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                                    ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                       2010/EES/6/25 

frá 2. október 2007 

um að taka upp sameiginlegt snið fyrir framlagningu gagna og upplýsinga samkvæmt reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004 um þrávirk, lífræn mengunarefni (*) 

(tilkynnt með númeri C(2007) 4409) 

(2007/639/EB) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
850/2004 frá 29. apríl 2004 um þrávirk, lífræn mengunarefni 
og um breytingu á tilskipun 79/117/EBE (1), einkum 4. mgr. 
12. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 850/2004 er þess krafist að 
aðildarríki leggi ýmis gögn og upplýsingar reglulega 
fyrir framkvæmdastjórnina. 

2) Taka skal upp sameiginlegt snið fyrir framlagningu 
þessara gagna og upplýsinga. 

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar, sem komið var á fót 
skv. 29. gr. tilskipunar ráðsins 67/548/EBE (2). 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Aðildarríki skulu senda framkvæmdastjórninni gögnin og 
upplýsingarnar, sem krafist er skv. 1., 2. og 3. mgr. 12. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 850/2004, með því sniði, sem sett er fram 
í viðaukanum við þessa tilskipun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 2. október 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stavros DIMAS 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 258, 4.10.2007, bls. 39. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 8/2008 frá 1. febrúar 
2008 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 33, 12.6.2008, p. 13. 

(1) Stjtíð. ESB L 158, 30.4.2004, bls. 7. Leiðrétt í Stjtíð. ESB L 229, 
29.6.2004, bls. 5. 

(2) Stjtíð. EB 196, 16.8.1967, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/121/EB (Stjtíð. ESB L 396, 
30.12.2006, bls. 850). 
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VIÐAUKI 

Snið fyrir framlagningu gagna og upplýsinga skv. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 850/2004 um þrávirk, lífræn 
mengunarefni 

A. Ársskýrsla um eftirlit með framleiðslu og setningu á markað (2. mgr. 12. gr.) 

I. þáttur: Almennar upplýsingar 

1. Aðildarríki: 

2. Nafn og titill tengiliðar: 

3. Fullt nafn stofnunar: 

4. Póstfang: 

5. Símanúmer: 

6. Bréfasímanúmer: 

7. Tölvupóstfang: 

8. Dagsetning skýrslugjafar (dagur/mán./ár): 

II. þáttur: Eftirlit með framleiðslu og setningu á markað 

1. Framleiðsla efna sem skráð eru í I. eða II. viðauka reglugerðar (EB) nr. 850/2004 (hér á eftir nefndir „I. eða II. 
viðauki“) 

1.1. Skýrslugjafarár: 

1.2. Hefur eitthvert íðefnanna, sem skráð eru í I. eða II. viðauka, verið framleitt í þínu aðildarríki á því tímabili sem 
þessi skýrsla nær yfir? (Já/Nei) 

1.2.1. Ef svarið við spurningu 1.2 er játandi skal greina frá heiti efnisins eða efnanna og framleiddu magni hvers efnis 
(í kg). 

2. Setning efna, sem eru skráð í I. eða II. viðauka, á markað 

2.1. Skýrslugjafarár: 

2.2. Hefur eitthvert íðefnanna, sem skráð er í I. eða II. viðauka, verið sett á markað í þínu aðildarríki eða flutt út frá 
þínu aðildarríki á því tímabili sem þessi skýrsla nær yfir? (Já/Nei) 

2.2.1. Ef svarið við spurningu 2.2 er játandi skal greina frá heiti efnisins eða efnanna og útfluttu magni hvers efnis 
og/eða magni hvers efnis sem sett var á markað (í kg). Sé um útflutning eða innflutning að ræða skal greina frá 
útflutnings- eða innflutningslandi eða -löndum. 

B.   Skýrsla sem gefin er út á þriggja ára fresti um beitingu reglugerðar (EB) nr. 850/2004 (1. og 3. mgr. 12. gr.) 

I. þáttur: Almennar upplýsingar 

1. Aðildarríki: 

2. Nafn og titill tengiliðar: 

3. Fullt nafn stofnunar: 

4. Póstfang: 

5. Símanúmer: 

6. Bréfasímanúmer: 

7. Tölvupóstfang: 

8. Dagsetning skýrslugjafar (dagur/mán./ár): 
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II. þáttur: Varabirgðir 

1. Eru einhverjar tilkynntar varabirgðir í þínu aðildarríki af einhverjum þeim efnum sem eru skráð eru í I. eða II. 
viðauka og sem heimilt er að nota? (Já/Nei) 

1.1. Ef svarið við spurningu 1 er játandi skal greina frá heiti efnisins eða efnanna. Fyrir hvert efni skal síðan 
tilgreina, fyrir allar varabirgðir, hvaða ár vitneskja fékkst um varabirgðirnar, hvers eðlis þær eru, innihald þeirra 
(í % eða mg/kg), magn (í kg) og staðsetningu og hvaða ráðstafanirnar hafa verið gerðar til að meðhöndla 
birgðirnar. 

2. Eru einhverjar tilkynntar varabirgðir í þínu aðildarríki af einhverjum þeim efnum sem eru skráð í I. eða II. 
viðauka og sem ekki er heimilt að nota? (Já/Nei) 

2.1. Ef svarið við spurningu 2 er játandi skal greina frá heiti efnisins eða efnanna. Fyrir hvert efni skal síðan 
tilgreina, fyrir allar varabirgðir, hvaða ár vitneskja fékkst um varabirgðirnar, hvers eðlis þær eru, innihald þeirra 
(í % eða mg/kg), magn (í kg) og staðsetningu og hvaða ráðstafanirnar hafa verið gerðar til að meðhöndla 
birgðirnar.  

III. þáttur: Leiðir til að draga úr losun, halda henni í lágmarki og stöðva hana 

1. Hefur aðildarríki þitt mótað aðgerðaáætlun fyrir efnin sem eru skráð í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
850/2004 (hér á eftir nefndur „III. viðauki“)? (Já/Nei) 

1.1. Ef svarið við spurningu 1 er neitandi skal tilgreina ástæður þess. 

1.2. Ef svarið við spurningu 1 er játandi skal greina frá heiti efnisins eða efnanna sem þú hefur gögn um varðandi 
losun. Fyrir hvert tiltekið efni skal gefa upp fyrir hvaða umhverfishólf (þ.e. loft, vatn eða jörð) þú hefur gögn 
um varðandi losun. Fyrir hvert tiltekið umhverfishólf skal gefa upp losunina í grömmum eiturjafngildis (TEQ: 
toxic equivalent)/á ári (WHO-TEF (1) 2005) eða í kg/á ári. 

2. Hefur aðildarríki þitt gert ráðstafanir til að finna uppsprettur efnanna sem skráð eru í III. viðauka? (Já/Nei) 

2.1. Ef svarið við spurningu 2 er játandi skal greina frá þeim ráðstöfunum sem hafa verið gerðar. 

3. Hefur aðildarríki þitt gert ráðstafanir til að lýsa uppsprettum efnanna sem skráð eru í III. viðauka? (Já/Nei) 

3.1. Ef svarið við spurningu 3 er játandi skal greina frá þeim ráðstöfunum sem hafa verið gerðar. 

4. Hefur aðildarríki þitt gert ráðstafanir til að lágmarka uppsprettu efnanna sem skráð eru í III. viðauka? (Já/Nei) 

4.1. Ef svarið við spurningu 4 er játandi skal greina frá þeim ráðstöfunum sem hafa verið gerðar. 

IV. þáttur: Framkvæmdaáætlanir 

1. Hefur aðildarríki þitt þróað innlenda framkvæmdaáætlun í samræmi við 7. gr. Stokkhólmssamningsins um 
þrávirk, lífræn mengunarefni? (Já/Nei) 

1.1. Ef svarið við spurningu 1 er neitandi skal útskýra hvers vegna. 

1.2. Ef svarið við spurningu 1 er játandi skal greina frá því á hvaða degi eða dögum áætlunin var tilkynnt til 
skrifstofu Stokkhólmssamningsins, framkvæmdastjórnarinnar og hinna aðildarríkjanna. 

1.2.1. Var almenningi gefinn raunhæfur möguleiki snemma í ferlinu á að taka þátt í þróun innlendu 
framkvæmdaáætlunarinnar? (Já/Nei) 

 
(1) Eiturjafngildisstuðull Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fyrir fjölklóruð díbensó-p-díoxín og díbensófúrön og samflata (coplanar) 

fjölklóruð bífenýl. 
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1.2.1.1. Ef svarið við spurningu 1.2.1 er neitandi skal útskýra hvers vegna. 

1.2.1.2. Ef svarið við spurningu 1.2.1 er játandi skal lýsa í stuttu máli hvernig.  

V. þáttur: Vöktun 

1. Hefur aðildarríki þitt komið á fót vöktunaráætlun til að fylgjast með hvort díoxín, fúran og fjölklóruð bífenýl 
séu fyrir hendi í umhverfinu? (Já/Nei) 

1.1. Ef svarið við spurningu 1 er neitandi skal útskýra hvers vegna. 

1.2. Ef svarið við spurningu 1 er játandi skal greina frá heiti efnisins eða efnanna sem þú hefur vöktunargögn um. 
Fyrir hvert tiltekið efni og hverja vöktunaráætlun skal tilgreina tímabil vöktunaráætlunarinnar og markmið 
hennar, tegund sýnatökustaðar (t.d. hrifreiti (hot spots), slysstað, bakgrunnsaðstæður), landfræðilega 
staðsetningu, greiningaraðferðina sem notuð var, úr hvaða umhverfishólfum sýni efnisins voru tekin, gildin sem 
fundust (meðaltal, miðgildi, hámark, lágmark, fjöldi sýna) og hvernig unnt er að fá aðgang að þessum gögnum. 

 
VI. þáttur: Upplýsingaskipti 

1. Hefur aðildarríki þitt komið á fót upplýsingaskiptakerfi? (Já/Nei) 

1.1. Ef svarið við spurningu 1 er neitandi skal útskýra hvers vegna. 

1.2. Ef svarið við spurningu 1 er játandi og ef upplýsingaskiptakerfið er ekki hluti af innlendu 
framkvæmdaáætluninni skal kerfinu lýst. 

2. Hefur aðildarríki þitt gert einhverjar ráðstafanir til að hvetja til og stuðla að framkvæmd áætlana um að auka 
vitund fólks um þrávirk, lífræn mengunarefni? (Já/Nei) 

2.1. Ef svarið við spurningu 2 er neitandi skal útskýra hvers vegna. 

2.2. Ef svarið við spurningu 2 er játandi skal greina frá þeim ráðstöfunum sem hafa verið gerðar. 

3. Hefur aðildarríki þitt gert einhverjar ráðstafanir til að hvetja til og stuðla að upplýsingagjöf til almennings um 
þrávirk, lífræn mengunarefni? (Já/Nei) 

3.1. Ef svarið við spurningu 3 er neitandi skal útskýra hvers vegna. 

3.2. Ef svarið við spurningu 3 er játandi skal greina frá þeim ráðstöfunum sem hafa verið gerðar. 

4. Hefur aðildarríki þitt gert einhverjar ráðstafanir til að hvetja til og stuðla að menntun almenns starfsfólks, 
vísindamanna, kennara og tæknimenntaðs starfsliðs og stjórnenda um þrávirk, lífræn mengunarefni? (Já/Nei) 

4.1. Ef svarið við spurningu 4 er neitandi skal útskýra hvers vegna. 

4.2. Ef svarið við spurningu 4 er játandi skal greina frá þeim ráðstöfunum sem hafa verið gerðar. 

VII. þáttur: Tækniaðstoð 

1. Hefur aðildarríki þitt veitt öðru landi eða löndum tæknilega og fjárhagslega aðstoð til að þróa og efla getu sína 
til að framkvæma til fulls skyldur sínar samkvæmt Stokkhólmssamningnum um þrávirk, lífræn mengunarefni? 
(Já/Nei) 

1.1. Ef svarið við spurningu 1 er neitandi skal útskýra hvers vegna. 

1.2. Ef svarið við spurningu 1 er játandi skal tilgreina landið eða löndin og hvernig aðstoð var veitt. 



5.2.2010  Nr. 6/137 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

VIII. þáttur: Viðurlög 

1. Viðurlög 

1.1. Hvernig setur aðildarríki þitt reglur um viðurlög við brotum gegn ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 850/2004? 

1.2. Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að tryggja framkvæmd reglna um viðurlög? 

2. Málsmeðferð vegna brota 

2.1. Hefur aðildarríki þitt hafið málsmeðferð vegna brots gegn ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 850/2004? (Já/Nei) 

2.2. Ef svarið við spurningu 2.1 er játandi skal tilgreina hvaða grein reglugerðarinnar brotið var gegn, lýsa brotinu í 
stuttu máli og tilgreina viðurlögin við brotinu. 

 
 

 

 

 


