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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 rådsdirektiv	 1999/13/EF	 av	 11.	 mars	
1999(1)	 om	 begrensning	 av	 utslippene	 av	 flyktige	 organiske	
forbindelser	som	skyldes	bruk	av	organiske	løsemidler	i	visse	
virksomheter	og	anlegg,	særlig	artikkel	11	nr.	1,

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	 henhold	 til	 artikkel	 11	 nr.	 1	 i	 direktiv	 1999/13/EF	 er	
medlemsstatene	 forpliktet	 til	 å	 utarbeide	 rapporter	 om	
gjennomføringen	 av	 nevnte	 direktiv	 på	 grunnlag	 av	 et	
spørreskjema	 eller	 et	 utkast	 utformet	 av	 Kommisjonen	
etter	 framgangsmåten	 fastsatt	 i	 artikkel	 6	 i	 direktiv	
91/692/EØF.

2)	 Medlemsstatene	 har	 i	 samsvar	 med	 kommisjonsvedtak	
2002/529/EF(3)	utarbeidet	rapporter	om	gjennomføringen	
av	 nevnte	 direktiv	 for	 perioden	 fra	 1.	 januar	 2003	 til	
31.	desember	2004.

3)	 I	 henhold	 til	 kommisjonsvedtak	 2006/534/EF(4)	 er	
medlemsstatene	 forpliktet	 til	 senest	 30.	 september	2008	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	195	av	27.7.2007,	s.	47,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 54/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XX	(Miljø),	se	EØS-tillegget	til	Den	eu-
ropeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	25.

(1)	 EFT	L	85	av	29.3.1999,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	og	
rådsdirektiv	2004/42/EF	(EUT	L	143	av	30.4.2006,	s.	87).

(2)	 EFT	L	377	av	31.12.1991,	s.	48.	Direktivet	endret	ved	europaparlaments-	og	
rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).

(3)	 EFT	L	172	av	2.7.2002,	s.	57.
(4)	 EUT	L	213	av	3.8.2006,	s.	4.

	 å	 framlegge	 en	 rapport	 om	 gjennomføringen	 av	 nevnte	
direktiv	for	perioden	fra	1.	januar	2005	til	31.	desember	
2007.

4)	 Den	 tredje	 rapporten	bør	omfatte	perioden	 fra	1.	 januar	
2008	til	31.	desember	2010.

5)	 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

Medlemsstatene	skal	bruke	spørreskjemaet	i	vedlegget	til	dette	
vedtak	til	å	utarbeide	rapporten	for	perioden	fra	1.	januar	2008	
til	31.	desember	2010,	som	skal	framlegges	for	Kommisjonen	i	
samsvar	med	artikkel	11	nr.	1	i	direktiv	1999/13/EF.

Artikkel 2

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	26.	juli	2007.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av	26.	juli	2007

om	 et	 spørreskjema	 for	 medlemsstatenes	 rapportering	 om	 gjennomføringen	 av	 rådsdirektiv	
1999/13/EF	om	begrensning	av	utslippene	av	flyktige	organiske	forbindelser	som	skyldes	bruk	av	

organiske	løsemidler	i	visse	virksomheter	og	anlegg	i	perioden	2008-2010(*)

[meddelt under nummer K(2007) 3547]

(2007/531/EF)

2013/EØS/38/32



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	38/304 27.6.2013

VEDLEGG

Spørreskjema	om	gjennomføringen	av	direktiv	1999/13/EF	om	begrensning	av	utslippene	av	flyktige	organiske	
forbindelser	som	skyldes	bruk	av	organiske	løsemidler	i	visse	virksomheter	og	anlegg	i	perioden	2008-2010

1.		 Generell	beskrivelse

Angi	relevante	endringer	i	nasjonal	lovgivning	i	forbindelse	med	direktiv	1999/13/EF	i	løpet	av	rapporteringsperioden.

2.		 Anlegg	omfattet	av	direktivet

2.1.		 Angi	for	hver	av	de	20	virksomhetene	i	vedlegg	II	A	hvor	mange	anlegg	som	på	henholdsvis	den	første	(1.1.2008)	
og	den	siste	dagen	(31.12.2010)	i	rapporteringsperioden	omfattes	av	kategoriene	nedenfor.

–	 samlet	antall	anlegg(1),

–	 samlet	antall	anlegg	som	også	er	omfattet	av	direktiv	96/61/EF	(IPPC-direktivet),

–	 samlet	antall	anlegg	som	er	registrert	eller	har	fått	tillatelse	i	samsvar	med	direktiv	1999/13/EF,

–	 samlet	antall	anlegg	som	er	registrert	eller	har	fått	tillatelse	ved	anvendelse	av	reduksjonsplanen,

–	 samlet	 antall	 anlegg	 som	er	 gitt	 unntak	 i	 samsvar	med	 artikkel	 5	 nr.	 3	 bokstav	 a)	 i	 direktiv	 1999/13/EF.	
Spørreskjemaet	vedlegges	en	liste	med	begrunnelser	for	hvert	unntak	som	er	gitt,

–	 samlet	 antall	 anlegg	 som	er	 gitt	 unntak	 i	 samsvar	med	 artikkel	 5	 nr.	 3	 bokstav	b)	 i	 direktiv	 1999/13/EF.	
Spørreskjemaet	vedlegges	en	liste	med	begrunnelser	for	hvert	unntak	som	er	gitt.

2.2.		 Angi	for	hver	av	de	20	virksomhetene	i	vedlegg	II	A	hvor	mange	anlegg	som	i	rapporteringsperioden	omfattes	av	
kategoriene	nedenfor.

–	 samlet	antall	nye	eller	vesentlig	endrede	anlegg	som	er	registrert	eller	har	fått	tillatelse	i	samsvar	med	direktiv	
1999/13/EF.

3.		 Erstatningsstoffer

Angi	for	hver	av	de	20	virksomhetene	i	vedlegg	II	A	hvilke	stoffer	eller	stoffblandinger	som	er	klassifisert	som	
kreftframkallende,	 arvestoffskadelige	 eller	 reproduksjonstoksiske	 (R45,	 R46,	 R49,	 R60,	 R61)	 i	 henhold	 til	
rådsdirektiv	67/548/EØF(2),	som	ved	utgangen	av	rapporteringsperioden	(31.12.2010)	fortsatt	er	i	bruk,	og	i	hvilke	
(beregnede)	mengder	(tonn	per	år).

4.		 Overvåking

Angi	følgende	tall	for	hver	av	de	20	virksomhetene	i	vedlegg	II	A	i	rapporteringsperioden:

–	 antall	anlegg	som	har	 rapportert	«én	gang	 i	året»	eller	«på	anmodning»,	 i	 samsvar	med	artikkel	8	nr.	1	 i	
direktivet,

–	 antall	anlegg	som	overvåkes	kontinuerlig	for	å	kontrollere	at	de	overholder	kravene,	i	samsvar	med	artikkel	8	
nr.	2	i	direktivet.

5.		 Overholdelse

Angi	følgende	tall	for	hver	av	de	20	virksomhetene	i	vedlegg	II	A	i	rapporteringsperioden:

–	 hvor	mange	driftsansvarlige	som	ikke	har	overholdt	kravene	i	dette	direktiv

a)		 når	det	gjelder	rapportering	«én	gang	i	året»	eller	«på	anmodning»,

b)		 når	det	gjelder	andre	krav	i	direktivet,

–	 for	hvor	mange	driftsansvarlige	vedkommende	myndigheter	midlertidig	har	opphevet	eller	har	 tilbakekalt	
tillatelsen	på	grunn	av	manglende	oppfyllelse	i	henhold	til	direktivets	artikkel	10	bokstav	b).

(1)	 I	dette	spørreskjemaet	omfatter	«samlet	antall	anlegg»	også	anlegg	som	ikke	omfattes	av	direktiv	1999/13/EF,	men	som	reguleres	
av	nasjonal	lovgivning	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	nevnte	direktiv.	Anlegg	for	overflatebehandling	av	veigående	kjøretøyer,	
som	definert	i	direktiv	70/156/EØF,	eller	deler	av	slike,	som	utføres	i	forbindelse	med	reparasjon,	vedlikehold	eller	dekorering	av	
kjøretøyer	utenfor	produksjonsanlegget,	omfattes	ikke.

(2)	 EFT	196	av	16.8.1967,	s.	1.
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6.		 Utslipp

6.1.		 Angi	hvor	mange	tonn	flyktige	organiske	forbindelser	det	samlede	antall	anlegg	forventes	å	slippe	ut	i	henholdsvis	
2008	og	2010.

6.2.		 Angi	for	hver	av	de	20	virksomhetene	i	vedlegg	II	A	hvor	mange	tonn	flyktige	organiske	forbindelser	de	forventes	
å	slippe	ut	i	henholdsvis	2008	og	2010	(valgfritt).

7.		 Kostnader

7.1.		 Angi	i	euro	per	år	eller	i	årsverk	de	beregnede	samlede	kostnadene,	dvs.	summen	av	kostnadene	til	 tillatelser,	
overvåking,	inspeksjoner	osv.,	for	alle	berørte	nasjonale	myndigheter	i	2010	i	forbindelse	med	gjennomføringen	
av	direktiv	1999/13/EF	(valgfritt).

7.2.		 Angi	 i	euro	og	 i	månedsverk	de	beregnede	administrative	kostnadene	 i	 forbindelse	med	denne	rapporteringen	
(valgfritt).

8.	 Offentliggjøring	av	medlemsstatenes	rapporter	om	dette	spørreskjemaet

Gi	opplysning,	f.eks.	URL-adressen	til	et	nettsted,	om	hvor	offentligheten	kan	få	direkte	tilgang	til	medlemsstatenes	
rapporter	om	svarene	på	dette	spørreskjemaet.

9.	 Forbedringer

Hvilke	aspekter	bør	det	legges	større	vekt	på	når	det	gjelder

–	 gjennomføringen	av	eller	framtidig	revisjon	av	direktiv	1999/13/EF,

–	 framtidige	spørreskjemaer?

10.	 Andre	merknader

_____________________________


