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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 
frá 31. maí 1999 

um spurningalista varðandi tilskipun ráðsins 96/61/EB um samþættar mengunarvarnir og 
eftirlit með mengun (framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/692/EBE) (*) 

(tilkynnt með númeri C(1999) 1395) 
 

(1999/391/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 96/61/EB frá 24. september 
1996 um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun 
(1), einkum 3. mgr. 16. gr., 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/692/EBE frá 23. desem-
ber 1991 um að staðla og einfalda skýrslur um framkvæmd 
vissra tilskipana um umhverfismál (2), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Í 3. mgr. 16. gr. tilskipunar 96/61/EB er þess krafist að 

teknar skuli saman skýrslur um framkvæmd þeirrar 
tilskipunar og skilvirkni hennar borin saman við aðra 
bandalagsgerninga á sviði umhverfismála í samræmi 
við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 5. og 6. gr. 
tilskipunar 91/692/EBE. 

 
2) Í 5. gr. tilskipunar 91/692/EBE er þess krafist að gerð 

skuli skýrsla á grundvelli spurningalista eða eyðublaðs 
sem framkvæmdastjórnin útbýr með aðstoð 
nefndarinnar, sem komið var á fót samkvæmt 6. gr. 
tilskipunarinnar. 

 
3) Fyrsta skýrslan fjallar um tímabilið 2000 til 2002. 
 
4) Ráðstafanirnar, sem eru fyrirhugaðar með 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. 

 
Spurningalistinn, sem fylgir þessari ákvörðun og varðar 
tilskipun ráðsins 96/61/EB um samþættar mengunarvarnir og 
eftirlit með mengun, er hér með samþykktur. 

 
2. gr. 

 
Aðildarríkin skulu styðjast við spurningalistann við gerð 
skýrslunnar sem þeim ber að senda framkvæmdastjórninni 
samkvæmt 5. gr. tilskipunar 91/692/EBE og 3. mgr. 16. gr. 
tilskipunar 96/61/EB. 

 
3. gr. 

 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 
Gjört í Brussel 31. maí 1999. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ritt BJERREGAARD 

framkvæmdastjóri. 

 

 
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 148, 15.6.1999, bls. 39, var nefnd 

í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 15/2000 frá 28. janúar 
2000 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, 
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna. 

(1) Stjtíð. EB L 257, 10.10.1996, bls. 26. 
(2) Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 48. 
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VIÐAUKI 

 
SPURNINGALISTI UM FRAMKVÆMD TILSKIPUNAR 96/61/EB UM SAMÞÆTTAR 

MENGUNARVARNIR OG EFTIRLIT MEÐ MENGUN 
 
 

 
1. Almenn lýsing 
 

1.1 Hverjar voru helstu breytingar á innlendri löggjöf og skipulagi leyfisveitinga sem þurfti að gera til að 
ná því heildarmarkmiði að koma á samþættum mengunarvörnum og eftirliti með mengun sem hlaust 
af starfseminni sem er talin  upp í I. viðauka tilskipunarinnar? 

 

2. Upptalning stöðva  
 

2.1 Tilgreina ber fyrir hvern þáttanna sex í I. viðauka hversu margar stöðvar falla undir neðangreinda 
flokka 

 
— allar stöðvar í rekstri, í skilningi 4. mgr. 2. gr., sem starfræktar voru í lok skýrslutímabilsins, 
 
— stöðvar í rekstri, sem lögbæru yfirvaldi var tilkynnt um umtalsverða breytingu á og leyfi veitt 

fyrir á skýrslutímabili, 
 
— nýjar stöðvar (þar með taldar stöðvar þar sem rekstur er enn ekki hafinn (sem leyfi var veitt fyrir 

á skýrslutímabilinu)). 
  

3. Grunnskyldur rekstraraðila 

 
3.1 Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að lögbær yfirvöld tryggi að stöðvarnar séu reknar í samræmi 

við meginreglurnar í 3. gr.? 
  

4. Stöðvar í rekstri 
 

4.1 Er fyrirhugað að beita kröfunum, sem um getur í 1. mgr. 5. gr., að því er varðar tiltekna flokka stöðva 
í rekstri fyrir lok aðlögunartímabilsins sem þar er getið? 

 
4.2 Hvenær eru síðustu forvöð að krefjast nýrra umsókna eða viðbótarupplýsinga frá stöðvum í rekstri til 

að tryggja að kröfurnar, sem um getur í 1. mgr. 5. gr., verði uppfylltar fyrir lok aðlögunartímabilsins 
sem þar er getið? 

5. Umsóknir um leyfi 

 
5.1 Hvernig er tryggt í landslögum að í umsóknum um leyfi sé að finna allar þær upplýsingar sem krafist 

er í 6. gr.? 
 

6. Samræming aðferða við leyfisveitingu og skilyrða fyrir henni 
   

6.1. Hvaða lögbæra yfirvald eða yfirvöld koma að leyfisveitingu til stöðva sem heyra undir tilskipunina 
um mengunarvarnir og eftirlit með mengun? 

 
6.2. Hvernig er tryggt í landslögum að aðferðir við leyfisveitingu og skilyrði fyrir henni séu fyllilega 

samræmd þegar fleiri en eitt opinbert yfirvald á hlut að máli? Hvernig virkar þessi samræming í 
raun? 

  

7. Skilyrði fyrir leyfisveitingu 
 

7.1. Hversu ítarleg skilyrði fyrir leyfisveitingu skulu vera.  
 

7.1.1. Hvernig er tryggt í landslögum að í leyfinu komi fram allar kröfur sem eru tilgreindar í 9. gr.? 
Tilgreina ber einkum nákvæmlega með hvaða hætti er kveðið á um eftirtalin atriði: 

 
— viðmiðunarmörk fyrir losun  út í andrúmsloft og vatn, 
 
— lágmörkun víðfeðmrar mengunar eða mengunar sem fer yfir landamæri, 



Nr. 20/166  12.4.2001 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB 
 

 
  

— verndun jarðvegs og grunnvatns, 
 
— eftirlit með úrgangsefnum, 
 
— kröfur um eftirlit með losun, 
 
— ráðstafanir varðandi óeðlileg rekstrarskilyrði. 
 

7.2. Hversu viðeigandi og fullnægjandi skilyrði fyrir leyfisveitingu skulu vera. 
 

7.2.1. Hvaða lagaákvæði, aðferðir og viðmiðanir eru forsendur ákvörðunar viðmiðunarmarka fyrir 
losun og annarra skilyrða fyrir leyfisveitingu sem tryggja almennt bætta umhverfisvernd?  

 
7.2.2. Hvers konar leiðbeiningar (skyldubundnar eða valfrjálsar) eru til í aðildarríkjunum um  

ákvörðun fullkomnustu tækni sem völ er á? 
 

7.2.3. Hvernig er tekið tillit til þeirra atriða sem hafa ber í huga og um getur í IV. viðauka 
tilskipunarinnar, almennt eða í sérstökum tilvikum, þegar tekin er ákvörðun um fullkomnustu 
tækni sem völ er á? 

 
7.2.4. Einkum og sér í lagi, hvernig er tekið tillit til upplýsinganna, sem gefnar eru út af 

framkvæmdastjórninni, samkvæmt 2. mgr. 16. gr., eða af alþjóðastofnunum, almennt eða í 
sérstökum tilvikum, þegar tekin er ákvörðun um fullkomnustu tækni sem völ er á? 

 
7.2.5. Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að tryggja að viðmiðunarmörkin fyrir losun og 

tilsvarandi færibreytur og tæknilegar ráðstafanir, sem um getur í 3. mgr. 9. gr., séu byggð á 
fullkomnustu tækni sem völ er á, án þess að mælt sé fyrir um notkun tækniaðferðar eða 
tiltekinnar tækni og að tillit hafi verið tekið til tæknilegra eiginleika hlutaðeigandi stöðvar, 
landfræðilegrar staðsetningar hennar og staðbundinna umhverfisskilyrða? 

 
7.2.6. Hvers konar leiðbeiningar (skyldubundnar eða valfrjálsar) eru til í aðildarríkjunum varðandi 

kröfur um eftirlit með losun sem skulu koma fram í leyfinu? 
 

7.3. Fyrirliggjandi, lýsandi gögn. 
 

7.3.1. Leggja ber fram fyrirliggjandi, lýsandi gögn um viðmiðunarmörk fyrir einstaka flokka 
starfsemi í samræmi við I. viðauka og, þar sem við á, fullkomnustu tækni sem völ er á og þessi 
mörk eru byggð á. Lýsa ber því hvernig þessi gögn voru valin og þeim safnað. 

  
Framkvæmdastjórninni er heimilt, áður en skýrslutímabilið hefst eða meðan á því stendur, að 
leggja til leiðbeiningar um svör við þessari spurningu fyrir tiltekin svið, einkum á grundvelli 
upplýsinganna sem gefnar eru út samkvæmt 2. mgr. 16. gr. Sé ekki um slíkar leiðbeiningar að 
ræða, má til dæmis setja gögnin fram  sem  svið viðmiðunarmarka. 

 
7.3.2. Hvers konar skilyrði hafa verið sett fyrir leyfisveitingu önnur en viðmiðunarmörk fyrir losun 

mengunarefna? Gefa ber einkum dæmi um: 
 

— tilsvarandi færibreytur og tæknilegar ráðstafanir sem koma til viðbótar við 
viðmiðunarmörkin fyrir losun, sem tilgreind eru í leyfinu, 

 
— tilsvarandi færibreytur og tæknilegar ráðstafanir sem koma í stað viðmiðunarmarka fyrir 

losun, 
 
— skilyrði sem lúta að verndun jarðvegs og grunnvatns, eftirlit með úrgangsefnum, kröfum 

um eftirlit með losun og ráðstöfunum vegna óeðlilegra rekstrarskilyrða. 
  

8. Almennar skyldubundnar reglur  
 

8.1. Er í landslögum gert ráð fyrir að unnt sé að setja fram sérstakar kröfur fyrir tiltekna flokka stöðva, í 
almennum skyldubundnum reglum, í stað þess að fella þær inn í skilyrði einstakra leyfa? 

  
8.2. Fyrir hvaða flokka stöðva hafa verið settar almennar skyldubundnar reglur? Með hvaða sniði eru 

þessar reglur? 
 

9. Gæðastaðlar fyrir umhverfið 
 

9.1. Hvernig taka landslög á þörfinni fyrir viðbótarráðstafanir þegar notkun fullkomnustu tækni sem völ 
er á fullnægir ekki gæðastaðli fyrir umhverfið sem mælt er fyrir um eða er skilgreindur samkvæmt 
lögum bandalagsins? 

 
9.2. Hafa slík tilvik  komið upp? Sé svo, hvaða viðbótarráðstafanir voru gerðar? 
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10. Þróun á fullkomnustu tækni sem völ er á 
 

10.1. Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að tryggja að lögbær yfirvöld fylgist með eða fái upplýsingar 
um þróun á fullkomnustu tækni sem völ er á? 

 
11. Breytingar á stöðvum 
 

11.1. Hvaða lagaákvæðum, aðferðum og starfsvenjum er fylgt til að bregðast við breytingum sem 
rekstraraðilar gera á stöðvum? 

 
11.2. Hvernig ákveða lögbær yfirvöld hvort breyting á rekstri kunni að hafa áhrif á umhverfið (a-liður 

10. mgr. 2. gr. og/eða hvort slík breyting kunni að hafa umtalsverð neikvæð áhrif á menn eða á 
umhverfið (b-liður 10. mgr. 2. gr.))? 

 
12. Endurmat og uppfærsla skilyrða leyfis 
 

12.1. Hvaða lagaákvæðum, aðferðum og starfsvenjum er fylgt til við endurmat og uppfærslu á skilyrðum 
leyfis af hálfu hlutaðeigandi lögbærs yfirvalds? 

 
12.2. Er tilgreint í landslögum hve oft skuli endurmeta og, ef þörf krefur, uppfæra leyfi eða er það 

ákveðið með öðrum hætti? 
 
12.3. Hvernig skera lögbær yfirvöld úr um það hvort farið sé eftir viðmiðununum sem tilgreindar eru í 

2. gr. 13. gr.? 
 
13. Skilyrðum leyfis fullnægt  
 

13.1. Lýsa ber í almennum orðum hvaða lagaákvæðum, aðferðum og starfsvenjum er fylgt til að tryggja 
að skilyrðum leyfisins sé fullnægt.  

 
13.2. Hvaða lagaákvæðum, aðferðum og starfsvenjum er fylgt til að tryggja að rekstraraðilar tilkynni 

yfirvöldum reglulega um niðurstöður eftirlits með losun og án tafar um atvik eða slys sem gæti haft 
umtalsverð áhrif á umhverfið?  

 
13.3. Ber lögbærum yfirvöldum, samkvæmt landslögum, réttur og/eða skylda til að framkvæma skoðun á 

staðnum?  
 
13.4. Hvaða aðferðir og starfsvenjur gilda um reglubundnar skoðanir á staðnum af hálfu lögbærra 

yfirvalda? Hvernig geta lögbær yfirvöld sannreynt upplýsingarnar sem rekstraraðili lætur í té ef 
ekki fara fram reglubundnar skoðanir á staðnum?  

 
13.5. Til hvaða viðurlaga eða annarra ráðstafana er unnt að grípa ef skilyrðum leyfisins er ekki fullnægt? 

Var slíkum viðurlögum eða öðrum ráðstöfunum beitt á skýrslutímabilinu? 
  
14. Upplýsingar til almennings og þátttaka hans  
 

14.1. Hvernig er mælt fyrir um upplýsingar til almennings og þátttöku hans í málsmeðferð við 
leyfisveitingar í landslögum? 

  
14.2. Hvernig er séð til þess að almenningur hafi aðgang að upplýsingum um umsóknir, ákvarðanir og 

niðurstöður eftirlits með losun?  
 
14.3. Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að tryggja að almenningur þekki rétt sinn til koma á 

framfæri athugasemdum við skjölin sem um getur í 1. mgr. 15. gr.?  
 
14.4. Hversu langan tíma hefur almenningur til að koma á framfæri athugasemdum við umsóknir um 

leyfi áður en lögbært yfirvald tekur ákvörðun?  
 
14.5. Hvernig taka yfirvöld tillit til athugasemda almennings við ákvarðanatöku sína? 
  
14.6. Við hvaða aðstæður getur almenningur áfrýjað ákvörðun um leyfi til annars yfirvalds eða 

dómstóla?  
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14.7. Hvaða áhrif hafa takmarkanirnar, sem mælt er fyrir um í 2. og 3. mgr. 3. gr. tilskipunar 
90/313/EBE, haft á aðgang að upplýsingum til almennings og þátttöku hans í málsmeðferð við 
leyfisveitingar? 

  
15. Samvinna yfir landamæri  
 

15.1. Er kveðið á um upplýsingar og samvinnu yfir landamæri í landslögum eða fellur þetta viðfangsefni 
undir tvíhliða eða marghliða samskipti milli aðildarríkjanna eða undir stjórnsýsluvenju? 

  
15.2. Hvernig er í raun staðfest hvort rekstur stöðvar geti haft umtalsverð neikvæð áhrif á umhverfi 

annars aðildarríkis? 
 
15.3. Hvernig tryggja landslög og/eða starfsvenjur að almenningur í aðildarríki, sem líklegt má telja að 

verði fyrir umtalsverðum umhverfisáhrifum, hafi fullnægjandi aðgang að upplýsingunum og geti 
tekið þátt í málsmeðferð við leyfisveitingar? Fylgir slíkri þátttöku áfrýjunarréttur?  

 
15.4. Hversu mörg tilvik af þessu tagi komu upp á skýrslutímabilinu? 

  
16. Tengsl við aðra bandalagsgerninga 
 

16.1. Hvernig meta aðildarríkin skilvirkni tilskipunarinnar, meðal annars samanborið við aðra bandalags-
gerninga á sviði umhverfismála? 

  
16.2. Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að tryggja að framkvæmd tilskipunarinnar sé í réttu 

samhengi við framkvæmd annarra bandalagsgerninga á sviði umhverfismála? 

 
 


