
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB14.11.1996 Nr.51/0031

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 76/464/EBE frá 4. maí 1976 um
mengun af völdum tiltekinna hættulegra efna sem losuð eru í vatn
í bandalaginu (1), eins og henni var breytt með tilskipun
91/692/EBE frá 23. desember 1991 um að staðla og einfalda skýrslur
um framkvæmd vissra tilskipana um umhverfismál (2), einkum
1. mgr. 13. gr., og viðeigandi ákvæðum í öðrum tilskipunum sem
um getur í I. viðauka tilskipunar 91/692/EBE,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 75/440/EBE frá 16. júní 1975
um kröfur varðandi gæði yfirborðsvatns í aðildarríkjunum sem
nýtt er til drykkjar (3), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
91/692/EBE, einkum 9. gr. a,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 80/778/EBE frá 15. júlí 1980 um
gæði neysluvatns (4), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
91/692/EBE, einkum 17. gr. a,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 76/160/EBE frá 8. desember
1975 um gæði baðvatns (5), eins og henni var síðast breytt með
tilskipun 91/692/EBE, einkum 13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Aðildarríkjunum er skylt að semja skýrslu um framkvæmd
tiltekinna tilskipana bandalagsins á grundvelli spurningalista eða
eyðublaða sem framkvæmdastjórnin lætur gera. Samkvæmt 6. gr.
tilskipunar 91/692/EBE á framkvæmdastjórnin við gerð þessara

spurningalista eða eyðublaða að njóta aðstoðar nefndar
sem í sitja fulltrúar aðildarríkjanna undir forsæti fulltrúa
framkvæmdastjórnarinnar.

Framkvæmdastjórnin hefur með ákvörðun 92/446/EBE (6)
ákvarðað hvernig spurningaeyðublöðin skuli líta út og ber
aðildarríkjunum að byggja á þeim við gerð skýrslna um
framkvæmd tilskipana bandalagsins um vatnsmálefni.

Með tilliti til frekari samráðs við nefndina er ljóst að nauðsynlegt
er að spurningaeyðublöðunum fylgi skýringar ásamt nákvæmum
töflum, sem samkomulag er um, til að varpa ljósi á þá
upplýsingaskyldu sem hvílir á aðildarríkjunum og tryggja að
upplýsingar sem þau láta framkvæmdastjórninni í té séu tæmandi,
einsleitar og sambærilegar.

Því ber að breyta ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
92/446/EBE án þess að það hafi áhrif á kröfur um skýrslugerð
sem fyrr er getið.

Nefndin sem var sett á fót samkvæmt 6. gr. tilskipunar
91/692/EBE hefur ekki látið í ljós álit sitt á þeim ráðstöfunum
sem fram koma í þessari ákvörðun innan frestsins sem formaður
nefndarinnar setti.

(1) Stjtíð. EB nr. L 129, 18. 5. 1976, bls. 23.

(2) Stjtíð. EB nr. L 377, 31. 12. 1991, bls. 48.

(3) Stjtíð. EB nr. L 194, 25. 7. 1975, bls. 26.

(4) Stjtíð. EB nr. L 229, 30. 8. 1980, bls. 11.

(5) Stjtíð. EB nr. L 31, 5. 2. 1976, bls. 1.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 25. júlí 1995

um breytingu á ákvörðun 92/446/EBE frá 27. júlí 1992 um spurningaeyðublöð sem snerta
tilskipanir um vatnsmálefni(*)

(Texti sem varðar EES)

(95/337/EB)

(6) Stjtíð. EB nr. L 242, 27. 8. 1992, bls. 6.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 200, 24. 8. 1994, bls. 1, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 44/96 frá 28. júní
1996 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.
Í stað viðaukans við ákvörðun 92/446/EBE komi viðaukinn við
þessa ákvörðun.

2. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 25. júlí 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ritt BJERREGAARD

framkvæmdastjóri.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB14.11.1996 Nr.51/0033

VIÐAUKI

SKRÁ YFIR EYÐUBLÖÐ

I. Spurningaeyðublöð fyrir eftirfarandi tilskipanir:

- Tilskipun ráðsins 76/464/EBE frá 4. maí 1976 um mengun af völdum tiltekinna hættulegra
efna sem losuð eru í vatn í bandalaginu;

- Tilskipun ráðsins 82/176/EBE frá 22. mars 1982 um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið fyrir
losun á kvikasilfri frá rafgreiningu alkalí-klóríða (1);

- Tilskipun ráðsins 83/513/EBE frá 26. september 1983 um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið
fyrir losun á kadmíum (2);

- Tilskipun ráðsins 84/156/EBE frá 8. mars 1984 um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið fyrir
losun á kvikasilfri frá annarri starfsemi en rafgreiningu alkalí-klóríða (3);

- Tilskipun ráðsins 84/491/EBE frá 9. október 1984 um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið fyrir
losun á hexaklórsýklóhexani (4) og

- Tilskipun ráðsins 86/280/EBE frá 12. júní 1986 um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið fyrir
losun hættulegra efna sem upp eru talin í lista I í viðauka við tilskipun 76/464/EBE (5),

með áorðnum breytingum samkvæmt tilskipun 91/692/EBE.

II. Spurningaeyðublað fyrir tilskipun ráðsins 78/659/EBE frá 18. júlí 1978 um gæði ósalts vatns sem
þarf að verja eða bæta til að fiskur geti þrifist þar (6), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
91/692/EBE.

III. Spurningaeyðublað fyrir tilskipun ráðsins 78/176/EBE frá 20. febrúar 1978 um úrgang frá
títandíoxíðiðnaði, eins og henni var breytt með tilskipun 83/29/EBE (7), og síðast með tilskipun 91/
692/EBE.

IV. Spurningaeyðublað fyrir tilskipun ráðsins 79/923/EBE frá 30. október 1979 um tilskilin gæði
skeldýravatns (8), eins og henni var síðast breytt með tilskipun 91/692/EBE.

V. Spurningaeyðublað fyrir tilskipun ráðsins 80/68/EBE frá 17. desember 1979 um verndun grunnvatns
gegn mengun af völdum tiltekinna hættulegra efna (9), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
91/692/EBE.

VIA. Spurningaeyðublað fyrir tilskipun ráðsins 75/440/EBE frá 16. júní 1975 um kröfur varðandi gæði
yfirborðsvatns í aðildarríkjunum sem nýtt er til drykkjar, eins og henni var síðast breytt með
tilskipun 91/692/EBE.

VIB. Spurningaeyðublað fyrir tilskipun ráðsins 79/869/EBE frá 9. október 1979 um mæliaðferðir og tíðni
sýnatöku og greiningar á yfirborðsvatni sem nýtt er til drykkjar í aðildarríkjunum (10), eins og henni
var síðast breytt með tilskipun 91/692/EBE.

VII. Spurningaeyðublað fyrir tilskipun ráðsins 80/778/EBE frá 15. júlí 1980 um gæði neysluvatns, eins
og henni var síðast breytt með tilskipun 91/692/EBE.

VIII. Spurningaeyðublað fyrir tilskipun ráðsins 76/160/EBE frá 8. desember 1975 um gæði baðvatns,
eins og henni var síðast breytt með tilskipun 91/692/EBE.

(1) Stjtíð. EB nr. L 81, 27. 3. 1982, bls. 29.

(2) Stjtíð. EB nr. L 291, 24. 10. 1983, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB nr. L 74, 17. 3. 1984, bls. 49.

(4) Stjtíð. EB nr. L 274, 17. 10. 1984, bls. 11.

(5) Stjtíð. EB nr. L 181, 4. 7. 1986, bls. 16, með síðari
breytingum.

(6) Stjtíð. EB nr. L 222, 14. 8. 1978, bls. 1.

(7) Stjtíð. EB nr. L 54, 25. 2. 1978, bls. 19.

(8) Stjtíð. EB nr. L 281, 10. 11. 1979, bls. 47.

(9) Stjtíð. EB nr. L 20, 26. 1. 1980, bls. 43.

(10) Stjtíð. EB nr. L 271, 29. 10. 1979, bls. 44.
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I. SPURNINGAEYÐUBLAÐ FYRIR TILSKIPUN 76/464/EBE OG DÓTTURTILSKIPANIR

(Endanleg hönnun taflnanna fer fram síðar og þá verða einnig samdar ýtarlegar skýringar við hverja
spurningu)

1. viðbætir: Yfirlitstafla yfir spurningar sem aðeins þarf að svara eftir fyrstu skýrslu verði einhverjar
breytingar.

2. viðbætir: Skrá yfir iðngreinar, iðnframleiðslu sem skiptir máli varðandi spurningar um efni á lista I.

3. viðbætir: Skýringar og dæmi(1) .

Almennar athugasemdir:

(*) Valfrjáls gögn ef þau eru tiltæk.

(**) Til að fá upplýsingar eftir landsvæðum skal setja töluna/yfirskriftina inn eftir vægi vatnsfallsins
(sbr. I. viðauka við ákvörðun ráðsins 77/795/EBE, Stjtíð. EB nr. L 334, 24. 12. 1977, bls. 29, eins og
henni var síðast breytt með ákvörðun ráðsins 86/574/EBE, Stjtíð. EB nr. L 335, 28. 11. 1986,
bls. 44) og strandsvæðanna (landhelgi, strandsjór, ármynni).

A. Ráðstafanir varðandi efnin á lista I í tilskipun 76/464/EBE

1. Leyfi til að losa beint í yfirborðsvatn (**)

Fyrir iðngreinarnar/iðnframleiðsluna í II. viðbæti skal gefa upp öll útgefin gildandi leyfi til að losa
beint í yfirborðsvatn. Tilgreina skal innan sviga hversu hátt hlutfall af allri losun fellur undir leyfi;
sjá enn fremur A6(1).

(1. mgr. 3. gr.)

     Iðngrein/iðnframleiðsla 1980(*) 1985(*) 1990(*) 1995

1. Kvikasilfur
.
.

Í allt:

2. Kadmíum
.
.

Í allt:

3 . . . .
. Í allt:
.
.
.
.
.
.
.

17.2 . . . .

Í allt:

(1) Sjá skýringar.
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2. Leyfi til að losa í fráveitur (**)

Fyrir iðngreinarnar/iðnframleiðsluna í II. viðbæti skal gefa upp öll útgefin gildandi leyfi til að losa í
fráveitur. Tilgreina skal innan sviga hversu hátt hlutfall af allri losun fellur undir leyfi; sjá enn fremur
A6(1).

(1. mgr. og 2. mgr. 3. gr.)

    Iðngrein/iðnframleiðsla 1980(*) 1985(*) 1990(*) 1995

1. Kvikasilfur
.
.

Í allt:

2. Kadmíum
.
.

Í allt:

3. . . .
. Í allt:
.
.
.
.
.
.

17.2. . . .
Í allt:

3. Losunarstaðlar fyrir losun beint í yfirborðsvatn (**)

Hvaða losunarstaðlar hafa verið settir almennt fyrir leyfi til að losa beint í vatn(1)?

(2. mgr. 3. gr., 5. gr. og 1. mgr. 6. gr.)

NB:
a) Aðeins þau gildi sem byggjast á/eru leidd af gildandi lands-/svæðisstöðlum eða tilskipunum

EBE.

b) Tilgreina skal innan sviga hvaða ár þessir losunarstaðlar tóku gildi.

c) Gefa skal upp losunarstaðla sem eru ákveðnir á grundvelli:

- bestu tækniþekkingar sem völ er á (1. mgr. 6. gr.)
- gæðamarkmiða (2. mgr. 6. gr.)
- tiltekinna eituráhrifa á umhverfið (2. mgr. 5. gr.)

d) Hvernig eru losunarstaðlar skilgreindir og mældir og með hvaða hætti er fylgst með þeim
(tilvísunaraðferðir eða aðrar aðferðir sem eru notaðar)?

(1) Sjá skýringar.
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Iðngrein/iðnframleiðsla Heildarmagn Losað magn með Styrkur (mg/l)
(kg á ári) tilliti til

  framleiðslugetu (g/t)

1. Kvikasilfur

1.1. Rafgreining alkalí-klóríða
.
.

2. Kadmíum
.
.

3. . . .
.
.
.
.
.

17.2.

4. Losunarstaðlar fyrir losun í fráveitur (**)

Hvaða losunarstaðlar hafa verið settir almennt fyrir leyfi til að losa í fráveitur(1)?

(2. mgr. 3. gr., 5. gr. og 1. mgr. 6. gr.)

NB:
Sömu athugasemdir a) til d) eins og í 3. spurningu.

Iðngrein/iðnframleiðsla Heildarmagn Losað magn með Styrkur (mg/l)
(kg á ári) tilliti til

  framleiðslugetu (g/t)

1. Kvikasilfur

1.1. Rafgreining alkalí-klóríða
.
.
.

2. Kadmíum
.
.
.

3. . . .
.
.
.
.
.
.

17.2.

(1) Sjá skýringar.
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5. Tímamörk fyrir leyfi og/eða losunarstaðla

Hvaða tímamörk hafa verið sett almennt til að fullnægja skilyrðum fyrir leyfum (gildistími) og
losunarstöðlum?

(3. og 4. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 6. gr.)

Iðngrein/iðnframleiðsla Hvaða ár uppfylla öll Gildistími einstakra leyfa
iðjuver í starfsgreininni (meðaltal og/eða

EBE-staðalinn? aðeins lengsti og stysti)

1. Kvikasilfur

1.1. Rafgreining alkalí-klóríða
.
.

2. Kadmíum
.
.

3. . . .
.
.
.
.
.
.
.

17.2.

6. Losun (magn) í yfirborðsvatn (**)

Gefa skal upp heildarmagn leyfilegrar losunar á efnum af lista I.

NB:
Gera má spá fyrir 1998.

Ár Efni (kg á ári) til beinnar losunar (A1)

1. Hg 2. Cd 3. .............. 17. TCB

1995
1998(*)
***

Ár Efni (kg á ári) til losunar í fráveitur (A2)

1. Hg 2. Cd 3. .............. 17. TCB

1995
1998(*)
***

(1) Sjá skýringar.
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7. Skráning

Tilgreina skal fimm stærstu losunaraðilana varðandi hvert af þeim 17 efnum sem eru á lista I og
skýra frá leyfisskilyrðum.

(11. gr.)

Leyfileg losun

Nr. Nafn, gerð eða Heildar- Losað magn Styrkur Gildistími
iðngrein/iðn- magn með tilliti til (mg/l) (ár)

framleiðsla, Leyfisár (kg á ári) framleiðslugetu
Staðsetning (g/t)

1. Kvikasilfur
1
2
3
4
5

2. Kadmíum
1
2
3
4
5
.
.
.
.
.
.

17. Tríklóróbensen
1
2
3
4
5

8. Gæðamarkmið fyrir yfirborðsvatn (**)

Hvaða gæðastaðlar/markmið hafa verið sett fyrir yfirborðsvatn, setlög og dýra- og jurtalíf í tengslum
við leyfi til losunar?

(2. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 6. gr.)

NB:
a) Eftirfarandi telst vera yfirborðsvatn:

- yfirborðsvatn á landi,
- ármynni,
- strandsjór, að ármynnum undanskildum,
- sjór innan landhelgi.

(1) Sjá skýringar.
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b) Gefa skal upp innan sviga hvaða ár þessi gæðamarkmið tóku gildi.

c) Tilgreina skal hvað er átt við með setlögum og dýra- og jurtalífi, t.d. setlögum með eða án
svifefna (minnsta og mesta stærð agna) og um hvers konar dýra- og jurtalíf er að ræða.

1. — 17. (Efnaheiti)

Yfirborðsvatn Ármynni Strandsjór, að Sjór innan
á landi ármynnum landhelgi

undanskildum

Vatn (   ) (   ) (   ) (   )

Setlög (1) (   ) (   ) (   ) (   )

Dýra- og jurtalíf (1) (   ) (   ) (   ) (   )
. . .

. . .

. . .

(1)  Einungis lögboðið ef sett hafa verið ákvæði um ,,kyrrstöðu“ fyrir tiltekin efni (t.d. DDT, PCP).

9. Eftirlit (stöðvar) (**)

Hve margar eftirlitsstöðvar eru starfandi til að fylgjast með sjó, ám og vötnum (vatn, setlög, dýra- og
jurtalíf) fyrir hvert af hættulegu efnunum 17 á lista I (sjá A8)? Hefur gæðamarkmiðum verið náð(1)?

(sjá t.d. 4. gr. tilskipunar 82/176/EBE, 4. gr. tilskipunar 83/513/EBE ... )

NB:
a) Skýra skal frá því hvaða ár mælingar hófust.
b) Skýra skal frá því hvaða eftirlits- og mæliaðferðir eru notaðar.
c) Greina skal frá og útskýra hvers vegna farið er fram yfir viðkomandi viðmiðunarmörk, þ.m.t.

fjölda sýna og hve oft þau eru tekin.

Fjöldi eftirlitsstöðva fyrir sjó, ár og vötn( 1)

Stærri vatnasvið Rín Rín Rín Ems Weser Elba Dóná . . .
áa/vatns
öflunarsvæði

Heiti vatnasvæðis Rín (Mósel) (2) (Rúr) (2) Ems Weser Elba Dóná . . .

Tegund vatnasvæðis Yfirborðs- Yfirborðs- — — — — — Sjór innan
vatn á landi vatn á landi landhelgi

Stöðvafjöldi 120 (30) (50) 70 80 30 50  . . .

Í rekstri frá (ár) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 (1) Tafla með dæmum frá Þýskalandi, tilbúnar tölur.

 (2) Ef um þverár Rínar er að ræða, t.d. Mósel og Rúr, er fjöldi viðkomandi stöðva tiltekinn í svigum í viðeigandi dálki til að koma í veg fyrir tvítalningu.

(1) Sjá skýringar.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.51/ 14.11.1996

 00

ÍS
LE

N
S

K
 ú

tg
áf

a 40

Niðurstöður eftirlits/mælinga(1) (2)

    Heiti stöðvar Staðsetning sbr.Landfræðileg Heiti Tegund Heiti aðal
I. viðauka við hnit Breidd: vatnasvæðis vatnasvæðis, vatnasvæðis/
77/795/EBE Breidd: vatn á landi strandsvæðis

Lengd:

Maxau km 362,3 Rín Vatn á landi Rín

(1) Sjá skýringar.

(1) (2) Tafla með dæmum frá Þýskalandi.

Niðurstöður eftirlits/mælinga(1)

Vatn Setlög Dýra- og jurtalíf (2)
Árlegt meðaltal (mg/l) Árlegt meðaltal (mg/l) Mældar tegundir dýra
lágmark - hámark lágmark - hámark og jurta
Sýnafjöldi á ári Sýnafjöldi á ári Árlegt meðaltal (mg/l)

lágmark - hámark
Sýnafjöldi á ári

1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998

1. Kvikasilfur, Hg
2. Kadmíum, CD
3. Hexaklórósýklóhexan,

HCH
4. Karbóntetraklóríð
5. DDT
6. Pentaklórfenól, PCP

Drín
7. - Aldrín
8. - Díeldrín
9. - Endrín
10. - Ísódrín
11. Hexaklóróbensen,

HCB
12. Hexaklóróbútadíen,

HCBD
13. Klóróform
14. 1,2 díklóretan,

EDC
15. Tríklóretýlen, TRI
16. Perklóróetýlen,

PER
17. Tríklóróbensen, TCB

(1) Sjá skýringar.

(2) Einnig skal gefa upp nettóþyngd fyrir kvikasilfur.

10. Séráætlanir

Hvaða séráætlanir hafa verið gerðar (eða er verið að undirbúa) fyrir hvert af hættulegu efnunum 17
á lista I í samræmi við 5. gr. tilskipunar 86/280/EBE og svipaðar greinar í dótturtilskipunum
(sjá 4. gr. tilskipunar 84/156/EBE)?
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Taka skal saman stutta greinargerð um eftirfarandi atriði:

1. Heiti efnis:
2. Tilgreina skal upptök, dreifð/fjölmörg, eða upptök sem ekki er getið í A3 eða A4:
3. Markmið áætlunarinnar:
4. Tilgreina skal (land)svæði sem áætlunin nær til:
5. Um hvers konar áætlun er að ræða (bindandi eða leiðbeinandi):
6. Áætlaða minnkun losunar á tilteknu (land)svæði (magn og %):
7. Hvaða ár áætlunin er samþykkt?:
8. Hvaða ár áætlunin fellur úr gildi?:
9. Gefa skal stutta lýsingu á nýrri fyrirhugaðri áætlun, ef það á við:

B. Ráðstafanir varðandi efni á lista II

1. Áætlanir um að draga úr mengun frá efnum á lista II - þ.m.t. efni sem til greina kemur að setja á
lista I (**)

(7. gr.)

Hvaða séráætlanir hafa verið gerðar (eða er verið að undirbúa) í samræmi við 7. gr. tilskipunar
76/464/EBE?

Taka skal saman stutta greinargerð um eftirfarandi atriði:

1. Heiti efnis/efna:
2. Tilgreina skal upptök, dreifð/fjölmörg, eða upptök sem ekki er getið í A3 eða A4:
3. Markmið áætlunarinnar:
4. Tilgreina skal (land)svæði sem áætlunin nær til:
5. Um hvers konar áætlun er að ræða (bindandi eða leiðbeinandi):
6. Áætlaða minnkun losunar á tilteknu (land)svæði (magn og %):
7. Hvaða ár áætlunin er samþykkt?:
8. Hvaða ár áætlunin fellur úr gildi?:
9. Gefa skal stutta lýsingu á nýrri fyrirhugaðri áætlun, ef það á við:

2. Formeðferð við upptök (**)

Er krafist formeðferðar við upptök vegna efna sem til greina kemur að setja á lista I eða efna á
lista II?

NB:
Lýsa skal stuttlega eftirlitsaðferðum og greina frá efnum og takmörkum sem gilda um losunina.

3. Losunarstaðlar fyrir losun beint í yfirborðsvatn (**)

Hvaða losunarstaðlar hafa verið settir almennt sem grundvöllur að mati og fyrirframleyfi til að losa
beint á vatnasvæðin með tilliti til gæðamarkmiða?

(2. mgr. 7. gr.)

NB:
a) Aðeins þau gildi sem byggjast á/eru leidd af gildandi lands-/svæðisstöðlum eða tilskipunum

EB.
b) Tilgreina skal innan sviga hvaða ár þessir losunarstaðlar tóku gildi.
c) Losunarstaðlar sem eru ákveðnir á grundvelli:

- gæðamarkmiða (3. mgr. 7. gr.);
- nýjustu tækniþekkingar sem er ekki of fjárfrek (4. mgr. 7. gr.).

d) Hvernig eru losunarstaðlar skilgreindir og mældir?
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Efni Heildarmagn Losað magn Styrkur Önnur
(kg á ári)  með tilliti til (mg/l)  viðmiðunarmörk

framleiðslugetu (   )
(g/t)

Efni sem gætu farið á lista I
(Heiti)
. . .
Efni á lista II
(Heiti)
. . .

4. Losunarstaðlar fyrir losun í fráveitur (**)

Hvaða losunarstaðlar hafa verið settir almennt fyrir leyfi til að losa í fráveitur með tilliti til
gæðamarkmiða (1)?

(2. mgr. 7. gr.)

NB:
Sömu athugasemdir a) til d) eins og í 3. spurningu.

Efni Heildarmagn Losað magn Styrkur Önnur
(kg á ári)  með tilliti til (mg/l)  viðmiðunarmörk

framleiðslugetu (   )
(g/t)

Efni sem gætu farið á lista I
(Heiti)
. . .
Efni á lista II
(Heiti)
. . .

5. Tímamörk fyrir leyfi og/eða losunarstaðla

Hvaða tímamörk hafa verið sett almennt til að fullnægja skilyrðum fyrir leyfum (gildistími) og
losunarstöðlum?

Efni Hvenær (ár) uppfylla öll Gildistími einstakra
hlutaðeigandi iðjuver leyfa (meðaltal og/eða
lands-/svæðisstaðla?  aðeins lengsti og stysti)

Efni sem gætu farið á lista I
(Heiti)
. . .
Efni á lista II
(Heiti)
. . .

(1) Sjá skýringar.
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6. Losun (magn) í yfirborðsvatn (**)

Gefa skal upp heildarmagn leyfilegrar losunar á helstu efnum (miða skal við lágmarkið 50 kg á
ári)(1).

NB:
a) Gera má spá fyrir 1998.
b) Gefa skal upp hundraðshluta allrar slíkrar losunar sem leyfi er fyrir og hundraðshluta sem

kann að stafa af losun sem er undir uppgefnum mörkum.

Ár Efni (kg á ári)

Efni sem gætu farið á lista I Efni á lista II

. . . . . .
1995
1998 (*)

7. Gæðamarkmið fyrir yfirborðsvatn (**)

Hvaða gæðastaðlar/markmið hafa almennt verið sett fyrir yfirborðsvatn í tengslum við leyfi til
losunar (sjá B3/B4)?

(2. mgr. 7. gr.)

NB:
a) Eftirfarandi telst vera yfirborðsvatn:

- yfirborðsvatn á landi,
- ármynni,
- strandsjór, að ármynnum undanskildum,
- sjór innan landhelgi.

b) Gefa skal upp innan sviga hvaða ár þessi gæðamarkmið tóku gildi.

8. Eftirlit (stöðvar) (**)

Hve margar eftirlitsstöðvar eru starfandi til að fylgjast með ástandi vatnasvæðisins með tilliti til
efna sem til greina kemur að setja á lista I og efna á lista II (sjá B7)?

NB:
a) Skýra skal frá því hvaða efni eru mæld.
b) Skýra skal frá því hvaða ár mælingar hófust.
c) Skýra skal frá því hvaða eftirlits- og mæliaðferðir eru notaðar.
d) Hvaða aðrar færibreytur eru undir eftirliti (sjá t.d. II. viðauka við ákvörðun 77/795/EBE)?
e) Gerð tilskilinna eftirlitsniðurstaðna og framsetningarmáti koma fram í A9.

 (1) Sjá skýringar.
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C. Ráðstafanir varðandi efni á lista I og lista II

1. Útgjöld (kostnaður)

Gefa skal upp fjárfestingarkostnað við fráveitur og allar tilheyrandi skolphreinsunarstöðvar, eftir
því sem kostur er.

            (Millj. ECU)

Útgjöld

Tímabil Hjá iðnaðinum Hjá sveitarfélögum

Fráveitur Hreinsunarstöðvar Fráveitur  Hreinsunarstöðvar

1980-1992 (*)
1993-1995
1996-1998
(***)

 (1) Sjá skýringar.
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1. viðbætir

YFIRLIT

Yfirlit yfir spurningar sem lögboðinna svara er krafist við í fyrstu skýrslu og aðeins þarf að
svara eftir það verði einhverjar breytingar

(Spurningaeyðublað varðandi tilskipun 76/464/EBE og dótturtilskipanir)

Listi I VM GM Önnur
skýrsla og

síðari
skýrslur

A1 Leyfi til að losa beint í yfirborðsvatn X X O

A2 Leyfi til að losa í fráveitur X X O

A3 Losunarstaðlar fyrir losun beint í yfirborðsvatn X N O

A4 Losunarstaðlar fyrir losun í fráveitur X N O

A5 Tímamörk fyrir leyfi og/eða losunarstaðla X N O

A6 Losun (magn) í yfirborðsvatn X N X

A7 Skráning X X O

A8 Gæðamarkmið fyrir yfirborðsvatn N X O

A9 Eftirlit (stöðvar) X X X

A10 Séráætlanir X X X

Fyrsta skýrsla       Önnur skýrsla og
      síðari skýrslur

B1 Áætlanir til að draga úr mengun X O

B2 Formeðferð við upptök X O

B3 Losunarstaðlar fyrir losun beint í yfirborðsvatn X O

B4 Losunarstaðlar fyrir losun í fráveitur X O

B5 Tímamörk fyrir leyfi og/eða losunarstaðla X O

B6 Losun (magn) í yfirborðsvatn N N

B7 Gæðamarkmið fyrir yfirborðsvatn X O

B8 Eftirlit (stöðvar) X O
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Listi I og II VM GM Önnur
skýrsla

og
síðari skýrslur

C1 Útgjöld (kostnaður) Y Y  Y

(VM) Fyrir þá sem nota viðmiðunarmörk.
(GM) Fyrir þá sem nota gæðamarkmið.
(X) Bindandi ákvæði.
(N) Valfrjáls gögn.
(O) Spurningar sem aðeins skal svara verði breytingar.
(Y)  Bindandi samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum.
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2. viðbætir

Skrá yfir iðngreinar og/eða iðnframleiðslu sem varða efni á lista I í tilskipun 76/464/EBE (1)

1. Kvikasilfur (tilskipun 82/176/EBE og 84/156/EBE)

1.1. Iðnaður til rafgreiningar alkalí-klóríða (endurnýtt saltvatn)
1.2. Iðnaður til rafgreiningar alkalí-klóríða (ónýtt saltvatn)
1.3. Efnaiðnaður sem notar kvikasilfurshvata við vinýlklóríðframleiðslu
1.4. Efnaiðnaður sem notar kvikasilfurshvata við aðra efnaiðnaðarframleiðslu
1.5. Framleiðsla á kvikasilfurshvötum til notkunar við vinýlklóríðframleiðslu
1.6. Önnur vinnsla sem felur í sér framleiðslu lífrænna og ólífrænna kvikasilfurssambanda
1.7. Framleiðsla á einhleðslurafhlöðum
1.8. Iðnaðar sem er ekki járniðnaður (verksmiðjur er endurvinna kvikasilfur eða grafa og

hreinsa málma aðra en járn)
1.9. Verksmiðjur er meðhöndla eitraðan úrgang sem inniheldur kvikasilfur
1.10. Pappírsframleiðsla (2)
1.11. Stálframleiðsla (2)
1.12. Kolakynt orkuver (2)

2. Kadmíum (tilskipun 83/513/EBE)

2.1. Sinkgröftur, blý- og sinkhreinsun, iðnaður fyrir málma aðra en járn og kadmíum-málm
2.2. Framleiðsla á kadmíumsamböndum
2.3. Framleiðsla litarefna
2.4. Framleiðsla bindiefna
2.5. Framleiðsla á einhleðslurafhlöðum og rafgeymum
2.6. Rafhúðun (1)
2.7. Framleiðsla á fosfórsýru og/eða fosfatáburði úr hráfosfati  (2)

3. Hexaklórósýklóhexan (HCH) (tilskipun 84/491/EBE)

3.1. Verksmiðjur er framleiða HCH
3.2. Verksmiðjur er vinna lindan
3.3. Verksmiðjur þar sem fram fer framleiðsla á HCH og lindanvinnsla
3.4. Lindanvinnsluverksmiðjur (sem framleiða varnarefni fyrir plöntur, við og kapla) (2)

4. Koltetraklóríð (tilskipun 86/280/EBE)

4.1. Framleiðsla koltetraklóríðs með perklórun (þvottur)
4.2. Sama og að ofan, en án þvottar
4.3. Framleiðsla klórmetans með metanklórun (þ.m.t. framleiðsla klórs til rafgreiningar með

háþrýstingi) og úr metanóli
4.4. Framleiðsla á klórflúrkolefni (2)
4.5. Verksmiðjur sem nota tetraklóríð sem leysi (2)

5. DDT (tilskipun 86/280/EBE)

5.1. Framleiðsla á DDT, þ.m.t. blöndun DDT á staðnum
5.2. Verksmiðja sem blandar DDT annars staðar en á framleiðslustað
5.3. Díkófól-framleiðsla

 (1) Takmarkaðra upplýsinga er krafist með hliðsjón af tilskildum þröskuldsgildum samkvæmt dótturtilskipununum.

 (2) Iðngreinar/-framleiðsla þar sem aðildarríkin ákvarða sjálf losunarstaðla í samræmi við tilskipun 76/464/EBE.
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6. Pentaklórfenól (PCP) (tilskipun 86/280/EBE)

6.1. Framleiðsla á PCP-Na með vatnsrofi hexaklórbensens
6.2. Framleiðsla á natríum-pentaklórfenólati með sápun (1)
6.3. Framleiðsla á pentaklórfenóli með klórun (1)

7.-10. Aldrín, díeldrín, endrín og ísódrín (tilskipun 88/347/EBE)

7.-10.1. Framleiðsla á aldríni og/eða díeldríni og/eða endríni, þ.m.t. blöndun þessara efna á
staðnum

7.-10.2. Verksmiðjur sem blanda aldrín og/eða díeldrín og/eða endrín annars staðar en á
framleiðslustað (1)

11. Hexaklórbensen (HCB) (tilskipun 88/347/EBE)

11.1. Framleiðsla og vinnsla á HCB
11.2. Framleiðsla perklóretýlens (PER) og koltetraklóríðs (Ccl

4
) með perklórun

11.3. Framleiðsla tríklóretýlens og/eða perklóretýlens með öðrum aðferðum (1)
11.4. Verksmiðjur sem framleiða kvintósen og tekknasen (1)
11.5. Verksmiðjur sem framleiða klór við klóralkalírafgreiningu með grafítrafskautum (1)
11.6. Verksmiðjur til gúmmívinnslu (1)
11.7. Skot- og skrauteldaverksmiðjur (1)
11.8. Verksmiðjur sem framleiða vinýlklóríð (1)

12. Hexaklórbútadíen (HCBD) (tilskipun 88/347/EBE)

12.1. Framleiðsla perklóretýlens (PER) og koltetraklóríðs (CCl
4
) með perklórun

12.2. Framleiðsla tríklóretýlens og/eða perklóretýlens með öðrum aðferðum (1)
12.3. Verksmiðjur sem nota HCBD í iðnaðarskyni (1)

13. Klóróform (CHCl_3) (tilskipun 88/347/EBE)

13.1. Framleiðsla klórmetana úr metanóli eða úr blöndu af metanóli og metani (hýdróklórun
metanóls og síðan klórun metýlklóríðs)

13.2. Framleiðsla klórmetana með klórun á metani
13.3. Framleiðsla á klórflúrkolefni
13.4. Framleiðsla á einliða vinýlklóríði með díklóretan-hitasundrun (1)
13.5. Framleiðsla á bleiktu pappírsdeigi (1)
13.6. Verksmiðjur sem nota CHCl

3
 sem leysi (1)

13.7. Verksmiðjur þar sem klór er blandað í kælivatn eða annað frárennsli (1)

14. 1,2-díklóretan (EDC) (tilskipun 90/415/EBE)

14.1. Framleiðsla einungis á 1,2-díklóretani (án vinnslu eða notkunar á staðnum)
14.2. Framleiðsla á 1,2-díklóretani og vinnsla eða notkun á staðnum, að undanskilinni notkun

skv. 14.5
14.3. Vinnsla á 1,2-díklóretani í önnur efni en vinýlklóríð, t.d. etýlendíamín, etýlenpólýamín,

1,1,1-tríklóretan, tríklóretýlen og perklóretýlen
14.4. Notkun á EDC til að hreinsa fitu úr málmum (ekki á staðnum eins og fjallað er um í 14.2)
14.5. Notkun á EDC til að framleiða jónaskipta (1)

15. Tríklóretýlen (TRI) (tilskipun 90/415/EBE)

15.1. Framleiðsla á tríklóretýleni (TRI) og perklóretýleni (PER)
15.2. Notkun á TRI til að hreinsa fitu úr málmum

 (1) Iðngreinar/-framleiðsla þar sem aðildarríkin ákvarða sjálf losunarstaðla í samræmi við tilskipun 76/464/EBE.
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16. Perklóretýlen (PER) (tilskipun 90/415/EBE)

16.1. Framleiðsla á tríklóretýleni (TRI) og perklóretýleni (PER) (TRI-PER-aðferð)
16.2. Framleiðsla á tetraklóríði og perklóretýleni (TETRA-PER-aðferð)
16.3. Notkun á PER til að hreinsa fitu úr málmum
16.4. Framleiðsla á klórflúrkolefni(1)

17. Tríklórbensen (TCB) (tilskipun 90/415/EBE)

17.1. Framleiðsla á TCB með úrlausn klórvetnis á HCH og/eða vinnslu TCB
17.2. Framleiðsla og/eða vinnsla klórbensens með klórun bensens

(1) Iðngreinar/-framleiðsla þar sem aðildarríkin ákvarða sjálf losunarstaðla í samræmi við tilskipun 76/464/EBE.
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3. viðbætir

SKÝRINGAR

(með spurningaeyðublaði fyrir tilskipun 76/464/EBE og dótturtilskipanir)

Inngangur

Í þessum skýringum er að finna nákvæmar upplýsingar um töflusnið auk þess sem hver spurning er
útskýrð ítarlega, eins og tekið er fram í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 92/446/EBE frá 27 júlí 1992
um spurningaeyðublöð sem snerta tilskipanir um vatnsmálefni. Í þeim er einnig að finna, eins og nefndin
sem komið var á fót samkvæmt 6. gr. tilskipunar 91/692/EBE fór fram á, dæmi um hvernig ber að svara
spurningunum og breytingar á þeim sem nefndin hefur samþykkt ásamt ítarlegum lagfæringum.

Aðildarríkjunum er heimilt að bæta athugasemdum við svör sín við einstökum spurningum óski þau þess.

Þegar spurningaeyðublaðið er fyllt út ber að taka tillit til þess hvenær staðfesting aðildar aðildarríkjanna
átti sér stað(1) og að þau eiga heimtingu á að sýna fram á að ákvæðum tilskipunarinnar sé fylgt annaðhvort
með tilliti til viðmiðunarmarka (VM) eða gæðamarkmiða (GM), eins og mælt er fyrir um í 3. mgr. 6. gr.
tilskipunar 76/464/EBE; spurningaeyðublaðið hefur engin áhrif á þau ákvæði sem gilda um efnin á lista I.
Svara ber spurningum A3/A4, A5/A6 og A8 með hliðsjón af þessum ákvæðum eftir því sem hægt er og
samkvæmt skilmálum I. viðbætis.

Skýringar við forsíðuna:

1. Staðlaðar skýrslur í gagnakerfum

Viðeigandi aðferðir og snið sem lúta að söfnun sérstakra gagna og upplýsinga sem fella á inn í gagnakerfi
verða síðar látin í té ef við á.

2. Skipting upplýsinga eftir svæðum

Taki yfirborðsvatn sem um getur í I. viðauka við ákvörðun 77/795/EBE ekki til allra helstu vatnasviða áa
í viðkomandi aðildarríki ber að bæta við öllu yfirborðsvatni eða vatnasviðum áa sem upp á vantar til að
heildarmynd fáist af öllu landsvæðinu. Annars konar svæðaskipting, t.d. eftir sýslum eða
stjórnsýsluumdæmum, er einnig heimil ef við á.

Til frekari glöggvunar skulu vatnamælifræðilegar yfirlitsmyndir yfir afrennsli úr fjöllum (orohydrographical
schemes) eða landfræðilegar yfirlitsmyndir fylgja svörunum.

Skýringar við A1/A2:

Upplýsingar sem látnar eru í té samkvæmt A1 og A2 skulu sýna hve oft losun hefur verið heimiluð (beint
í yfirborðsvatn eða með óbeinum hætti í fráveitur) fyrir iðngreinar/-framleiðslu sem um getur í 2. viðbæti.
Forðast má tvítalningu með því að miða annaðhvort við A1 eða A2 með ótvíræðum hætti. Spurningar við
A-hluta fjalla ekki um skolphreinsunarstöðvar sveitarfélaga; heldur ekki þegar þær losa efni sem eru á lista
I og eiga uppruna sinn að rekja til losunar í fráveitur (engin tvítalning).

Hvort miðað er við spurningar sem lúta að A1 og A2 er óháð því hver rekstraraðili skolphreinsunarstöðvar
er (sveitarfélag eða iðnrekandi) en snýst um hvort iðnaðarskolp, þar með talið skolp frá sveitarfélögum,
sé hreinsað með tilteknum hætti. Í vafatilvikum ber að miða við A1 að því er þessi leyfi varðar. Að baki
spurningu A1/A2 liggur það viðhorf að ekki megi losa nema að fengnu leyfi til að stjórna megi og draga úr
losun þeirra hættulegu efna sem um ræðir. Notkun heildarfæribreytna eða vísbenda virðist ekki að
óathuguðu máli vera þessu til fyrirstöðu. Útskýringar og rökstuðningur þarf að koma fram í A3 og A4.

(1) Stjtíð. EB nr. L 1, 1. 1. 1995, bls. 1.
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Tvítalning kann að eiga sér stað við upptalningu iðngreina/-framleiðslu, t.d. getur lið 4.1 slegið saman við
12.1, 4.3 við 13.1 og 13.2, 4.4 við 13.4. Þessar upplýsingar skulu koma fram í töflunum á viðeigandi hátt
með því að tíunda nákvæmlega fjölda tilvika þar sem um tví- eða margtalningu er að ræða.

Í vel flestum tilvikum ber að takmarka upplýsingar við þau losunartilvik þar sem farið er yfir ákveðin
þröskuldsgildi sem um getur í viðkomandi dótturtilskipun, sjá 2. viðbæti.

Skýringar við A3/A4 ásamt dæmi:

Dæmi um upplýsingar um losunarstaðla samkvæmt ákvæðum tilskipunar 82/176/EBE: Þetta dæmi á ekki
við í þeim tilvikum þar sem mismunandi losunarstaðlar gilda um iðngrein/-framleiðslu. Þegar um slíkt er
að ræða ber að gefa upp spönnun leyfilegra viðmiðunargilda.

Ef hin nákvæmu viðmiðunarmörk EBE gilda er frekari skýringa ekki þörf á þessu stigi. Ef svo er ber aðeins
að tilgreina ,,EB“ og, ef við á, viðeigandi frávik sem kunna að hafa átt sér stað við gildistöku
viðmiðunarmarkanna og/eða þegar eftirlit hófst. Að því er viðkomandi gæðamarkmið varðar ber aðeins að
gefa yfirlit yfir viðmiðunarmörk.

Dæmi um NB, a- og b-lið:

Viðmiðunarmörk EBE sem

Iðngrein/ Heildarmagn Losað magn Styrkur
iðnframleiðsla (kg á ári) með tilliti til (mg/l)

framleiðslugetu/notað magn (g/t)

1 2 3

1. Kvikasilfur   Leitt af dálki 3

1.1. Rafgreining   50 x 10-6 0,5 (2)(3) 50 (1)(3) x 10-3

alkalí-klóríða   árlegt flæði hæsta mánaðar-
(endurnýtt saltvatn) meðaltal (1986)

  leitt af dálki 2 1,0 (1)
hæsta mánaðarmeðaltal (1986)

  0,5 x 10-6 x
  árleg
  framleiðslugeta

4 x 0,5 (2)(3) 4 x 50 (1)(3) x 10-3

4 x 1,0 (1) dagsmeðaltal
hæsta dagsmeðaltal (4)  (4) (1986)
(1986)

Dæmi um NB, c-lið:

Tilgreindur losunarstaðall er ákveðinn samkvæmt fullkomnustu tækniaðferðum sem þekktar eru, í samræmi
við 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 76/464/EBE.

(1) Gildir um heildarmagn kvikasilfurs í öllu vatni sem inniheldur kvikasilfur og losað er frá iðjuverinu.

(2) Gildir um kvikasilfur í frárennsli frá klórframleiðslueiningu.

(3) Leyfileg hámarksvatnsnotkun nemur að meginreglu til 10 m3/t af leyfilegri framleiðslugetu og losunarstuðullinn er 0,5
g/t (framleidd), ákveðinn samkvæmt fullkomnustu tækniaðferðum sem þekktar eru. Þar eð kvikasilfursmagn í frárennsli
fer engu að síður eftir því vatnsmagni sem um ræðir, sem er breytilegt eftir vinnsluaðferðum og iðjuverum, skal þó í
öllum tilvikum virða viðmiðunarmörkin samkvæmt töflunni um magn losaðs kvikasilfurs með tilliti til skilgreindrar
klórframleiðslugetu.

(4) Viðmiðunarmörkin fyrir daglegt meðaltal samsvara fjórföldum samsvarandi viðmiðunarmörkum fyrir mánaðarlegt
meðaltal.
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Dæmi um NB, d-lið:

LOSUNARSTAÐALL - SKILGREINING

EFTIRLIT

Koma ber á eftirliti til að fylgjast með því hvort losun sé í samræmi við losunarstaðla sem hafa verið
ákveðnir samkvæmt viðmiðunarmörkum sem mælt er fyrir um í þessum viðauka. Eftirlitið skal fólgið í:

- daglegri sýnatöku sem gefur rétta mynd af losun í einn sólarhring og mælingu á kvikasilfursmagni
sýnisins, og

- mælingu á heildarrennsli losunarefna á sama tímabili.

Reikna ber út kvikasilfursmagn sem er losað á einum mánuði með því að leggja saman kvikasilfursmagn
sem er losað daglega þann mánuð. Þá skal deila í þessa heildartölu með tilgreindri klórframleiðslugetu
(mánaðarlegri). (Til skýringar skal bæta ,,mánaðarlegri“ við þó það komi ekki fram í tilskipun
82/176/EBE).

MÆLIAÐFERÐ

Tilvísunarmæliaðferð EBE - sjá lýsingu í III. viðauka við tilskipun 72/176/EBE.

Skýring við A6:

Þessi spurning varðar alla losun sem um getur í A1 og A2 og vegna hennar þarf að reikna út heildarmagn
allra efna sem hafa verið losuð samkvæmt gildandi leyfum. Um er að ræða mesta magn losaðra efna sem
vænta má. Ef gildi fyrir raunverulega losun liggja fyrir skal gefa þau upp innan sviga. Einnig skal koma
fram heildartala leyfilegra gilda fyrir losun í fráveitur og, eins og við verður komið, áætluð losun í
yfirborðsvatn eftir að frekari hreinsun hefur farið fram.

Skýring við A7:

Spurningin fjallar bæði um efnið sem er losað og losunaraðilann og miðast við upptök losunar. Þannig
getur einn losunaraðili bæði verið efstur á lista yfir kvikasilfur og lista yfir kadmíum.

Ákvarða ber magn losaðra efna og þar með röð þeirra á grundvelli leyfilegs árlegs magns (sjá viðmiðunarmörk
í A3 og A4).

Á samsvarandi hátt skal tilgreina viðmiðunartímabil vegna viðmiðunarmarka varðandi styrk og losað
magn með tilliti til framleiðslugetu/notaðs magns, eftir atvikum, á dags, mánaðar- eða ársgrundvelli.

Í upplýsingum um staðsetningu skal meðal annars fjalla um helstu vatnasvæði áa/strandsvæði eða
stjórnsýsluumdæmi sem um ræðir og svara til upplýsinga í A1 til A6 jafnframt því sem landfræðileg hnit
skulu gefin upp.

Skýring við og dæmi um A9:

Upplýsingar um heildarfjölda stöðva sem annast eftirlit með vatnasvæðum skal gefa í töflu sem sýnishorn
er gefið af í A9; bæta má fleiri dálkum við ef þörf krefur.

Við val á eftirlitsstöðvum er tilkynna niðurstöður eftirlits skal miða við þær stöðvar sem mynda alþjóðlega
mælinetið sem um getur í ákvörðun ráðsins 77/795/EBE(1), eftir atvikum að viðbættum eftirlitsstöðvum,
sem hér er ekki getið, fyrir helstu vatnasvæði áa/strandsvæði eða yfirborðsvatn á landi, ármynni og
strandsjó, að ármynnum undanskildum, og sjó innan landhelgi, hliðstætt við spurningu A8.

(1) Stjtíð. EB nr. L 334, 24. 12. 1977, bls. 29.
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Skýring við B3/B4:

Þeir losunarstaðlar sem hér skal tilgreina vísa til lands- eða svæðisgilda sem eru bindandi eða mælt er með
og ábyrg lögbær yfirvöld gefa upp (sjá B1) en ekki til gilda í leyfum sem þar til bær staðaryfirvöld veita.

Ef margir einstakir losunarstaðlar eru til er ekki nauðsynlegt að tilkynna hvert einstakt gildi í leyfum sem
viðkomandi lögbært yfirvald veitir, heldur ber að gefa yfirlit yfir það svið sem viðmiðunargildi slíkra leyfa
spanna.

Skoða ber upplýsingar sem óskað er eftir samkvæmt öðrum undirlið c-liðar athugasemdanna (NB) í ljósi
ákvörðunarréttar sem lögbæru yfirvaldi er veittur samkvæmt 4. mgr. 7. gr. til þess að unnt sé að taka mið
af nýjustu tækniframförum sem eru fjárhagslega hagkvæmar.

Lýsingin á losunarstöðlum í töflunni er tekin sem dæmi samkvæmt 5. gr. tilskipunar 76/464/EBE fyrir
efni á lista I. Tilgreina ber aðrar gildandi skilgreiningar á landsvísu eða svæðisbundnar skilgreiningar ef við
á og útskýra eins og nauðsyn krefur.

Ef leyfileg losun er gefin upp sem g/t framleiðslugeta/notað magn ber að gefa upp fyrir hvaða tímabil þetta
gildi á við.

Skýring við B6:

Gera má ráð fyrir að ekki sé hægt að gera allar upplýsingar um þess konar losun aðgengilegar í miðstýrðu
gagnasafni. Andstætt við A-hluta er skolphreinsunarstöðvum sveitarfélaga ekki sleppt í þessari
,,upptalningu“ ef þær losa umrædd efni í ríkum mæli. Ef tölugildi liggja fyrir um raunverulega losun ber að
tilgreina þau í svigum. Þá ber einnig að gefa upp samtölu fyrir leyfileg gildi sem eiga við um losun í
fráveitur og, þar sem slíkar upplýsingar liggja fyrir, áætlaða losun í yfirborðsvatn eftir að frekari hreinsun
hefur farið fram. Með sérstakri aðgát ber að koma í veg fyrir tvítalningu þegar um er að ræða losun í
yfirborðsvatn og/eða fráveitur. Þegar spurningu B6 er svarað ber aðeins að gefa yfirlit yfir losunaraðila
sem losa þýðingarmikil efni í miklum mæli.

Spurningin gildir um losunaraðila:

- sem losa yfir 50 kg af tilteknu efni á ári, og

- sem hlíta skulu losunarstöðlum á landsvísu eða svæðisbundnum losunarstöðlum eða áætlanir um
verndun vatns gilda um.

Mælst er sérstaklega til þess að fram komi upplýsingar um eftirtalin efni:

- kopar, sink, blý, arsen, króm, nikkel, tríflúralín, endósúlfan, símasín, atrasín, tríbútýltín-sambönd,
trífenýltin-sambönd, asínfos-etýl, asínfos-metýl, fenítróþíon, fenþíón, malaþíón, paraþíón, parþíón-
metýl, díklórvos, tríklóretan,

- 1,2-díklóretýlen, vinýlklóríð, bensen, etýlbensen, tólúen, xýlen, isóprópýlbensen.

Skýring við B7:

Sjá A8. Hér gildir það sama.

Skýring við B8:

Umbeðnar upplýsingar jafngilda þeim sem um getur í A9, þ.e. upplýsingar sem aflað er í eftirlitsstöðvum
sem mynda alþjóðlega mælinetið að viðbættum eftirlitsstöðvum sem gefa upplýsingar um svæði sem
fyrrnefndu stöðvarnar sinna ekki. Skýringarnar við A9 eru jafngildar hér og niðurstöður mælinga á
setlögum og dýra- og jurtalífi að svo miklu leyti sem þær liggja fyrir.
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Skýringar við 2. viðbæti:

Í 1. neðanmálsgrein kemur fram, í samræmi við þröskuldsgildi sem mælt er fyrir um í dótturtilskipunum
tilskipunar 76/464/EBE, hvar heimilt er að viðhafa einfaldaða eftirlitsaðferð í tilteknum iðngreinum/-
framleiðslu. Þegar um slíkt er að ræða ber að takmarka upplýsingar um losun við losun sem fer yfir
uppgefin þröskuldsgildi.

Í 2. neðanmálsgrein skal koma skýrt fram hvar aðildarríkin ákvarða sem sakir standa sjálf losunarstaðla í
samræmi við tilskipun 76/464/EBE.
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II. SPURNINGAEYÐUBLAÐ FYRIR TILSKIPUN 78/659/EBE

(Upplýsingar á ársgrundvelli — fyrir 1. október 1996)

1. HLUTI

Landsupplýsingar

1. Heiti aðildarríkis ......................................................

2. Skýrsluár ......................................................

Laxfiskur    Vatnakarfi

3. a) Heildarfjöldi tilnefndra svæða(1) .......................... .........................

b) Heildarlengd tilnefndra áa(1) .......................... .........................

c) Heildarflötur tilnefndra stöðuvatna(1) . .......................... .........................

4. a) Fjöldi tilnefndra svæða er fullnægja kröfum(2) .......................... .........................

b) Heildarlengd áa er fullnægja kröfum(2) .......................... .........................

c) Heildarflötur stöðuvatna er fullnægja kröfum(2) .......................... .........................

5. a) Hefur tilskipunin verið tekin upp í löggjöf aðildarríkisins? Já(3)(4) Nei(3)(4)

b) Ef svarið er já, hvaða löggjöf? ......................................................

......................................................

......................................................

6. a) Hefur aðildarríkið sett viðmiðunarmörk? Já(3)(4) Nei(3)(4)

b) Ef svarið er já, hvaða?

Færibreytur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I-gildi

G-gildi

Aðrar færibreytur

I-gildi

G-gildi

(1) Við skýrslugerðina má steypa saman tilnefndum svæðum sem eru lítil.

(2) Þessar upplýsingar má sýna með korti sem náðst hefur samkomulag um.

(3) Það sem á ekki við strikist út.

(4) Svörin við 5. og 6. spurningu þarf ekki að uppfæra fyrr en í síðari skýrslum.
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2. HLUTI

Landfræðilegar upplýsingar um einstök tilnefnd svæði

1. Heiti aðildarríkis ............................................................................

2. Tilnefningarnúmer ............................................................................

3. Svæði ............................................................................

4. a) Heiti vatnsfalls ............................................................................

b)  Heiti stöðuvatns ............................................................................

5. Upplýsingar um legu(1) ............................................................................

6. Upplýsingar um stærð tilnefnda svæðisins(1) ............................................................................

7. Flatarmál stöðuvatns ............................................................................

Laxfiskur Vatnakarfi

8. Tegund vatns ............................................................................

9. Tilnefningardagur ............................................................................

3. HLUTI

Upplýsingar um það hvort einstök tilnefnd svæði fullnægja kröfum tilskipunarinnar

1. Heiti aðildarríkis ............................................................................

2. Tilnefningarnúmer ............................................................................

3. Eftirlitsár ............................................................................

4. Samræmi við kröfur(1) ............................................................................

5. (2) ............................................................................

Færibreytur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Færibreytur undir stjórn

Takmarkað eftirlit

Samræmi við I

Samræmi við G

Frávik

(1) Þessar upplýsingar má sýna með korti sem náðst hefur samkomulag um.

(2) Svarist með JÁ eða NEI. Ekki er krafist tölulegra upplýsinga.
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Aðrar færibreytur

Færibreytur undir stjórn

Takmarkað eftirlit

Samræmi við I

Samræmi við G

Frávik

6. a) Ástæður þess að kröfum er ekki fullnægt ..........................................................................

b) Ástæður fyrir frávikum ..........................................................................

c) Fyrirhugaðar ráðstafanir til úrbóta ..........................................................................

NB:
Aðeins er farið fram á stutt yfirlit í svörum við a-, b- og c-lið 6. spurningar.
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III. SPURNINGAEYÐUBLAÐ FYRIR TILSKIPUN 78/176/EBE (TiO 2
)

1. Hvaða verksmiðjur sem framleiða títandíoxíð hafa frá 1986(1) áfram leyfi samkvæmt 4., 5. og 6. gr.
tilskipunarinnar:

1.1. til að fleygja úrgangi í hafið (sterkum sýrum)?

- lengd leyfistíma,
- árlegt magn úrgangs sem fleygt er eða losað úr landi, þ.m.t. magn þungmálma,
- tegund og styrkur efnanna í úrganginum sem fleygt er,
- tækni, aðferðir og staður þar sem úrgangi er fleygt eða hann losaður,
- áhrif mismunandi efnisþátta úrgangsins á umhverfi sjávar, þ.m.t. mat á eftirlits-

niðurstöðum;

1.2. til að fleygja úrgangi eða losa í yfirborðsvatn (veikar sýrur)?

- lengd leyfistíma,
- árlegt magn úrgangs sem fleygt er, þ.m.t. magn þungmálma,
- tegund og styrkur efnanna í úrganginum sem fleygt er,
- einkenni úrgangsins og losunarstaður;

1.3. til að geyma, hella eða dæla úrgangi í jörðu?

- landfræðileg staðsetning,
- lýsing á aðferðum sem eru notaðar við að hella, geyma eða dæla, þ.m.t. mat á

eftirlitsniðurstöðum.

2. Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar frá 1986(1) til að draga úr loftmengun af völdum
brennisteinsdíoxíðs?

3. Hvaða eftirlitsaðgerðir hafa verið gerðar frá 1986 á grundvelli 7. gr.(1)?

4. Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar frá 1986 á grundvelli 8. gr.(1)?

5. Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar frá 1986 á grundvelli 3. gr. (endurnýting og endurvinnsla úrgangs)(1)
og hvaða breytingar hafa orðið á þeim tíma?

6. Lýsa skal stuttlega þeim framleiðsluaðferðum sem eru notaðar í verksmiðjunum og skýra frá helstu
breytingum sem hafa orðið eftir 1986.

(1) Vegna tímabilsins 1986-1992, valfrjálsar upplýsingar ef þær liggja fyrir.
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IV. SPURNINGAEYÐUBLAÐ FYRIR TILSKIPUN 79/923/EBE

(Upplýsingar á ársgrundvelli - fyrir 1. október 1996)

1. HLUTI

Landsupplýsingar

1. Heiti aðildarríkis ............................................................................

2. Skýrsluár ............................................................................

3. a) Heildarfjöldi tilnefndra svæða ................................... .....................................

4. Fjöldi tilnefndra svæða er fullnægja kröfum(1) ................................... .....................................

5. a) Hefur tilskipunin verið tekin upp í löggjöf
aðildarríkisins? Já(2) Nei(2)

b) Ef svarið er já, hvaða löggjöf? ............................................................................

............................................................................

............................................................................

6. a) Hefur aðildarríkið sett viðmiðunarmörk? Já(2) Nei(2)

b) Ef svarið er já, hvaða?

Færibreytur 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I-gildi

G-gildi

Aðrar færibreytur

I-gildi

G-gildi

(1) Þessar upplýsingar má sýna með korti sem náðst hefur samkomulag um.

(2) Það sem á ekki við strikist út.
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2. HLUTI

Landfræðilegar upplýsingar um einstök tilnefnd svæði

1. Heiti aðildarríkis ...........................................................................

2. Tilnefningarnúmer ...........................................................................

3. Svæði ...........................................................................

4. Heiti vatns ...........................................................................

5. Upplýsingar um legu(1) ...........................................................................

6. Upplýsingar um stærð tilnefnda svæðisins(1) ...........................................................................

7. Tilnefningardagur ...........................................................................

3. HLUTI

Upplýsingar um það hvort einstök tilnefnd svæði fullnægja kröfum tilskipunarinnar

1. Heiti aðildarríkis ...........................................................................

2. Tilnefningarnúmer ...........................................................................

3. Eftirlitsár ...........................................................................

4. Samræmi við kröfur(1) ...........................................................................

5. (2) ...........................................................................

Færibreytur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Færibreytur undir stjórn

Samræmi við I

Samræmi við G

Frávik

(1) Þessar upplýsingar má sýna með korti sem náðst hefur samkomulag um.

(2) Svarist með JÁ eða NEI. Ekki er krafist tölulegra upplýsinga.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB14.11.1996 Nr.51/0061

Aðrar færibreytur

Færibreytur undir stjórn

Samræmi við I

Samræmi við G

Frávik

6. a) Ástæður þess að kröfum er ekki fullnægt ........................................................................

b) Ástæður fyrir frávikum ........................................................................

c) Fyrirhugaðar ráðstafanir til úrbóta ........................................................................
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V. SPURNINGAEYÐUBLAÐ FYRIR TILSKIPUN 80/68/EBE

1. HLUTI

Efni á lista I

1. Gefa skal yfirlit yfir gildandi löggjöf sem aðildarríki hefur sett til að koma í veg fyrir að efni á lista
I komist í grunnvatn.

2. Veita skal eftirfarandi upplýsingar fyrir fyrsta skýrslutímabilið:

a) leggja skal fram lista yfir veitt leyfi á skýrslutímabilinu, til hvaða landsvæðis þau ná, hvaða
dag þau voru gefin út, nefna helstu tæknilegu varúðarráðstafanirnar sem gripið hefur verið til,
og loks ber að taka fram hvort staðurinn er á skrá yfir veitt leyfi sem kveðið er á um í 15. gr.;

b) fyrir hvern stað sem fær leyfi á skýrslutímabilinu ber að veita upplýsingar um það hvaða
skilyrðum leyfið er bundið varðandi efni á lista I í krafti 10. gr. (fjórði undirliður).

3. Leggja skal fram lista yfir losunar- og hellistaði (aðra en þá sem eru tilgreindir í a-lið 2. liðar) sem eru
nú á leyfisskránni samkvæmt 15. gr. Einnig skal taka fram til hvaða landsvæðis leyfin ná og hvaða
dag leyfi var veitt fyrir hvern stað. Einnig má leggja fram stutta lýsingu.

4.  a) Er einhvers staðar heimilt, samkvæmt 2. mgr. 4. gr., að losa í grunnvatn?

b) Ef svarið er já skal leggja fram lista yfir veitt leyfi. Gefa skal upp landfræðilega staðsetningu
og leyfisveitingardag, ef hægt er.

5. a) Hefur ákvæðum 3. mgr. 4. gr. verið beitt?

b) Ef svarið er já skal leggja fram lista yfir veitt leyfi. Gefa skal upp landfræðilega staðsetningu
og leyfisveitingardag, ef hægt er.

2. HLUTI

Efni á lista II

1. Gefa skal yfirlit yfir gildandi löggjöf sem aðildarríki hefur sett til að koma í veg fyrir að efni á lista
II komist í grunnvatn.

2. Veita skal eftirfarandi upplýsingar fyrir fyrsta skýrslutímabilið:

a) leggja skal fram lista yfir veitt leyfi á skýrslutímabilinu til beinnar losunar efna á lista II, til
hvaða landsvæðis þau ná, hvaða dag þau voru gefin út, nefna helstu tæknilegu varúðarráðstafanir
sem gripið hefur verið til, og loks ber að taka fram hvort staðurinn er á leyfisskránni samkvæmt
15. gr.;

b) veita skal upplýsingar um það hve margar umsóknir hafa borist á skýrslutímabilinu um leyfi
til að losa eða hella efni sem gæti leitt til óbeinnar losunar efnis eða efna á lista II.

3. Leggja skal fram lista yfir staði þar sem veitt hefur verið leyfi til beinnar losunar á efnum af lista II
(aðra en þá sem eru tilgreindir í a-lið 2. liðar) og sem eru nú á leyfisskránni samkvæmt 15. gr. Einnig
skal taka fram til hvaða landsvæðis leyfin ná og hvaða dag leyfi var veitt fyrir hvern stað. Einnig má
leggja fram stutta lýsingu.
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4. Veita skal eftirfarandi upplýsingar fyrir fyrsta skýrslutímabilið:

a) hve margar umsóknir bárust á skýrslutímabilinu um dælingu grunnvatns af mannavöldum
samkvæmt 6. gr.?

b) leggja skal fram lista yfir veitt leyfi, til hvaða landsvæðis þau ná, hvaða dag þau voru gefin út,
og loks skal taka fram hvaðan vatnið er fengið sem notað er til dælingar.

3. HLUTI

Eftirlitskröfur

1. Lýsa skal eftirlitskerfinu sem hefur verið tekið upp í samræmi við 13. gr.

NB: Óheimilt er að veita upplýsingar sem varða þetta spurningaeyðublað með korti.
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VI A. SPURNINGAEYÐUBLAÐ FYRIR TILSKIPUN 75/440/EBE

1. 2. mgr. 4. gr. - aðgerðaáætlanir - einungis þarf að fjalla um vatn í flokknum A3 á fyrsta
skýrslutímabilinu

a) landfræðileg staðsetning vatnsins;

b) færibreytur sem þarfnast úrbóta;

c) sett gæðamarkmið;

d) úrbótaáætlun, með upplýsingum um tímasetningar, fyrirhugaðar ráðstafanir og áætlaðar
fjárfestingar(1).

2. 3. mgr. 4. gr. - stjórnunaráætlanir

a) landfræðileg staðsetning vatnsins;

b) færibreytur sem þarfnast úrbóta;

c) aðferðir sem er beitt eða er fyrirhugað að beita; d) úrbótaáætlunin, með upplýsingum um
tímasetningar, fyrirhugaðar ráðstafanir og áætlaðar fjárfestingar.

3. 8. gr. - undanþágur

Veita þarf eftirfarandi upplýsingar um hverja undanþágu

a) heiti og landfræðileg staðsetning vatnsins;

b) viðeigandi færibreytur;

c) undanþágutímabil, upphafs- og lokadagur;

d) stutt greinargerð um ástæður fyrir undanþágunni.

4. Til viðbótar við það sem að ofan greinir skulu aðildarríkin einnig veita upplýsingar um þá löggjöf
sem þau hafa sett til að framkvæma tilskipunina.

NB: a) Upplýsingar sem fjallað er um í 1., 2., 3. og 4. spurningum þarf aðeins senda einu sinni á öllu
skýrslutímabilinu.

b) Framkvæmdastjórnin mun ákveða á grundvelli þeirra upplýsinga sem aðildarríkin veita, sem
svar við d-lið 1. og 2. spurningar, hvort þær teljast fullnægjandi að því er spurningaeyðublaðið
varðar eða hvort ýtarlegri upplýsinga verður óskað síðar.

VI B. SPURNINGAEYÐUBLAÐ FYRIR TILSKIPUN 79/869/EBE

1. Leggja skal fram lista yfir löggjöf sem hefur verið samþykkt til að framkvæma tilskipunina.

2. Fyrir hverja færibreytu skal gefa upp:

a) mæliaðferð;

b) CEN- eða ISO-númer eða hugsanlega aðra staðalaðferð;

c) hve oft á ári sýni eru tekin og greind.

(1) Þess er farið á leit við aðildarríkin að þau veiti sem nákvæmastar upplýsingar um áætlaðar fjárfestingar.
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VII. SPURNINGAEYÐUBLAÐ FYRIR TILSKIPUN 80/778/EBE

1. HLUTI

Lagasetning og viðmiðunarmörk

1. Leggja skal fram lista yfir gildandi löggjöf sem aðildarríkin hafa sett til að framkvæma tilskipunina.

2. a) Hefur aðildarríkið mælt fyrir um gildi fyrir færibreyturnar sem taldar eru upp í tilskipuninni?

b) Ef svarið er já skal vísa til viðeigandi lagagerninga og útbúa lista yfir þau gildi sem hafa verið
samþykkt fyrir hverja færibreytu.

c) Ef svarið er nei skal taka fram hvenær líklegt er að slík gildi verði ákveðin.

3. a) Hafa verið sett sérstök ákvæði samkvæmt 17. gr. tilskipunarinnar varðandi upplýsingar um
það hvort vatn sé drykkjarhæft fyrir ungbörn?

b) Ef svarið er já skal vísa til þessara ákvæða og leggja fram afrit af þeim.

4. Veita skal upplýsingar um það hvernig eftirliti með vatnsgæðum er háttað og gefa upp heiti ábyrgs
yfirvalds.

NB: a) Þennan hluta þarf ekki að uppfæra fyrr en í síðari skýrslum.

b) Aðeins þarf að lýsa í mjög stuttu máli hvernig eftirliti með vatni er háttað vegna 4. spurningar.

2. HLUTI

Stutt greinargerð um vatnsveitur

1. Hve margar vatnsveitur eru nú starfræktar í aðildarríkinu? (Aðeins þarf að tiltaka veitur sem þjóna
fleiri en 5 000 íbúum; gera þarf grein fyrir því hvernig veiturnar eru skilgreindar.)

2. a) Hve margir fá vatn frá þessum veitum? (Ef það er ekki vitað fyrir víst skal áætla það.)

b) Hve mörg prósent af landsmönnum fá vatn frá þessum veitum? (Ef það er ekki vitað fyrir víst
skal áætla það.)

3. Hve miklu vatni veita þessar vatnsveitur ár hvert? (Ef það er ekki vitað fyrir víst skal áætla það.)

4. Hve margar vatnsveitur veita aðallega eða eingöngu vatni til fyrirtækja í matvælavinnslu? (Þarf ekki
að svara.)

5. Hverjar eru helstu vatnslindirnar og hvert er vægi hverrar tegundar í ársnotkun aðildarríkisins?

a) yfirborðsvatn

b) grunnvatn (Ef það er ekki vitað fyrir víst skal áætla það.)

c) annað

6. Veita skal upplýsingar samkvæmt 1. mgr. 6. gr. um iðngreinar þar sem vatnsgæði skipta ekki máli
fyrir hollustu fullunninnar vöru.

NB: Upplýsingar í 1. og 2. hluta þarf aðeins senda einu sinni á öllu skýrslutímabilinu.
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3. HLUTI

Samantekt um gæði

1. Vegna hverrar færibreytu í I. viðauka við tilskipunina, sem er mæld í samræmi við 4. mgr. 12. gr., skal
veita upplýsingar um eftirfarandi(1):

a) heildarfjölda mælinga sem hafa verið gerðar í tengslum við beitingu tilskipunarinnar;
b) fjölda mælinga sem samrýmast eftirfarandi flokkun, þar sem tilskipunin mælir fyrir um leyfilegan

hámarksstyrk(2):

Flokkur Lýsing

A Gildi undir eða jöfn leyfilegum hámarksstyrk

B Gildi yfir leyfilegum hámarksstyrk

4. HLUTI

Árleg samantekt á upplýsingum um undanþágur í samræmi við 9. og 10. gr. vegna vatnsbirgða
og upplýsingum um vatnsbirgðir sem eru ekki í samræmi við ákvæði tilskipunarinnar, tekið

saman á ársgrundvelli

1. Vegna hverrar vatnsveitu(1) sem fer yfir leyfilegan hámarksstyrk(2) skal veita upplýsingar um
eftirfarandi:

a) heiti og landfræðilega staðsetningu veitunnar;
b) íbúafjölda sem veitan þjónar (ef það er ekki vitað fyrir víst skal áætla það);
c) vatnsmagn sem veitt er (ef það er ekki vitað fyrir víst skal áætla það);
d) ef veitt var undanþága: viðkomandi færibreytur og frávik frá gildum;
e) hvort undanþágurnar tengjast a-lið 1. mgr. 9. gr., b-lið 1. mgr. 9. gr., 1. mgr. 10. gr. eða 2. mgr.

10. gr.;
f) gildistíma undanþágna, upphafs- og lokadagur;
g) gefa skal stutta greinargerð með rökstuðningi fyrir undanþágum;
h) ef ekki er um undanþágu að ræða: viðkomandi færibreytur, þ.m.t. fjölda mælinga, fjölda

mælinga þar sem farið er fram úr leyfilegum hámarksstyrk. Upplýsingar sem eru nauðsynlegar
til að hægt sé meta áhrif þess ef farið er fram úr leyfilegum hámarksstyrk, t.d. meðaltalsog
hámarksyfirskrið yfir leyfilegan styrk og hve lengi ástandið varir;

i) fyrir hverja færibreytu sem uppfyllti ekki leyfilegan hámarksstyrk: ástæða þess;
j) ráðstafanir sem voru gerðar til að vernda heilsu almennings ef farið var langt yfir mörkin

(þarf ekki að svara);
k) hvort til er úrbótaáætlun sem tryggir að kröfum verði fullnægt framvegis;
- ef svarið er já skal lýsa áætluninni stuttlega, skýra frá ráðstöfunum, tímasetningum,

nauðsynlegum fjárfestingum o.s.frv.,
- ef svarið er nei þarf að skýra frá því stuttlega hvers vegna slík áætlun er ekki til eða ónauðsynleg.

NB: Aðeins þarf að gefa stutt lýsandi svar að því er varðar k-lið 1. spurningar.

(1) Aðeins þarf að tiltaka veitur sem þjóna fleiri en 5 000 íbúum.

(2) Eins skal farið með þann lágmarksstyrk sem krafist er.
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VIII. SPURNINGAEYÐUBLAÐ TIL AÐ GEFA SKÝRSLU UM TILSKIPUN 76/160/EBE

Eftirfarandi upplýsingar skal veita í stafrænu formi og í samræmi við sniðið hér að neðan.

GAGNASKRÁRLÝSINGAR

1. Skrá yfir landfræðilega staðsetningu staða (skrá með landfræðilegum tilvísunum)

Eigind Lengd reits Inntak

Numind 18 STAFIR aðgangslykill
Region 30 STAFIR heiti héraðs
Province 20 STAFIR heiti stjórnsýsluumdæmis
Commune 35 STAFIR heiti sveitarfélags
Prelev 45 STAFIR heiti baðstaðar
Lat 8 STAFIR breiddargráða

snið: XMGGMMSS
X = N (norður)

S (suður)
M = autt bil
GG = gráður
M M = mínútur
SS = sekúndur

Long 8 STAFIR lengdargráða
snið: YMGGMMSS
Y = W (vestur)

E (austur)
M = autt bil
GG = gráður
M M = mínútur
SS = sekúndur

Codeau 1 TALA tegund vatnssýnis
tákn: 1 = sjór

2 = vatnsfall
3 = stöðuvatn
4 = ármynni

Rem 80 STAFIR Hugsanlegar athugasemdir

2. Almenn gagnaskrá (skrá með almennum upplýsingum um einstaka baðstaði)

Eigind Lengd reits Inntak

Numind 18 STAFIR aðgangslykill
Annee 4 TÖLUR ár
Debdat 8 TÖLUR upphaf baðtíðar

snið: ÁÁÁÁMMDD
Findat 8 TÖLUR lok baðtíðar

snið: ÁÁÁÁMMDD
Nobexe 2 TÖLUR fjöldi sýna
Banned 1 STAFUR böð bönnuð sem stendur

tákn: B = bann við böðum
autt bil = ekkert bann (valfrjálst)

Rem 80 STAFIR Hugsanlegar athugasemdir
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3. Skrá yfir færibreytur (skrá með færibreytum um gæði baðvatns)

Eigind                Lengd reits Inntak

Numind 18 STAFIR aðgangslykill
Annee 4 TÖLUR ár
Parno 3 TÖLUR númer færibreytu

snið: PPU
tákn: PP = tákn færibreytu

U = tákn undirfæribreytu

Parnob 2 TÖLUR fjöldi greininga á þessari færibreytu
Parnodi 2 TÖLUR fjöldi niðurstaðna þar sem farið er yfir lögboðin

viðmiðunarmörk
Parnodvin 2 TÖLUR fjöldi niðurstaðna þar sem farið er yfir innlend

viðmiðunarmörk
Parnodg 2 TÖLUR fjöldi niðurstaðna þar sem farið er yfir

leiðbeiningarmörk

Frequence 1 STAFUR tíðni mælinga
tákn: Y = minnst hálfsmánaðarlega

X = ekki minnst hálfsmánaðarlega

Rem 80 STAFIR Hugsanlegar athugasemdir

Lýsing á aðgangslyklinum

Fullkominn aðgangslykill á að vera einstakur (þ.e. koma aðeins einu sinni fyrir í allri skránni) og það á að
halda sig við hann næstu árin; þegar ný stöð bætist við á hún að fá nýtt tákn (kóða) sem aldrei hefur verið
notað áður. Ef einungis heiti baðstaðar er breytt þá skal aðgangslykill og staðsetning vera áfram óbreytt.

Lengd reits Inntak

1 STAFUR NUTS þrep 0 kóði (land)(2)
1 STAFUR NUTS þrep 1 kóði (hérað)(2)
1 STAFUR NUTS þrep 2 kóði (stjórnsýsluumdæmi)(2)
1 STAFUR NUTS þrep 3 kóði (amt)(2)
2 STAFIR LOC þrep 1 kóði (sveitarfélag)(3)
3 STAFIR LOC þrep 2 kóði (sveitarfélag)(3)
9 STAFIR Baðvatnskóði(1)

(1) Þennan reit skal fylla út með baðvatnskóða samkvæmt því sem aðildarríkið hefur ákveðið innanlands, ef hann er þá til
og einstakur. Ella er lagt til að baðvatn sé númerað um sinn eftir einingunni NUTS þrep 3.

(2) Gögn um flokkun hagskýrslusvæða (Territorial Units for Statistics - NUTS) samþykkt af Hagstofu Evrópubandalagsins
má sjá í töflu 1.

(3) Gögn um flokkun sveitarfélaga (Localities - LOC) samþykkt af Hagstofu Evrópubandalagsins má sjá í töflu 2.

Aðildarríkin fá fullkomnar skrár yfir tákn og kóða og heiti héraða og sveitarfélaga á sérstökum 3,5"
disklingi.
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4. Aukaskrá: ,,read me“ (valfrjálst snið)

- Gefa skal upp hvaða greiningaraðferð(um) er beitt til að meta hvort kröfum tilskipunarinnar sé
fullnægt.

- Stutt lýsing á úrbótaáætlunum fyrir baðstaði sem fullnægja ekki tilskildum viðmiðunarmörkum
tilskipunarinnar með upplýsingum um það hvenær þeim verður hrundið í framkvæmd og
nauðsynlegar fjárfestingar.

NB: Aðeins ber að láta í té yfirlit um greiningaraðferðir.


