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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/464/EØF av 4. mai 1976
om forurensning forårsaket av utslipp av visse farlige stoffer
i Fellesskapets akvatiske miljø(1), endret ved direktiv 
91/692/EØF(2), særlig artikkel 13 nr. 1, og til tilsvarende
bestemmelser i de øvrige direktivene nevnt i vedlegg I til direktiv
91/692/EØF,

under henvisning til rådsdirektiv 75/440/EØF av 16. juni 1975 om
kvalitetskrav til overflatevann som benyttes til framstilling av
drikkevann i medlemsstatene(3), sist endret ved direktiv
 91/692/EØF, særlig artikkel 9a,

under henvisning til rådsdirektiv 80/778/EØF av 15. juli 1980 om
drikkevannets kvalitet(4), sist endret ved direktiv 91/692/EØF,
særlig artikkel 17a,

under henvisning til rådsdirektiv 76/160/EØF av 8. desember 1975
om badevannets kvalitet(5), sist endret ved direktiv 91/692/EØF,
særlig artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

Medlemsstatene plikter å utarbeide en rapport om gjennomføringen
av visse fellesskapsdirektiver på grunnlag av spørreskjemaer eller
skjemaer utarbeidet av Kommisjonen. I henhold til artikkel 6 i
direktiv 91/692/EØF skal spørreskjemaene eller skjemaene

utarbeides av Kommisjonen med bistand fra en komité sammensatt
av representanter for medlemsstatene og ledet av Kommisjonens
representant.

Kommisjonen har ved vedtak 92/446/EØF(6) vedtatt
spørreskjemaene som medlemsstatene plikter å utarbeide sine
rapporter om gjennomføringen av fellesskapsdirektiver på
området vann på grunnlag av.

For å ta hensyn til utfallet av ytterligere samråd med komiteen
bør spørreskjemaene inneholde forklarende merknader og
omforente finjusterte tabeller som klargjør rapporteringspliktene
pålagt medlemsstatene og sikrer at opplysningene som
medlemsstatene oversender Kommisjonen, er fullstendige,
ensartede og sammenlignbare.

Kommisjonsvedtak 92/446/EØF bør derfor endres uten at de
nevnte rapporteringskrav berøres.

Komiteen omhandlet i artikkel 6 i direktiv 91/692/EØF har ikke
avgitt uttalelse om tiltakene i dette vedtak innen fristen fastsatt
av dens leder -

KOMMISJONSVEDTAK

av 25. juli 1995

om endring av vedtak 92/446/EØF av 27. juli 1992 om spørreskjemaer for direktiver
på området vann(*)

(Tekst som er relevant for EØS)

(95/337/EF)

(1) EFT nr. L 129 av 18.5.1976, s. 23.

(2) EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 48.

(3) EFT nr. L 194 av 25.7.1975, s. 26.

(4) EFT nr. L 229 av 30.8.1980, s. 11.

(5) EFT nr. L 31 av 5.2.1976, s. 1. (6) EFT nr. L 242 av 27.8.1992, s. 6.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 200, 24.8.1995, s. 1,, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/96 av 28. juni 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.51/ 14.11.1996

 00

32

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Vedlegget til vedtak 92/446/EØF erstattes med vedlegget til dette
vedtak.

Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. juli 1995.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

LISTE OVER SKJEMAER

I. Spørreskjema for følgende direktiver:

- rådsdirektiv 76/464/EØF av 4. mai 1976 om forurensning forårsaket av utslipp av visse
farlige stoffer i Fellesskapets akvatiske miljø,

- rådsdirektiv 82/176/EØF av 22. mars 1982 om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for
utslipp av kvikksølv fra kloralkalielektrolyse(1),

- rådsdirektiv 83/513/EØF av 26. september 1983 om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger
for utslipp av kadmium(2),

- rådsdirektiv 84/156/EØF av 8. mars 1984 om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for
utslipp av kvikksølv fra andre sektorer enn kloralkalielektrolyse(3),

- rådsdirektiv 84/491/EØF av 9. oktober 1984 om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger
for utslipp av heksaklorsykloheksan(4) og

- rådsdirektiv 86/280/EØF av 12. juni 1986 om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for
utslipp av visse farlige stoffer oppført i liste I i vedlegget til direktiv 76/464/EØF(5),

alle sist endret ved direktiv 91/692/EØF.

II. Spørreskjema for rådsdirektiv 78/659/EØF av 18. juli 1978 om kvaliteten av ferskvann som må
vernes eller forbedres for at fiskelivet kan opprettholdes(6), sist endret ved direktiv
91/692/EØF.

III. Spørreskjema for rådsdirektiv 78/176/EØF av 20. februar 1978 om avfall fra
titandioksidindustrien(7), sist endret ved direktiv 91/692/EØF.

IV. Spørreskjema for rådsdirektiv 79/923/EØF av 30. oktober 1979 om vannkvaliteten i
skjellfarvann(8), sist endret ved direktiv 91/692/EØF.

V. Spørreskjema for rådsdirektiv 80/68/EØF av 17. desember 1979 om vern av grunnvann mot
forurensning forårsaket av visse farlige stoffer(9), sist endret ved direktiv 91/692/EØF.

VI A. Spørreskjema for rådsdirektiv 75/440/EØF av 16. juni 1975 om kvalitetskrav til overflatevann
som benyttes til framstilling av drikkevann i medlemsstatene, sist endret ved direktiv
91/692/EØF.

VI B. Spørreskjema for rådsdirektiv 79/869/EØF av 9. oktober 1979 om målemetoder og frekvens for
prøvetaking og analyse av overflatevann som benyttes til framstilling av drikkevann i
medlemsstatene(10), sist endret ved direktiv 91/692/EØF.

VII. Spørreskjema for rådsdirektiv 80/778/EØF av 15. juli 1980 om drikkevannets kvalitet, sist
endret ved direktiv 91/692/EØF.

VIII. Spørreskjema for rådsdirektiv 76/160/EØF av 8. desember 1975 om badevannets kvalitet, sist
endret ved direktiv 91/692/EØF.

(1) EFT nr. L 81 av 27.3.1982, s. 29.

(2) EFT nr. L 291 av 24.10.1983, s. 1.

(3) EFT nr. L 74 av 17.3.1984, s. 49.

(4) EFT nr. L 274 av 17.10.1984, s. 11.

(5) EFT nr. L 181 av 4.7.1986, s. 16, med senere endringer.

(6) EFT nr. L 222 av 14.8.1978, s. 1.

(7) EFT nr. L 54 av 25.2.1978, s. 19.

(8) EFT nr. L 281 av 10.11.1979, s. 47.

(9) EFT nr.L 20 av 26.1.1980, s. 43.

(10) EFT nr. L 271 av 29.10.1979, s. 44.
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I. SPØRRESKJEMA FOR DIREKTIV 76/464/EØF OG AVLEDEDE DIREKTIVER

Tillegg 1: Oversikt over spørsmål som må besvares, og som etter første rapport må besvares bare
dersom forholdene har endret seg.

Tillegg 2: Liste over industrisektorer/-prosesser som berøres av spørsmål om stoffene oppført i
liste I

Tillegg 3: Forklarende merknad med eksempler(1)

Generelle merknader:

(*) Fakultative opplysninger, dersom de foreligger.

(** ) For å oppnå informasjon etter landsdel skal nummereringen/overskriften være inndelt/oppstilt etter
en underinndeling i de viktigste avrenningsområder (vassdrag, som definert i vedlegg I til rådsvedtak 
77/795/EØF (EFT nr. L 334 av 24.12.1977, s. 29), sist endret ved vedtak 86/574/EØF
(EFT nr. L 335 av 28.11.1986, s. 44)), og etter en underinndeling i kystsoner (sjøvann innen
territorialgrensen, saltvann innenfor grunnlinjen og estuarvann)(1).

A. Tiltak i forbindelse med stoffene oppført i liste I i direktiv 76/464/EØF

1. Tillatelser til direkte utslipp i overflatevann (** )

Angi for industrisektorene/-prosessene oppført i tillegg II det totale antall tillatelser som er gitt, og
som fremdeles er gyldige, for direkte utslipp i denne typen vann. Angi i parentes hvilken prosentandel
av det totale utslipp som fremdeles er omfattet av tillatelser; jf. også spørsmål A6(1).

(Artikkel 3 nr. 1)

  Berørte industrisektorer/-prosesser 1980(*) 1985(*) 1990(*) 1995

1. Kvikksølv
.
.

Sum:
2. Kadmium

.

.
Sum:

3. ...
.

Sum:
.
.
.
.
.

17.2. ...

Sum:

(1) Jf. forklarende merknad.
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2. Tillatelser til utslipp i avløpsnettet (** )

Angi for industrisektorene/-prosessene oppført i tillegg II det totale antall tillatelser som er gitt, og
som fremdeles er gyldige, for utslipp i avløpsnettet. Angi i parentes hvilken prosentandel av det
totale utslipp som fremdeles er omfattet av tillatelser; jf.også spørsmål A6(18).

(Artikkel 3 nr. 1 og 2)

  Berørte industrisektorer/-prosesser 1980(*) 1985(*) 1990(*) 1995

1. Kvikksølv
.
.

Sum:
2. Kadmium

.

.
Sum:

3. ...
. Sum:
.
.
.
.
.
.

17.2. ...

Sum:

3. Krav til direkte utslipp i overflatevann (** )

Hvilke generelle utslippskrav er fastsatt for disse tillatelsene til direkte utslipp i denne typen vann
(jf. spørsmål A1)(1)?

(Artikkel 3 nr. 2, artikkel 5 og artikkel 6 nr. 1)

Merk:
a) Bare det verdiområde som er basert på/avledet av gjeldende nasjonale/regionale krav eller EF-

direktiver.

b) Angi i parentes i hvilket år utslippskravene trådte i kraft.

c) Angi utslippskrav fastsatt med utgangspunkt i

- de beste tekniske hjelpemidler som foreligger (artikkel 6 nr. 1),
- kvalitetsmålsettinger (artikkel 6 nr. 2),
- visse økotoksikologiske forhold (artikkel 5 nr. 2).

d) Hvordan er utslippskravene definert, målt og overvåket (referansemetoder som benyttes, eller
andre metoder)?

(1) Jf. forklarende merknad.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.51/ 14.11.1996

 00

36

Berørte industrisektorer/-prosesserSamlet mengde Utslippsmengde i Konsentrasjon
(kg/år) forhold til (mg/l)

produksjonskapasitet
(g/t)

1. Kvikksølv

1.1. Kloralkalielektrolyse
.
.

2. Kadmium
.
.

3. ...
.
.
.
.
.

17.2.

4. Krav til utslipp i avløpsnettet (** )

Hvilke generelle utslippskrav er fastsatt for tillatelser til utslipp i avløpsnettet (jf. spørsmål A2)(1)?

(Artikkel 3 nr. 2, artikkel 5 og artikkel 6 nr. 1)

Merk:
Samme merknader bokstav a)-d) som for spørsmål A3.

 Berørte industrisektorer/-prosesserSamlet mengde Utslippsmengde i Konsentrasjon
(kg/år) forhold til (mg/l)

produksjonskapasitet
(g/t)

1. Kvikksølv

1.1. Kloralkalielektrolyse
.
.
.

2. Kadmium
.
.
.

3. ...
.
.
.
.
.
.

17.2.

(1) Jf. forklarende merknad.
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5. Frister for tillatelser og/eller utslipp

Hvilke generelle frister er fastsatt for å etterkomme tillatelsene (gyldighetsperiode) og
utslippskravene?

(Artikkel 3 nr. 3 og 4 og artikkel 6 nr. 4)

Berørte industrisektorer/-prosesser I hvilket år oppfylles Gyldighetsperiode for de
EF-kravet av alle enheteri enkelte tillatelser (angi

den berørte sektor? gjennomsnittet og/eller bare
korteste og lengste)

1. Kvikksølv

1.1. Kloralkalielektrolyse
.
.

2. Kadmium
.
.

3. ...
.
.
.
.
.
.
.

17.2.

6. Utslipp (vektmengde) i overflatevann (** )

Angi for stoffene oppført i liste I den samlede utslippsmengde ved tillatte utslipp.

Merk:
a) Angi eventuelle prognoser for 1998.

b) Angi hvilken prosentandel av alle slike utslipp som er omfattet av tillatelser. Hva er
prosentandelen for utslipp som faller under terskelverdiene?

År Stoffer (kg/år) for direkte utslipp (A1)

1. Hg 2. Cd 3. . . . . . . . . 17. TCB

1995
1998(*)
***

År Stoffer (kg/år) for utslipp i avløpsnettet (A2)

1. Hg 2. Cd 3. . . . . . . . . 17. TCB

1995
1998(*)
***

(1) Jf. forklarende merknad.
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7. Fortegnelse

Angi de fem vektmessig største utslipp for hvert av de 17 stoffene oppført i liste I og vilkårene for
tillatelsen i disse tilfellene(1).

(Artikkel 11)

Tillatte utslipp

1. Kvikksølv
1
2
3
4
5

1. Kadmium
1
2
3
4
5
.
.
.
.
.
.

17. Triklorbenzen
1
2
3
4
5

8. Kvalitetsmålsettinger for overflatevann (** )

Hvilke kvalitetskrav/-målsettinger er fastsatt for overflatevann, sedimenter og biota i forbindelse
med utslippstillatelsene?

(Artikkel 5 nr. 2 og artikkel 6 nr. 2)

Merk:
a) Overflatevann omfatter:

- innlands overflatevann,
- estuarvann,
- saltvann innenfor grunnlinjen unntatt estuarvann,
- sjøvann innen territorialgrensen.

Nummer Navn, type eller
industrisektor/-prosess

Tillatelsesår
Beliggenhet

Samlet
mengde
(kg/år)

Utslippsmengde i
forhold til

produksjonskapasitet
(g/t)

Konsent-
rasjon
(mg/l)

Gyldighets-
periode

(år)

(1) Jf. forklarende merknad.
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b) Angi i parentes i hvilket år kvalitetsmålsettingene trådte i kraft.

c) Angi hva som her menes med sedimenter og biota, f.eks. sedimenter med eller uten suspendert
fast stoff (område for partikkelstørrelse) og hvilken type biota.

1.-17. (Stoffnavn)

Innlands Estuarvann    Saltvann innenfor      Sjøvann innen
overflatevann    grunnlinjen unntatt      territoralgrensen

   estuarvann

Vann (     ) (     ) (     ) (     )

Sedimenter(1) (     ) (     ) (     ) (     )

Biota(1) (     ) (     ) (     ) (     )
. . .
. . .
. . .

(1) Obligatorisk bare dersom det er fastsatt stillstand for bestemte stoffer (f.eks. DDT, PCP).

9. Overvåking (målestasjoner) (** )

Hvor mange målestasjoner er i drift for overvåking av det akvatiske miljøet (vann, sedimenter, biota)
for hvert av de 17 stoffene oppført i liste I (jf. spørsmål A8)? Er kvalitetsmålsettingene oppfylt(21)?

(Jf. f.eks. artikkel 4 i direktiv 82/176/EØF, artikkel 4 i direktiv 83/513/EØF,...)

Merk:
a) Året da målingene begynte.
b) Angi de måle- og overvåkingsmetoder som benyttes.
c) Angi og forklar overskridelser av de aktuelle grenseverdier, herunder antall prøver og

prøvetakingshyppighet.

Antall målestasjoner for overvåking av det akvatiske miljøet(1)

Hovedavrennings- Rhinen Rhinen Rhinen Ems Weser Elben Donau ...
område/nedbørfelt

Vannets navn Rhinen (Mosel)(2) (Ruhr)(2) Ems Weser Elben Donau ...

Type vann Innlands- Innlands - - - - - Sjøvann
over- over- innen
flatevann flatevann territorial-

grensen

Antall stasjoner 120 (30) (50) 70 80 30 50 ....

I drift siden (år) ... ... ... ... ... ... ... ...

(1) Tabell med eksempel fra Tyskland, med tenkte tall oppført.

(2) For å unngå dobbelttelling skal antall målestasjoner ved sideelver, som i dette tilfellet Mosel og Ruhr til Rhinen, angis i parentes i respektiv spalte.

(1) Jf. forklarende merknad.
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Målestasjon/måleresultater (1)(2)

  Stasjonens navn   Beliggenhet somGeografiske Vannets navn Type vann Navn på
    angitt i vedlegg I koordinater hoved-
    til 77/795/EØF Breddegrad: avrennings-

Lengdegrad: område/
kystsone

Maxau km 362,3 Rhinen Innlands vann Rhinen

(1) Jf. forklarende merknad.

(2) Tabell med eksempel fra Tyskland.

Målestasjon/målesresultater(1)

Vann Sedimenter Biota(2)
Årsgjennomsnitt (mg/l) Årsgjennomsnitt (mg/kg) De målte biotas art
min. - maks. min. - maks. Årsgjennomsnitt (mg/kg)
Antall prøver per år Antall prøver per år min. - maks.

Antall prøver per år

1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998

1. Kvikksølv, Hg
2. Kadmium, CD
3. Heksaklorsyklo-

heksan, HCH
4. Karbontetraklorid
5. DDT
6. Pentaklorfenol, PCP

Driner
7. - Aldrin
8. - Dieldrin
9. - Endrin
10. - Isodrin
11. Heksaklorbenzen,

HCB
12. Heksaklorbutadien,

HCBD
13. Kloroform
14. 1,2-dikloretan, EDC
15. Trikloretylen, TRI
16. Perkloretylen, PER
17. Triklorbenzen, TCB

(1) Jf. forklarende merknad.

(2) For kvikksølv også angivelse på grunnlag av våtvekten.

10. Særskilte programmer

Hvilke særskilte programmer for hvert av de 17 stoffene oppført i liste I er utarbeidet (eller er under
utarbeiding) i samsvar med artikkel 5 i direktiv 86/280/EØF og med artikler med liknende innhold i
avledede direktiver (jf. artikkel 4 i direktiv 84/156/EØF)?
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Gjør kortfattet rede for:

1. Stoffets navn:
2. Diffuse/multiple kilder eller andre kilder som ikke er nevnt i A3 eller A4:
3. Programmets mål:
4. Det (geografiske) område som programmet omfatter:
5. Programmets status (obligatorisk eller veiledende):
6. Forventet utslippsreduksjon i det aktuelle (geografiske) området (i mengde og i %):
7. Året da programmet ble vedtatt:
8. Året da programmet utløper:
9. Eventuelt, kortfattet beskrivelse av et planlagt nytt program:

B. Tiltak i forbindelse med stoffene oppført i liste II

1. Programmer med sikte på å redusere forurensning av overflatevann ved stoffer oppført i liste II,
herunder stoffer som overveies oppført i liste I (** )

(Artikkel 7)

Hvilke særskilte programmer er utarbeidet (eller er under utarbeiding) i samsvar med artikkel 7 i
direktiv 76/464/EØF?

Gjør kortfattet rede for:

1. Stoffets navn:
2. Diffuse/multiple kilder eller punktkilder:
3. Programmets mål (stoff, industrisektor, geografisk område osv.):
4. Det (geografiske) område som programmet omfatter:
5. Programmets status (obligatorisk eller veiledende):
6. Forventet utslippsreduksjon i det aktuelle (geografiske) området (i mengde og i %):
7. Året da programmet ble vedtatt:
8. Året da programmet utløper:
9. Eventuelt, kortfattet beskrivelse av et planlagt nytt program:

2. Forbehandling ved kilden (** )

Kreves det forbehandling ved kilden av stoffene som overveies oppført i liste I, eller av stoffene
oppført i liste II?

Merk:
Gi en kortfattet beskrivelse av framgangsmåten som benyttes ved kontroll og overvåking, særlig
hvilke stoffer og hvilke terskelverdier som tas i betraktning ved utslipp.

3. Krav til direkte utslipp i overflatevann (** )

Hvilke generelle utslippskrav er fastsatt som grunnlag for å vurdere og innvilge forhåndstillatelser til
direkte utslipp i forbindelse med kvalitetsmålsettingene(1)?

(Artikkel 7 nr. 2)

Merk:
a) Bare det verdiområde som er basert på/avledet av gjeldende nasjonale/regionale krav eller

EF- direktiver.
b) Angi i parentes året da utslippskravene trådte i kraft.
c) Angi utslippskrav fastsatt med utgangspunkt i

- kvalitetsmålsettinger (artikkel 7 nr. 3),
- de siste tekniske framskritt som er økonomisk gjennomførbare (artikkel 7 nr. 4).

d) Hvordan er utslippskravene definert og målt?

(1) Jf. forklarende merknad.
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Stoffer Samlet mengdeUtslippsmengde   Konsentrasjon   Andre
(kg/år)  i forhold til    (mg/l)    grenseverdier

produksjons-   (     )
kapasitet (g/t)

Stoffer som overveies oppført i
liste I
(navn)
...
Stoffer oppført i liste II
(navn)
...

4. Krav til utslipp i avløpsnettet (** )

Hvilke generelle utslippskrav er fastsatt for tillatelser til utslipp i avløpsnettet i forbindelse med
kvalitetsmålsettingene(1)?

(Artikkel 7 nr. 2)

Merk:
Samme merknader bokstav a)-d) som for spørsmål B3.

Stoffer Samlet mengdeUtslippsmengde   Konsentrasjon   Andre
(kg/år)  i forhold til    (mg/l)    grenseverdier

produksjons-   (     )
kapasitet (g/t)

Stoffer som overveies oppført i
liste I
(navn)
...
Stoffer oppført i liste II
(navn)
...

5. Frister for tillatelser og/eller utslipp

Hvilke generelle frister er fastsatt for å etterkomme tillatelsene (gyldighetsperiode) og
utslippskravene?

Stoffer I hvilket år oppfylles det Gyldighetsperiode for de
nasjonale/regionale krav av enkelte tilllatelser

alle berørte anlegg (angi gjennomsnittet og/
eller bare korteste og lengste)

Stoffer som overveies oppført i
liste I
(navn)
...
Stoffer oppført i liste II
(navn)
....

(1) Jf. forklarende merknad.
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6. Utslipp (vektmengde) i overflatevann (** )

Angi for de viktigste stoffene den samlede utslippsmengde ved tillatte utslipp (benytt en terskelverdi
på under 50 kg/år)(1).

Merk:
a) Angi eventuelle prognoser for 1998.
b) Angi hvilken prosentandel av alle slike utslipp som er omfattet av tillatelser. Hva er

prosentandelen for utslipp som faller under terskelverdiene?

År Stoffer (kg/år)

   Stoffer som overveies oppført i liste I                Stoffer oppført i liste II

1995                                                         ...                                                                      ...
1998(*)

7. Kvalitetsmålsettinger for overflatevann (** )

Hvilke generelle kvalitetskrav/-målsettinger er fastsatt i forbindelse med tillatelser til utslipp i
overflatevann (jf. B3/B4)(1)?

(Artikkel 7 nr. 2)

Merk:
a) Overflatevann omfatter:

- innlands overflatevann,
- estuarvann,
- saltvann innenfor grunnlinjen unntatt estuarvann,
- sjøvann innen territorialgrensen.

b) Angi i parentes året da kvalitetsmålsettingene trådte i kraft.

8. Overvåking (målestasjoner) (** )

Hvor mange målestasjoner er i drift for overvåking av kvalitetsmålsettingene for stoffene som
overveies oppført i liste I, og for stoffene oppført i liste II (jf. B7)(25)?

Merk:
a) Angi hvilke stoffer som måles.
b) Angi året da målingene begynte.
c) Angi hvilke overvåkings- og målemetoder som benyttes.
d Hvilke andre parametere overvåkes (jf. f.eks. vedlegg II til vedtak 77/795/EØF)?
e) Den type overvåkingsresultater som kreves, og presentasjonsmåten er angitt i A9.

(1) Jf. forklarende merknad.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.51/ 14.11.1996

 00

44

C. Tiltak i forbindelse med stoffene oppført i liste I og liste II

1. Utgifter (kostnader)

Angi, om mulig, samlede investeringer til anlegging av avløpsnett og alle tilhørende renseanlegg.

(i millioner ECU)

Utgifter

Periode Industrisektor Kommunal sektor

Avløpsnett Renseanlegg Avløpsnett Renseanlegg

1980-1992 (*)
1993-1995
1996-1998
***
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FORTEGNELSE

Oversikt over spørsmål som må besvares, og som etter første rapport må besvares
bare dersom forholdene har endret seg

(Spørreskjema for direktiv 76/464/EØF og avledede direktiver)

Liste I GV KM Annen
rapport og

senere
rapporter

A1 Tillatelser til direkte utslipp i overflatevann X X O

A2 Tillatelser til utslipp i avløpsnettet X X O

A3 Krav til direkte utslipp i overflatevann X N O

A4 Krav til utslipp i avløpsnettet X N O

A5 Frister for tillatelser og/eller utslipp X N O

A6 Utslipp (vektmengde) i overflatevann X N X

A7 Fortegnelse X X O

A8 Kvalitetsmålsettinger for overflatevann N X O

A9 Overvåking (målestasjoner) X X X

A10 Særskilte programmer X X X

Liste II Første rapport Annen rapport og
senere rapporter

B1 Programmer for reduksjon av forurensning X O

B2 Forbehandling ved kilden X O

B3 Krav til direkte utslipp i overflatevann X O

B4 Krav til utslipp i avløpsnettet X O

B5 Frister for tillatelser og/eller utslipp X O

B6 Utslipp (vektmengde) i overflatevann N N

B7 Kvalitetsmålsettinger for overflatevann X O

B8 Overvåking (målestasjoner) X O

Tillegg 1
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Liste I og liste II GV KM Annen rapport
og senere
rapporter

C1 Utgifter (kostnader) Y Y Y

(GV) Ved bruk av grenseverdier
(KM) Ved bruk av kvalitetsmålsettinger
(X) Må besvares
(N) Valgfrie opplysninger
(O) Må besvares bare dersom forholdene har endret seg
(Y) Må besvares dersom opplysninger foreligger
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Liste over berørte industrisektorer og/eller -prosesser når det gjelder stoffene oppført i
liste I i direktiv 76/464/EØF(1)

1. Kvikksølv (direktiv 82/176/EØF og 84/156/EØF)

1.1. Kloralkalielektrolyse-industri (resirkulert saltlake)
1.2. Kloralkalielektrolyse-industri (saltlake som ikke resirkuleres)
1.3. Kjemisk industri som bruker kvikksølvkatalysatorer ved framstilling av vinylklorid
1.4. Kjemisk industri som bruker kvikksølvkatalysatorer i andre prosesser i den kjemiske

industri
1.5. Produksjon av kvikksølvkatalysatorer benyttet ved framstilling av vinylklorid
1.6. Andre prosesser som innebærer framstilling av organiske og uorganiske

kvikksølvforbindelser
1.7. Produksjon av primærbatterier
1.8. Ikke-jernmetallindustri (anlegg for gjenvinning av kvikksølv og for utvinning og raffinering

av ikke-jernmetaller)
1.9. Behandlingsanlegg for giftig avfall som inneholder kvikksølv
1.10. Framstilling av papir(2)
1.11. Stålproduksjon(2)
1.12. Kullfyrte varmekraftverk(2)

2. Kadmium (direktiv 83/513/EØF)

2.1. Utvinning av sink, raffinering av bly og sink, industri for ikke-jernmetaller og metallisk
kadmium

2.2. Framstilling av kadmiumforbindelser
2.3. Framstilling av pigmenter
2.4. Framstilling av stabilisatorer
2.5. Framstilling av primær- og sekundærbatterier
2.6. Elektroplettering(1)
2.7. Framstilling av fosforsyre og/eller fosfatgjødsel av råfosfat(2)

3. Heksaklorsykloheksan (HCH) (direktiv 84/491/EØF)

3.1. Anlegg der det produseres HCH
3.2. Anlegg der det ekstraheres lindan
3.3. Anlegg der det produseres HCH og ekstraheres lindan
3.4. Lindanbearbeidende industrianlegg (som produserer midler til vern av planter, trevirke

og kabler)(2)

4. Karbontetraklorid (direktiv 86/280/EØF)

4.1. Produksjon av karbontetraklorid ved perklorering (prosess med vasking)
4.2. Prosess som ovenfor, men uten vasking
4.3. Produksjon av klormetaner ved klorering av metan (herunder elektrolytisk klorproduksjon

ved høyt trykk) og av metanol
4.4. Produksjon av klorfluorkarboner(2)
4.5. Anlegg som benytter karbontetraklorid som løsemiddel(2)

5. DDT (direktiv 86/280/EØF)

5.1. Produksjon av DDT, herunder bearbeiding av DDT på produksjonsområdet
5.2. Anlegg som bearbeider DDT utenfor produksjonsområdet
5.3. Produksjon av dicofol

(1) Begrenset informasjon nødvendig, tatt i betraktning terskelverdiene fastsatt i de avledede direktiver.

(2) Industrisektorer/-prosesser som medlemsstatene selv skal fastsette utslippskrav for i samsvar med direktiv
76/464/EØF.

Tillegg 2
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6. Pentaklorfenol (PCP) (direktiv 86/280/EØF)

6.1. Produksjon av PCP-Na ved hydrolyse av heksaklorbenzen
6.2. Produksjon av natriumpentaklorfenolat ved forsåpning(1)
6.3. Produksjon av pentaklorfenol ved klorering(1)

7.-10. Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin (direktiv 88/347/EØF)

7.-10.1.Produksjon av aldrin og/eller dieldrin og/eller endrin, herunder bearbeiding av stoffene på
produksjonsområdet

7.-10.2.Anlegg som bearbeider produkter av aldrin og/eller dieldrin og/eller endrin utenfor
produksjonsområdet(1)

11. Heksaklorbenzen (HCB) (direktiv 88/347/EØF)

11.1. Produksjon og foredling av HCB
11.2. Produksjon av perkloretylen (PER) og karbontetraklorid (CCl

4
) ved perklorering

11.3. Produksjon av trikloretylen og/eller perkloretylen ved enhver annen prosess(1)
11.4. Anlegg som produserer kvintozen og teknazen(1)
11.5. Anlegg som produserer klor ved kloralkalielektrolyse med grafittelektroder(1)
11.6. Anlegg som foredler industrigummi(1)
11.7. Anlegg som framstiller fyrverkeriprodukter(1)
11.8. Anlegg som produserer vinylklorid(1)

12. Heksaklorbutadien (HCBD) (direktiv 88/347/EØF)

12.1. Produksjon av perkloretylen (PER) og karbontetraklorid (CCl
4
) ved perklorering

12.2. Produksjon av trikloretylen og/eller perkloretylen ved enhver annen prosess(1)
12.3. Industrianlegg som benytter HCBD til tekniske formål(1)

13. Kloroform (CHCl
3
) (direktiv 88/347/EØF)

13.1. Produksjon av klormetaner av metanol eller av en blanding av metanol og metan
(hydroklorering av metanol og deretter klorering av metylklorid)

13.2. Produksjon av klormetaner ved klorering av metan
13.3. Produksjon av klorfluorkarboner
13.4. Produksjon av monomert vinylklorid ved pyrolyse av dikloretan(1)
13.5. Produksjon av bleket papirmasse(1)
13.6. Anlegg som benytter CHCl

3
 som løsemiddel(1)

13.7. Anlegg der kjølevann eller annet spillvann kloreres(1)

14. 1,2-dikloretan (EDC) (direktiv 90/415/EØF)

14.1. Bare produksjon av 1,2-dikloretan (uten foredling eller bruk på produksjonsområdet)
14.2. Produksjon av 1,2-dikloretan og/eller bruk på produksjonsområdet med unntak av bruk

som nevnt i nr. 14.5
14.3. Foredling av 1,2-dikloretan til andre stoffer enn vinylklorid, f.eks. etylendiamin,

etylenpolyaminer, 1,1,1-trikloretan, trikloretylen og perkloretylen
14.4. Bruk av EDC til avfetting av metaller (utenfor industrianlegg omfattet av nr. 14.2)
14.5. Bruk av EDC ved produksjon av ionebyttere(2)

15. Trikloretylen (TRI) (direktiv 90/415/EØF)

15.1. Produksjon av trikloretylen (TRI) og perkloretylen (PER)
15.2. Bruk av TRI til avfetting av metaller

(1) Industrisektorer/-prosesser som medlemsstatene selv skal fastsette utslippskrav for i samsvar med direktiv
76/464/EØF.
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16. Perkloretylen (PER) (direktiv 90/415/EØF)

16.1. Produksjon av trikloretylen (TRI) og perkloretylen (PER) (TRI-PER-prosess)
16.2. Produksjon av karbontetraklorid og perkloretylen (TETRA-PER-prosess)
16.3. Bruk av PER til avfetting av metaller
16.4. Produksjon av klorfluorkarboner(1)

17. Triklorbenzen (TCB) (direktiv 90/415/EØF)

17.1. Produksjon av TCB ved dehydroklorering av HCH og/eller foredling av TCB
17.2. Produksjon og/eller foredling av klorbenzener ved klorering av benzen

(1) Industrisektorer/-prosesser som medlemsstatene selv skal fastsette utslippskrav for i samsvar med direktiv
76/464/EØF.
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FORKLARENDE MERKNAD

(til spørreskjemaet for direktiv 76/464/EØF og avledede direktiver)

Innledning

Denne forklarende merknad viser den nøyaktige, endelige versjon av tabellene og gir en nøyaktig forklaring
av hvert spørsmål, som opplyst i kommisjonsvedtak 92/446/EØF av 27. juli 1992 om spørreskjemaer for
direktiver på området vann (rammedirektiv 76/464/EØF og avledede direktiver). Den omfatter også, som
anmodet av komiteen nedsatt i henhold til artikkel 6 i direktiv 91/692/EØF, eksempler på hvordan
spørsmålene skal besvares, samt de endringer og justeringer av spørsmålene som komiteen har anbefalt.

Medlemsstatene står fritt til å gjøre ytterligere merknader til besvarelsen av de enkelte spørsmål dersom
de ønsker det.

Ved besvarelse av spørreskjemaet bør det tas hensyn til de nye medlemsstatenes tiltredelsesdato(1) og til
at medlemsstatene har rett til å påvise overholdelse av direktivet enten under henvisning til
kvalitetsmålsettingene (KM) i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i direktiv 76/464/EØF eller under henvisning
til utslippskravene (grenseverdier = GV), samt til at spørreskjemaet ikke berører bestemmelsene for
stoffene i liste I. Spørsmål A3/A4, A5/A6 og A8 skal derfor, i den grad det er praktisk mulig, besvares i
lys av disse bestemmelsene og på vilkårene fastsatt i tillegg 1.

Forklaring til forsiden:

1. Standardiserte rapporter på datamedier

Det vil senere eventuelt bli vedtatt metoder, formater og forklaringer som er nødvendige for innsamling av
særskilte data og opplysninger på datamedier.

2. Informasjon etter landsdel

Dersom overflatevannet nevnt i vedlegg I til vedtak 77/795/EØF ikke representerer alle de viktigste
avrenningsområdene i en medlemsstat, skal manglende overflatevann eller avrenningsområder som er
nødvendige for å dekke hele territoriet, tilføyes. Annen regional inndeling, f.eks. etter administrative
områder, er også tillatt om nødvendig.

Til ytterligere forklaring bør orohydrografiske eller geografiske oversikter vedlegges besvarelsen.

Forklaring til A1/A2:

Opplysningene som skal gis under A1 og A2, bør gi en oversikt over antall tillatte utslipp (direkte i
overflatevann eller indirekte via avløpsnettet) for industrisektorene/-prosessene nevnt i tillegg 2.
Dobbelttelling av utslipp skal unngås ved entydig plassering under enten A1 eller A2. Kommunale
renseanlegg omfattes ikke av spørsmålene i del A, selv om de slipper ut stoffer oppført i liste I som
stammer fra utslipp i avløpsnettet (ingen dobbelttelling).

Plasseringen under spørsmål A1 eller A2 avhenger ikke av driftsansvaret for renseanlegget (kommunalt
eller industrielt), men utelukkende av om det benyttes en særskilt rensemetode for spillvann fra industrien,
eventuelt sammen med kommunalt avløpsvann. I tvilstilfeller bør disse tillatelser plasseres under A1.
Spørsmål A1/A2 bygger på den antakelsen at utslipp omfattes av forhåndstillatelser for å kontrollere og
redusere utslipp av de aktuelle farlige stoffene. Bruken av sumparametere eller indikatorer står ikke
umiddelbart i motsetning til dette. De må forklares og begrunnes i A3 og A4.

(1) EFT nr. L 1 av 1.1.1995, s. 1.

Tillegg 3
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Det kan forekomme dobbelttelling ved opptelling av industrisektorer/-prosesser, jf. f.eks. nr. 4.1 med
12.1, 4.3 med 13.1 og 13.2, 4.4. med 13.4. Det skal opplyses om dette på en egnet måte i tabellene ved
nøyaktig angivelse av antall tellinger som er foretatt dobbelt eller flere ganger.

Opplysninger om de fleste utslipp bør begrenses til tilfeller der terskelverdiene i de aktuelle avledede
direktivene overskrides (jf. tillegg 2).

Forklaring til og eksempel for A3/A4:

Eksempel på opplysninger om utslippskrav i henhold til direktiv 82/176/EØF: Eksempelet er ikke
representativt dersom det foreligger forskjellige utslippskrav for en industrisektor/-prosess. Her angis
verdiområdet for de tillatte grenseverdier.

Dersom de nøyaktige EF-grenseverdiene får anvendelse, er det ikke nødvendig med en beskrivelse på
dette sted. I så fall angis bare «EF», eventuelt sammen med tilsvarende avvik ved ikrafttredelse av
grenseverdiene og/eller overvåkingen. For de aktuelle kvalitetsmålsettinger angis bare en sammenfatning
av grensverdiene.

Eksempel for Merk bokstav a) og b):

        EF-grensverdier uttrykt som

Berørte Samlet mengde         Utslippsmengde i forhold til Konsentrasjon
industrisektorer/       (kg/år)        produksjonskapasitet/anvendt (mg/l)

-prosesser        mengde (g/t)

      1         2 3

1. Kvikksølv avledet av
spalte 3

1.1. Kloralkalie- 50 x 10-6 x 0,5(2)(3) 50(1)(3) x 10-3

elektrolyse årlig vannmengde største måneds-
(resirkulert gjennomsnitt
saltlake) (1986)

avledet av 1,0(1)
spalte 2 største månedsgjennomsnitt (1986)

0,5 x 10-6

x årlig produks-
jonskapasitet

4 x 0,5(2)(3) 4 x 50(1)(3) x 10-3

4 x 1,0(1) største dagsgjen-
største dagsgjennomsnitt(4) (1986) nomsnitt(4)

(1986)

Eksempel for Merk bokstav c):

De angitte utslippskrav er avledet ved hjelp av de beste tekniske hjelpemidler som foreligger, i samsvar
med artikkel 6 nr. 1 i direktiv 76/464/EØF.

(1) Gjelder for den samlede mengde kvikksølv i alle kvikksølvholdige vannutslipp fra industrianleggets område.

(2) Gjelder for kvikksølv i utslipp av spillvann fra klorproduserende enheter.

(3) Det største tillatte vannforbruk utgjør i prinsippet 10 m3/t tillatt produksjonskapasitet, og utslippsfaktoren er 0,5 g/t
(produsert), avledet ved hjelp av de beste tekniske hjelpemidler som foreligger. Ettersom kvikksølvkonsentrasjonen i
spillvann avhenger av vannmengden, som varierer alt etter prosess og industrisektor, må imidlertid grenseverdiene
angitt i tabellen, uttrykt i mengde kvikksølv som slippes ut i forhold til installert klorproduksjonskapasitet, overholdes
i alle tilfeller.

(4) Grenseverdiene for dagsgjennomsnittet er det firedobbelte av de tilsvarende grenseverdiene for månedsgjennomsnittet.
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Eksempel for Merk bokstav d):

DEFINISJON AV UTSLIPPSKRAV

OVERVÅKING

For å kontrollere om utslippene oppfyller utslippskravene som er fastlagt i samsvar med grenseverdiene
fastsatt i dette vedlegg, må det innføres en framgangsmåte for overvåking. Framgangsmåten skal sikre

- at det daglig tas en prøve som er representativ for utslippet i en 24-timersperiode, og at
kvikksølvkonsentrasjonen i prøven måles, samt

- at den samlede utslippsmengden i denne perioden måles.

Kvikksølvmengden som slippes ut i løpet av en måned, beregnes ved å legge sammen de kvikksølvmengder
som slippes ut daglig i denne måneden. Summen deles deretter på den installerte (månedlige)
klorproduksjonskapasitet. (Av klarhetshensyn må «månedlig» tilføyes, selv om dette ikke er nevnt i
direktiv 82/176/EØF.)

MÅLEMETODE

EF-referansemetode, jf. beskrivelse i vedlegg III til direktiv 82/176/EØF.

Forklaring til A6:

Spørsmålet omfatter alle utslipp nevnt under A1 og A2 og krever beregning av summen av alle stoffmengder
som slippes ut i henhold til tillatelsene. Dette utgjør den største forventede utslippsmengde av stoffene.
Dersom det foreligger verdier for målte utslipp, skal de angis i parentes. Angi også summen av de tillatte
verdier for utslipp i avløpsnettet særskilt, og gi om mulig et anslag over utslippene i overflatevann etter
videre rensing.

Forklaring til A7:

Spørsmålet gjelder både stoffet som slippes ut, og den som foretar utslippet, og dreier seg dermed om
utslippskilden.

Utslippenes størrelse og dermed deres innbyrdes rekkefølge bestemmes etter størrelsen på den tillatte
årsmengden (jf. tillatte verdier i A3 og A4).

Når deg gjelder grenseverdiene for konsentrasjon og utslippsmengde i forhold til produksjonskapasitet/
anvendt mengde, skal som i A3 og A4 referanseperiodene (dag, måned eller år) angis.

Angivelse av beliggenheten skal omfatte opplysninger om det aktuelle hovedavrenningsområdet/den
aktuelle kystsonen eller om det administrative området i henhold til opplysningene i A1-A6 samt de
geografiske koordinater.

Forklaring til og eksempel for A9:

Opplysningene om samlet antall målestasjoner for overvåking av det akvatisk miljø skal angis i tabellen
vist i spørsmål A9. Om nødvendig kan ytterligere spalter tilføyes.

Utvalget av målestasjoner som skal meddele måleresultater, skal omfatte stasjonene i det internasjonale
målenettet omhandlet i rådsvedak 77/795/EØF(1), eventuelt med tillegg av målestasjoner for
hovedavrenningsområder/kystsoner eller innlands overflatevann, estuarvann, saltvann innenfor grunnlinjen
og sjøvann innen territorialgrensen som ikke er nevnt her, liksom i spørsmål A8.

(1) EFT nr. L 334 av 24.12.1977, s. 29.
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Forklaring til B3/B4:

Utslippskravene som skal angis her, er nasjonale eller regionale obligatoriske eller anbefalte verdier
fastsatt av vedkommende lovgivende myndigheter (jf. B1), ikke verdiene fastsatt i tillatelsene fra
vedkommende lokale myndigheter. Når det foreligger flere individuelle utslippskrav, er det ikke nødvendig
å meddele hver enkelt grenseverdi fastsatt av vedkommende myndighet; det er tilstrekkelig å gi en
sammenfatning av verdiområdet for grenseverdiene i tillatelsene.

Opplysningene som det bes om i Merk bokstav c) annet strekpunkt, må ses i lys av den skjønnsmyndighet
som er gitt vedkommende myndighet etter artikkel 7 nr. 4 når det gjelder å ta i betraktning de siste tekniske
framskritt som er økonomisk gjennomførbare.

Beskrivelsen av utslippskravene angitt i tabellen er eksempler etter artikkel 5 i direktiv 76/464/EØF for
stoffer oppført i liste I. Det kan eventuelt anvendes andre gjeldende nasjonale/regionale definisjoner, men
disse må i så fall forklares.

Dersom de tillatte utslipp uttrykkes i g/t produksjonskapasitet/anvendt mengde, må referanseperioden
for denne verdien angis.

Forklaring til B6:

Det antas at alle opplysninger om slike utslipp ikke kan inngå i en fortegnelse som er tilgjengelig fra en
sentral database. I motsetning til i del A er kommunale renseanlegg ikke utelukket fra fortegnelsen dersom
de slipper ut store mengder av de berørte stoffene. Dersom det foreligger verdier for målte utslipp, bør de
angis i parentes. Angi også summen av de tillatte verdier for utslipp i avløpsnettet, og gi om mulig et
anslag over utslippene i overflatevann etter videre rensing. Dobbelttelling av utslipp i overflatevann og/
eller avløpsnettet må unngås ved omhyggelig vurdering. Ved besvarelse av spørsmål B6 skal bare utslipp
av viktige stoffer fra store utslippere tas med.

Spørsmålet omfatter utslippere som

- slipper ut over 50 kg/år av et stoff, og

- som er underlagt nasjonale/regionale utslippskrav eller vannvernprogrammer.

Det anbefales særlig at det gis opplysninger om følgende stoffer:

- kopper, sink, bly, arsen, krom, nikkel, trifluralin, endosulfan, simazin, atrazin,
tributyltinnforbindelser, trifenyltinnforbindelser, azinfos-etyl, azinfosmetyl, fenitrotion, fention,
malation, paration, parationmetyl, diklorvos, trikloretan,

- 1,2-dikloreten, vinylklorid, benzen, etylbenzen, toluen, xylen, isopropylbenzen.

Forklaring til B7:

Her gjelder samme forklaring som til A8.

Forklaring til B8:

De ønskede opplysninger svarer til dem i A9, dvs. opplysninger fra målestasjoner i det internasjonale
målenettet, med tillegg av representative stasjoner for de områder som ikke er nevnt. Forklaringen til A9
gjelder tilsvarende her; måleresultater for sedimenter og biota i den grad de foreligger.
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Forklaring til tillegg 2:

Fotnote 1 angir, i samsvar med terskelverdiene fastsatt i direktivene som er avledet av direktiv
76/464/EØF, hvor forenklede overvåkingsmetoder for visse industrisektorer/-prosesser er tillatt. I dette
tilfellet skal det gis opplysninger om utslippene bare dersom terskelverdiene fastsatt i de aktuelle avledede
direktiver overskrides.

Fotnote 2 viser hvor medlemsstatene selv skal fastsette utslippskrav i samsvar med direktiv
76/464/EØF.
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II. SPØRRESKJEMA FOR DIREKTIV 78/659/EØF

(Årlige opplysninger - innen 1. oktober 1996)

DEL 1

Nasjonalt sammendrag

1. Medlemsstatens navn .......................................................................

2. År .......................................................................

Laksefisk Karpefisk

3. a) Antall utpekte elver og innsjøer(1): ................................... ................................

b) De utpekte elvenes samlede lengde(2): ................................... ................................

c) De utpekte innsjøenes samlede areal(2) ................................... ................................

4. a) Antall utpekte elver og innsjøer som er i
samsvar med direktivet(2) ................................... ................................

b) Samlet lengde for elver som er i samsvar
med direktivet(2) ................................... ................................

c) Samlet areal for innsjøer som er i samsvar
med direktivet(2) ................................... ................................

5. a) Er direktivet innarbeidet i nasjonal lovgivning? .......................................................................

Ja(3)(4) Nei(3)(4)
b) Om ja, angi de aktuelle bestemmelser .......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

6. a) Har medlemsstaten fastsatt grenseverdier? Ja(3)(4) Nei(3)(4)

b) Om ja, gi detaljerte opplysninger

Parametere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Verdi I

Verdi G

Tilleggsparametere

Verdi I

Verdi G

(1) For rapporteringsformål kan flere små utpekte enheter slås sammen.

(2) Disse opplysningene kan gis i form av kart i et format som det må oppnås enighet om.

(3) Stryk det som ikke passer.

(4) Svar på spørsmål 5 og 6 behøver bare å ajourføres i framtidige rapporter.
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DEL 2

Geografiske opplysninger i hver melding

1. Medlemsstatens navn ............................................................................

2. Meldingsnummer ............................................................................

3. Landsdel ............................................................................

4. a) Elvens navn ............................................................................

b) Innsjøens navn ............................................................................

5. Opplysninger om geografisk beliggenhet(1) ............................................................................

6. Opplysninger om det utpekte områdets
utstrekning(1) ............................................................................

7. Innsjøens areal: ............................................................................

Laksefisk Karpefisk

8. Vanntype: ............................................................................

9. Meldingsdato ............................................................................

DEL 3

Opplysninger om samsvar med direktivet i hver melding

1. Medlemsstatens navn ............................................................................

2. Meldingsnummer for elven eller innsjøen
som er registrert ............................................................................

3. Overvåkingsår ............................................................................

4. Samsvar(1) ............................................................................

5. (2) ............................................................................

Parametere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kontrollerte parametere

Redusert overvåking

Samsvar med I

Samsvar med G

Parametere som er
avveket

(1) Disse opplysningene kan gis i form av kart i et format det må oppnås enighet om.

(2) Svar ja eller nei. Ikke oppgi tall.
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Tilleggsparametere

Kontrollerte parametere

Redusert overvåking

Samsvar med I

Samsvar med G

Parametere som er
avveket

6 a) Grunner til mangel på samsvar             ............................................................................

b) Grunner til avvik  ............................................................................

c) Planlagte tiltak i forbedrings-
programmer             ............................................................................

Merk:
For spørsmål 6 bokstav a)-c) er det tilstrekkelig med et kortfattet sammendrag av opplysningene.
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III.  SPØRRESKJEMA FOR DIREKTIV 78/176/EØF (TiO
2
)

1. Hvilke industrivirksomheter for produksjon av titandioksid har etter 1986(1), i henhold til direktivets
artikkel 4, 5 og 6, fortsatt tillatelse til

1.1. å dumpe eller slippe ut fra land avfall i havet (sterke syrer)?

- tillatelsesperiodens varighet,
- utvikling når det gjelder årlig avfallsmengde som dumpes eller slippes ut fra land i havet,

herunder mengden av tungmetaller,
- art og konsentrasjon av stoffene i det aktuelle avfallet,
- metoder og utstyr ved dumpingen eller utslippet samt hvor den/det finner sted,
- virkning på havmiljøet av avfallets forskjellige bestanddeler, herunder en vurdering av

resultatene av overvåkingen,

1.2. å slippe ut avfall i overflatevann (svake syrer)?

- tillatelsesperiodens varighet,
- utvikling når det gjelder årlig avfallsmengde som slippes ut, herunder mengden av

tungmetaller,
- art og konsentrasjon av stoffene i det aktuelle avfallet,
- beskrivelse av utslippsoperasjonen samt hvor den finner sted,

1.3. å lagre, deponere og innpumpe avfall?

- geografisk beliggenhet,
- beskrivelse av metodene for lagring, deponering og innpumping, herunder en vurdering

av resultatene av overvåkingen.

2. Hvilke tiltak er truffet siden 1986(1) for å redusere svoveldioksidforurensning av luften?

3. Hvilke avfallskontrolloperasjoner er foretatt siden 1986(1) i henhold til artikkel 7?

4. Hvilke tiltak er truffet siden 1986(1) i henhold til artikkel 8?

5. Hvilke tiltak er truffet innenfor rammen av artikkel 3 (ombruk eller resirkulering av avfallet),
herunder endringer som er foretatt siden 1986(1)?

6. Gi en kortfattet beskrivelse av de aktuelle industrivirksomheters produksjonsprosesser, herunder
de viktigste endringene som er foretatt siden 1986.

(1) For tidsrommet 1986-1992, valgfrie opplysninger dersom de foreligger.
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IV. SPØRRESKJEMA FOR DIREKTIV 79/923/EØF

(Årlige opplysninger - innen 1. oktober 1996)

DEL 1

Nasjonalt sammendrag

1. Medlemsstatens navn .....................................................................

2. År .....................................................................

3. a) Samlet antall meldinger .....................................................................

4. Antall meldinger som er i samsvar med direktivet(1) .....................................................................

5. a) Er direktivet innarbeidet i nasjonal lovgivning? Ja(1) Nei(2)

b) Om ja, angi de aktuelle bestemmelser .....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

6. a) Har medlemsstaten fastsatt grenseverdier? Ja(2) Nei(2)

b) Om ja, gi detaljerte opplysninger

Parametere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Verdi I

Verdi G

Tilleggsparametere

Verdi I

Verdi G

(1) Disse opplysningene kan gis i form av kart i et format det må oppnås enighet om.

(2) Stryk det som ikke passer.
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DEL 2

Geografiske opplysninger i hver melding

1. Medlemsstatens navn ............................................................................

2. Meldingsnummer ............................................................................

3. Landsdel ............................................................................

4. Vannets navn ............................................................................

5. Opplysninger om geografisk beliggenhet(1) ............................................................................

6. Opplysninger om det utpekte områdets
utstrekning(2) ............................................................................

7. Meldingsdato ............................................................................

DEL 3

Opplysninger om samsvar med direktivet i hver melding

1. Medlemsstatens navn ............................................................................

2. Meldingsnummer ............................................................................

3. Overvåkingsår ............................................................................

4. Samsvar(1) ............................................................................

5. (2) ............................................................................

Parametere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kontrollerte parametere

Samsvar med I

Samsvar med G

Parametere som er
avveket

(1) Disse opplysningene kan gis i form av kart i et format det må oppnås enighet om.

(2) Svar ja eller nei. Ikke oppgi tall.
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Tilleggsparametere

Kontrollerte parametere

Samsvar med I

Samsvar med G

Parametere som er
avveket

6. a) Grunner til mangel på samsvar ............................................................................

b) Grunner til avvik ............................................................................

c) Planlagte tiltak i forbedringsprogrammer ............................................................................
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V. SPØRRESKJEMA FOR DIREKTIV 80/68/EØF

DEL 1

Stoffer oppført i liste I

1. Still opp en liste over gjeldende lovgivning vedtatt av medlemsstaten for å forhindre at grunnvann
tilføres stoffer oppført i liste I.

2. Gi følgende opplysninger for den første rapporteringsperioden:

a) en liste over tillatelser som er gitt i rapporteringsperioden, deres geografiske virkeområde,
deres dato, angivelse av de viktigste tekniske forholdsregler som er tatt, og av om stedet er tatt
med i den fortegnelse over tillatelser som kreves i artikkel 15,

b) for hvert av de stedene det er gitt tillatelse for i rapporteringsperioden, opplysninger om
vilkårene fastsatt i artikkel 10 fjerde strekpunkt for tillatelse for stoffene oppført i liste I.

3. Still opp en liste over steder for disponering og deponering (andre enn dem oppført i nr. 2 bokstav
a) som for tiden er oppført i fortegnelsen over tillatelser som kreves i artikkel 15. Angi også den
geografiske beliggenhet og datoen for tillatelsen for hvert sted. Alternativt kan det gis et beskrivende
sammendrag.

4. a) Tillates det noe sted utslipp i grunnvann i samsvar med artikkel 4 nr. 2?

b) Om ja, still opp en liste over tillatelser som er gitt. Angi om mulig også tillatelsens geografiske
virkeområde og dato.

5. a) Er det gjort bruk av bestemmelsene i artikkel 4 nr. 3?

b) Om ja, still opp en liste over tillatelser som er gitt. Angi om mulig også tillatelsens geografiske
virkeområde og dato.

DEL 2

Stoffer oppført i liste II

1. Still opp en liste over gjeldende lovgivning vedtatt av medlemsstaten for å begrense tilførsel til
grunnvann av stoffer oppført i liste II.

2. Gi følgende opplysninger for den første rapporteringsperioden:

a) en liste over tillatelser som er gitt til direkte utslipp av stoffer oppført i liste II i
rapporteringsperioden, deres geografiske virkeområde, deres dato og angivelse av om stedet er
tatt med i den fortegnelse over tillatelser som kreves i artikkel 15,

b) hvor mange søknader er i perioden innlevert om tillatelse til disponering av avfall, eller deponering
med sikte på disponering, som kan medføre indirekte utslipp av ett eller flere stoffer oppført
i liste II?

3. Still opp en liste over steder (andre enn dem oppført i nr. 2 bokstav a)) der direkte utslipp av et stoff
oppført i liste II er tillatt, og som for tiden er oppført i fortegnelsen over tillatelser som kreves i
artikkel 15. Angi også den geografiske beliggenhet og datoen for tillatelsen for hvert sted. Alternativt
kan det gis et beskrivende sammendrag.
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4. Gi følgende opplysninger for den første rapporteringsperioden:

a) hvor mange søknader er i rapporteringsperioden innlevert om tillatelse til kunstig infiltrasjon
for gjenoppbygging av grunnvann i henhold til artikkel 6?

b) en liste over tillatelser som er gitt, deres geografiske virkeområde, deres dato og angivelse av
hvor vannet som brukes til infiltrasjon, stammer fra.

DEL 3

Krav til overvåking

1. Beskriv overvåkingssystemet vedtatt i samsvar med artikkel 13.

Merk: I dette spørreskjemaet skal ingen opplysninger gis i form av kart.
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VI A.  SPØRRESKJEMA FOR DIREKTIV 75/440/EØF

1. Handlingsplaner fastsatt i artikkel 4 nr. 2 - bare vann som hører inn under A3, skal nevnes i første
rapporteringsperiode

a) vannets geografiske beliggenhet

b) parameter(e) som skal forbedres

c) kvalitetsmålsettinger som skal oppfylles

d) planlagt forbedringsprogram, herunder opplysninger om tidsplan, tiltak som skal treffes, og
planlagte investeringer(1).

2. Vannbruksplaner som fastsatt i artikkel 4 nr. 3

a) vannets geografiske beliggenhet

b) parameter(e) som skal forbedres

c) anvendt eller planlagt behandlingsmetode

d) planlagt forbedringsprogram, herunder opplysninger om tidsplan, tiltak som skal treffes, og
planlagte investeringer(1).

3. Unntak som fastsatt i artikkel 8

Angi for hvert unntak:

a) vannets navn og geografiske beliggenhet

b) aktuell(e) parameter(e)

c) unntakets varighet, herunder dato for ikrafttredelse og utløp

d) kortfattet redegjørelse for grunnen(e) til unntaket.

4. Medlemsstatene bør også gi opplysninger om lovgivning de har vedtatt for å gjennomføre direktivet.

Merk: a) Opplysningene som det bes om i spørsmål 1, 2, 3 og 4, må oversendes bare én gang i hele
rapporteringsperioden.

b) På grunnlag av medlemsstatenes svar på spørsmål 1 bokstav d) og spørsmål 2 bokstav d) skal
Kommisjonen avgjøre om disse spørsmålene er tilstrekkelige for spørreskjemaets formål, eller
om mer detaljerte opplysninger skal kreves i framtiden.

VI B. SPØRRESKJEMA FOR DIREKTIV 79/869/EØF

1. Still opp en liste over lovgivning som er vedtatt for å gjennomføre direktivet.

2. Angi for hver parameter:

a) målemetoden,

b) standardmetodens eventuelle CEN- eller ISO-nummer eller annet nummer,

c) minste og største årlige prøvetakings- og analysehyppighet.

(1) Medlemsstatene anmodes om å gi en best mulig vurdering av investeringene.
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VII. SPØRRESKJEMA FOR DIREKTIV 80/778/EØF

DEL 1

Gjennomføring i nasjonal lovgivning og grenseverdier

1. Still opp en liste over gjeldende lovgivning vedtatt av medlemsstaten for å gjennomføre direktivet.

2. a) Har medlemsstaten fastsatt verdier for de forskjellige parametere oppført i direktivet?

b) Om ja, vis til den aktuelle lovbestemmelsen, og still opp en liste over de verdier som er vedtatt
for hver parameter.

c) Om nei, angi når det er sannsynlig at slike verdier vil bli vedtatt.

3. a) Har medlemsstaten vedtatt særskilte bestemmelser i henhold til artikkel 17 i direktivet om
opplysninger om hvorvidt vannet egner seg som ernæring for spedbarn?

b) Om ja, vis til bestemmelsene, og legg ved en kopi av dem.

4. Gi opplysninger om hvordan vannets kvalitet kontrolleres, og oppgi navnet på vedkommende
myndighet.

Merk: a) Denne del behøver bare å ajourføres i framtidige rapporter.

b) Ved besvarelse av spørsmål 4 kreves bare en svært kortfattet beskrivelse av hvordan vannet
kontrolleres.

DEL 2

Sammenfattende opplysninger om vannforsyning

1. Hva er det samlede antall vannforsyningsenheter som for tiden er i drift i medlemsstaten? (Ta med
bare slike som forsyner en befolkning på mer enn 5 000 personer, og angi hvordan en forsyningsenhet
er definert.)

2. a) Hvor stor er befolkningen som forsynes av forsyningsenhetene? (Gi om nødvendig et overslag.)

b) Hvor stor prosentandel av medlemsstatens samlede befolkning forsynes av forsyningsenhetene?
(Gi om nødvendig et overslag.)

3. Hvor stor er den samlede vannmengde som hvert år leveres av forsyningsenhetene nevnt ovenfor?
(Gi om nødvendig et overslag.)

4. Hvor mange forsyningsenheter benyttes hovedsakelig eller utelukkende av foretak innen
næringsmiddelproduksjon? (Besvarelse her er valgfritt.)

5. Hvilke er de viktigste vannforsyningskildene, og med hvor mye bidrar hver vanntype til
medlemsstatens årlige forbruk?

a) Overflatevann
b) Grunnvann (Gi om nødvendig et overslag.)
c) Andre

6. Gi opplysninger i henhold til artikkel 6 nr. 1 om industrisektorer der kvaliteten på vannet som
benyttes, ikke har innvirkning på det ferdige produkts ernæringsmessige kvalitet.

Merk:
Opplysningene som det bes om i del 1 og 2, må oversendes bare én gang i hele rapporteringsperioden.

}
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DEL 3

Årlig oversikt over den samlede kvalitet

1. For hver parameter i direktivets vedlegg I som måles i samsvar med artikkel 12 nr. 4, angis følgende(1):

a) det samlede antall analyser gjennomført i henhold til direktivet,
b) det antall analyser som er i samsvar med følgende klassifisering, der direktivet gir en

STK-verdi (største tillatte konsentrasjon)(2):

Klasse Beskrivelse

A Verdier under eller lik STK

B Verdier over STK

DEL 4

Årlig sammenfatning av opplysninger om vannforsyninger med unntak i henhold til
artikkel 9 og 10 og opplysninger om forsyninger som ikke er i samsvar med direktivet,

rapportert på årsbasis

1. For hver forsyningsenhet(1) som overskrider STK(2), oppgis:

a) forsyningsenhetens navn og geografiske beliggenhet,
b) befolkningen som forsynes av enheten (gi om nødvendig et overslag),
c) mengde vann som leveres (gi om nødvendig et overslag),
d) ved unntak, den eller de aktuelle parameter(e) og verdi(er) det gis unntak fra,
e) om unntaket er gitt i henhold til artikkel 9 nr. 1 bokstav a), artikkel 9 nr. 1 bokstav b), artikkel 10 nr.

1 eller artikkel 10 nr. 2,
f) unntakets varighet, herunder ikrafttredelses- og utløpsdato,
g) en kortfattet redegjørelse for grunnen(e) til unntaket,
h) dersom det ikke er gitt unntak, aktuell(e) parameter(e) og antall utførte analyser, antall analyser med

overskredet STK-verdi, opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere graden av mangel på
samsvar med STK, som f.eks. gjennomsnittlige og største overskridelser samt deres varighet,

i) for hver parameter som ikke er i samsvar med STK, grunn(er) til mangelen på samsvar,
j) tiltak som er truffet for å verne folkehelsen ved alvorlige overskridelser (valgfritt),
k) om det finnes et forbedringsprogram som skal sikre samsvar i framtiden:

- om ja, gi en kortfattet beskrivelse av det foreslåtte programmet, tiltakene som skal treffes, den
foreslåtte tidsplanen, nødvendige investeringer osv.,

- om nei, gi en kortfattet redegjørelse for grunnene til at et slikt program ikke foreligger eller ikke
er nødvendig.

Merk: For spørsmål 1 bokstav k) er det tilstrekkelig med et kortfattet beskrivende svar.

(1) Det er bare nødvendig å ta med vannforsyningsenheter som forsyner en befolkning på over 5 000 personer.

(2) MNK-verdier (minste nødvendige konsentrasjon) bør behandles på samme måte.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende14.11.1996 Nr.51/0067

VIII. SPØRRESKJEMA FOR DIREKTIV 76/160/EØF

Følgende opplysninger skal gis i digital form i samsvar med følgende format.

DATAFILBESKRIVELSER

1. Fil for geografisk beliggenhet (fil med geografiske opplysninger)

Betegnelse Feltlengde Innhold

Numind 18 TEGN tilgangsnøkkel
Region 30 TEGN landsdelens navn
Province 20 TEGN fylkets navn
Commune 35 TEGN kommunens navn
Prelev 45 TEGN navn på badevannområdet
Lat 8 TEGN breddegrad

format: XMGGMMSS
X = N (nord)

S (sør)
M = mellomromstegn
GG = grader
M M = minutter
SS = sekunder

Long 8 TEGN lengdegrad
format: YMGGMMSS
Y = V (vest)

Ø (øst)
M = mellomromstegn
GG = grader
M M = minutter
SS = sekunder

Codeau 1 TALL vannprøvetype
koder: 1 = sjøvann

2 = elv
3 = innsjø
4 = estuarvann

Rem 80 TEGN eventuelle merknader

2. Generell datafil (fil med generelle opplysninger om det enkelte badevannområde)

Betegnelse Feltlengde Innhold

Numind 18 TEGN tilgangsnøkkel
Annee 4 TALL år
Debdat 8 TALL badesesongens begynnelse

format: ÅÅÅÅMMDD
Findat 8  TALL badesesongens avslutning

format: ÅÅÅÅMMDD
Nobexe 2 TALL antall prøver
Banned 1 TEGN midlertidig badeforbud

kode: B= badeforbud
mellomromstegn = ikke noe forbud
(valgfritt)

Rem 80 TEG N eventuelle merknader
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3. Datafil for parametere (fil med parametere for badevannets kvalitet)

Betegnelse Feltlengde Innhold

Numind 18 TEGN tilgangsnøkkel
Annee 4 TALL år
Parno 3 TALL parameternummer

format: PPU
kode: PP= parameterkode

U= underparameterkode
Parnob 2 TALL antall analyser for denne parameter
Parnodi 2 TALL antall resultater som overstiger de obligatoriske

verdiene
Parnodvin 2 TALL antall resultater som overstiger de nasjonale

grenseverdiene
Parnodg 2 TALL antall resultater som overstiger de veiledende

verdiene
Frequence 1 TEGN prøvetakingshyppighet

kode: O = minst hver fjortende dag
N = ikke nødvendigvis hver fjortende
dag

Rem 80 TEG N eventuelle merknader

Beskrivelse av tilgangsnøkkelen

Den fullstendige tilgangsnøkkelen bør være entydig (dvs. den bør opptre bare én gang i hele filen) og må
beholdes i etterfølgende år; nye målestasjoner som føyes til filen, bør gis en ny kode som aldri har vært
benyttet tidligere. Dersom bare navnet på badevannområdet endres, bør tilgangsnøkkelen og geografisk
beliggenhet forbli uendret.

Feltlengde Innhold

1 TEGN Kode for NUTS-nivå 0 (stat)(2)
1 TEGN Kode for NUTS-nivå 1 (landsdel)(2)
1 TEGN Kode for NUTS-nivå 2 (fylke)(2)
1 TEGN Kode for NUTS-nivå 3 (gruppe av kommuner)(2)
2 TEGN Kode for Loc-nivå 1 (kommune)(3)
3 TEGN Kode for Loc-nivå 2 (kommune)(3)
9 TEGN Kode for badevannområde(1)

(1) Dette feltet skal fylles med badevannkoden som definert av medlemsstaten på nasjonalt plan, dersom det finnes en
slik og den er entydig. I motsatt fall foreslås det at badevannområdene nummereres fortløpende etter enheten for
NUTS-nivå 3.

(2) Nomenklatur for territoriale statistikkenheter (NUTS) vedtatt av Eurostat er forklart i tabell 1.

(3) Nomenklatur for lokaliteter (Loc) vedtatt av Eurostat er forklart i tabell 2.

Medlemsstatene skal på en særskilt 3,5 tommers diskett levere en fullstendig liste over koder og navn på
landsdeler og kommuner.
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4.Tilleggsfil: «Les meg» (valgfritt format)

- Angi hvilken analysemetode eller hvilke analysemetoder som er benyttet for å vurdere om direktivet
overholdes.

- Kortfattet beskrivelse av forbedringsprogrammer for badevannområder som ikke overholder de
verdier som kreves i direktivet, sammen med en tidsplan for arbeider og nødvendige investeringer.

Merk: Det skal base gis sammenfattende opplysninges om analysemetoder.


