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KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 20 november 2008
om formulär för uppgifter som medlemsstaterna ska meddela enligt artikel 7.4 b iii i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004
[delgivet med nr K(2008) 6917]
(Text av betydelse för EES)

(2009/63/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

(4)

I formuläret efterfrågas tillståndets nummer och platsen
för dess utfärdande. Med hjälp av de uppgifterna kan
man vid behov skaffa fram det fullständiga tillståndet
för undantaget och motiveringen för det.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från den kommitté som inrättats enligt arti
kel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall (2).

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade orga
niska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (1),
särskilt artiklarna 7.4 b iii, 7.6 och 17.2, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
Artikel 1
(1)

(2)

(3)

Det saknas fortfarande erfarenheter från tillämpningen av
undantag som får beviljas enligt artikel 7.4 b. Uppgif
terna i medlemsstaternas rapportering om tillämpningen
av detta undantag kommer att ingå i underlaget för den
översyn som kommissionen enligt artikel 7.7 ska göra
senast den 31 december 2009 och för den rapport om
tillämpningen som den ska utarbeta enligt artikel 12.6.
Om en medlemsstat beviljar undantag ska den i varje
enskilt fall meddela övriga medlemsstater och kommis
sionen. Meddelandet bör vara ändamålsenligt och enbart
innehålla de uppgifter som verkligen behövs. På så sätt
slipper medlemsstaterna och kommissionen att belastas
med onödig information.

Härmed antas formuläret i bilagan till detta beslut.
Artikel 2
Medlemsstaterna ska använda formuläret när de lämnar upp
gifter enligt artikel 7.4 b iii i förordning (EG) nr 850/2004.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2008.

Rapporteringen bör vara tydlig och utformad så att inga
oklarheter uppstår. Frågorna 1, 2 och 3 i formuläret har
därför formulerats så att de bara kan besvaras på ett
standardiserat eller gemensamt överenskommet sätt.

(1) EUT L 158, 30.4.2004, s. 7. Rättad i EUT L 229, 29.6.2004, s. 5.

På kommissionens vägnar
Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen

(2) EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.
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BILAGA
Uppgifter som ska anmälas enligt artikel 7.4 b iii i förordning (EG) nr 850/2004
1.

Tillstånd för undantaget

1.1. Namn på behörig myndighet:
1.2. Adress till behörig myndighet:
1.3. Tillståndets nummer:
1.4. Datum för tillståndet:
1.5. Tillståndshavare (företagets namn):
1.6. Tillståndshavarens adress:
2.

Allmän beskrivning av avfallet

2.1. Sexsiffrig kod enligt kommissionens beslut 2000/532/EG (1) (i dess senast ändrade lydelse):
2.2. Avfallstypens benämning enligt beslut 2000/532/EG:
2.3. Mängd i ton:
2.4. Långlivade organiska föroreningar (2) och koncentration som överskrider gränsen enligt bilaga IV till förordningen:
3.

Beskrivning av behandlingsmetod

3.1. Förbehandling krävs: ja/nej (3)
Metod: solidifiering (3)/stabilisering (3)/
andra metoder för förbehandling (3):
3.2. Slutlig förvaring:
Saltgruva (3)/säkra, djupa, hårda berggrundsformationer under jord (3)/deponi för farligt avfall (3)
3.3. Namn på anläggning för slutlig förvaring:
3.4. Adress till anläggning för slutlig förvaring:
4.

Kortfattad motivering till varför behandlingsmetoden är att föredra ur miljösynpunkt framför destruktion eller
irreversibel omvandling av de långlivade organiska föroreningarna i avfallet (t.ex. genom att åtgärda utsläppen av
långlivade organiska föroreningar, andra utsläpp och risker eller osäkerheter med behandlingen):

5.

Webbplats och andra ställen där man kan få mer information om tillståndet och motiveringen för undantaget, om
tillämpligt:

(1) EGT L 226, 6.9.2000, s. 3.
(2) Använd benämningen i bilaga IV till förordningen.
(3) Stryk det ej tillämpliga.
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