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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 26 juli 2007
om ett frågeformulär för medlemsstaternas rapportering för perioden 2008–2010 om
genomförandet av rådets direktiv 1999/13/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska
föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och
anläggningar
[delgivet med nr K(2007) 3547]
(2007/531/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars
1999 (1) om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i
vissa verksamheter och anläggningar, särskilt artikel 11.1,

med beaktande av rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 11.1 i direktiv 1999/13/EG skall medlemsstaterna utarbeta rapporter om genomförandet av direktivet på grundval av frågeformulär eller mallar som utformats av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 6 i direktiv 91/692/EEG.

(3)

I enlighet med kommissionens beslut 2006/534/EG (4)
skall medlemsstaterna rapportera om genomförandet av
det direktivet för perioden 1 januari 2005–31 december
2007 senast den 30 september 2008.

(4)

Den tredje rapporten bör omfatta perioden 1 januari
2008–31 december 2010.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från den kommitté som avses i artikel 6 i direktiv 91/692/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Medlemsstaterna skall använda frågeformuläret i bilagan till
detta beslut för att utarbeta den rapport för perioden 1 januari
2008–31 december 2010 som skall överlämnas till kommissionen enligt artikel 11.1 i direktiv 1999/13/EG.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2007.

(2)

Medlemsstaterna har i enlighet med kommissionens beslut 2002/529/EG (3) utarbetat rapporter om genomförandet av direktivet för perioden 1 januari 2003–31 december 2004.

(1) EGT L 85, 29.3.1999, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG (EUT L 143,
30.4.2004, s. 87).
2
( ) EGT L 377, 31.12.1991, s. 48. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284,
31.10.2003, s. 1).
(3) EGT L 172, 2.7.2002, s. 57.

På kommissionens vägnar
Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen

(4) EUT L 213, 3.8.2006, s. 4.
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BILAGA
Frågeformulär angående genomförandet av direktiv 1999/13/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska
föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar under
perioden 2008–2010
1.

Allmän beskrivning
Ange vilka relevanta ändringar som gjorts i nationell lagstiftning under rapporteringsperioden på det område som
omfattas av direktiv 1999/13/EG.

2.

Anläggningar som omfattas av direktivet

2.1 Ange för var och en av de 20 verksamhetskategorier som anges i bilaga II A hur många anläggningar som den första
dagen i rapporteringsperioden (1.1.2008) respektive den sista dagen i rapporteringsperioden (31.12.2010) omfattas
av nedanstående punkter:
— Det totala antalet anläggningar (1).
— Det totala antalet anläggningar som också omfattas av direktiv 96/61/EG (IPPC-direktivet).
— Det totala antalet anläggningar som är registrerade eller har erhållit tillstånd enligt direktiv 1999/13/EG.
— Det totala antalet anläggningar som är registrerade eller har erhållit tillstånd genom användning av minskningsplanen.
— Det totala antalet anläggningar som har medgivits undantag enligt artikel 5.3 a i direktiv 1999/13/EG. Frågeformuläret skall åtföljas av en motivering till varje undantag.
— Det totala antalet anläggningar som har medgivits undantag enligt artikel 5.3 b i direktiv 1999/13/EG. Frågeformuläret skall åtföljas av en motivering till varje undantag.
2.2 Ange för var och en av de 20 verksamhetskategorier som anges i bilaga IIA hur många anläggningar som under
rapporteringsperioden omfattas av nedanstående punkter:
— Det totala antalet nya eller väsentligt ändrade anläggningar som är registrerade eller har erhållit tillstånd enligt
direktiv 1999/13/EG.
3.

Ersättningsämnen
Ange för var och en av de 20 verksamhetskategorier som anges i bilaga II A vilka ämnen eller beredningar som är
klassificerade som carcinogener, mutagener eller toxiska för reproduktion (R45, R46, R49, R60, R61) enligt rådets
direktiv 67/548/EEG (2), och som fortfarande används vid utgången av rapporteringsperioden (31.12.2010) och i
vilka (uppskattade) mängder (ton per år).

4.

Övervakning
Ange för var och en av de 20 verksamhetskategorier som anges i bilaga IIA följande uppgifter för rapporteringsperioden:
— Antalet anläggningar som har rapporterat ”en gång per år” eller ”på begäran” enligt artikel 8.1 i direktivet.
— Antalet anläggningar som fortlöpande övervakas för att säkerställa efterlevnaden enligt artikel 8.2 i direktivet.

5.

Efterlevnad av bestämmelserna
Ange för var och en av de 20 verksamhetskategorier som anges i bilaga II A följande uppgifter för rapporteringsperioden:
— Hur många verksamhetsutövare har inte uppfyllt kraven i detta direktiv
a) när det gäller att lämna uppgifter ”en gång per år” eller ”på begäran”,
b) när det gäller andra krav i direktivet?
— För hur många verksamhetsutövare har den behöriga myndigheten stoppat eller dragit tillbaka tillståndet i fall där
villkoren i artikel 10 b i direktivet inte uppfylls?

(1) I detta frågeformulär avses med det totala antalet anläggningar även de anläggningar som inte omfattas av direktiv 1999/13/EG, utan
regleras av nationell lag enligt bestämmelserna i direktivet. Anläggningar för lackering av vägfordon, såsom de definieras i direktiv
70/156/EEG, eller en del av dessa, till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar, skall
inte omfattas.
2
( ) EGT 196, 16.8.1967, s. 1.
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Utsläpp

6.1 Ange för 2008 och 2010 hur många ton flyktiga organiska ämnen som alla anläggningar förväntas släppas ut.
6.2 Ange för 2008 och 2010 hur många ton flyktiga organiska ämnen som var och en av de 20 verksamhetskategorier
som anges i bilaga IIA förväntas släppas ut (frivilligt).
7.

Kostnader

7.1 Ange i euro, eller eventuellt i manår, den totala uppskattade kostnaden, till exempel kostnaderna för tillståndsgivning, övervakning, kontroller osv. för alla berörda nationella myndigheter under 2010 för genomförandet av direktiv
1999/13/EG (frivilligt).
7.2 Ange i euro och manmånader de uppskattade administrativa kostnaderna för denna rapportering (frivilligt).
8.

Offentliggörande av medlemsstaternas rapporter om detta frågeformulär
Lämna information, t.ex. URL-adress till en webbplats, om var allmänheten kan få direkt tillgång till medlemsstaternas rapporter och svar på detta frågeformulär.

9.

Förbättringar
Vilka aspekter bör det läggas större tonvikt på när det gäller
— genomförandet/framtida ändring av direktiv 1999/13/EG,
— framtida frågeformulär?

10. Övriga kommentarer
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