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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 148 av 15.6.1999, s. 39, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2000 av 28. januar 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 257 av 10.10.1996, s. 26.

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

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september
1996 om integrert forebygging og begrensning av
forurensning(1), særlig artikkel 16 nr. 3,

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:

1) I artikkel 16 nr. 3 i direktiv 96/61/EF er det fastsatt at det
i samsvar med framgangsmåten i artikkel 5 og 6 i direktiv
91/692/EØF skal utarbeides rapporter om gjennom-
føringen av nevnte direktiv og dets virkning sammen-
lignet med andre fellesskapsdokumenter om miljøvern.

2) I artikkel 5 i direktiv 91/692/EØF er det fastsatt at
rapporten skal utarbeides på grunnlag av et spørreskjema
eller et skjema utformet av Kommisjonen med bistand fra
komiteen nevnt i artikkel 6 i direktivet.

3) Den første rapporten skal omfatte tidsrommet fra og med
2000 til og med 2002.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nevnt i artikkel 6 i direktiv 91/692/EØF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Spørreskjemaet som er vedlagt dette vedtak, og som gjelder
direktiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av
forurensning, vedtas herved.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal bruke spørreskjemaet som grunnlag for
utarbeiding av rapportene de skal framlegge for Kommisjonen
i samsvar med artikkel 5 i direktiv 91/692/EØF og artikkel 16
i direktiv 96/61/EF.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 31. mai 1999.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 31. mai 1999

om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning 
av forurensning(*)

[meddelt under nummer K(1999) 1395]

(1999/391/EF)



VEDLEGG

SPØRRESKJEMA TIL GJENNOMFØRINGEN AV DIREKTIV 96/61/EF OM INTEGRERT
FOREBYGGING OG BEGRENSNING AV FORURENSNING (IPPC)

1. Generell beskrivelse

1.1. Hva er de viktigste endringene i nasjonal lovgivning og i godkjenningsordningen som var
nødvendige for å nå det overordnede målet om integrert forebygging og begrensning av
forurensning fra de kategorier av virksomhet som er oppført i vedlegg I til direktivet?

2. Anlegg omfattet av direktivet

2.1. For hvert av de seks områdene i vedlegg I, hvor mange anlegg hører under følgende kategorier:

– alle eksisterende anlegg som definert i artikkel 2 nr. 4 og som var i drift ved utgangen av
rapporteringsperioden,

– eksisterende anlegg der en vesentlig endring er meldt til vedkommende myndighet, og som
det er gitt tillatelse for i løpet av rapporteringsperioden,

– nye anlegg (herunder nye anlegg som ennå ikke er i drift), som det er gitt tillatelse for i
løpet av rapporteringsperioden.

3. Den driftsansvarliges grunnleggende forpliktelser

3.1. Hvilke tiltak er truffet for at vedkommende myndighet kan ha visshet for at anlegget drives i
samsvar med de alminnelige prinsippene beskrevet i artikkel 3?

4. Eksisterende anlegg

4.1. Er det fastsatt at kravene nevnt i artikkel 5 nr. 1 skal få anvendelse for bestemte eksisterende
kategorier av anlegg før utløpet av overgangsperioden omtalt i nevnte nummer?

4.2. Fra hvilken dato vil det bli krevd nye søknader eller tilleggsopplysninger fra eksisterende
anlegg for å sikre at kravene i artikkel 5 nr. 1 er oppfylt ved utgangen av overgangsperioden
omtalt i nevnte nummer?

5. Søknader om tillatelse

5.1. På hvilken måte sikrer nasjonal lovgivning at søknadene om tillatelse inneholder alle
opplysningene som kreves i artikkel 6?

6. Samordning av saksbehandlingen og vilkårene for tillatelse

6.1. Hvilken (hvilke) kompetent(e) myndighet(er) medvirker ved tildeling av tillatelse for IPPC-
anlegg?

6.2. På hvilken måte sikrer nasjonal lovgivning at saksbehandlingen og vilkårene for tillatelse
samordnes fullstendig når flere kompetente myndigheter medvirker? Hvordan fungerer denne
samordningen i praksis?

7. Vilkår for tillatelse

7.1. Vilkårenes fullstendighet

7.1.1. På hvilken måte sikrer nasjonal lovgivning at tillatelsen omfatter alle kravene fastsatt i
artikkel 9? Gi særlig nærmere opplysninger om hvordan hvert av følgende punkter
behandles:

– grenseverdier for utslipp til luft og vann,

– minimering av langtransportert eller grensekryssende forurensning,

– vern av jord og grunnvann,
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– avfallshåndtering,

– krav til overvåking av utslipp,

– tiltak i forbindelse med andre driftsvilkår enn de normale.

7.2. Vilkårene for tillatelsers berettigelse og egnethet

7.2.1. Hvilke lovbestemmelser, framgangsmåter og kriterier benyttes for å fastsette
utslippsgrenseverdiene og de øvrige vilkårene for tillatelse, slik at det oppnås et høyt
vernenivå for miljøet som helhet?

7.2.2. Hva slags veiledning (bindende eller ikke-bindende) finnes i medlemsstatene for å
fastsette hva som er de beste tilgjengelige teknikker?

7.2.3. Hvordan er forholdene beskrevet i vedlegg IV til direktivet tatt i betraktning, i
alminnelighet eller i et bestemt tilfelle, ved fastsettelse av hva som er de beste
tilgjengelige teknikker?

7.2.4. Hvordan er opplysninger som offentliggjøres av Kommisjonen i henhold til artikkel 16
nr. 2 eller av internasjonale organisasjoner tatt i betraktning, i alminnelighet eller i et
bestemt tilfelle, ved fastsettelse av hva som er de beste tilgjengelige teknikker?

7.2.5. Hvilke tiltak er truffet for å sikre at utslippsgrenseverdiene og de tilsvarende parametere
og tekniske tiltak som er nevnt i artikkel 9 nr. 3, bygger på de beste tilgjengelige teknikker
uten at bruk av en særskilt teknikk eller teknologi påbys, og idet det tas hensyn til det
aktuelle anleggs tekniske kjennetegn, geografiske beliggenhet og lokale miljøforhold?

7.2.6. Hva slags veiledning (bindende eller ikke-bindende) finnes i medlemsstatene for de
krav til utslippsovervåking som skal tas med i tillatelsen?

7.3 Tilgjengelige representative opplysninger

7.3.1. Vennligst legg fram tilgjengelige representative opplysninger om grenseverdiene
fastsatt for hver bestemt kategori av virksomhet i samsvar med vedlegg I, og eventuelt
de beste tilgjengelige teknikker som disse opplysningene bygger på. Beskriv hvordan
opplysningene er valgt og innhentet.

Kommisjonen kan, både før og under rapporteringsperioden, gi veiledning i å svare på
dette spørsmålet for visse sektorer, særlig på grunnlag av opplysninger offentliggjort i
henhold til artikkel 16 nr. 2. I mangel av slik veiledning kan opplysningene for
eksempel gis i form av grenseverdiintervaller.

7.3.2. Hvilke typer andre vilkår for tillatelse enn utslippsgrenseverdier er fastsatt? Nevn
særlig eksempler på:

– tilsvarende parametere og tekniske tiltak som supplerer utslippsgrenseverdiene
fastsatt i tillatelsen,

– tilsvarende parametere og tekniske tiltak som erstatter utslippsgrenseverdier,

– vilkår som gjelder vern av jord og grunnvann, avfallshåndtering, krav til over-
våking av utslipp og tiltak i forbindelse med andre driftsvilkår enn de normale.

8. Generelle bindende bestemmelser

8.1. Inneholder nasjonal lovgivning mulighet til å fastsette særlige krav for bestemte kategorier av anlegg
i generelle bindende bestemmelser i stedet for å ta dem med i vilkårene for individuelle tillatelser?

8.2. For hvilke kategorier av anlegg er det utarbeidet generelle bindende bestemmelser? Hvilken
form har disse bestemmelsene?

9. Standarder for miljøkvalitet

9.1. I hvilken grad dekker nasjonal lovgivning behovet for tilleggstiltak dersom de beste
tilgjengelige teknikker ikke er tilstrekkelige for å overholde standardene for miljøkvalitet
fastsatt i Fellesskapets regelverk eller definert i henhold til dette?
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9.2. Har det oppstått slike tilfeller? Hvis ja, hvilken type tilleggstiltak er truffet?

10. Utviklingen innen de beste tilgjengelige teknikker

10.1. Hvilke skritt er tatt for å sikre at vedkommende myndighet holder seg orientert eller
informeres om utviklingen innen de beste tilgjengelige teknikker?

11. Endringer av anlegg

11.1. Hvilke lovbestemmelser og framgangsmåter og hva slags praksis er fastsatt for den
driftsansvarliges endringer av anlegg?

11.2. Hvordan avgjør vedkommende myndighet at en driftsendring kan få følger for miljøet
[artikkel 2 nr. 10 bokstav a)], og/eller at en slik endring kan ha betydelig negativ innvirkning
på mennesker eller miljø [artikkel 2 nr. 10 bokstav b)]?

12. Revurdering, ajourføring og overholdelse av vilkårene for tillatelse

12.1. Hvilke lovbestemmelser og framgangsmåter og hva slags praksis er fastsatt for
vedkommende myndighets revurdering og ajourføring av vilkårene for tillatelse?

12.2. Er revurderingens hyppighet og en eventuell ajourføring av tillatelsene nedfelt i nasjonal
lovgivning, eller bestemmes dette på annen måte?

12.3. Hvordan avgjør vedkommende myndighet om kriteriene fastsatt i artikkel 13 nr. 2 er oppfylt?

13. Overholdelse av vilkårene for tillatelse

13.1. Gi en generell beskrivelse av lovbestemmelser, framgangsmåter og praksis som gjør det
mulig å sikre at vilkårene for tillatelse overholdes.

13.2. Hvilke lovbestemmelser og framgangsmåter og hva slags praksis gjør det mulig å sikre at den
driftsansvarlige regelmessig underretter myndighetene om resultatene av overvåking av utslipp
og straks underretter dem om hendelser eller ulykker som påvirker miljøet i betydelig grad?

13.3. Gir nasjonal lovgivning vedkommende myndighet rett og/eller plikt til å foreta kontroll på
stedet?

13.4. Hvilke framgangsmåter og hvilken risiko er knyttet til vedkommende myndighets regel-
messige kontroll på stedet? Dersom vedkommende myndighet ikke foretar regelmessige
kontroller på stedet, hvordan kontrollerer den opplysningene som framlegges av den drifts-
ansvarlige?

13.5. Hvilke sanksjoner eller andre tiltak er det mulig å anvende dersom vilkårene for tillatelse
ikke overholdes? Ble det anvendt slike sanksjoner eller andre tiltak i rapporteringsperioden?

14. Allmennhetens innsyn og deltaking 

14.1. På hvilken måte sikrer nasjonal lovgivning allmennheten innsyn og deltaking i
saksbehandlingen?

14.2. Hvordan blir opplysninger om søknader om tillatelse, vedtak og resultater av overvåking av
utslipp gjort tilgjengelige for allmennheten?

14.3. Hvilke tiltak er truffet for å sikre at allmennheten er kjent med sin rett til å uttale seg om
dokumentene nevnt i artikkel 15 nr. 1?

14.4. Hvor lang tid har allmennheten til å uttale seg om søknader om tillatelse før vedkommende
myndighet gjør sitt vedtak?

14.5. På hvilken måte tar myndighetene hensyn til allmennhetens uttalelser når de gjør sitt vedtak?

14.6. Under hvilke omstendigheter kan allmennheten gjøre en tillatelse gjenstand for klage til en
myndighet eller domstol?

14.7. Hvilken innflytelse har begrensningene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 og 3 i direktiv 90/313/EØF
hatt på innsyn og allmennhetens deltaking i saksbehandlingen?
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15. Samarbeid over landegrensene

15.1. Inneholder nasjonal lovgivning bestemmelser om utveksling av opplysninger og samarbeid
over landegrensene, eller overlates dette til bilaterale eller multilaterale avtaler mellom
medlemsstatene eller til administrativ praksis?

15.2. Hvordan avgjøres det i praksis om driften av et anlegg vil kunne få betydelig, negativ
innvirkning på miljøet i en annen medlemsstat?

15.3. På hvilken måte er allmennheten i den medlemsstat som kan bli berørt, gjennom nasjonal
lovgivning og/eller praksis sikret tilfredsstillende muligheter til innsyn og deltaking i
saksbehandlingen? Ledsages deltakingen av klagerett?

15.4. Hvor mange ganger oppstod det slike tilfeller i rapporteringsperioden?

16. Forhold til andre fellesskapsdokumenter

16.1. Hvordan bedømmer medlemsstatene direktivets effektivitet, særlig sammenlignet med andre
fellesskapsdokumenter om miljøvern?

16.2. Hvilke tiltak er truffet for å sikre at gjennomføringen av direktivet samordnes med
gjennomføringen av andre fellesskapsdokumenter om miljøvern?
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