2.5.2002

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 23/441

2002/EØS/23/36

KOMMISJONSVEDTAK
av 17. november 2000

om et spørreskjema til medlemsstatenes rapporter om gjennomføring av direktiv 1999/31/EF om deponering av avfall(*)
[meddelt under nummer K(2000) 3318]
(2000/738/EF)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999
om deponering av avfall(1), særlig artikkel 15, og

4)

Tiltakene fastsatt 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 i vedlegget vedtas.

ut fra følgende betraktninger:
Artikkel 2
1)

2)

3)

I henhold til artikkel 15 i direktiv 1999/31/EF skal
medlemsstatene oversende Kommisjonen en rapport om
gjennomføringen av direktivet.
Rapporten skal utarbeides på grunnlag av et spørreskjema
eller et mønster utformet av Kommisjonen etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 i rådsdirektiv
91/692/EØF(2).
Den første rapporten skal omfatte tidsrommet fra
16. juli 2001 til 2003.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 298 av 25.11.2000, s. 24, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2001 av 28. september 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 60 av 6.12.2001, s. 35.
1
( ) EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1.
(2) EFT L 377 av 23.12.1991, s. 48.

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. november 2000.

For Kommisjonen
Margot WALLSTRÖM
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
SPØRRESKJEMA
til medlemsstatenes rapporter om innarbeiding og gjennomføring av direktiv 99/31/EF om
deponering av avfall
Det er ikke nødvendig å gjenta opplysninger som allerede er gitt, men vennligst angi hvor og når
opplysningene ble gitt.
I. Innarbeiding i nasjonal lovgivning
1.

Hvilke gjeldende lover og forskrifter innarbeider direktivet i nasjonal lovgivning? Også medlemsstater der
regionale myndigheter har ansvar for å utarbeide bestemmelser om avfallsdeponering skal oppgi disse
bestemmelsene. Vennligst angi nøyaktig hvor hver enkelt bestemmelse i direktivet er innarbeidet i nasjonal
lovgivning.

2.

Gi alminnelige opplysninger om bruken av oppsamlet gass fra fyllplasser for å produsere energi, herunder tiltak
som omfatter oppsamling, behandling og bruk av gass fra fyllplasser for å redusere til et minimum skaden på eller
forringelsen av miljøet samt faren for menneskers helse.

3.

Gi en alminnelig beskrivelse av tiltakene som er iverksatt for å redusere til et minimum ulempene og farene nevnt
i vedlegg I nr. 5.

4.

Er det utarbeidet lister over eller kriterier for hvilke avfallstyper som mottas eller avvises i hver fyllplasskategori?
Dersom ja, er disse listene eller kriteriene samt opplysninger om grenseverdier og analysemetoder sendt til
Kommisjonen?

5.

Opplys hvilken metode som er benyttet for innsamling av meteorologiske data som beskrevet i vedlegg III nr. 2.

6.

Gi en kort beskrivelse av det alminnelige systemet for overvåking av sigevann, overflatevann, mulige gassutslipp
og atmosfærisk trykk som beskrevet i vedlegg III nr. 3.

7.

Gi alminnelige opplysninger om fyllplasser der det ikke anses for nødvendig å måle volumet og sammensetningen
av overflatevann som beskrevet i vedlegg II nr. 3.

II. Gjennomføring av direktivet
1.

Har medlemsstaten gjort bruk av muligheten nevnt i artikkel 3 nr. 3 (ikke-farlig avfall bortsett fra inert avfall som
stammer fra leting etter og utvinning, behandling og lagring av mineralressurser samt fra drift av steinbrudd)?
Dersom ja, gi en nærmere beskrivelse av unntakene.

2.

Har medlemsstaten gjort bruk av muligheten nevnt i artikkel 3 nr. 4 (øyer og isolerte bosettinger)?
Dersom ja, gi en nærmere beskrivelse av unntakene, herunder opplysninger om mengder og om mulig hvilke typer
avfall som deponeres i slike anlegg.

3.

Har medlemsstaten gjort bruk av muligheten nevnt i artikkel 3 nr. 5 (lagring under jorden)?
Dersom ja, gi en nærmere beskrivelse av lagringsanleggene og unntakene samt opplysninger om mengder og om
mulig hvilke typer avfall som deponeres i slike anlegg.

4.

a) Er det utarbeidet en nasjonal strategi som beskrevet i artikkel 5 nr. 1 for reduksjon av biologisk nedbrytbart
avfall som deponeres på fyllplasser, og er strategien meddelt Kommisjonen?
Dersom nei, angi hvorfor.
b) Angi hvilke typer avfall som på nasjonalt plan klassifiseres som biologisk nedbrytbart avfall og hvilke typer
avfall som klassifiseres som biologisk nedbrytbart kommunalt avfall. c) Beskriv hvilke erfaringer som er gjort
med den praktiske gjennomføringen av strategien.
d) Oppgi mengden av biologisk nedbrytbart kommunalt avfall (i tonn, om mulig etter avfallsstrømmer) som er
produsert i 1995 (eventuelt siste år før 1995 som det foreligger standardiserte Eurostat-data for).
e) Oppgi mengden av biologisk nedbrytbart kommunalt avfall og annet biologisk nedbrytbart avfall (begge i
tonn, om mulig etter avfallsstrømmer) som er deponert på fyllplasser hvert år i rapporteringsperioden.
f)

Hvilke tilpasninger av strategien overveies?
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5.
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Angi antall eksisterende fyllplasser:
Fyllplassfor
farlig avfall

Fyllplassfor
ikke-farlig avfall

Fyllplass for
inert avfall

Annet*

Totalt antall eksisterende
fyllplasser
Antall av disse fyllplassene
som er i samsvar med
direktivet
Antall fyllplasser som er
avsluttet (ingen deponering
lenger) etter 16. juli 2001
Antall fyllplasser som er
utstyrt på nytt
Gjenværende kapasitet (tonn)
*

Om nødvendig, inntil slutten av overgangsperioden: Oppgi typen fyllplass.

6.

Hvilke tiltak er truffet for å sikre at bestemmelsene i artikkel 10 om kostnader ved deponering av avfall oppfylles?

7.

Gi en alminnelig beskrivelse av tiltakene som er truffet i samsvar med artikkel 13 for å unngå skadevirkninger på
miljøet etter at fyllplasser er avsluttet.

8.

Gi en kort beskrivelse av framgangsmåten for planlegging av fyllplasser med hensyn til vedlegg I nr. 1 (plassering
av fyllplassen).

9.

Gi en alminnelig beskrivelse av hvilke tekniske tiltak som er truffet for å sikre at kravene i vedlegg I nr. 2
(vannkontroll og sigevannshåndtering) oppfylles.

10. Er det fastsatt alminnelige eller særlige krav til fyllplasser for inert avfall som beskrevet i vedlegg I?
11. Er det blitt lempet på kravene fastsatt i vedlegg I nr. 3.2 og 3.3 for bestemte fyllplasser? Dersom ja, gi alminnelige
opplysninger om de aktuelle fyllplassene.

————

