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KOMMISJONSBESLUTNING
av 31. mars 2010

om spørreskjemaet for rapportering angitt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006
om opprettelse av et europeisk register over utslipp og transport av forurensende stoffer og om
endring av rådsdirektiv 91/689/EØF og 96/61/EF
[meddelt under nummer K(2010) 1955]
(2010/205/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

3)

Den første rapporten omfatter tidsrommet 2007‑2009.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

4)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse avgitt av komiteen i samsvar med artikkel 19 i
nevnte forordning —

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 166/2006 om opprettelse av et europeisk register over
utslipp og transport av forurensende stoffer og om endring av
rådsdirektiv 91/689/EØF og 96/61/EF(1), særlig artikkel 16,

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Medlemsstatene skal bruke spørreskjemaet i vedlegget til
denne beslutning som grunnlag for utarbeiding av rapporten
som skal framlegges for Kommisjonen i henhold til artikkel 16
nr. 1 i forordning (EF) nr. 166/2006.

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)

2)

Artikkel 2

I artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) nr. 166/2006 er
det fastsatt at en rapport om gjennomføringen av
forordningen, som bygger på opplysninger fra de tre
siste rapporteringsårene, skal utarbeides i samsvar med
framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 nr. 2 i forordning
(EF) nr. 166/2006.

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 31. mars 2010.

I artikkel 16 nr. 2 i forordning (EF) nr. 166/2006 er det
fastsatt at rapporten skal utarbeides på grunnlag av et
spørreskjema utformet av Kommisjonen med bistand fra
komiteen nevnt i artikkel 19 nr. 1 i nevnte forordning.

For Kommisjonen
Janez POTOČNIK
Medlem av Kommisjonen
______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 8.4.2010, s. 18, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 42.
(1) EUT L 33 av 4.2.2006, s. 1.
(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48.
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VEDLEGG

SPØRRESKJEMA FOR RAPPORTERING
Tilleggsopplysninger som medlemsstatene skal innrapportere i henhold til artikkel 16 i forordning (EF)
nr. 166/2006 om opprettelse av et europeisk register over utslipp og transport av forurensende stoffer og om
endring av rådsdirektiv 91/689/EØF og 96/61/EF
Generelle merknader:
Spørreskjemaet inneholder spørsmål som medlemsstatene er forpliktet til å besvare angående gjennomføringen av
E-PRTR-forordningen i løpet av de tre siste rapporteringsårene.
Medlemsstatene skal gjøre svarene på spørreskjemaet tilgjengelige i elektronisk format.
1.

GENERELL BESKRIVELSE

Gi kortfattede opplysninger om hvordan denne rapporten er utarbeidet, herunder opplysninger om hvilke
offentlige myndigheter som har bidratt.
2.

RETTSLIGE TILTAK FOR Å OPPRETTE PRTR-SYSTEMET (ARTIKKEL 5 og 20)

Angi rettslige, forskriftsmessige og andre tiltak som ligger til grunn for opprettelsen av registeret over utslipp
og transport av forurensende stoffer.
Beskriv særlig medlemsstatenes tiltak med hensyn til bestemmelsene i artikkel 20 for å sikre at reglene om sanksjoner
er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende samt erfaringene fra bruken av dem.
3.

RAPPORTERINGSKRAV, IDENTIFIKAJON AV VIRKSOMHETEN, VEDKOMMENDE MYNDIGHET OG
DATA SOM SKAL INNRAPPORTERES (ARTIKKEL 5)

Oppgi rettslige, forskriftsmessige og andre tiltak som fastsetter rapporteringskravene for PRTR.
Beskriv særlig den vedkommende myndighet som er utpekt til å identifisere E-PRTR-anlegg og samle inn opplysninger
om utslipp av forurensende stoffer fra punktkilder. Vennligst beskriv rapporteringskravene og angi metoden for
innsamling av PRTR-data i medlemsstaten, herunder hvilke institusjoner som er involvert, og hvilken del av
valideringsprosessen de er ansvarlig for, i tabellen nedenfor:
Institusjonell metode: Validering ved denne institusjon
Virksomhet: .......................................................................................................................................................................
Lokale myndigheter: ……………………………………………………………………………………………………
Regional myndighet: ……………………………………………………………………………………………………
Nasjonal myndighet: ……………………………………………………………………………………………………
Miljødepartementet: ……………………………………………………………………………………………………
4.

RAPPORTERINGSPRAKSIS FOR PRTR (ARTIKKEL 5)

For hver rapporteringsomgang siden forrige spørreskjema, vennligst angi:
a) frister for rapportering til vedkommende myndighet,
b) problemer med å overholde frister, hvorvidt de ulike fristene for anleggenes rapportering og for å ha opplysninger
offentlig tilgjengelig i registeret ble overholdt i praksis, og eventuelt årsaken til forsinkelsen,
c) andel elektronisk rapportering sammenlignet med data som driftsansvarlige leverer på papir, samt beskrivelse av
rapportering og tilgjengelige verktøy både for driftsansvarlige og vedkommende myndighet,
d) de største problemene for driftsansvarlige og vedkommende myndighet med hensyn til rapportering av PRTR-data
(sett fra myndighetenes synsvinkel).
5.

KVALITETSSIKRING OG -VURDERING (ARTIKKEL 9 NR. 1, 2 OG 3)

Beskriv regler, framgangsmåter og tiltak for å sikre kvaliteten på dataene som rapporteres innen E-PRTR, og
hva disse viser om de innrapporterte dataenes kvalitet.
Gi særlig opplysninger om:
a) vedkommende myndigheters vurdering av om dataene som innrapporteres av de driftsansvarlige, er fullstendige,
enhetlige og troverdige,
b) metoder og framgangsmåter vedtatt av vedkommende myndigheter som resulterte i innrapportering av data av
høyere kvalitet.
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6.

OFFENTLIG TILGANG TIL PRTR-DATA (ARTIKKEL 10 NR. 2)

Beskriv hvordan det legges til rette for offentlig tilgang til opplysninger i registeret. Gi særlig opplysninger om
følgende:
Dersom offentligheten ikke på en enkel måte kan få direkte elektronisk tilgang til opplysningene som finnes i det
europeiske PRTR-registeret, hvilke tiltak er truffet for å gi tilgang til registeret på offentlig tilgjengelige steder.
7.

FORTROLIGHET (ARTIKKEL 7 NR. 2 OG ARTIKKEL 11)

Dersom opplysninger er holdt fortrolig, angi hvilken type opplysninger det dreier seg om, årsaken til at de er
holdt fortrolig, og hvor hyppig dette forekommer. Beskriv kortfattet følgende:
a) hvilken type opplysninger som er holdt fortrolig,
b) de viktigste årsakene til krav om fortrolighet,
c) antall anlegg per vedlegg I-aktivitet med fortrolige opplysninger og samlet antall rapporteringsanlegg per vedlegg
I-aktivitet.
Vennligst gi synspunkter når det gjelder praktisk erfaring og utfordringer knyttet til håndteringen av fortrolighetskrav i
samsvar med artikkel 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF, særlig med hensyn til opplysninger om samlede
utslipp og transport som fastsatt i vedlegg III.
____________
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