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                                                            TILMÆLI EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS                                    2003/EES/23/56 

frá 4. apríl 2001 

 þar sem kveðið er á um lágmarksviðmiðanir um umhverfiseftirlit í aðildarríkjunum (*) 

(2001/331/EB)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 175. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (1), 

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (2), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3), á grundvelli sameiginlegs texta sem 
sáttanefndin samþykkti 8. janúar 2001, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í ályktun ráðsins og fulltrúa ríkisstjórna 
aðildarríkjanna, sem komu saman á vegum ráðsins, 
frá 1. febrúar 1993 um stefnu- og framkvæmdaáætlun 
bandalagsins í tengslum við umhverfi og sjálfbæra 
þróun (4) og ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins um 
endurskoðun á henni (5) er lögð áhersla á mikilvægi 
þess að umhverfislögum bandalagsins sé hrint í 
framkvæmd út frá hugmyndinni um sameiginlega 
ábyrgð. 

2) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 5. nóv-
ember 1996 til ráðs Evrópusambandsins og Evrópu-
þingsins um framkvæmd umhverfislaga bandalagsins, 
einkum 29. mgr., er lagt til að settar séu viðmiðunar-

________________  

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 118, 27.4.2001, bls. 41, var nefnd í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2002 frá 25. júní 2002 um 
breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn. Sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 49, 3.10.2002, bls. 48. 

(1)  Stjtíð. EB C 169, 16.6.1999, bls. 12. 
(2)   Stjtíð. EB C 374, 23.12.1999, bls. 48  
(3)  Álit Evrópuþingsins frá 16. september 1999 (Stjtíð. EB C 54, 25.2.2000, bls. 

92), sameiginleg afstaða ráðsins frá 30. mars 2000 (Stjtíð. EB C 137, 
16.5.2000, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 6. júlí 2000 (hefur enn 
ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). Ákvörðun Evrópuþingsins frá 1. 
febrúar 2001 og ákvörðun ráðsins frá 26. febrúar 2001. 

(4)  Stjtíð. EB C 138, 17.5.1993, bls. 1. 
(5)  Stjtíð. EB L 275, 10.10.1998, bls. 1. 

reglur á vettvangi bandalagsins í því skyni að aðstoða 
aðildarríkin við að sinna eftirlitsverkefnum, og 
minnka það mikla misræmi sem er fyrir hendi að því 
er varðar eftirlit hjá aðildarríkjunum. 

3) Í ályktun ráðsins frá 7. október 1997 um samningu, 
framkvæmd og fullnustu umhverfislaga bandalags-
ins (6) er framkvæmdastjórnin hvött til að gera tillögu, 
sem ráðið tæki til frekari athugunar, einkum á grund-
velli starfs nets Evrópusambandsins við framkvæmd 
og fullnustu umhverfislaga (IMPEL-netið), að lág-
marksviðmiðunum og/eða viðmiðunarreglum fyrir 
eftirlitsverkefni, sem sinnt er í aðildarríkjunum og 
með hvaða hætti aðildarríkin geta fylgst með beitingu 
þeirra í reynd, í því skyni að tryggja jafna og hagnýta 
beitingu og fullnustu umhverfislöggjafar, og í tillögu 
framkvæmdastjórnarinnar er tekið tillit til skjals sem 
IMPEL-netið lagði fram í nóvember 1997 og ber 
yfirskriftina „Lágmarksviðmiðanir um eftirlit“. 

4) Evrópuþingið hefur með ályktun sinni frá 14. maí 
1997 um orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar farið 
fram á að sett verði bandalagslöggjöf um umhverfis-
eftirlit, og var álit efnahags- og félagsmálanefndar-
innar og svæðanefndarinnar á orðsendingu fram-
kvæmdastjórnarinnar jákvætt og þar var lögð áherslu 
á mikilvægi umhverfiseftirlits. 

5) Ólík kerfi og venjur við eftirlit eru þegar fyrir hendi í 
aðildarríkjunum og eftirlitskerfi á vegum banda-
lagsins ætti ekki að koma í staðinn fyrir þau kerfi, 
eins og kom til álita í ályktun ráðsins frá 7. október 
1997, og aðildarríkin skulu áfram bera ábyrgð á 
framkvæmd verkefna sem tengjast umhverfiseftirliti. 

________________  

(6) Stjtíð. EB C 321, 22.10.1997, bls. 1. 
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6) Umhverfisstofnun Evrópu getur ráðlagt aðildarríkjun-
um að þróa, setja upp og stækka kerfi sín til að hafa 
eftirlit með umhverfisákvæðum og getur aðstoðað 
framkvæmdastjórnina og aðildarríkin við eftirlit með 
umhverfisákvæðum með því að styðja við skýrslugjöf 
svo að hún verði samræmd. 

 

7) Eftirlitskerfi og skilvirkt eftirlit eru fyrirbyggjandi 
aðgerðir sem koma í veg fyrir umhverfisspjöll þar 
sem yfirvöld geta þá greint brot og framfylgt 
umhverfislögum með viðurlögum eða á annan hátt. 
Þannig er eftirlit ómissandi þáttur við reglusetningu 
og skilvirkt tæki sem stuðlar að samræmdari fram-
kvæmd og fullnustu umhverfislöggjafar bandalagsins 
í öllu bandalaginu og kemur í veg fyrir röskun á 
samkeppni. 

 

8) Eins og sakir standa er mikið misræmi að því er 
varðar eftirlitskerfi og -aðferðir milli aðildarríkjanna, 
ekki eingöngu með tilliti til getu þeirra til að 
framkvæma eftirlitsverkefni heldur einnig að því er 
varðar umfang og inntak eftirlitsverkefna sem tekist 
er á hendur og í nokkrum aðildarríkjum finnast 
jafnvel engin slík verkefni, og þetta ástand er ekki 
talið viðunandi þegar horft er til markmiðsins um 
skilvirka og samræmda framkvæmd, hagnýta beitingu 
og fullnustu löggjafar bandalagsins um umhverfis-
vernd. 

 

9) Af þessum sökum er nauðsynlegt að leggja fram, á 
þessu stigi, viðmiðunarreglur í formi lágmarksviðmið-
ana sem nota skal sem sameiginlegan grundvöll við 
framkvæmd verkefna sem tengjast umhverfiseftirliti í 
aðildarríkjunum. 

 

10) Með umhverfislöggjöf bandalagsins er aðildarríkjum 
gert skylt að uppfylla kröfur að því er varðar tiltekna 
losun, frárennsli og atvinnustarfsemi. Í fyrsta áfanga 
skal fylgja lágmarksviðmiðunum um skipulag og 
framkvæmd eftirlits í aðildarríkjunum fyrir öll iðjuver 
og önnur fyrirtæki og starfsstöðvar, sem falla undir 
kröfur um heimild, leyfi eða leyfisveitingu, sam-
kvæmt lögum bandalagsins, að því er varðar meng-
andi losun út í andrúmsloftið og/eða vatnsfrárennsli 
og/eða úrgangslosun eða nýtingu úrgangs. 

 

11) Við eftirlit skal taka tillit til þess með hvaða hætti 
ábyrgð dreifist milli stofnana sem veita leyfi og þeirra 
sem annast eftirlit í aðildarríkjunum. 

 

12) Aðildarríkin skulu tryggja að umhverfiseftirlit sé 
skipulagt fyrir fram til þess að eftirlitskerfið sé 
skilvirkt.  

 

13) Eftirlit á vettvangi er mikilvægur þáttur í um-
hverfiseftirliti. 

14) Upplýsingar og gögn sem iðnrekendur, sem eru 
skráðir samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfi banda-
lagsins, leggja fram gætu verið gagnleg í tengslum við 
umhverfiseftirlit. 

 
15) Ef draga á ályktanir af eftirliti á vettvangi skal 

reglulega taka saman skýrslur. 
 
16) Skýrslugerð um eftirlitsstarfsemi og almennur 

aðgangur að upplýsingum þar að lútandi eru mikilvæg 
til að tryggja, á grundvelli gagnsæis, þátttöku borgara, 
frjálsra félagasamtaka og annarra hagsmunaaðila við 
framkvæmd umhverfislöggjafar bandalagsins. Að-
gangur að slíkum upplýsingum skal vera í samræmi 
við ákvæði tilskipunar ráðsins 90/313/EBE frá 7. júní 
1990 um frjálsan aðgang að upplýsingum um 
umhverfismál (1). 

 
17) Aðildarríki skulu aðstoða hvert annað á sviði stjórn-

sýslu við að hrinda þessum tilmælum í framkvæmd. 
Áætlun, sem aðildarríkin hafa gert í samvinnu við 
IMPEL-netið, um skýrslugerð og ráðgjöf í tengslum 
við eftirlitsmenn og verklagsreglur við eftirlit ætti að 
stuðla að bestu framkvæmd í öllu bandalaginu. 

 
18) Aðildarríki skulu gefa ráðinu og framkvæmda-

stjórninni skýrslu um reynslu sína af því að hrinda 
þessum tilmælum í framkvæmd og framkvæmda-
stjórnin skal greina Evrópuþinginu frá því reglulega. 

 
19) Framkvæmdastjórnin skal fylgjast með framkvæmd 

þessara tilmæla og reynslu af þeim og gefa Evrópu-
þinginu og ráðinu skýrslu um það eins fljótt og unnt 
er eftir að þeim hafa borist skýrslur frá aðildar-
ríkjunum. 

 
20) Hvetja skal til frekara starfs á vegum IMPEL-netsins 

og aðildarríkjanna í samvinnu við framkvæmda-
stjórnina þegar um er að ræða bestu framkvæmd með 
tilliti til menntunar og hæfis og þjálfunar umhverfis-
eftirlitsmanna. 

 
21) Í samræmi við dreifræðis- og meðalhófsregluna, eins 

og þær eru settar fram í 5. gr. sáttmálans, og tiltekinn 
mismun á eftirlitskerfum og -aðferðum  aðildar-
ríkjanna verður markmiðum fyrirhugaðrar aðgerðar 
best náð með leiðbeiningum sem settar eru fram á 
vettvangi bandalagsins. 

 
22) Í ljósi reynslunnar, sem fæst við framkvæmd þessara 

tilmæla og með tilliti til frekara starfs á vegum 
IMPEL-netsins, ásamt niðurstöðum þeirra áætlana 
sem gert er ráð fyrir í tilmælunum, skal framkvæmda-
stjórnin, þegar henni berast skýrslur frá aðildar-
ríkjunum, leggja áherslu á þróun lágmarksviðmiðana 
með tilliti til gildissviðs þeirra og efnis og leggja fram 
fleiri tillögur sem gæti falið í sér tillögu að tilskipun 
ef við á. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 158, 23.6.1990, bls. 56. 
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 LAGT TIL EFTIRFARANDI: 

I 

Tilgangur 

Verkefni, sem tengjast umhverfiseftirliti, skulu framkvæmd 
í aðildarríkjunum samkvæmt lágmarksviðmiðunum sem 
skal nota við að skipuleggja, framkvæma, fylgja eftir og 
kynna niðurstöður slíkra verkefna þannig að umhverfis-
lögum bandalagsins sé betur fylgt og  stuðlað sé að sam-
ræmdari framkvæmd og fullnustu þeirra í öllum aðildar-
ríkjum. 

II 

Gildissvið og skilgreiningar 

1. a) Þessi tilmæli eiga við umhverfiseftirlit hjá öllum 
iðjuverum og öðrum fyrirtækjum og starfsstöðvum 
þar sem mengandi losun út í andrúmsloftið og/eða 
vatnsfrárennsli og/eða úrgangslosun eða nýting 
úrgangs falla undir kröfur um heimild, leyfi eða 
leyfisveitingu  samkvæmt lögum bandalagsins, sbr. 
þó tiltekin  eftirlitsákvæði í gildandi löggjöf banda-
lagsins. 

b) Samkvæmt tilmælum þessum eru öll þessi iðjuver 
og önnur fyrirtæki og starfsstöðvar, sem um getur, í 
a-lið „undirstöðvar“. 

2. Samkvæmt tilmælum þessum er „umhverfiseftirlit“ 
starfsemi sem felur í sér, eftir því sem við á: 

a) að athuga og stuðla að því að undirstöðvar uppfylli 
viðeigandi umhverfisskilyrði sem sett eru fram í löggjöf 
bandalagsins, eins og þau eru leidd í innlenda löggjöf 
eða þeim beitt í innlendu réttarfari (hér á eftir nefnd 
„lagaskilyrði Evrópubandalagsins“); 

b) að fylgjast með áhrifum frá undirstöðvum á umhverfið 
til að ákvarða hvort frekara eftirlits eða fullnustu-
aðgerðar (þ.m.t. útgáfu, breytinga eða afturköllunar 
heimildar, leyfis eða leyfisveitinga) sé krafist til að 
tryggja að lagaskilyrðum Evrópubandalagsins sé fylgt; 

c) aðgerðir í framangreindum tilgangi, þ.m.t.: 

— eftirlit á vettvangi, 

— eftirlit með því að gæðastöðlum fyrir umhverfið sé 
náð, 

— að tillit sé tekið til umhverfisúttektarskýrslna og 
-yfirlýsinga, 

— að tillit sé tekið til eigin eftirlits sem framkvæmt er 
fyrir hönd rekstraraðila undirstöðva og sannprófun 
þess, 

— mat á starfsemi og rekstri sem fer fram í undir-
stöðinni, 

— athugun á athafnasvæði og viðkomandi búnaði 
(þ.m.t.  að honum sé nægilega vel við haldið) og að 
umhverfisstjórnun á staðnum sé fullnægjandi, 

— athugun á viðeigandi skrám sem rekstraraðilar 
undirstöðvar halda. 

3. Umhverfiseftirlit, þ.m.t. eftirlit á vettvangi, getur verið: 

a) kerfisbundið, þ.e. framkvæmt sem hluti af skipulagðri 
eftirlitsáætlun; eða 

b) ókerfisbundið, þ.e. framkvæmt í tilvikum þegar kvart-
anir hafa borist, í tengslum við útgáfu, endurnýjun eða 
breytingu á heimild, leyfi eða leyfisveitingu eða til að 
rannsaka slys, óhöpp og tilvik þar sem lagaskilyrði eru 
ekki uppfyllt. 

4. a) Opinbert yfirvald á lands-, svæðis- eða staðarvísu, 
sem aðildarríkið ákveður eða tilnefnir og ber ábyrgð 
á málefnum sem þessi tilmæli ná yfir, skal annast 
umhverfiseftirlitið. 

b) Aðilarnir, sem um getur í a-lið, geta samkvæmt 
innlendu löggjöfinni vistað verkefnin, sem kveðið er 
á um í þessum tilmælum, hjá lögaðila, hvort sem 
hann fellur undir opinberan rétt eða einkarétt, sem 
vinnur þau undir þeirra stjórn og eftirliti, að því 
tilskildu að sá lögaðili eigi ekki persónulegra 
hagsmuna að gæta að því er varðar niðurstöðu 
eftirlitsins sem hann tekur að sér. 

c) Aðilarnir, sem um getur í a-lið og b-lið, eru 
skilgreindir sem „eftirlitsyfirvöld“. 

5. Í þessum tilmælum er ,,rekstraraðili undirstöðvar“ ein-
staklingur eða lögaðili sem rekur eða stýrir undirstöð eða, 
þar sem kveðið er á um slíkt í innlendum lögum, hefur 
fengið í hendur fjárhagslegt ákvörðunarvald yfir tæknilegri 
starfsemi undirstöðvarinnar. 

III 

Skipulagning og framkvæmd umhverfiseftirlits 

1. Aðildarríki skulu tryggja að umhverfiseftirlit stuðli að 
víðtækri umhverfisvernd og geri í því augnamiði nauðsyn-
legar ráðstafanir til að tryggja að umhverfiseftirlit hjá 
undirstöðvum sé skipulagt og framkvæmt í samræmi við 
IV.–VIII. lið þessara tilmæla. 

2. Aðildarríki skulu aðstoða hvert annað á sviði stjórnsýslu 
við að framfylgja leiðbeiningum þessara tilmæla með því að 
skiptast á viðeigandi upplýsingum og, þar sem við á, 
eftirlitsmönnum. 

3. Til að hindra ólöglegar umhverfisvenjur yfir landamæri 
skulu aðildarríki hvetja til þess, í samvinnu við 
IMPEL-netið, að eftirlit sé samræmt að því er varðar 
stöðvar og starfsemi sem kunna að hafa veruleg áhrif yfir 
landamæri. 
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4. Til þess að stuðla að bestu framkvæmd í öllu banda-
laginu geta aðildarríki, í samvinnu við IMPEL-netið, hugað 
að því að koma á fyrirkomulagi, sem aðildarríkin nota til að 
gefa skýrslur og veita ráðgjöf um eftirlitsmenn og verklags-
reglur við eftirlit í aðildarríkjunum og skal tilhlýðilegt tillit 
tekið til hinna ólíku kerfa og þess samhengis sem þau starfa 
í, og að þau gefi hlutaðeigandi aðildarríkjum skýrslu um 
niðurstöðurnar. 
 

IV 
 

Áætlanir um umhverfiseftirlit 
 
1. Aðildarríki skulu tryggja að umhverfiseftirlit sé 
skipulagt fyrir fram með því að hafa ætíð tiltæka áætlun eða 
áætlanir um umhverfiseftirlit sem tekur til alls yfirráða-
svæðis aðildarríkisins og undirstöðva á því. Almenningur 
skal hafa aðgang að slíkri áætlun eða áætlunum samkvæmt 
tilskipun 90/313/EBE. 
 
2. Slík áætlun eða áætlanir geta verið bundnar við land, 
svæði eða staði en aðildarríki skulu tryggja að áætlunin eða 
áætlanirnar gildi um allt umhverfiseftirlit hjá undirstöðvum 
á yfirráðasvæði þeirra og að yfirvöldum, sem nefnd eru í 
4. mgr. II. liðar, sé ætlað að annast slíkt eftirlit. 
 
3. Áætlanir um umhverfiseftirlit skulu gerðar á grundvelli 
eftirfarandi atriða: 
 
a) lagaskilyrða Evrópubandalagsins sem hlíta skal; 
 
b) skráar yfir undirstöðvar á svæðinu sem áætlunin tekur 

til; 
 
c) almenns mats á helstu umhverfismálum á svæðinu sem 

áætlunin tekur til og almenns mats á því hvernig undir-
stöðvarnar uppfylla lagaskilyrði Evrópubandalagsins; 

 
d) gagna um og frá fyrra eftirlitsstarfi ef þau eru fyrir 

hendi. 
 
4. Áætlanir fyrir umhverfiseftirlit skulu: 
 
a) hæfa eftirlitsverkefnum viðeigandi yfirvalda og skulu 

hafa hliðsjón af þeim undirstöðvum, sem um er að ræða, 
og áhættunni og umhverfisáhrifunum af völdum losunar 
og frárennslis frá þeim; 

 
b) taka mið af viðeigandi, tiltækum upplýsingum í 

tengslum við tiltekin vinnusvæði eða tegundir undir-
stöðva, svo sem skýrslugjöf rekstraraðila undirstöðva til 
yfirvalda, gögn um eigið eftirlit, upplýsingar um um-
hverfisúttektir og -yfirlýsingar, einkum þær sem undir-
stöðvar leggja fram og eru skráðar samkvæmt 
umhverfisstjórnunarkerfi bandalagsins (EMAS), niður-
stöður fyrra eftirlits og skýrslur um gæðavöktun á 
umhverfinu. 

 
5. Hver áætlun um umhverfiseftirlit skal a.m.k.: 

a) vera skilgreining á landsvæðinu sem hún tekur til og 
getur verið allt yfirráðasvæði aðildarríkis eða hluti þess; 

b) ná yfir skilgreint tímabil, t.d. eitt ár; 

c) hafa að geyma sérákvæði um endurskoðun á áætluninni; 

d) tilgreina tiltekin vinnusvæði eða tegundir undirstöðva 
sem áætlunin tekur til; 

e) mæla fyrir um áætlun um reglulegt umhverfiseftirlit þar 
sem tekið er tillit til umhverfisáhættu; í þessum áætl-
unum skal koma fram, þar sem við á, tíðni eftirlits á 
vettvangi fyrir mismunandi tegundir undirstöðva eða 
tilgreindar undirstöðvar; 

f) kveða á um og lýsa í grófum dráttum verklagsreglum 
við ókerfisbundið umhverfiseftirlit sem eiga við í 
tilvikum þar sem bregðast þarf við kvörtunum, slysum, 
óhöppum og tilvikum þar sem ekki lagaskilyrði eru ekki 
uppfyllt og varða veitingu leyfa; 

g) kveða á um samræmingu milli mismunandi eftirlits-
yfirvalda þar sem við á. 

V 

Eftirlit á vettvangi 

1. Aðildarríki skulu tryggja að notaðar séu eftirfarandi 
viðmiðanir við allt eftirlit á vettvangi: 

a) að viðhlítandi athugun sé gerð til að uppfylla 
lagaskilyrði Evrópubandalagsins að því er varðar þetta 
tiltekna eftirlit; 

b) að ef fleiri en eitt umhverfiseftirlitsyfirvald annast 
eftirlit á vettvangi skulu viðkomandi yfirvöld skiptast á 
upplýsingum hvert um annars aðgerðir og, eftir því sem 
unnt er, samræma eftirlit á vettvangi og annað 
umhverfiseftirlitsstarf; 

c) að niðurstöður úr eftirliti á vettvangi komi fram í 
skýrslum sem gerðar eru í samræmi við VI. lið og að 
viðkomandi eftirlitsyfirvald, fullnustuyfirvald og önnur 
yfirvöld skiptist á þeim, eins og þörf er á, hvort heldur 
um er að ræða lands-, svæðis- eða staðaryfirvöld; 

d) að eftirlitsmenn eða aðrir embættismenn sem eiga að sjá 
um eftirlit á vettvangi eigi lagalegan rétt á aðgangi að 
svæðunum og upplýsingum til að sinna umhverfis-
eftirliti. 

2. Aðildarríki skulu tryggja að eftirlitsyfirvöld annist 
reglulega eftirlit á vettvangi og það sé hluti af kerfisbundnu 
umhverfiseftirliti þeirra og að eftirfarandi viðbótar-
viðmiðanir gildi um slíkt eftirlit á vettvangi: 

a) að öll viðkomandi umhverfisáhrif séu rannsökuð í 
samræmi við viðhlítandi lagaskilyrði Evrópubandalags-
ins, umhverfiseftirlitsáætlanir og skipulagsráðstafanir 
eftirlitsaðila; 

b) að markmiðið með slíku eftirliti á vettvangi skuli vera 
að stuðla að og auka þekkingu og skilning rekstraraðila 
á viðkomandi lagaskilyrðum Evrópubandalagsins og því 
hversu viðkvæmt umhverfið er og á umhverfisáhrifum 
sem starfsemi þeirra veldur; 



8.5.2003  Nr. 23/377EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 

 

 
 

c) að hugað sé að áhættunni fyrir umhverfið og áhrifum á 
það frá undirstöðinni í því skyni að meta árangur 
núgildandi skilyrða fyrir heimild, leyfi eða leyfis-
veitingu og hvort nauðsynlegt sé að bæta eða breyta 
slíkum skilyrðum á annan hátt. 

 
3. Aðildarríki skulu einnig tryggja að ókerfisbundið eftirlit 
á vettvangi fari fram við eftirfarandi aðstæður: 
 
a) við rannsókn viðkomandi eftirlitsyfirvalda á alvarlegum 

umhverfiskvörtunum, og eins fljótt og unnt er eftir að 
slíkar kvartanir hafa borist yfirvöldum; 

 
b) við rannsókn á alvarlegum umhverfisslysum, óhöppum 

og tilvikum þar sem lagaskilyrði eru ekki uppfyllt, og 
það sé gert eins fljótt og unnt er eftir að tilkynning um 
slíkt hefur borist viðkomandi eftirlitsyfirvöldum; 

 
c) þar sem við á, sem hluti af ákvörðun um hvort og með 

hvaða skilmálum skuli gefa út fyrstu heimild, leyfi eða 
leyfisveitingu fyrir vinnsluferli eða starfsemi í undirstöð 
eða fyrirhuguðu svæði út frá henni eða til að tryggja að 
skilyrðum um heimild, leyfi eða leyfisveitingu sé fylgt 
þegar slíkt hefur verið gefið út og áður en starfsemi 
hefst; 

 
d) þar sem við á, áður en heimild, leyfi eða leyfisveiting er 

endurútgefin, endurnýjuð eða henni breytt. 
 

VI 
 

Skýrslur og niðurstöður í kjölfar eftirlits á vettvangi 
 
1.  Aðildarríki skulu eftir hvert eftirlit á vettvangi tryggja 
að eftirlitsyfirvöld vinni úr eða geymi eftirlitsgögn og 
niðurstöður sínar um að lagaskilyrðum Evrópubandalagsins 
hafi verið fylgt, í rituðu formi eða í gagnaskrám, einnig mat 
á þeim og niðurstöður um hvort frekari aðgerða sé þörf, svo 
sem fullnustumeðferð, þ.m.t. viðurlög, útgáfa nýrrar eða 
endurskoðaðrar heimildar, leyfis eða leyfisveitingar eða 
framhaldseftirlitsaðgerðir, þ.m.t. frekara eftirlit á vettvangi. 
Skýrslugerð skal ljúka eins fljótt og unnt er. 
 
2. Aðildarríki skulu tryggja að slíkar skýrslur séu rétt 
skráðar skriflega og varðveittar í gagnagrunni sem auðvelt 
er að ná til. Endanlegar skýrslur og, þar sem því verður ekki 
komið við, niðurstöður slíkra skýrslna skal tilkynna 
rekstraraðila viðkomandi undirstöðvar samkvæmt tilskipun 
90/313/EBE; þessar skýrslur skulu vera tiltækar almenningi 
innan tveggja mánaða frá því að eftirlit fór fram. 
 

VII 
 

Rannsóknir á alvarlegum slysum, óhöppum og tilvikum 
þar sem lagaskilyrði eru ekki uppfyllt 

 
Aðildarríki skulu tryggja að viðeigandi yfirvöld sjái um 
rannsókn á alvarlegum slysum, óhöppum og tilvikum þar 
sem lagaskilyrði Evrópubandalagsins eru ekki uppfyllt, 

hvort sem athygli yfirvalda á því var vakin með kvörtun eða 
á annan hátt, í því skyni að: 
 
a) skýra orsakir atburðarins og áhrif hans á umhverfið og, 

eftir því sem við á, ábyrgð og hugsanlega bótaábyrgð á 
afleiðingum hans og að framsenda niðurstöðurnar til 
þess yfirvalds sem ber ábyrgð á fullnustu aðgerða ef það 
er ekki eftirlitsyfirvaldið; 

 
b) draga úr og, þar sem unnt er, ráða bót á umhverfis-

áhrifum sem viðburðurinn hefur með því að ákveða 
hvaða ráðstafanir rekstraraðila eða rekstraraðilum og 
yfirvöldum ber að grípa til; 

 
c) ákvarða til hvaða aðgerða skuli gripið til að koma í veg 

fyrir fleiri slys, óhöpp eða tilvik þar sem lagaskilyrði eru 
ekki uppfyllt; 

 
d) greiða fyrir því að fullnustuaðgerðir eða viðurlög nái 

fram að ganga ef við á; og  
 
e) tryggja að rekstraraðili grípi til nauðsynlegra framhalds-

aðgerða. 
 

VIII 
 

Skýrslugjöf um umhverfiseftirlit almennt  
 
1. Aðildarríki skulu gefa framkvæmdastjórninni skýrslu 
um reynslu þeirra af því að framfylgja þessum tilmælum 
tveimur árum eftir að þau birtast í Stjórnartíðindum Evrópu-
bandalaganna og noti við það, að svo miklu leyti sem unnt 
er, þau gögn sem tiltæk eru frá eftirlitsyfirvöldum á svæðinu 
og staðnum. 
 
2. Almenningur skal hafa aðgang að slíkum skýrslum og í 
þeim skulu einkum vera eftirfarandi upplýsingar: 
 
a) gögn um starfsfólk og aðra aðstöðu eftirlitsyfirvalda; 
 
b) upplýsingar um hlutverk og vinnu eftirlitsyfirvalds við 

gerð og framkvæmd viðkomandi áætlana um eftirlit; 
 
c) samanteknar upplýsingar um umhverfiseftirlitið sem var 

framkvæmt, þ.m.t. hve oft eftirlit á vettvangi fór fram, 
hlutfall undirstöðva sem voru skoðaðar (eftir tegund) og 
áætlaður tími uns allar undirstöðvar þeirrar tegundar 
höfðu verið skoðaðar; 

 
d) stuttorðar upplýsingar um að hve miklu leyti undir-

stöðvar hafa uppfyllt lagaskilyrði Evrópubandalagsins 
eins og fram kemur þegar eftirlit fer fram; 

 
e) samantekt um aðgerðir, þ.m.t. fjöldi, sem gripið var til 

eftir alvarlegar kvartanir, slys, óhöpp og tilvik þar sem 
lagaskilyrði eru ekki uppfyllt; 

 
f) mat á því hvort eftirlitsáætlanir takast vel eða mis-

heppnast að því er varðar eftirlitsaðila, ásamt tillögum 
um framtíðaráætlanir. 
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IX 
 

Endurskoðun og þróun tilmælanna 
 
1. Framkvæmdastjórnin skal endurskoða hvernig fram-
kvæmd þessara tilmæla verkar í reynd, eins fljótt og unnt er 
eftir að henni hafa borist skýrslurnar frá aðildarríkjunum, 
sem nefndar voru í VIII. lið hér að framan, í því skyni að 
þróa frekar lágmarksviðmiðanirnar með tilliti til gildissviðs 
þeirra, miðað við fengna reynslu af þeim, og að taka til 
greina frekara framlag frá hagsmunaaðilum, þ.m.t. IMPEL-
netinu og Umhverfisstofnun Evrópu. Framkvæmdastjórnin 
skal þá leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið ásamt, ef 
við á, tillögu að tilskipun. Evrópuþingið og ráðið mun taka 
slíka tillögu til meðferðar án tafar. 
 
2. Framkvæmdastjórnin er hvött til að semja, eins fljótt og 
unnt er, í samvinnu við IMPEL-netið og aðra hagsmuna-
aðila, lágmarksviðmiðanir varðandi menntun og hæfi 
umhverfiseftirlitsmanna sem hafa heimild til að framkvæma 
skoðanir fyrir eftirlitsyfirvöld eða undir þeirra stjórn og 
eftirliti. 

3. Aðildarríki skulu, eins fljótt og unnt er, í samvinnu við 
IMPEL-netið, framkvæmdastjórnina og aðra hagsmuna-
aðila, semja þjálfunaráætlun til þess að mæta eftirspurn eftir 
hæfum umhverfiseftirlitsmönnum. 

X 

Framkvæmd 

Aðildarríki skulu greina framkvæmdastjórninni frá fram-
kvæmd þessara tilmæla ásamt upplýsingum um aðferðir við 
umhverfiseftirlit sem fyrir hendi eru eða eru áætlaðar eigi 
síðar en tólf mánuðum eftir að þær birtast í Stjórnar-
tíðindum Evrópubandalaganna. 

Gjört í Lúxemborg 4. apríl 2001. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

N. FONTAINE B. ROSENGREN 

forseti. forseti. 
 

 
 


