa �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða frá 2 000 til 10 000 p.e. 

2 000 ≤ p.e. ≤ 10 000 
frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995           

1998           

2000   � � � � � �   

2005   � � � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 2 
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB
 

N
r. 3/159

SAFNRÆSI ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 3. GR. Á VIÐKVÆMUM SVÆÐUM (1. MGR. 5. GR.) AÐILDARRÍKI: 
  TAFLA 2.3 
 A. FERSKVATN OG ÁRMYNNI 
 
 Fjöldi og afkastageta safnræsa �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða frá 2 000 til 10 000 p.e. 

2 000 ≤ p.e. ≤ 10 000 
frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995           

1998           

2000   � � � � � �   

2005   � � � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 2 



    
 

 
  

N
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

 
18.1.2001

SAFNRÆSI ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 3. GR. Á VIÐKVÆMUM SVÆÐUM (1. MGR. 5. GR.) AÐILDARRÍKI: 
  TAFLA 2.4 
 B. STRANDSJÓR 
 
 Fjöldi og afkastageta safnræsa �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða frá 2 000 til 10 000 p.e. 

2 000 ≤ p.e. ≤ 10 000 
frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995           

1998           

2000   � � � � � �   

2005   � � � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 2 
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB
 

N
r. 3/161

SAFNRÆSI ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 3. GR. Á SÍÐUR VIÐKVÆMUM SVÆÐUM (6. GR.) AÐILDARRÍKI: 
  TAFLA 2.5 
 A. ÁRMYNNI 
 
 Fjöldi og afkastageta safnræsa �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða frá 2 000 til 10 000 p.e. 

2 000 ≤ p.e. ≤ 10 000 
frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995           

1998           

2000           

2005     � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 2 



    
 

 
  

N
r. 3/162 

 
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

 
18.1.2001

SAFNRÆSI ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 3. GR. Á SÍÐUR VIÐKVÆMUM SVÆÐUM (6. GR.) AÐILDARRÍKI: 
  TAFLA 2.6 
 B. STRANDSJÓR 
 
 Fjöldi og afkastageta safnræsa �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða frá 2 000 til 10 000 p.e. 

2 000 ≤ p.e. ≤ 10 000 
frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995           

1998           

2000           

2005     � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 2 
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB
 

N
r. 3/163

SKRÁ YFIR HREINSUN HREINSISTÖÐVAR AÐILDARRÍKI: 
  TAFLA 3 
 Hreinsun samkvæmt 4. og 6. gr. 
 
 Fjöldi og afkastageta hreinsistöðva �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) 31. desember 1992 

 
Eðlileg svæði Viðkvæm svæði (1. mgr. 5. gr.) Síður viðkvæm svæði (6. gr.) Losunar- 

svæði 
Flokkar 
þéttbýlisstaða 

A. Ferskvatn og 
ármynni B. Strandsjór A. Ferskvatn og 

ármynni B. Strandsjór A. Ármynni B. Strandsjór 
Öll svæði samtals 

 F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

frá 2 000 til 10 000 p.e. 
2 000 ≤ p.e. ≤ 10 000   � �   � �   � �   

frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

              

frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

              

yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

              

(1) �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði�: sem telja ber að uppfylli kröfur tilskipunarinnar á tilgreindum degi. 
(2) F: fjöldi hreinsistöðva �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� og eru í rekstri, fyrir alla þéttbýlisstaði í viðkomandi flokki. 
(3) h.p.e.: heildarfjöldi persónueininga, sem hreinsistöðvarnar anna og �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� og eru í rekstri, fyrir alla þéttbýlisstaði í viðkomandi flokki. 

Ath.: Heildarákoma þeirra hreinsistöðva, sem koma fyrir í töflunni, er áætluð � % af heildarákomu í aðildarríkjunum, gefin upp sem persónueiningar. 

  



    
 

 
  

N
r. 3/164 

 
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

 
18.1.2001

TILVIK SEM HEYRA UNDIR HREINSISTÖÐVAR AÐILDARRÍKI: 
8. MGR. 5. GR.  TAFLA 3.a 
SKRÁ YFIR HREINSUN Hreinsun samkvæmt 4. gr. 
 
 Fjöldi og afkastageta hreinsistöðva �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) 31. desember 1992 

 
Losunar- 

svæði 
Flokkar 
þéttbýlisstaða 

A. Ferskvatn og ármynni B. Strandsjór Öll svæði samtals 

 F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. 

frá 2 000 til 10 000 p.e. 
2 000 ≤ p.e. ≤ 10 000 

  

� � 

  

frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

  
  

  

frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

      

yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

      

(1) �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði�: sem telja ber að uppfylli kröfur tilskipunarinnar á tilgreindum degi. 
(2) F: fjöldi hreinsistöðva �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� og eru í rekstri, fyrir alla þéttbýlisstaði í viðkomandi flokki. 
(3) h.p.e.: heildarfjöldi persónueininga, sem hreinsistöðvarnar anna og �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� og eru í rekstri, fyrir alla þéttbýlisstaði í viðkomandi flokki. 

Ath.: Heildarákoma þeirra hreinsistöðva, sem koma fyrir í töflunni, er áætluð � % af heildarákomu í aðildarríkjunum, gefin upp sem persónueiningar. 

  



    
 

 
  

18.1.2001 
 

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB
 

N
r. 3/165

HREINSISTÖÐVAR ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 4. GR. Á EÐLILEGUM SVÆÐUM AÐILDARRÍKI: 
  TAFLA 3.1 
 A. FERSKVATN OG ÁRMYNNI 
  
 Fjöldi og afkastageta hreinsistöðva �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða (4. gr.) 

frá 2 000 til 10 000 p.e. 
2 000 ≤ p.e. ≤ 10 000 

(4. gr.) 
frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

(4. gr.) 
frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

(4. gr.) 
yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995           

1998           

2000           

2005     � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 3 



    
 

 
  

N
r. 3/166 

 
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

 
18.1.2001

TILVIK SEM HEYRA UNDIR ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 4. GR. AÐILDARRÍKI: 
8. MGR. 5. GR.  TAFLA 3.1.a 
HREINSISTÖÐVAR A. FERSKVATN OG ÁRMYNNI 
 
 Fjöldi og afkastageta hreinsistöðva �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða (4. gr.) 

frá 2 000 til 10 000 p.e. 
2 000 ≤ p.e. ≤ 10 000 

(4. gr.) 
frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

(4. gr.) 
frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

(4. gr.) 
yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995           

1998           

2000   � � � � � �   

2005   � � � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 3 



    
 

 
  

18.1.2001 
 

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB
 

N
r. 3/167

HREINSISTÖÐVAR ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 4. GR. Á EÐLILEGUM SVÆÐUM AÐILDARRÍKI: 
  TAFLA 3.2 
 B. STRANDSJÓR 
  
 Fjöldi og afkastageta hreinsistöðva �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða (4. gr.) 

frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

(4. gr.) 
frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

(4. gr.) 
yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995         

1998         

2000         

2005   � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 3 



    
 

 
  

N
r. 3/168 

 
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

 
18.1.2001

TILVIK SEM HEYRA UNDIR ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 4. GR. AÐILDARRÍKI: 
8. MGR. 5. GR.  TAFLA 3.2.a 
HREINSISTÖÐVAR B. STRANDSJÓR 
  
 Fjöldi og afkastageta hreinsistöðva �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða (4. gr.) 

frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

(4. gr.) 
frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

(4. gr.) 
yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995         

1998         

2000 � � � � � �   

2005 � � � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 3 



    
 

 
  

18.1.2001 
 

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB
 

N
r. 3/169

HREINSISTÖÐVAR ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 4. GR. Á VIÐKVÆMUM SVÆÐUM AÐILDARRÍKI: 
  TAFLA 3.3 
 A. FERSKVATN OG ÁRMYNNI 
 
 Fjöldi og afkastageta hreinsistöðva �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða (4. gr.) 

frá 2 000 til 10 000 p.e. 
2 000 ≤ p.e. ≤ 10 000 

(4. gr.) 
frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

(4. gr.) 
frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

(4. gr.) 
yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995           

1998           

2000   � � � � � �   

2005   � � � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 3 



    
 

 
  

N
r. 3/170 

 
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

 
18.1.2001

HREINSISTÖÐVAR ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 4. GR. Á VIÐKVÆMUM SVÆÐUM AÐILDARRÍKI: 
  TAFLA 3.4 

 B. STRANDSJÓR 
  
 Fjöldi og afkastageta hreinsistöðva �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða (4. gr.) 

frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 ≤ p.e. ≤ 15 000 

(4. gr.) 
frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

(4. gr.) 
yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995         

1998         

2000 � � � � � �   

2005 � � � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 3 



    
 

 
  

18.1.2001 
 

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB
 

N
r. 3/171

HREINSISTÖÐVAR ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 4. OG 6. GR. Á SÍÐUR VIÐKVÆMUM SVÆÐUM AÐILDARRÍKI: 
  TAFLA 3.5 
 A. ÁRMYNNI 
 
 Fjöldi og afkastageta hreinsistöðva �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða (6. gr.) 

frá 2 000 til 10 000 p.e. 
2 000 ≤ p.e. ≤ 10 000 

(4. gr.) 
frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

(4. gr.) 
frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

(4. gr.) 
yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995           

1998           

2000           

2005     � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 3 



    
 

 
  

N
r. 3/172 

 
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

 
18.1.2001

HREINSISTÖÐVAR ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 4. OG 6. GR. Á SÍÐUR VIÐKVÆMUM SVÆÐUM AÐILDARRÍKI: 
  TAFLA 3.6 
 B. STRANDSJÓR 
  
 Fjöldi og afkastageta hreinsistöðva �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða (6. gr.) 

frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 ≤ p.e. ≤ 15 000 

(6. gr.) 
frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

(4. gr.) 
yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995         

1998         

2000         

2005   � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 3 



    
 

 
  

18.1.2001 
 

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB
 

N
r. 3/173

SKRÁ YFIR HREINSUN HREINSISTÖÐVAR AÐILDARRÍKI: 
2. MGR. 5. GR.  TAFLA 4 
 Hreinsun samkvæmt 2. mgr. 5. gr. 
 
 Fjöldi og afkastageta hreinsistöðva �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) 31. desember 1992 

 
Losunar- 

svæði 
Flokkar 
þéttbýlisstaða 

A. Ferskvatn og ármynni B. Strandsjór Öll svæði samtals 

 F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. 

frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

      

frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

      

yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

      

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 3   



    
 

 
  

N
r. 3/174 

 
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

 
18.1.2001

TILVIK SEM HEYRA UNDIR HREINSISTÖÐVAR AÐILDARRÍKI: 
8. MGR. 5. GR.  TAFLA 4.a 
 Hreinsun samkvæmt 2. mgr. 5. gr. 
SKRÁ YFIR MEÐFERÐ  
2. MGR. 5. GR. Fjöldi og afkastageta hreinsistöðva �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) 31. desember 1992 

 
Losunar- 

svæði 
Flokkar 
þéttbýlisstaða 

A. Ferskvatn og ármynni B. Strandsjór Öll svæði samtals 

 F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. 

frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 < p.e. ≤ 15 000 

      

frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

      

yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

      

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 3.a   



    
 

 
  

18.1.2001 
 

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB
 

N
r. 3/175

HREINSISTÖÐVAR ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 2. MGR. 5. GR. Á VIÐKVÆMUM SVÆÐUM AÐILDARRÍKI: 
  TAFLA 4.1 
 A. FERSKVATN OG ÁRMYNNI 
  
 Fjöldi og afkastageta hreinsistöðva �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða (5. gr.) 

frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 ≤ p.e. ≤ 15 000 

(5. gr.) 
frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

(5. gr.) 
yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995         

1998         

2000 � � � � � �   

2005 � � � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 3 



    
 

 
  

N
r. 3/176 

 
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

 
18.1.2001

TILVIK SEM HEYRA UNDIR ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 2. MGR. 5. GR. AÐILDARRÍKI: 
8. MGR. 5. GR.  TAFLA 4.1.a 
HREINSISTÖÐVAR A. FERSKVATN OG ÁRMYNNI 
  
 Fjöldi og afkastageta hreinsistöðva �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða (5. gr.) 

frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 ≤ p.e. ≤ 15 000 

(5. gr.) 
frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

(5. gr.) 
yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995         

1998         

2000 � � � � � �   

2005 � � � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 3 



    
 

 
  

18.1.2001 
 

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB
 

N
r. 3/177

HREINSISTÖÐVAR ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 2. MGR. 5. GR. Á VIÐKVÆMUM SVÆÐUM AÐILDARRÍKI: 
  TAFLA 4.2 
 B. STRANDSJÓR 
  
 Fjöldi og afkastageta hreinsistöðva �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða (5. gr.) 

frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 ≤ p.e. ≤ 15 000 

(5. gr.) 
frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

(5. gr.) 
yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995         

1998         

2000 � � � � � �   

2005 � � � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 3 



    
 

 
  

N
r. 3/178 

 
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

 
18.1.2001

TILVIK SEM HEYRA UNDIR ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 2. MGR. 5. GR. AÐILDARRÍKI: 
8. MGR. 5. GR.  TAFLA 4.2.a 
  
HREINSISTÖÐVAR B. STRANDSJÓR 
  
 Fjöldi og afkastageta hreinsistöðva �sem teljast uppfylla tilskilin ákvæði� (1) í lok viðkomandi árs 

 
Flokkar þéttbýlisstaða (5. gr.) 

frá 10 000 til 15 000 p.e. 
10 000 ≤ p.e. ≤ 15 000 

(5. gr.) 
frá 15 000 til 150 000 p.e. 
15 000 < p.e. ≤ 150 000 

(5. gr.) 
yfir 150 000 p.e. 
p.e. > 150 000 

Allir flokkar samtals 

Ár 
F (2) h.p.e. (3) F h.p.e. F h.p.e. F h.p.e. 

1995         

1998         

2000 � � � � � �   

2005 � � � � � �   

(1), (2) og  (3): sjá skilgreiningar í töflu 3  



    
 

 
  

18.1.2001 
 

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB
 

N
r. 3/179

SKRÁ YFIR HREINSUN HREINSISTÖÐVAR AÐILDARRÍKI: 
4. MGR. 5. GR.  TAFLA 5 
 Hreinsun samkvæmt 4. mgr. 5. gr. 
  
 Staðan í lok viðkomandi árs 

 

Ár Heildarfjöldi skólphreinsistöðva fyrir 
þéttbýli á viðkomandi svæði 

Samsvarandi heildarákoma í 
persónueiningum 

Skerðing á heildarmagni fosfórs í 
hundraðshlutum 

Skerðing á heildarmagni köfnunarefnis í 
hundraðshlutum 

1992     

 

TILVIK SEM HEYRA UNDIR HREINSISTÖÐVAR AÐILDARRÍKI: 
8. MGR. 5. GR.  TAFLA 5.a 
SKRÁ YFIR HREINSUN Hreinsun samkvæmt 4. mgr. 5. gr. 
4. MGR. 5. GR. 
 Staðan í lok viðkomandi árs 
 

 

Ár Heildarfjöldi skólphreinsistöðva fyrir 
þéttbýli á viðkomandi svæði 

Samsvarandi heildarákoma í 
persónueiningum 

Skerðing á heildarmagni fosfórs í 
hundraðshlutum 

Skerðing á heildarmagni köfnunarefnis í 
hundraðshlutum 

1992     



    
 

 
  

N
r. 3/180 

 
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

 
18.1.2001

HREINSISTÖÐVAR ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 4. MGR. 5. GR. Á SÉRHVERJU VIÐKVÆMU SVÆÐI AÐILDARRÍKI: 
  TAFLA 5.1 
 Staðan í lok viðkomandi árs 

 

Ár Heildarfjöldi skólphreinsistöðva fyrir 
þéttbýli á viðkomandi svæði 

Samsvarandi heildarákoma í 
persónueiningum 

Skerðing á heildarmagni fosfórs í 
hundraðshlutum 

Skerðing á heildarmagni köfnunarefnis í 
hundraðshlutum 

1995     

1998     

 

TILVIK SEM HEYRA UNDIR ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 4. MGR. 5. GR. AÐILDARRÍKI: 
8. MGR. 5. GR.  TAFLA 5.1.a 
HREINSISTÖÐVAR Staðan í lok viðkomandi árs 

 

Ár Heildarfjöldi skólphreinsistöðva fyrir 
þéttbýli á viðkomandi svæði 

Samsvarandi heildarákoma í 
persónueiningum 

Skerðing á heildarmagni fosfórs í 
hundraðshlutum 

Skerðing á heildarmagni köfnunarefnis í 
hundraðshlutum 

1995     

1998     



    
 

 
  

18.1.2001 
 

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB
 

N
r. 3/181

SEYRA ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD 14. GR. AÐILDARRÍKI: 
 
 FÖRGUN OG ENDURNOTKUN SEYRU SEM FELLUR TIL VIÐ HREINSUN SKÓLPS FRÁ ÞÉTTBÝLI TAFLA 6 
  
 Losun mæld í tonnum þurrefnis 
  
 Kostnaður í ekum/tonn (1) 

 
Seyra losuð í yfirborðsvatn Seyra endurnotuð Seyru fargað 

Landbúnaður og 
landbætur Á annan hátt Urðun Brennsla Á annan hátt 

Losun 

 

Ár 
Um leiðslur Með skipum Á annan hátt 

Magn Kostnaður 
(1) Magn Kostnaður 

(1) Magn Kostnaður 
(1) Magn Kostnaður 

(1) Magn Kostnaður 
(1) 

Staðan 31. desember 
1992 

             

1995 

             

1998 

             

2000 � � � 

          

2005 � � � 

          

(1) Valfrjálsar upplýsingar. 



    
 

 
  

N
r. 3/182 

 
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

 
18.1.2001

FJÁRFESTING ÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD TILSKIPUNAR 91/271/EBE AÐILDARRÍKI: 
 
 Heildarupphæð (í milljónum ekna) og tegund fjárfestingaáætlana TAFLA 7 
  
 Uppsöfnuð fjárfesting frá 1. janúar 1993 reiknuð á verðlagi 1993 

 

Tegund viðkomandi fjárfestingar 

Tímabil 

3. gr. 
Safnræsi 

4., 5., 6., 7. og 14. gr. 
Fjárfestingarkostnaður vegna skólphreinsistöðva fyrir 

þéttbýli og vegna hreinsunar og förgunar á seyru 

frá 1970 til 1979 (1)   

frá 1980 til 1992 (1)   

frá 1. janúar 1993 til ársloka 1995   

frá 1. janúar 1993 til ársloka 1998   

frá 1. janúar 1993 til ársloka 2000    

frá 1. janúar 1993 til ársloka 2005   

(1) Valfrjálsar upplýsingar. 

 
 



18.1.2001 Nr. 3/183EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

(1) Stjtíð. EB L 284, 9.11.2000, bls. 36 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB 

nr. 50, 9.11.2000, bls. 185.

(2) Stjtíð. EB L 120, 8.5.1999, bls. 43.

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahags-
svæðið, eins og hann var aðlagaður með bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er
nefnist hér á eftir samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

XX. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/1999 frá 30. apríl
1999(1).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/314/EB frá 
9. apríl 1999 um spurningalista sem varðar tilskipun
ráðsins 96/82/EB um varnir gegn hættu á stórslysum af
völdum hættulegra efna(2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður komi aftan við lið 23b (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar  98/433/EB) í XX. viðauka við
samninginn:

,,23c. 399 D 0314: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
1999/314/EB frá 9. apríl 1999 um spurningalista
sem varðar tilskipun ráðsins 96/82/EB um varnir
gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna
(Stjtíð. EB L 120, 8.5.1999, bls. 43).“

2. gr.

Fullgiltur texti ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar
1999/314/EB á íslensku og norsku fylgir sem viðauki við
útgáfu þessarar ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 6. nóvember 1999, að því
tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr.
samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-
nefndinni.

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 153/1999 

frá 5. nóvember 1999

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál)
við EES-samninginn

Gjört í Brussel 5. nóvember 1999.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

N. v. Liechtenstein

formaður.

2001/EES/3/13
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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 

frá 9. apríl 1999 

um spurningalista sem varðar tilskipun ráðsins 96/82/EB um varnir gegn hættu á 
stórslysum af völdum hættulegra efna(*) 

 

(tilkynnt með númeri K(1999) 856) 

 (1999/314/EB) 

 
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 96/82/EB frá 9. desember 
1996 um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum 
hættulegra efna (1), einkum 4. mgr. 19 gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/692/EBE frá 23. des-
ember 1991 um að staðla og einfalda skýrslur um 
framkvæmd vissra tilskipana um umhverfismál (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

Samkvæmt 4. mgr. 19. gr. tilskipunar 96/82/EB ber 
aðildarríkjunum að gefa skýrslu þriðja hvert ár um fram-
kvæmd þessarar tilskipunar. Skýrsluna ber að byggja á 
spurningalista eða eyðublaði, sem framkvæmdastjórnin 
tekur saman drög að, í samræmi við málsmeðferðina í 6. gr. 
tilskipunar 91/692/EBE. 

Þriggja ára tímabilið tekur til áranna 2000 til 2002 að 
báðum árum meðtöldum.  

Ráðstafanirnar, sem ákvörðun þessi tekur til, eru í samræmi 
við álit nefndarinnar sem komið var á fót samkvæmt 6. gr. 
tilskipunar 91/692/EBE. 

                                                
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 120, 8.5.1999, bls. 43, var nefnd 

í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/1999 frá 5. 
nóvember 1999 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 

 
(1) Stjtíð. EB L 10, 14.1.1997, bls. 13. 
(2) Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 48. 

 
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

 
1. gr. 

 
Spurningalistinn, sem fylgir í viðaukanum, er hér með 
samþykktur. 

 
2. gr. 

 
Aðildarríkin skulu semja skýrslu, sem tekur til tímabilsins 
2000 til 2002, að báðum árum meðtöldum, í samræmi við 
spurningalistann í viðaukanum. 

 
3. gr. 

 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 9. apríl 1999. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ritt BJERREGAARD 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

 
Spurningalisti sem varðar tilskipun 96/82/EB um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra 

efna (Seveso II) 
 

Inngangur 
 
Spurningalistinn var saminn til þess að auðvelda aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni að skiptast á 
upplýsingum, svo sem krafist er í 19. gr. Seveso II-tilskipunarinnar. Samkvæmt 4. mgr. 19. gr. tilskipun-
arinnar skulu aðildarríkin leggja fram skýrslu þriðja hvert ár til framkvæmdastjórnarinnar um starfsstöðvar 
sem heyra undir 6. og 9. gr. 
 
Aðildarríkin skulu leggja fram eina skýrslu sem tekur til hvers þriggja ára tímabils, eigi síðar en níu 
mánuðum eftir lok þess tímabils sem skýrslan nær til. Í skýrslunni skulu vera aðgreindar upplýsingar fyrir 
hvert ár viðkomandi tímabils. Skýrslan, sem spannar tímabilið 1997 til 1999, skal lögð fram fyrir lok 
september 2000. 
 

1) Almennar upplýsingar 
 

Heildarfjöldi starfsstöðva sem heyra undir 6. og 9. gr. tilskipunarinnar. 
 

2) Öryggisskýrslur 
 

a) Heildarfjöldi starfsstöðva, sem hafa lagt fram öryggisskýrslur, eins og krafist er samkvæmt 9. gr. 
tilskipunarinnar. 

b) Heildarfjöldi starfsstöðva, sem hafa lagt fram öryggisskýrslur, enda hafi þær verið rannsakaðar af 
hálfu lögbærra yfirvalda, og niðurstöðurnar, sem komið er á framfæri við rekstraraðila, til þess að 
uppfylla þær skyldur sem um getur í 4. mgr. 9. gr. 

 

3) Neyðaráætlanir 
 

a) Hversu margar starfsstöðvar hafa yfir að ráða neyðaráætlunum til nota í starfsstöðinni sjálfri, eins 
og krafist er í a-lið 1. mgr. 11. gr. tilskipunarinnar? 

b) Hversu margar starfsstöðvar hafa veitt lögbærum yfirvöldum þær upplýsingar, sem nauðsynlegar 
eru til þess að þau geti samið neyðaráætlun til nota utan starfsstöðvarinnar, eins og um getur í  
b-lið 1. mgr. 11. gr. tilskipunarinnar? 

c) Fyrir hve margar starfsstöðvar hafa tilnefnd yfirvöld samið neyðaráætlanir til nota utan 
starfsstöðvarinnar, eins og um getur í c-lið 1. mgr. 11. gr. tilskipunarinnar? 

d) Í hve mörgum tilvikum hafa lögbær yfirvöld ákveðið, í ljósi upplýsinga, sem koma fram í 
öryggisskýrslunni, að krafan, sem fram kemur í 6. mgr. 11. gr. tilskipunarinnar, um að leggja fram 
neyðaráætlun til nota utan starfsstöðvarinnar, skuli ekki gilda? 

 

4) Keðjuverkanir 
 
a) Hversu margar starfsstöðvar og hópar starfsstöðva hafa verið tilgreindir, þar sem gera má ráð fyrir 

að líkur á stórslysi vaxi og afleiðingar þess geti orðið alvarlegri vegna staðsetningar og nálægðar 
þessara starfsstöðva, eins og um getur í 1. mgr. 8. gr. tilskipunarinnar um keðjuverkun? 

b) Í hve mörgum tilvikum, sem heyra undir ofangreindan a-lið, hefur verið skipst á nægjanlegum 
upplýsingum, eins og um getur í a-lið 2. mgr. 8. gr. tilskipunarinnar? 

c) Í hve mörgum tilvikum, sem heyra undir ofangreindan a-lið, hefur verið gripið til ráðstafana um 
samstarf um miðlun upplýsinga til almennings og lögbærra yfirvalda, eins um getur í b-lið 2. mgr. 
8. gr.? 
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5) Skipulag 
 

Hversu margar starfsstöðvar, sem heyra undir 6. og 9. gr., þarf að taka með í reikninginn við mótun 
stefnu í skipulagsmálum, eins og um getur í 1. mgr. 12. gr.? 

 

6) Upplýsingar um öryggisráðstafanir 
 

a)  Fyrir hve margar starfsstöðvar hefur upplýsingum verið miðlað til almennings, eins og um getur í 
1. mgr. 13. gr.? 

b) Í hversu mörgum tilvikum hafa lögbær yfirvöld miðlað fullnægjandi upplýsingum til hinna 
aðildarríkjanna þannig að þau geti undirbúið neyðaráætlanir, eins og krafist er í 2. mgr. 13. gr.? 

c)  Í hversu mörgum tilvikum hafa lögbær yfirvöld veitt öðrum aðildarríkjum upplýsingar, sem varða 
starfsstöðvar, sem geta ekki valdið stórslysahættu utan athafnasvæðis síns, eins og um getur í 
3.mgr. 13. gr.? 

d)  Hversu margar öryggisskýrslur hafa verið gerðar opinberar almenningi, eins og um getur í 4. mgr. 
13. gr. tilskipunarinnar? 

 

7) Rekstrarbann 
 

Í hversu mörgum tilvikum hafa lögbær yfirvöld bannað rekstur eða bannað að rekstur hefjist, eins og 
tilgreint er  í 1. mgr. 17. gr., í starfsstöð, stöð eða geymsluaðstöðu sem heyrir undir 9. gr.? 

 

8) Skoðun 
 

a) Hversu margar starfsstöðvar, sem heyra undir 6. og 9. gr., hafa verið skoðaðar, eins og um getur í  
1. mgr. 18. gr.? 

b) Í hversu mörgum starfsstöðvum, sem heyra undir 6. og 9. gr., hefur: 
� skoðunaráætlun, sem byggist á kerfisbundnu mati, verið beitt? 
� skoðunaráætlun, sem byggist á minnst einni skoðun á staðnum á tólf mánaða fresti, verið beitt? 

 _________________________________ 
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