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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
frá 29. júlí 1996
um spurningalista sem snerta tilskipanir ráðsins 80/779/EBE, 82/884/EBE,
84/360/EBE og 85/203/EBE(*)
(Texti sem varðar EES)

(96/511/EB)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

framkvæmdastjórninni upplýsingar um framkvæmd tiltekinna
tilskipana í formi skýrslu um einstök málefnasvið.

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

Byggja ber skýrsluna á spurningalista eða eyðublaði sem
framkvæmdastjórnin tekur saman í samræmi við málsmeðferðina
í 6. gr. tilskipunar 91/692/EBE.

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 80/779/EBE frá 15. júlí 1980
um viðmiðunarmörk og leiðbeiningarmörk fyrir loftgæði varðandi
brennisteinsdíoxíð og svifryk (1), eins og henni var síðast breytt
með lögum um aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar, einkum
8. gr.,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 82/884/EBE frá 3. desember
1982 um viðmiðunarmörk fyrir blý í andrúmslofti (2), eins og
henni var síðast breytt með lögum um aðild Austurríkis, Finnlands
og Svíþjóðar, einkum 6. gr.,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 84/360/EBE frá 28. júní 1984
um baráttu gegn loftmengun frá iðjuverum (3), eins og henni var
síðast breytt með lögum um aðild Austurríkis, Finnlands og
Svíþjóðar, einkum 15. gr. a,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 85/203/EBE frá 7. mars 1985
um loftgæðastaðla fyrir köfnunarefnisdíoxíð (4), eins og henni
var síðast breytt með tilskipun 91/692/EBE (5), einkum 8. gr.,

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari ákvörðun eru í
samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót samkvæmt 6.
gr. tilskipunar 91/692/EBE.
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:
1. gr.
Spurningalistarnir sem settir eru fram í viðaukanum og varða
tilskipanir 80/779/EBE, 82/884/EBE, 84/360/EBE og 85/203/EBE
eru hér með samþykktir.
2. gr.
Aðildarríkin skulu semja skýrslurnar um einstök málefnasvið,
sem þeim ber að senda framkvæmdastjórninni í samræmi við
4. gr. tilskipunar 91/692/EBE, á grundvelli spurningalistanna sem
settir eru fram í viðaukanum.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
3. gr.
Tilskipunum 80/779/EBE, 82/884/EBE, 84/360/EBE og
85/203/EBE hefur verið breytt með 4. gr. tilskipunar
91/692/EBE þar sem kveðið er á um að aðildarríkin skuli senda

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 29. júlí 1996.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Ritt BJERREGAARD
framkvæmdastjóri.
(*)

Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 213, 22. 8. 1996, bls. 16, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 36/97 frá 29. maí
1997 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1)

Stjtíð. EB nr. L 229, 30. 8. 1980, bls. 30.

(2)

Stjtíð. EB nr. L 378, 31. 12. 1982, bls. 15.

(3)

Stjtíð. EB nr. L 188, 16. 7. 1984, bls. 20.

(4)

Stjtíð. EB nr. L 87, 27. 3. 1985, bls. 1.

(5)

Stjtíð. EB nr. L 377, 31. 12. 1991, bls. 48.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

VIÐAUKI
SKRÁ YFIR SPURNINGALISTA
I.

Spurningalisti viðvíkjandi tilskipun ráðsins 80/779/EBE frá 15. júlí 1980 um viðmiðunarmörk og
leiðbeiningarmörk fyrir loftgæði varðandi brennisteinsdíoxíð og svifryk.

II.

Spurningalisti viðvíkjandi tilskipun ráðsins 82/884/EBE frá 3. desember 1982 um viðmiðunarmörk
fyrir blý í andrúmslofti.

III. Spurningalisti viðvíkjandi tilskipun ráðsins 84/360/EBE frá 28. júní 1984 um baráttu gegn loftmengun
frá iðjuverum.
IV.

Spurningalisti sem snertir tilskipun ráðsins 85/203/EBE frá 7. mars 1985 um loftgæðastaðla fyrir
köfnunarefnisdíoxíð.

2.10.1997

00

2.10.1997

Nr.41/353500

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

SPURNINGALISTI VIÐVÍKJANDI TILSKIPUN 80/779/EBE
Aðildarríki:

Tímabil:
1. 4. .. til 31. 3. ..
I. Viðmiðunarmörkin sem ákveðin eru í tilskipununum ekki virt

Útfylla ber eftirfarandi spurningalista fyrir hvert svæði eða þéttbýlissvæði þar sem vitað er að farið hefur
verið yfir viðmiðunarmörkin sem um getur í tilskipununum:
1.

Staður og skráð gildi

-

Svæði/þéttbýlissvæði:
-

svæði sem tilkynnt er um samkvæmt 3. gr.:

-

gildi/aðferðir sem eru notuð:

já/nei
I. viðauki/IV. viðauki

-

Borg/bær:

-

Mælistaður/-staðir (nafn + kenni)(1):

-

Áætlað flatarmál svæðis (km²):

-

Áætlaður íbúafjöldi sem verður fyrir áhrifum (þúsindir íbúa):

Leggja ber fram eftirfarandi tölulegar upplýsingar í µg/m³ fyrir hvern mælistað þar sem vitað er að farið
hefur verið yfir viðmiðunarmörkin:

Staður

Ár

ÁÁ

Mengunarefni

ÁrsÁrs- Vetrarmeðaltal miðgildi miðgildi

95. hundraðs- 98. hundraðs- Þriggja Hundraðshlutamark
hlutamark
dagahluti notársins
ársins
regla (1) hæfra gagna

SO2
Svifryk (sót)
Svifryk (þyngdarmæling)

ÁÁ + 1 SO2
Svifryk (sót)
Svifryk (þyngdarmæling)
ÁÁ + 2 SO2
Svifryk (sót)
Svifryk (þyngdarmæling)
(¹)

Fjöldi tímabila sem eru lengri en þrír dagar í röð þar sem farið er yfir 98. hundraðshlutamarkið.

(¹)

Samanber innlent flokkunarkerfi.
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2.

Mengunarvaldur

Fyrir hvert mengunarefni sem fer yfir viðmiðunarmörkin ber að gefa til kynna hvaða mengunarvaldar eiga
stærstan þátt í þeim styrk sem mælist. Áætla ber, ef því verður komið við, hlut (í hundraðshlutum talið)
helsta mengunarvalds eða helstu mengunarvalda með hliðsjón af eftirfarandi upptalningu:
-

mengunarefni: SO2/svifryk

-

mengunarvaldar:
-

varmaorkuver/orkuver:

-

brennsluver í fyrirtækjum, stofnunum og íbúðarhúsum:

-

brennsluver í iðnaði:

-

iðjuver þar sem brennsla fer ekki fram:

-

flutningar á vegum:

-

annars konar flutningar:

-

sorpbrennsla:

3.

Úrbætur

-

Áætlunin er: lögboðin/valfrjáls

-

Markmið sem er stefnt að:

-

Fjármögnun:
-

áætlaður kostnaður (sem ber að tilgreina ef unnt er):

-

um hvers kyns fjármagn er að ræða (opinbert, frá einkaaðilum, annað):

-

Þeir sem bera ábyrgð á að áætluninni sé hrint í framkvæmd:

-

Tímaáætlun:

-

-

árið sem áætlunin er samþykkt:

-

það tímabil sem aðgerðum verður skipt niður á:

-

árið sem áætlunin er á enda:

Lýsing á fyrirhuguðum ráðstöfunum:
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II.

Styrkur efna sem mælist á þeim svæðum sem tilkynnt er um samkvæmt 3. gr. og ekki er
fjallað um í I. þætti(1)

Útfylla ber eftirfarandi spurningalista fyrir hvert svæði sem tilkynnt er um samkvæmt 3. gr. tilskipunarinnar:
-

Svæði/þéttbýlissvæði:
-

gildi/aðferðir sem eru notuð:

-

Borg/bær:

-

Mælistaður/-staðir (nafn + kenni)(2):

I. viðauki/IV. viðauki

Leggja ber fram eftirfarandi tölulegar upplýsingar í µg/m³ fyrir hvern mælistað:

Staður

Ár

ÁÁ

Mengunarefni

ÁrsÁrs- Vetrarmeðaltal miðgildi miðgildi

95. hundraðs- 98. hundraðs- Þriggja- Hundraðshlutamark
hlutamark
dagahluti notársins
ársins
regla (1) hæfra gagna

SO2
Svifryk (sót)
Svifryk (þyngdarmæling)

ÁÁ + 1 SO2
Svifryk (sót)
Svifryk (þyngdarmæling)
ÁÁ + 2 SO2
Svifryk (sót)
Svifryk (þyngdarmæling)
(¹)

Fjöldi tímabila sem eru lengri en þrír dagar í röð þar sem farið er yfir 98. hundraðshlutamarkið.

III. Viðbótarupplýsingar
Veita ber upplýsingar um eftirfarandi ef mæliaðferðirnar sem er beitt eru ólíkar tilvísunaraðferðunum sem
eru tilgreindar í tilskipununum:
-

aðferðina sem er beitt:

-

niðurstöður sem sýna:
-

fylgni milli aðferðarinnar sem er beitt og tilvísunaraðferðarinnar
eða

-

að stöðugt samband ríki milli niðurstaðna sem eru fengnar með aðferðunum tveimur (aðferð
sem notuð er á staðnum/í landinu og tilvísunaraðferð) í samræmi við 1. mgr. 1. gr. tilskipunar
89/427/EBE.

(¹)

Aðeins þar sem ákvæði 3. gr. eru enn í gildi.

(²)

Samanber innlent flokkunarkerfi.
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SPURNINGALISTI VIÐVÍKJANDI TILSKIPUN 82/884/EBE
Aðildarríki:

Tímabil:
1. 1. .. til 31. 12. ..
I. Viðmiðunarmörkin sem ákveðin eru í tilskipuninni ekki virt

Útfylla ber eftirfarandi spurningalista fyrir hvert svæði eða þéttbýlissvæði þar sem vitað er að farið hefur
verið yfir viðmiðunarmörkin sem um getur í tilskipununum:
1.

Staður og skráð gildi

-

Svæði/þéttbýlissvæði:
-

svæði sem tilkynnt er um samkvæmt 3. gr.: já/nei

-

Borg/bær:

-

Mælistaður/-staðir (nafn + kenni)(1):

-

Áætlað flatarmál svæðis (km²):

-

Áætlaður íbúafjöldi sem verður fyrir áhrifum (þúsundir íbúa):

Leggja ber fram eftirfarandi tölulegar upplýsingar í µg/m³ fyrir hvern mælistað þar sem vitað er að farið
hefur verið yfir viðmiðunarmörkin:
Staður

Ár

Ársmeðaltal

Hundraðshluti
nothæfra gagna

ÁÁ
ÁÁ + 1
ÁÁ + 2

2.

Mengunarvaldur

Gefa ber til kynna hvaða mengunarvaldar eiga stærsta þátt í þeim styrk sem mælist. Áætla ber, ef því
verður komið við, hlut (í hundraðshlutum talið) helsta mengunarvalds eða helstu mengunarvalda með
hliðsjón af eftirfarandi upptalningu:
-

iðjuver þar sem brennsla fer ekki fram:

-

flutningar á vegum:

-

annars konar flutningar:

-

sorpbrennsla:

(¹)

Samanber innlent flokkunarkerfi.
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3.

Úrbætur

-

Áætlunin er: lögboðin/valfrjáls

-

Markmið sem er stefnt að:

-

Fjármögnun:
-

áætlaður kostnaður (sem ber að tilgreina ef unnt er):

-

um hvers kyns fjármagn er að ræða (opinbert, frá einkaaðilum, annað):

-

Þeir sem bera ábyrgð á að áætluninni sé hrint í framkvæmd:

-

Tímaáætlun:

-

-

árið sem áætlunin er samþykkt:

-

það tímabil sem aðgerðum verður skipt niður á:

-

árið sem áætlunin er á enda:

Lýsing á fyrirhuguðum ráðstöfunum:
II. Styrkur efna sem mælist á þeim svæðum sem tilkynnt er um samkvæmt 3. gr. og ekki er
fjallað um í I. þætti(1)

Útfylla ber eftirfarandi spurningalista fyrir hvert svæði sem tilkynnt er um samkvæmt 3. gr.:
-

Svæði/þéttbýlissvæði:

-

Borg/bær:

-

Mælistaður/-staðir (nafn + kenni)(2):

Leggja ber fram eftirfarandi tölulegar upplýsingar í µg/m³ fyrir hvern mælistað:
Staður

Ár

Ársmeðaltal

Hundraðshluti
nothæfra gagna

ÁÁ
ÁÁ + 1
ÁÁ + 2

III. Viðbótarupplýsingar
Veita ber upplýsingar um eftirfarandi ef mæliaðferðirnar sem er beitt eru ólíkar tilvísunaraðferðunum sem
eru tilgreindar í tilskipununum:
-

aðferðina sem er beitt:

-

niðurstöður sem sýna að aðferðin sem er beitt er jafngild tilvísunaraðferðinni:

(¹)

Aðeins þar sem ákvæði 3. gr. eru enn í gildi.

(²)

Samanber innlent flokkunarkerfi.

Nr.41/393900
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SPURNINGALISTI TEKINN SAMAN SAMKVÆMT TILSKIPUN 91/692/EBE
FRAMKVÆMD TILSKIPUNAR RÁÐSINS 84/360/EBE FRÁ 28. JÚNÍ 1984 UM BARÁTTU
GEGN LOFTMENGUN FRÁ IÐJUVERUM
I. Upptaka í landslög
1.

Taka ber fram hvaða lög og stjórnsýslufyrirmæli hafa verið samþykkt í því skyni að taka ákvæði
tilskipunarinnar upp í landslög nema framkvæmdastjórninni hafi þegar verið tilkynnt um þau á
skýran og nákvæman hátt.

2.

Tilgreina ber þau ákvæði fyrrnefndra laga sem fela í sér 3., 4., 5., 6., 9., 11., 12. og 13. gr.
tilskipunarinnar.
II. Framkvæmd tilskipunarinnar

1.

2.

3. gr.
-

Senda ber framkvæmdastjórninni staðfestingu, að því er varðar 1. mgr., þess efnis hvort
aðildarríkið vísar afdráttarlaust til flokka iðjuvera, sem eru taldir upp í I. viðauka við tilskipunina,
í tengslum við kröfuna um starfsleyfi fyrir verin áður en starfsemi í þeim hefst.

-

Ef flokkar iðjuvera, sem starfsleyfis er krafist fyrir áður en starfsemi í verunum hefst, eru
frábrugðnir þeim sem taldir eru upp í I. viðauka við tilskipunina ber aðildarríkinu að tilkynna
framkvæmdastjórninni um innlent flokkunarkerfi iðjuvera og gera grein fyrir ástæðum þess að
aðildarríkið kemur slíku flokkunarkerfi á.

-

Með tilliti til 3. mgr. ber að tilgreina hvort aðildarríkið hefur krafist starfsleyfis fyrir flokka
iðjuvera, aðra en þá sem um getur í I. viðauka, áður en starfsemi í verunum hefst og nefna
flokkana. Hið sama gildir og um fyrirframtilkynningar(1).

4. gr.
-

3.

Tilgreina ber til hvaða ráðstafana aðildarríkið hefur gripið í því augnamiði að tryggja að öllum
viðeigandi ráðstöfunum sé beitt til þess að koma í veg fyrir loftmengun þegar starfsleyfi er
veitt.

9. gr.
Hvernig túlkar aðildarríkið hugtakið ,,almenningur“ sem ákvarðanir ,,lögbærra yfirvalda“ snerta?
Tilgreina ber:
-

4.

11. gr.
-

(¹)

þá aðferð eða þær aðferðir sem aðildarríkið beitir til þess að upplýsa þann hluta almennings
sem útgáfa starfsleyfa varðar.

Tilgreina ber þær ráðstafanir sem aðildarríkið hefur gert til þess að mæla losun og fylgjast með
henni.

Svarið við þessari spurningu getur og fylgt svarinu til framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt öðrum undirlið.
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SPURNINGALISTI VIÐVÍKJANDI TILSKIPUN 85/203/EBE
Aðildarríki:

Tímabil:
1. 1. .. til 31. 12. ..
I. Viðmiðunarmörkin sem ákveðin eru í tilskipuninni ekki virt

Útfylla ber eftirfarandi spurningalista fyrir hvert svæði eða þéttbýlissvæði þar sem vitað er að farið hefur
verið yfir viðmiðunarmörkin sem um getur í tilskipununum:
1.

Staður og skráð gildi

-

Svæði/þéttbýlissvæði:
-

svæði sem tilkynnt er um samkvæmt 3. gr.: já/nei

-

Borg/bær:

-

Mælistaður/-staðir (nafn + kenni)(1):

-

Áætlað flatarmál svæðis (km²):

-

Áætlaður íbúafjöldi sem verður fyrir áhrifum (þúsundir íbúa):

Leggja ber fram eftirfarandi tölulegar upplýsingar í µg/m³ fyrir hvern mælistað þar sem vitað er að farið
hefur verið yfir viðmiðunarmörkin:
Staður

Ár

98. hundraðshlutamark ársins

Hundraðshluti
nothæfra gagna

ÁÁ
ÁÁ + 1
ÁÁ + 2

2.

Mengunarvaldur

Gefa ber til kynna hvaða mengunarvaldar eiga stærstan þátt í þeim styrk sem mælist. Áætla ber, ef því
verður komið við, hlut (í hundraðshlutum talið) helsta mengunarvalds eða helstu mengunarvalda með
hliðsjón af eftirfarandi upptalningu:
-

varmaorkuver/orkuver:

-

brennsluver í fyrirtækjum, stofnunum og íbúðarhúsum:

-

brennsluver í iðnaði:

-

iðjuver þar sem brennsla fer ekki fram:

-

flutningar á vegum:

-

annars konar flutningar:

-

sorpbrennsla:

(¹)

Samanber innlent flokkunarkerfi.
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3.

Úrbætur

-

Áætlunin er: lögboðin/valfrjáls

-

Markmið sem er stefnt að:

-

Fjármögnun:
-

áætlaður kostnaður (sem ber að tilgreina ef unnt er):

-

um hvers kyns fjármagn er að ræða (opinbert, frá einkaaðilum, annað):

-

Þeir sem bera ábyrgð á að áætluninni sé hrint í framkvæmd:

-

Tímaáætlun:

-

-

árið sem áætlunin er samþykkt:

-

það tímabil sem aðgerðum verður skipt niður á:

-

árið sem áætlunin er á enda:

Lýsing á fyrirhuguðum ráðstöfunum:
II. Styrkur efna sem mælist á þeim svæðum sem tilkynnt er um samkvæmt 3. gr. og ekki er
fjallað um í I. þætti(1)

Útfylla ber eftirfarandi spurningalista fyrir hvert svæði sem tilkynnt er um samkvæmt 3. gr.:
-

Svæði/þéttbýlissvæði:

-

Borg/bær:

-

Mælistaður/-staðir (nafn + kenni)(2):

Leggja ber fram eftirfarandi tölulegar upplýsingar fyrir hvern mælistað:
Staður

Ár

2.10.1997

98. hundraðshlutamark ársins

Hundraðshluti
nothæfra gagna

ÁÁ
ÁÁ + 1
ÁÁ + 2
III. Viðbótarupplýsingar
Veita ber upplýsingar um eftirfarandi ef mæliaðferðirnar sem er beitt eru ólíkar tilvísunaraðferðunum sem
eru tilgreindar í tilskipununum:
-

aðferðina sem er beitt;

-

niðurstöður sem sýna að aðferðin sem er beitt er jafngild tilvísunaraðferðinni:

(¹)

Aðeins þar sem ákvæði 3. gr. eru enn í gildi.

(²)

Samanber innlent flokkunarkerfi.

