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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 96/82/EF av 9. desember
1996 om kontroll med farene for større ulykker med farlige
stoffer(1), særlig artikkel 19 nr. 4,

under henvisning til rådsdirektiv 91/692/EØF av 23. desember
1991 om standardisering og rasjonalisering med hensyn til
rapporter om gjennomføring av enkelte miljødirektiver(2) og

ut fra følgende betraktninger:

I samsvar med artikkel 19 nr. 4 i rådsdirektiv 96/82/EF plikter
medlemsstatene å utarbeide en rapport hvert tredje år om
gjennomføringen av dette direktivet. Denne rapporten skal
utarbeides på grunnlag av et spørreskjema eller et skjema
utformet av Kommisjonen etter fremgangsmåten fastsatt i
artikkel 6 i direktiv 91/692/EØF. 

Treårsperioden skal omfatte tidsrommet fra og med 2000 til og
med 2002.

Tiltakene planlagt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
komiteen nedsatt ved artikkel 6 i direktiv 91/692/EØF –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Spørreskjemaet som er vedlagt vedtas herved.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal utarbeide en rapport som omfatter
tidsrommet fra og med 2000 til og med 2002 i samsvar med
spørreskjemaet i vedlegget. 

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. april 1999.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. april 1999

om spørreskjemaet i forbindelse med rådsdirektiv 96/82/EF om kontroll med farene for
større ulykker med farlige stoffer(*)

[meddelt under nummer K(1999) 856]

(1999/314/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 120 av 8.5.1999, s. 43, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 10 av 14.1.1997, s. 13.

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



VEDLEGG

Spørreskjema i forbindelse med direktiv 96/82/EF om kontroll med farene for større ulykker med
farlige stoffer (Seveso II)  

Innledende merknader

Formålet med dette spørreskjemaet er å hjelpe medlemsstatene og Kommisjonen med den
informasjonsutveksling som kreves i artikkel 19 i rådsdirektiv 96/82/EF. Medlemsstatene skal i samsvar
med artikkel 19 nr. 4 i nevnte direktiv hvert tredje år framlegge for Kommisjonen en rapport for
virksomhetene nevnt i artikkel 6 og 9.

Medlemsstatene skal sende inn en rapport for hver treårsperiode senest ni måneder etter utløpet av
rapporteringsperioden. Rapporten skal inneholde separate opplysninger for hvert år i rapporterings-
perioden. Rapporten for perioden 1997-1999 skal foreligge innen utgangen av september 2000.

1) Generelle opplysninger

Det samlede antall virksomheter nevnt i artikkel 6 og 9 i direktivet.

2) Sikkerhetsrapporter

a) Det samlede antall virksomheter som har framlagt sikkerhetsrapporter i samsvar med
bestemmelsene i artikkel 9 i direktivet.

b) Det samlede antall virksomheter som har fått sikkerhetsrapportene gjennomgått av
vedkommende myndigheter og konklusjonene oversendt til den driftsansvarlige i samsvar med
kravene i artikkel 9 nr. 4.    

3. Beredskapsplaner

a) Hvor mange virksomheter har interne beredskapsplaner i samsvar med kravene i artikkel 11 nr.
1 bokstav a) i direktivet?

b) Hvor mange driftsansvarlige har oversendt vedkommende myndigheter de nødvendige
opplysninger for å utarbeide en intern beredskapsplan som fastsatt i artikkel 11 nr. 1 bokstav
b) i direktivet? 

c) Hvor mange virksomheter har de utpekte myndigheter utarbeidet eksterne beredskapsplaner for
som nevnt i artikkel 11 nr. 1 bokstav c) i direktivet?

d) I hvor mange tilfeller har vedkommende myndigheter på grunnlag av opplysningene i
sikkerhetsrapporten bestemt at kravet om å utarbeide en ekstern beredskapsplan ikke skal
gjelde, som fastsatt i artikkel 11 nr. 6. 

4) Dominoeffekt 

a) Hvor mange virksomheter eller grupper av virksomheter har blitt identifisert der sannsynlig-
heten og muligheten for eller følgene av en større ulykke kan være forsterket på grunn av deres
beliggenhet og nærhet, som nevnt i artikkel 8 nr. 1 om dominoeffekt i direktivet?

b) I hvor mange tilfeller som nevnt i bokstav a) har relevante opplysninger blitt utvekslet som
fastsatt i artikkel 8 nr. 2 bokstav a) i direktivet? 

c) I hvor mange tilfeller som nevnt i bokstav a) er det blitt fastsatt samarbeid om formidling av
opplysninger rettet mot offentligheten samt oversendelse av opplysninger til vedkommende
myndighet som fastsatt i artikkel 8 nr. 2 bokstav b)?
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5) Arealplanlegging

Hvor mange virksomheter som nevnt i artikkel 6 og 9 har blitt tatt i betraktning i utarbeidingen av en
arealbrukspolitikk som nevnt i artikkel 12 nr. 1?

6) Opplysninger om sikkerhetstiltak

a) Hvor mange virksomheter er det blitt formidlet opplysninger om til offentligheten i samsvar med
artikkel 13 nr. 1?

b) I hvor mange tilfeller har medlemsstatene gjort tilgjengelig tilstrekkelige opplysninger for
andre medlemsstater for å gjøre dem i stand til å utarbeide beredskapsplaner som fastsatt i
artikkel 13 nr. 2?

c) I hvor mange tilfeller har medlemsstatene gitt andre medlemsstater opplysninger om en
virksomhet som ikke utgjør en fare for større ulykker utenfor virksomhetens område i
samsvar med artikkel 13 nr. 3?

d) Hvor mange sikkerhetsrapporter er gjort offentlig tilgjengelige i samsvar med artikkel 13 nr. 4
i direktivet?

7) Driftsforbud 

I hvor mange tilfeller har medlemsstatene i samsvar med artikkel 17 forbudt drift eller idriftsetting
av virksomheter, anlegg eller lagringssteder som omfattes av artikkel 9?

8) Inspeksjon

a) Hvor mange virksomheter som nevnt i artikkel 6 og 9 er blitt inspisert som fastsatt i artikkel 18
nr. 1?

b) Hvor mange virksomheter som nevnt i artikkel 6 og 9 er underlagt: 

– et inspeksjonsprogram basert på systematisk vurdering?

– et inspeksjonsprogram basert på minst én inspeksjon på stedet hver tolvte måned?
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