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KOMMISJONSBESLUTNING
av 9. november 2010

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 2011-2013
[meddelt under nummer K(2010) 7591]
(2010/681/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR,

4)

Medlemsstatene er forpliktet til å rapportere om
gjennomføringen av nevnte direktiv for tidsrommet
1. januar 2008 til 31. desember 2010 i samsvar med
kommisjonsvedtak 2007/531/EF 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(5),
innen 30. september 2011.

5)

Den fjerde rapporten bør omfatte tidsrommet 1. januar
2011 til 31. desember 2013.

6)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 6 i direktiv
91/692/EØF —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til rådsdirektiv 1999/13/EF av 11. mars
1999 om begrensning av utslippene av flyktige organiske
forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse
virksomheter og anlegg(1), 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)

2)

3)

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.
Medlemsstatene
har
utarbeidet
rapporter
om
gjennomføringen av nevnte direktiv for tidsrommet
1. januar 2003 til 31. desember 2004 i samsvar med
kommisjonsvedtak 2002/529/EF av 27. juni 2002 om
et spørreskjema til medlemsstatenes rapporter 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(3).
Medlemsstatene
har
utarbeidet
rapporter
om
gjennomføringen av nevnte direktiv for tidsrommet
1. januar 2005 til 31. desember 2007 i samsvar med
kommisjonsvedtak 2006/534/EF av 20. juli 2006 om
et spørreskjema for medlemsstatenes rapportering om
gjennomføringen av direktiv 1999/13/EF i perioden
2005-2007(4).

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 292 av 10.11.2010, s. 65, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 19.
(1) EFT L 85 av 29.3.1999, s. 1.
(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48.
(3) EFT L 172 av 2.7.2002, s. 57.
(4) EUT L 213 av 3.8.2006, s. 4.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Medlemsstatene skal bruke spørreskjemaet i vedlegget til
denne beslutning når de utarbeider rapporten som skal omfatte
tidsrommet 1. januar 2011 til 31. desember 2013, som skal
framlegges for Kommisjonen i henhold til artikkel 11 nr. 1 i
direktiv 1999/13/EF.
Artikkel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. november 2010.

For Kommisjonen
Janez POTOČNIK
Medlem av Kommisjonen

(5)

EUT L 195 av 27.7.2007, s. 47.
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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 2011-2013
1.

Generell beskrivelse
Gi en utførlig beskrivelse av endringer i nasjonal lovgivning i løpet av rapporteringsperioden for direktiv 1999/13/
EF.

2.

Anlegg omfattet av direktivet

2.1. Angi for hver av de 20 virksomhetene i vedlegg II A.1 og virksomhetene i vedlegg II A.2 hvor mange av de
anleggene som er omfattet av direktiv 1999/13/EF, som 31. desember 2013 inngår i kategoriene nedenfor:
– samlet antall anlegg,
– samlet antall anlegg som også er omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF (IPPC-direktivet),
– samlet antall anlegg som er registrert/godkjent i samsvar med direktiv 1999/13/EF,
– samlet antall anlegg som er registrert/godkjent ved anvendelse av reduksjonsplanen,
– samlet antall anlegg som er innrømmet unntak i samsvar med artikkel 5 nr. 3 bokstav a) i direktiv 1999/13/EF.
Legg ved en liste over de berørte anleggene og gi en begrunnelse av unntaket for hvert enkelt av dem,
– samlet antall anlegg som er innrømmet unntak i samsvar med artikkel 5 nr. 3 bokstav b) i direktiv 1999/13/EF.
Legg ved en liste over de berørte anleggene og gi en begrunnelse av unntaket for hvert enkelt av dem.
2.2. Angi for hver av de 20 virksomhetene i vedlegg II A.1 og virksomhetene i vedlegg II A.2 hvor mange av de
anleggene som er omfattet av direktiv 1999/13/EF, som inngår i kategoriene nedenfor:
– samlet antall nye anlegg som i løpet av rapporteringsperioden ble registrert/godkjent i samsvar med direktiv
1999/13/EF,
– samlet antall vesentlig endrede anlegg som i løpet av rapporteringsperioden ble registrert/godkjent i samsvar
med direktiv 1999/13/EF.
2.3. Angi hvordan listen over godkjente og registrerte anlegg samt resultatene av overvåkingen av utslipp gjøres
tilgjengelig for offentligheten, i samsvar med artikkel 12 nr. 1 og 2 i direktiv 1999/13/EF. Dersom disse
opplysningene er offentlig tilgjengelige på Internett, angi adressen (URL). I motsatt fall, angi hvor opplysningene
kan innhentes fra.
3.

Erstatningsstoffer
Angi for hver av de 20 virksomhetene i vedlegg II A.1 og virksomhetene i vedlegg II A.2 hvilke av følgende
stoffer eller stoffblandinger som fortsatt anvendes 31. desember 2013, og i hvilke (anslåtte) mengder (tonn per
år): stoffer eller stoffblandinger som er tildelt eller skal være påført faresetningene H340, H350, H350i, H360D
eller H360F, eller risikosetningene R45, R46, R49, R60 eller R61, på grunn av innholdet av flyktige organiske
forbindelser som er klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske i henhold
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og
emballering av stoffer og stoffblandinger.
Dersom slike opplysninger er tilgjengelige, skal stoffene angis med IUPAC-betegnelse og CAS-nummer, og
stoffblandingene med én handelsbetegnelse og en angivelse av hvilke berørte stoffer de inneholder.
Angi også hvilke stoffer som brukes som erstatningsstoffer for ovennevnte stoffer og stoffblandinger (frivillig).
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4.

Overvåking
Angi for hver av de 20 virksomhetene i vedlegg II A.1 og virksomhetene i vedlegg II A.2 antall anlegg som i
2012 overvåkes kontinuerlig for å kontrollere at de overholder kravene, i samsvar med artikkel 8 nr. 2 i direktiv
1999/13/EF.

5.

Overholdelse
Angi for hver av de 20 virksomhetene i vedlegg II A.1 og virksomhetene i vedlegg II A.2 følgende opplysninger
for 2012:
– hvor mange driftsansvarlige som ikke har overholdt kravene i direktiv 1999/13/EF:
a) fordi opplysningene nevnt i artikkel 8 nr. 1 i direktiv 1999/13/EF enten ikke ble rapportert eller ikke var
tilstrekkelige til at vedkommende myndigheter kunne kontrollere at kravene ble overholdt,
b) i forbindelse med at andre krav i direktiv 1999/13/EF ikke ble overholdt, særlig bestemmelsene i artikkel 3
nr. 2, artikkel 4 nr. 2, artikkel 5 og artikkel 8 nr. 2 og 3,
– for hvor mange anlegg vedkommende myndigheter har stanset eller tilbakekalt en tillatelse på grunn av
manglende overholdelse av kravene i henhold til artikkel 10 bokstav b) i direktiv 1999/13/EF.

6.

Utslipp
Angi for hver av de 20 virksomhetene i vedlegg II A.1 og virksomhetene i vedlegg II A.2 hvor mange tonn flyktige
organiske forbindelser som er sluppet ut i 2012. Angi om det tallet som er registrert, er basert på målte, beregnede
og/eller anslåtte data.

7.

Angi om mulig følgende:
– samlet antall personer (hos nasjonale, regionale og lokale myndigheter) som er involvert i gjennomføringen
og håndhevingen av direktiv 1999/13/EF (frivillig),
– disse myndighetenes samlede kostnader (EUR per år) i forbindelse med dette (frivillig).

8.

Eventuelle øvrige merknader

________________________
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