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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.? 



Nr. 3/186  18.1.2001 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB 
 

 
  

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? 

 _________________________________ 


