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KOMMISJONSBESLUTNING

av 22. juli 2010

om fastsettelse av et felles format for medlemsstatenes annen rapport om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF om begrensning av utslippene av flyktige organiske 

forbindelser

[meddelt under nummer K(2010) 4955]

(2010/693/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/42/EF av 21. april 2004 om begrensning av utslippene av 
flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske 
løsemidler i visse malinger, lakker og produkter for lakkering 
og omlakkering av kjøretøyer, og om endring av direktiv 
1999/13/EF(1), særlig artikkel 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2004/42/EF skal 
medlemsstatene sikre at produktene som er oppført 
i vedlegg I til nevnte direktiv, blir brakt i omsetning 
på deres territorium etter datoene fastsatt i vedlegg II 
til nevnte direktiv, bare dersom innholdet av flyktige 
organiske forbindelser (heretter kalt ”VOC”) ikke 
overskrider grenseverdiene som også er fastsatt i vedlegg 
II til nevnte direktiv, og er korrekt merket i henhold til 
artikkel 4 i nevnte direktiv.

2) I henhold til artikkel 7 i direktiv 2004/42/EF skal 
medlemsstatene, på grunnlag av et felles format utarbeidet 
av Europakommisjonen, rapportere om resultatene av de 
overvåkingsprogrammene som er opprettet i henhold 
til artikkel 6 i nevnte direktiv, og hvilke kategorier og 
mengder av produkter som er tildelt lisenser.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 18.11.2010, s. 4, 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) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 87.

3) Formatet for den første rapporten, som omfatter 
tidsrommet 1. januar til 31. desember 2007, ble fastsatt 
ved kommisjonsvedtak 2007/205/EF(2). Det bør 
fastsettes et felles format for den annen rapport, for at 
medlemsstatene skal kunne oppfylle sine forpliktelser til 
å inngi en rapport som omfatter tidsrommet 1. januar til 
31. desember 2010.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nevnt i artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2004/42/
EF —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Medlemsstatene skal bruke formatet i vedlegget til denne 
beslutning når de utarbeider rapporten nevnt i artikkel 7 i 
direktiv 2004/42/EF, som omfatter tidsrommet 1. januar 2010 
til 31. desember 2010.

Artikkel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 2010.

 For Kommisjonen

 Janez POTOČNIK

 Medlem av Kommisjonen

(2) EUT L 91 av 31.3.2007, s. 48.

2016/EØS/12/26
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VEDLEGG

FELLES FORMAT FOR INNSENDING AV RAPPORTEN OM GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 
2004/42/EF I TIDSROMMET 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2010

1. Allmenne opplysninger og administrative bestemmelser

1.1.  Myndighet som er ansvarlig for denne rapport:

Navn

Adresse

Kontaktperson

E-post

Telefon

1.2.  Innenfor rammen av gjennomføringen av direktiv 2004/42/EF angis den eller de myndigheter som er utpekt i 
henhold til artikkel 5 i nevnte direktiv, og som har ansvar for å

a) opprette, samordne og forvalte overvåkingsprogrammet (på nasjonalt plan),

b) utføre inspeksjoner og kontroller på stedet (på regionalt og/eller lokalt plan) og

c)  sikre gjennomføring av de nasjonale bestemmelsene som vedtas for å gjennomføre nevnte direktiv.

1.3.  Dersom flere myndigheter er involvert i gjennomføringen av direktiv 2004/42/EF, angi de tiltakene som er 
truffet for å sikre en mest mulig ensartet gjennomføring av dette direktiv på hele territoriet.

2. Overvåkingsprogram (artikkel 6 i direktiv 2004/42/EF)

2.1.  Ble det vedlagt en kopi av det nasjonale overvåkingsprogrammet i den forrige rapporten?

 ⃞ ja  ⃞ nei 

 Har overvåkingsprogrammet blitt endret siden forrige rapporteringsperiode?

 ⃞ ja  ⃞ nei 

 Dersom det foreligger en skriftlig versjon av overvåkingsprogrammet, som ikke ble vedlagt den første 
overvåkingsrapporten, eller dersom overvåkingsprogrammet er endret etter den første rapporten, vennligst legg 
ved en kopi av det nye eller det endrede overvåkingsprogrammet i vedlegget til denne rapporten.

2.2.  Dersom det ikke er vedlagt en skriftlig beskrivelse av overvåkingsprogrammet, vennligst gi en kort beskrivelse 
av programmet med særlig henvisning til følgende:

a)  hvordan det kontrolleres at grenseverdiene for VOC-innhold i vedlegg II til direktiv 2004/42/EF er overholdt,

b)  hvordan det kontrolleres at kravene til merking fastsatt i artikkel 4 i direktiv 2004/42/EF er oppfylt,

c)  hvordan utvelgelsen av de driftsansvarlige som overvåkes i et bestemt år, foregår, og

d)  hvordan og i hvilket omfang overvåking gjennomføres i de årene det ikke er krav om rapportering til 
Kommisjonen.
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2.3.  Anslå, om mulig, antall driftsansvarlige som utøver virksomhet i medlemsstatene i hver av følgende kategorier:

Anslått antall

Produsenter

Importører

Grossister

Detaljister

2.4.  Ut fra markedsstrukturen i nr. 2.3 ovenfor, hvilke av følgende driftsansvarlige omfattes av overvåkings-
programmet: (1):

	 ⃞ produsenter ⃞ importører ⃞ grossister ⃞ detaljister

	 ⃞ andre (angi nærmere): … 

2.5.  Anslå, om mulig, den mengden produkter (i vekt eller volum) på markedet som omfattes av direktiv 2004/42/EF 
for 2010.

2.6.  Anslå den markedsandelen det er meningen at overvåkingsprogrammet skal kontrollere i et gitt år, med henvisning 
til produktmengden som er brakt i omsetning:

	 ⃞ 0˗20 % ⃞ 21˗40 % ⃞  41˗60 % ⃞ 61˗80 % ⃞ 81˗100 %

2.7.  Kontrollene gjennomføres normalt ved(1):

⃞	Besøk på stedet uten forvarsel til driftsansvarlig.

⃞	Besøk på stedet med forvarsel til driftsansvarlig.

⃞	Annet (angi nærmere): …

2.8.  Hvordan kontrollerer vedkommende myndigheter at produkter overholder grenseverdiene for VOC-innhold i 
vedlegg II til direktiv 2004/42/EF(1)?

⃞	A: Prøvetaking og produktanalyse gjennomført av et godkjent laboratorium ved bruk av analysemetodene i 
vedlegg III til direktiv 2004/42/EF.

⃞	B: Ut fra rapporten fra en produktanalyse gjennomført av driftsansvarlig ved bruk av analysemetodene i 
vedlegg III til direktiv 2004/42/EF (produsent, importør, grossist eller detaljist).

⃞	C: Annet (angi nærmere): …

2.9.  Gjennomføres kontrollene av produktmerkingen ved hjelp av (1):

⃞	A: Visuelle kontroller på stedet.

⃞	B: Innsending av merkeprøver til kontrollmyndigheten angitt i nr. 1.2 bokstav b).

⃞	C: Annet (angi nærmere): …

(1) Flere svar enn ett er mulig.
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2.10.  Kontroll av en driftsansvarlig gjøres(1):

⃞	systematisk og mer enn én gang i året for de største driftsansvarlige,

⃞	systematisk og én gang i året for de største driftsansvarlige,

⃞	tilfeldig for alle driftsansvarlige,

⃞	tilfeldig for små driftsansvarlige,

⃞	annet (angi nærmere): …

2.11.  Anslå, om mulig, de samlede kostnadene i euro per år forbundet med gjennomføring av overvåkingsprogrammet 
(personale, prøvetaking og analysering, kontroll av merking, gjennomføring, andre kostnader).

 Anslåtte overvåkingskostnader i euro per år:

⃞	under 20 000 euro,

⃞	20 000—40 000 euro,

⃞	41 000—60 000 euro,

⃞	over 60 000 euro.

3. De viktigste resultatene av overvåkingsprogrammet som ble gjennomført i 2010 (artikkel 7 i direktiv 2004/42/EF)

3.1.  Sammendrag av kontroller

 Angi antall kontroller av VOC-innhold som er gjennomført, og prosentdelen som overskrider grenseverdiene i 
vedlegg II til direktiv 2004/42/EF i medlemsstatene, ved å fylle ut tabell A, B og C.

 Medlemsstatene kan anslå antall kontroller av VOC-innhold som er gjennomført, og prosentdelen som 
overskrider grenseverdiene i vedlegg II til direktiv 2004/42/EF i medlemsstatene, på grunnlag av ekstrapolering 
av opplysninger fra et relevant antall myndigheter. Dersom opplysningene i tabell A, B eller C er anslag, hva er 
den anslåtte markedsandelen som disse myndighetene dekker, med henvisning til mengden produkter som er 
brakt i omsetning?

	 ⃞ 0˗20 % ⃞ 21˗40 % ⃞ 41˗60 % ⃞ 61˗80 % ⃞ 81˗100 %

3.1.1.  Tabell A(2)

 Fyll ut tabell A for anlegg som er kontrollert for VOC-innhold eller merking, eller begge deler.

Tabell A Produsenter Importører Grossister Detaljister Andre

1.  Antall anlegg der VOC-
innhold og merking ble 
kontrollert

2.  Antall anlegg der VOC-
innhold ble kontrollert

3.  Antall anlegg der 
merking ble kontrollert

_________________________
(1) Flere svar enn ett er mulig.
(2) Samlet antall anlegg som er besøkt eller anslått, er summen av rad 1, 2 og 3. 
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3.1.2. Tabell B

 Fyll ut tabell B for anlegg som er kontrollert for VOC-innhold (opplysninger angitt i rad 1 og 2 i tabell A).

Tabell B Produsenter Importører Grossister Detaljister Andre

Antall produktprøver analysert ved 
bruk av metodene i nr. 2.8 bokstav A) 
eller 2.8 bokstav B) i dette vedlegg

Antall produktprøver analysert ved 
bruk av metoden i nr. 2.8 bokstav C) 
i dette vedlegg, der dette er relevant

Prosentdel av prøver som ikke 
overholder VOC-grenseverdiene i 
fase I(*)

Prosentdel av prøver som ikke 
overholder VOC-grenseverdiene i 
fase II(*)

(*) Angis i del A i vedlegg II til direktiv 2004/42/EF. For produkter til omlakkering av kjøretøyer får bare fase I anvendelse.

3.1.3.  Tabell C

 Fyll ut tabell C for anlegg som er kontrollert for merking (opplysninger angitt i rad 1 og 3 i tabell A).

Tabell C Produsenter Importører Grossister Detaljister Andre

Antall merkinger kontrollert med 
visuell kontroll ved bruk av metoden i 
nr. 2.9 bokstav A) i dette vedlegg

Antall merkinger kontrollert ved 
bruk av alle andre metoder i nr. 2.9 
bokstav B) eller C) i dette vedlegg

Prosentdel av merkinger som ikke 
oppfyller merkingskravene.

3.2.  Hvilke produktkategorier i vedlegg I til direktiv 2004/42/EF har særlig ikke overholdt 1) grenseverdiene for 
VOC-innhold i vedlegg II; og 2) kravene til produktmerking i artikkel  4 (opptil de fem hyppigste kategoriene)?

3.3.  Ved manglende overholdelse, hvilke tiltak er truffet i ettertid for å sikre overholdelse av direktiv 2004/42/EF?

4. Unntak innrømmet i henhold til artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2004/42/EF

4.1.  Hvordan er unntaksordningen i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2004/42/EF innført?

4.2.  Hvilken kontrollordning er opprettet for å sikre at produktene som er angitt i vedlegg I til direktiv 2004/42/
EF, og som ikke overholder grenseverdiene fastsatt i vedlegg II til direktiv 2004/42/EF, ikke selges til andre 
driftsansvarlige enn anlegg som er registrert eller godkjent i samsvar med artikkel 3 og 4 i rådsdirektiv 1999/13/
EF(1)?

4.3.  Gi om mulig et overslag over mengden produkter som omfattes av unntaket (i henhold til klassifiseringen i 
vedlegg I til direktiv 2004/42/EF) i 2010.

(1) EFT L 85 av 29.3.1999, s. 1.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 12/378 25.2.2016

5. Individuelle lisenser som er tildelt i henhold til artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2004/42/EF

5.1.  Er muligheten til å tildele individuelle lisenser, i henhold til artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2004/42/EF, blitt benyttet 
i forbindelse med restaurering og vedlikehold av bygninger og veterankjøretøyer av særlig historisk og kulturell 
verdi?

5.2.  Dersom ja, gi en kort beskrivelse av hvordan systemet for tildeling av individuelle lisenser fungerer:

a) Hvilke myndigheter har ansvar for å tildele individuelle lisenser?

b) Hvilke myndigheter har ansvar for å utpeke bygningene og/eller veterankjøretøyene av særlig historisk og 
kulturell verdi?

c) I henhold til hvilke kriterier er særlig historisk og kulturell verdi fastsatt?

d) Gi om mulig et overslag over antall bygninger og/eller veterankjøretøyer som vedkommende myndigheter 
har utpekt til å ha særlig historisk og kulturell verdi.

e) Hvordan sikres det at de berørte produktene

– bare selges i ”svært begrensede” mengder,

– bare brukes til restaurering og vedlikehold av utpekte bygninger og/eller kjøretøyer?

f) Beskriv de kategoriene og mengdene av produkter som det er tildelt lisens for i samsvar med artikkel 3 nr. 3 
i direktiv 2004/42/EF, fortrinnsvis ved hjelp av følgende tabell:

Kategorier Samsvar med vedlegg I til direktiv 
2004/42/EF

Mengder av produkter i «bruksferdig» tilstand 
med tildelt lisens (i vekt eller volum)

Kategori 1

Kategori 2 osv.

6. Andre relevante opplysninger

6.1.  Angi de største vanskelighetene ved fastsettelse og gjennomføring av overvåkingsprogrammet, herunder 
vanskeligheter med gjennomføringen av direktivet eller forvaltningsmessige problemer i forbindelse med et 
konkret overvåkingsprogram. Hvordan ble disse vanskelighetene løst?

6.2.  Angi eventuelle relevante tilleggskommentarer, forslag eller opplysninger i forbindelse med gjennomføringen 
av direktiv 2004/42/EF.

________________________


