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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSREKOMMANDASJON

av 4. april 2001

om fastsettelse av minstekrav til miljøinspeksjoner i medlemsstatene(*)

(2001/331/EF)

2003/EØS/23/77

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(1),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 8. januar 2001, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Resolusjonen vedtatt 1. februar 1993 av Rådet og 
representantene for medlemsstatenes regjeringer, 
forsamlet i Rådet, om et handlingsprogram i Fellesskapet 
på området miljø og bærekraftig utvikling(4) og 
europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 2179/98/EF(5) 
om revisjon av programmet, understreker hvor viktig det 
er å gjennomføre fellesskapsretten på miljøområdet på 
grunnlag av prinsippet om delt ansvar.

2) I kommisjonsmelding til Rådet for Den europeiske 
union og Europaparlamentet av 5. november 1996 om 
gjennomføring av fellesskapsretten på miljøområdet, 
særlig nr. 29, foreslås innføring av retningslinjer 
på fellesskapsplan for å bistå medlemsstatene i 

gjennomføringen av inspeksjonen og på denne måten 
minske de store ulikhetene som i dag er til stede mellom 
de enkelte medlemsstatenes inspeksjonsordninger.

3) I sin resolusjon av 7. oktober 1997 om utarbeiding, 
gjennomføring og håndheving av fellesskapsretten på 
miljøområdet(6) oppfordret Rådet Kommisjonen til å 
framlegge et forslag med sikte på videre behandling i 
Rådet, særlig på grunnlag av arbeidet i Den europeiske 
unions nettverk for gjennomføring og håndheving 
av miljøretten (IMPEL), om minstekrav og/eller 
retningslinjer for inspeksjon på medlemsstatsplan, og 
om hvordan medlemsstatene eventuelt kan overvåke den 
praktiske anvendelsen, for å sikre en ensartet praktisk 
anvendelse og håndheving av miljøretten. Kommisjonen 
har i sitt forslag tatt hensyn til det dokument som IMPEL 
framla i november 1997 om minstekrav til inspeksjoner.

4) I sin resolusjon av 14. mai 1997 om kommisjonsmeldingen 
bad Europaparlamentet om at det ble utarbeidet et 
fellesskapsregelverk for miljøinspeksjon, og Den 
økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen 
avgav positive uttalelser om kommisjonsmeldingen og 
understreket betydningen av miljøinspeksjoner.

5) Det finnes allerede ulike ordninger og ulik praksis for 
inspeksjon i medlemsstatene som ikke bør erstattes 
med en inspeksjonsordning på fellesskapsplan, noe 
som framgår av rådsresolusjonen av 7. oktober 
1997, og medlemsstatene bør fortsatt ha ansvaret for 
miljøinspeksjon.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 118 av 27.4.2001, s. 41, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 91/2002 av 25. juni 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 48.

(1)    EFT C 169 av 16.6.1999, s. 12. 
(2)    EFT C 374 av 23.12.1999, s. 48. 
(3)    Europaparlamentsuttalelse av 16. september 1999 (EFT C 54 av 25.2.2000 

s. 92), Rådets felles holdning av 30. mars 2000 (EFT C 137 av 16.5.2000, 
s, 1) og europaparlamentsbeslutning av 6. juli 2000 (ennå ikke offentliggjort 
i EFT). Europaparlamentsbeslutning av 1. februar 2001 og rådsbeslutning 
av 26. februar 2001.

(4)    EFT C 138 av 17.5.1993, s. 1.
(5)    EFT L 275 av 10.10.1998, s. 1. (6)    EFT C 321 av 22.10.1997, s. 1.
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6) Det europeiske miljøvernbyrå kan gi medlemsstatene råd 
om utforming, opprettelse og utvidelse av ordninger for 
kontroll med at miljøbestemmelsene overholdes, og bistå 
Kommisjonen og medlemsstatene med kontrollen ved å 
hjelpe dem med å samordne rapporteringen.

7) Inspeksjonsordninger og effektive inspeksjoner kan 
avverge miljøovertredelser, ettersom myndighetene får 
mulighet til å identifisere overtredelsene og håndheve 
miljøregelverket ved sanksjoner eller på annen måte. 
Inspeksjonene utgjør derfor en helt nødvendig del av 
regelverksprosessen og er et effektivt verktøy som kan 
bidra til at Fellesskapets miljøregelverk gjennomføres og 
håndheves på en mer enhetlig måte på hele Fellesskapets 
territorium samt til å unngå konkurransevridning.

8) Det er for tiden store forskjeller mellom medlemsstatenes 
inspeksjonsordninger og inspeksjonsmetoder, ikke bare 
når det gjelder mulighetene for å utføre inspeksjoner, 
men også inspeksjonenes omfang og innhold; i 
noen få medlemsstater foretas det overhodet ingen 
inspeksjon, og dette er en situasjon som ikke kan 
anses som tilfredsstillende med tanke på at målet er en 
effektiv og mer konsekvent gjennomføring, praktisk 
anvendelse og håndheving av Fellesskapets regelverk på 
miljøvernområdet.

9) I denne fasen må det derfor gis retningslinjer i form 
av minstekrav, som skal utgjøre et felles grunnlag for 
hvordan miljøinspeksjon skal utføres i medlemsstatene.

10) Fellesskapets miljøregelverk pålegger medlemsstatene 
å stille krav i forbindelse med visse utslipp eller 
former for virksomhet. Minstekrav til tilrettelegging 
og gjennomføring av inspeksjoner bør overholdes i 
medlemsstatene, i første omgang av alle industrianlegg 
og andre foretak og anlegg som i henhold til 
fellesskapsretten skal ha godkjenning, tillatelse eller 
konsesjon for kunne å foreta utslipp til luft- og/eller vann 
og/eller avfallsdisponering eller -gjenvinning.

11) Under inspeksjonene bør det tas hensyn til 
ansvarsdelingen mellom godkjenningsmyndighet og 
inspeksjonsmyndighet i medlemsstatene.

12) For at inspeksjonsordningen skal bli effektiv, bør 
medlemsstatene sørge for at miljøinspeksjonen 
planlegges på forhånd.

13) Anleggsbesøk utgjør en viktig del av miljøinspeksjonen.

14) Opplysninger og dokumentasjon framlagt av 
driftsansvarlige i industrien som er registrert i henhold til 
fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon, 
kan bli en nyttig informasjonskilde i forbindelse med 
miljøinspeksjoner.

15) For å kunne trekke konklusjoner av anleggsbesøkene bør 
det jevnlig utarbeides rapporter.

16) Rapportering om inspeksjonene og allmennhetens 
adgang til opplysninger om dem er viktige midler til å 
sikre at borgerne, ikke-statlige organisasjoner og andre 
berørte parter gjennom innsyn trekkes inn i arbeidet 
med å gjennomføre Fellesskapets miljøregelverk. 
Adgangen til slike opplysninger bør være i samsvar 
med bestemmelsene i rådsdirektiv 90/313/EØF av 
7. juni 1990 om fri adgang til miljøinformasjon(1).

17) Medlemsstatene bør bistå hverandre med å administrere 
anvendelsen av denne rekommandasjon. Dersom 
medlemsstatene, i samarbeid med IMPEL, innfører en 
ordning der medlemsstatene rapporterer og gir råd om 
inspeksjonsmyndigheter og inspeksjonsrutiner, kan det 
bidra til å fremme beste praksis i hele Fellesskapet.

18) Medlemsstatene bør gi Rådet og Kommisjonen en 
rapport om sine erfaringer med anvendelsen av denne 
rekommandasjon, og Kommisjonen bør jevnlig underrette 
Europaparlamentet.

19) Kommisjonen bør gjennomgå rekommandasjonens 
anvendelse og virkning og rapportere om dette til 
Europaparlamentet og Rådet så snart som mulig etter at 
den har mottatt medlemsstatenes rapporter.

20) IMPEL og medlemsstatene bør oppmuntres til, i samarbeid 
med Kommisjonen, å arbeide videre med spørsmålet 
om beste praksis med hensyn til miljøinspektørenes 
kvalifikasjoner og opplæring.

21) I samsvar med nærhetsprinsippet og forholdsmessighe
tsprinsippet i traktatens artikkel 5, og på bakgrunn av 
ulikhetene i medlemsstatenes inspeksjonsordninger og 
inspeksjonsmetoder, kan målene for det foreslåtte tiltaket 
best nås gjennom veiledning på fellesskapsplan.

22) På bakgrunn av de erfaringer som gjøres i forbindelse 
med anvendelsen av rekommandasjonen, og idet det tas 
hensyn til det videre arbeidet i IMPEL samt resultatene 
av de ordninger som innføres i henhold til denne 
rekommandasjon, bør Kommisjonen etter å ha mottatt 
medlemsstatenes rapporter overveie å videreutvikle 
minstekravene med hensyn til virkeområde og innhold, 
og framlegge ytterligere forslag som eventuelt vil kunne 
omfatte et forslag til direktiv —

(1)    EFT L 158 av 23.6.1990, s. 56.
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UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

I

Mål

Miljøinspeksjonene i medlemsstatene bør utføres i samsvar 
med de minstekrav som skal gjelde for tilrettelegging, 
gjennomføring, oppfølging og offentliggjøring av resultatene, 
noe som vil gjøre det lettere å overholde Fellesskapets 
miljøregelverk og bidra til en mer konsekvent gjennomføring 
og håndheving i alle medlemsstater.

II

Virkeområde og definisjoner

1. a) Denne rekommandasjon får anvendelse på 
miljøinspeksjon av alle industrianlegg og andre 
foretak og anlegg som i henhold til fellesskapsretten 
skal ha godkjenning, tillatelse eller konsesjon for 
kunne å foreta utslipp til luft- og/eller vann og/eller 
avfallsdisponering eller -gjenvinning, uten at dette 
berører særlige bestemmelser om inspeksjon i 
gjeldende fellesskapsregelverk.

 b) I denne rekommandasjon er alle industrianlegg og 
andre foretak og anlegg som nevnt i bokstav a) 
«regulerte anlegg».

2. I denne rekommandasjon er «miljøinspeksjon» en 
virksomhet som, alt etter som, innebærer:

a) å kontrollere og oppmuntre til at regulerte anlegg oppfyller 
relevante miljøkrav i Fellesskapets regelverk, slik de er 
innarbeidet i nasjonal lovgivning eller anvendt i nasjonal 
rettsorden (heretter kalt «krav i henhold til Fellesskapets 
regelverk»),

b) å overvåke regulerte anleggs miljøvirkninger for å avgjøre 
om det er behov for ytterligere inspeksjon eller håndheving 
(herunder utstedelse, endring eller tilbakekalling av en 
godkjenning, tillatelse eller konsesjon) for å sikre at krav i 
henhold til Fellesskapets regelverk er oppfylt,

c) å utføre oppgaver for de formål som er nevnt ovenfor, 
herunder:

–  anleggsbesøk,

–  overvåking av hvordan miljøkvalitetsstandarder 
oppfylles,

–  gjennomgåelse av miljørevisjonsrapporter og 
miljøredegjørelser,

–  gjennomgåelse og kontroll av egenkontroll gjennomført 
av eller på vegne av driftsansvarlige ved regulerte 
anlegg,

–  vurdering av den virksomhet som finner sted på det 
regulerte anlegget,

–  kontroll av lokaler og relevant utstyr (herunder om det 
er tilstrekkelig vedlikeholdt), og med om anlegget har 
tilfredsstillende miljøstyring,

–  kontroll av relevante opptegnelser som føres av 
driftsansvarlig ved det regulerte anlegget.

3. Miljøinspeksjoner, herunder anleggsbesøk, kan være:

a) rutinemessig inspeksjon, dvs. som ledd i et planlagt 
inspeksjonsprogram, eller

b) ikke-rutinemessig inspeksjon, dvs. etter en klage, i 
forbindelse med at en godkjenning, tillatelse eller konsesjon 
utstedes, fornyes eller endres, eller ved undersøkelse av 
ulykker, hendelser og overtredelser.

4. a) Miljøinspeksjoner kan utføres av en offentlig 
myndighet, enten på nasjonalt, regionalt eller lokalt 
plan, som opprettes eller utpekes av medlemsstaten, 
og som har ansvar for de spørsmål som omfattes av 
denne rekommandasjon.

 b) De organer som er nevnt i bokstav a) kan, i samsvar med 
nasjonal lovgivning, delegere oppgavene omhandlet 
i denne rekommandasjon til en offentligrettslig eller 
privatrettslig juridisk person som utfører dem under 
deres myndighet og overvåking, forutsatt at denne 
juridiske person ikke har noen personlig interesse av 
inspeksjonsresultatene.

 c) De organer som er nevnt i bokstav a) og b), defineres 
som «inspeksjonsmyndigheter».

5. I denne rekommandasjon er en «driftsansvarlig for et 
regulert anlegg» en fysisk eller juridisk person som driver 
eller kontrollerer det regulerte anlegget eller, dersom det er 
bestemmelser om dette i nasjonal lovgivning, den som har fått 
avgjørende økonomiske fullmakter over den tekniske driften 
av det regulerte anlegget.

III

Tilrettelegging og gjennomføring av miljøinspeksjoner

1. Medlemsstatene bør sørge for at miljøinspeksjonene tar 
sikte på å oppnå et høyt miljøvernnivå, og bør for dette formål 
treffe nødvendige tiltak for å sikre at miljøinspeksjoner av 
regulerte anlegg blir tilrettelagt og gjennomført i samsvar med 
avsnitt IV-VIII i denne rekommandasjon.

2. Medlemsstatene bør bistå hverandre administrativt med 
å gjennomføre retningslinjene i denne rekommandasjon ved å 
utveksle relevante opplysninger og eventuelt stille inspektører 
til rådighet for andre medlemsstater.

3. For å hindre ulovlig virksomhet på miljøområdet på 
tvers av landegrensene bør medlemsstatene i samarbeid med 
IMPEL oppmuntre til samordning av inspeksjon av anlegg 
og virksomhet som kan ha betydelige virkninger på tvers av 
landegrensene.



Nr. 23/444 8.5.2003EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

4. For å fremme beste praksis i hele Fellesskapet kan 
medlemsstatene, i samarbeid med IMPEL, overveie å 
innføre en ordning der medlemsstatene rapporterer og gir 
råd om inspeksjonsmyndigheter og inspeksjonsrutiner i 
medlemsstatene, samtidig som det tas behørig hensyn til de 
forskjellige ordninger og sammenhenger som de fungerer 
innenfor, og gi de berørte medlemsstater rapport om 
resultatene.

IV

Miljøinspeksjonsplaner

1. Medlemsstatene bør sørge for at miljøinspeksjoner 
planlegges på forhånd, ved at de til enhver tid har en eller 
flere inspeksjonsplaner for hele medlemsstatens territorium 
og alle regulerte anlegg. Slike planer bør være tilgjengelige 
for allmennheten i samsvar med bestemmelsene i direktiv 
90/313/EØF.

2. Planene kan utarbeides på nasjonalt, regionalt eller lokalt 
plan, men medlemsstatene bør sørge for at planen eller planene 
gjelder for alle miljøinspeksjoner av regulerte anlegg på deres 
territorium, og at myndighetene nevnt i avsnitt II nr. 4 utpekes 
til å utføre inspeksjonene.

3. Miljøinspeksjonsplaner bør utarbeides på grunnlag av:

a) de krav i henhold til Fellesskapets regelverk som skal 
oppfylles,

b) et register over regulerte anlegg på området som omfattes 
av planen,

c) en generell vurdering av større miljøproblemer på området 
som omfattes av planen, og et generelt anslag over i 
hvilken grad de regulerte anleggene oppfyller kravene i 
henhold til Fellesskapets regelverk,

d) eventuelle data om og fra tidligere inspeksjoner.

4. Miljøinspeksjonsplaner bør:

a) være tilpasset den inspeksjon som utføres av vedkommende 
myndigheter, og ta hensyn til de berørte regulerte anlegg 
og de risikoer og miljøvirkninger som følger av utslipp fra 
disse anleggene,

b) ta hensyn til relevante tilgjengelige opplysninger om 
bestemte anlegg eller typer av regulerte anlegg, som 
rapporter som driftsansvarlige ved de regulerte anleggene 
har framlagt for myndighetene, data fra egenkontroll, 
miljørevisjonsrapporter og miljøredegjørelser, særlig 
fra regulerte anlegg som er registrert i henhold til 
fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon 
(EMAS), resultater av tidligere inspeksjoner og rapporter 
om overvåking av miljøkvaliteten.

5. Hver miljøinspeksjonsplan bør som et minimum:

a) inneholde en definisjon av det geografiske område som 
omfattes av planen, og som kan være hele eller deler av en 
medlemsstats territorium,

b) gjelde for et bestemt tidsrom, for eksempel ett år,

c) inneholde særlige bestemmelser om revisjon,

d) angi hvilke anlegg eller typer av regulerte anlegg som 
omfattes av planen,

e) fastsette programmer for rutinemessig miljøinspeksjon der 
det tas hensyn til miljørisikoer; i programmene bør det 
angis hvor ofte det skal gjennomføres anleggsbesøk for 
ulike typer av regulerte anlegg eller for bestemte regulerte 
anlegg, når det er hensiktsmessig,

f) inneholde bestemmelser og beskrive framgangsmåter 
for ikke-rutinemessige miljøinspeksjoner, f.eks. etter en 
klage, en ulykke, en hendelse eller en overtredelse og for å 
utstede en tillatelse,

g) sørge for samordning mellom de forskjellige 
inspeksjonsmyndighetene når det er relevant.

V

Anleggsbesøk

1. Medlemsstatene bør sørge for at følgende kriterier 
overholdes ved alle anleggsbesøk:

a) det kontrolleres på egnet måte om de krav i henhold til 
Fellesskapets regelverk som er relevante for den aktuelle 
inspeksjonen, er oppfylt,

b) dersom anleggsbesøk foretas av flere miljøinspeksjonsmyn
digheter, skal de utveksle opplysninger om sin virksomhet 
og i den grad det er mulig å samordne anleggsbesøk og 
annet inspeksjonsarbeid,

c) resultatene av anleggsbesøkene skal inngå i rapporter 
utarbeidet i samsvar med avsnitt VI, og etter behov 
utveksles mellom de berørte inspeksjonsmyndigheter, 
håndhevingsmyndigheter og andre berørte myndigheter på 
nasjonalt, regionalt eller lokalt plan,

d) inspektører og andre tjenestemenn med myndighet til 
å foreta anleggsbesøk skal ha rett til å besøke anlegg 
og til å få tilgang til opplysninger for å kunne utføre 
miljøinspeksjon.

2. Medlemsstatene bør sørge for at inspeksjonsmyndighetene 
foretar jevnlige anleggsbesøk som ledd i sine rutinemessige 
miljøinspeksjoner, og at følgende tilleggskriterier gjelder ved 
slike anleggsbesøk:

a) hele spekteret av relevante miljøvirkninger undersøkes i 
samsvar med gjeldende krav i henhold til Fellesskapets 
regelverk, miljøinspeksjonsprogrammene og inspeksjons-
organenes bestemmelser om organiseringen,

b) slike anleggsbesøk bør ta sikte på å fremme og øke de 
driftsansvarliges kjennskap til og forståelse av relevante 
krav i henhold til Fellesskapets regelverk, miljøets 
sårbarhet og hvilke miljøvirkninger virksomheten deres 
har,
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c) det skal tas hensyn til hvilke miljørisikoer og 
miljøvirkninger som er knyttet til det regulerte anlegget, 
for å kunne vurdere virkningen av gjeldende krav til 
godkjenning, tillatelse eller konsesjon og avgjøre om det 
er nødvendig å forbedre eller endre disse kravene.

3. Medlemsstatene bør også sørge for at det foretas ikke-
rutinemessige anleggsbesøk i følgende tilfeller:

a) i forbindelse med at vedkommende inspeksjonsmyndigheter 
undersøker alvorlige miljøklager, så raskt som mulig etter 
at myndighetene har mottatt klagen,

b) i forbindelse med undersøkelser etter alvorlige 
miljøulykker, hendelser og overtredelser, så raskt som 
mulig etter at vedkommende inspeksjonsmyndigheter har 
fått kjennskap til dette,

c) når det er hensiktsmessig, som ledd i en avgjørelse 
om hvorvidt og på hvilke vilkår det skal gis en første 
godkjenning, tillatelse eller konsesjon til en prosess eller 
virksomhet på et regulert anlegg eller på et foreslått 
anleggsområde, eller det skal sikres at kravene til 
godkjenning, tillatelse eller konsesjon er oppfylt etter 
utstedelsen og før virksomheten tar til,

d) når det er hensiktsmessig, før ny utstedelse, fornyelse eller 
endring av godkjenninger, tillatelser eller konsesjoner.

VI

Rapporter og konklusjoner etter anleggsbesøk

1. Medlemsstatene bør sørge for at inspeksjonsmyndighetene 
etter hvert anleggsbesøk bearbeider eller lagrer data og 
resultater fra inspeksjonen, elektronisk og i identifiserbar form, 
med en redegjørelse om hvorvidt kravene etter Fellesskapets 
regelverk er oppfylt, en vurdering av dette og en konklusjon 
om hvorvidt det skal treffes ytterligere tiltak, som for eksempel 
håndhevingstiltak, herunder sanksjoner, utstedelse av en ny 
eller revidert godkjenning, tillatelse eller konsesjon, eller 
oppfølgingstiltak, herunder flere anleggsbesøk. Rapportene 
bør ferdigstilles så raskt som mulig.

2. Medlemsstatene bør sørge for at rapportene foreligger 
skriftlig og oppbevares i en lett tilgjengelig database. De 
fullstendige rapportene, og når det ikke er mulig, konklusjonene 
av disse rapportene, skal oversendes den driftsansvarlige 
for det aktuelle regulerte anlegget og gjøres tilgjengelig for 
allmennheten i samsvar med direktiv 90/313/EØF. Rapportene 
skal være offentlig tilgjengelige senest to måneder etter at 
inspeksjonen har funnet sted.

VII

Undersøkelser av alvorlige ulykker, hendelser og 
overtredelser

Medlemsstatene bør sørge for at vedkommende 
inspeksjonsmyndigheter undersøker alvorlige ulykker, 
hendelser og overtredelser av Fellesskapets regelverk, uansett 

om myndighetene får kjennskap til dette gjennom en klage 
eller på annen måte, for

a) å klarlegge årsakene til hendelsen og dens miljøvirkninger 
og eventuelt ansvar og mulig erstatningsansvar for 
hendelsen og dens følger, samt oversende konklusjonene 
til håndhevingsmyndigheten dersom den ikke er den 
samme som inspeksjonsmyndigheten,

b) å dempe og om mulig bøte på miljøvirkningene etter 
hendelsen ved å bestemme hvilke egnede tiltak den eller 
de driftsansvarlige og myndighetene skal treffe,

c) å avgjøre hvilke tiltak som skal treffes for å hindre flere 
ulykker, hendelser og overtredelser,

d) eventuelt å gjøre det mulig å gå videre med 
håndhevingstiltak eller sanksjoner,

e) å sørge for at den driftsansvarlige treffer egnede 
oppfølgingstiltak.

VIII

Rapportering om miljøinspeksjon generelt

1. Medlemsstatene bør to år etter at denne rekommandasjon 
er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende, gi 
Kommisjonen en rapport om sine erfaringer med anvendelsen 
av rekommandasjonen, i den utstrekning det er mulig ved 
hjelp av tilgjengelige opplysninger fra regionale og lokale 
inspeksjonsmyndigheter.

2. Rapportene bør være tilgjengelige for allmennheten og 
bør særlig inneholde følgende opplysninger:

a) data om personalet og andre ressurser som 
inspeksjonsmyndighetene har til rådighet,

b) en detaljert beskrivelse av inspeksjonsmyndighetens rolle 
og arbeid i forbindelse med utarbeiding og gjennomføring 
av relevante inspeksjonsplaner,

c) en oversikt over de miljøinspeksjoner som er utført, 
herunder antall anleggsbesøk, og over andelen inspiserte 
regulerte anlegg (etter type) samt et anslag over tiden 
det vil ta før samtlige regulerte anlegg av den typen er 
inspisert,

d) kortfattede opplysninger om i hvilken grad de regulerte 
anleggene oppfyller kravene etter Fellesskapets regelverk, 
i henhold til utførte inspeksjoner,

e) et sammendrag av tiltak, herunder antall, som er truffet 
som resultat av alvorlige klager, ulykker, hendelser og 
overtredelser, samt

f) en vurdering av om inspeksjonsplanene har vært 
vellykkede eller ikke for inspeksjonsorganets del, med 
eventuelle anbefalinger for framtidige planer.
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IX

Gjennomgåelse og forbedring av rekommandasjonen

1. Kommisjonen bør gjennomgå anvendelsen og virkningen 
av denne rekommandasjon så snart som mulig etter å ha mottatt 
medlemsstatenes rapporter som nevnt i avsnitt VIII, med sikte 
på å utvide minstekravenes virkeområde på bakgrunn av 
de erfaringer som er gjort i forbindelse med anvendelsen, 
samtidig som det tas hensyn til andre bidrag fra berørte parter, 
herunder IMPEL og Det europeiske miljøbyrå. Kommisjonen 
bør deretter framlegge en rapport for Europaparlamentet og 
Rådet, eventuelt med et forslag til direktiv. Europaparlamentet 
og Rådet vil behandle forslaget umiddelbart.

2. Kommisjonen oppfordres til snarest mulig, i samarbeid 
med IMPEL og andre berørte parter, å utarbeide minstekrav 
til kvalifikasjoner for miljøinspektører som gis myndighet til å 
utføre inspeksjoner for inspeksjonsmyndighetene, eller under 
deres ansvar eller tilsyn.

3. Medlemsstatene bør snarest mulig, i samarbeid med 
IMPEL, Kommisjonen og andre berørte parter, utarbeide 
opplæringsprogrammer for å møte behovet for kvalifiserte 
miljøinspektører.

X

Gjennomføring

Medlemsstatene bør underrette Kommisjonen om 
gjennomføringen av denne rekommandasjon, med opplysninger 
om eksisterende eller planlagte miljøinspeksjonsordninger, 
senest 12 måneder etter at rekommandasjonen er offentliggjort 
i De Europeiske Fellesskaps Tidende. 

Utferdiget i Luxembourg, 4. april 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE B. ROSENGREN

 President Formann


