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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 17 november 2000
om ett frågeformulär för medlemsstaternas rapporter om genomförandet av direktiv 1999/31/EG
om deponering av avfall
[delgivet med nr K(2000) 3318]
(2000/738/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april
1999 om deponering av avfall (1), särskilt artikel 15 i detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Enligt artikel 15 i direktiv 1999/31/EG skall medlemsstaterna till kommissionen sända en rapport om genomförandet av direktivet.
Rapporten skall upprättas på grundval av ett frågeformulär eller en förlaga som utarbetas av kommissionen i
enlighet med förfarandet i artikel 6 i rådets direktiv
91/692/EEG (2).
Den första rapporten skall avse perioden 16 juli 2001
till och med 2003.

(1) EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.
(2) EGT L 377, 23.12.1991, s. 48.

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Härigenom antas frågeformuläret i bilagan.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till alla medlemsstater.
Utfärdat i Bryssel den 17 november 2000.
På kommissionens vägnar
Margot WALLSTRÖM

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
FRÅGEFORMULÄR
för medlemsstaternas rapport om införlivandet och genomförandet av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall
Uppgifter som redan har lämnats behöver inte tas upp en gång till, men ange var och när de lämnades.
I. Införlivande med nationell lagstiftning
1. Genom vilka nu gällande lagar och föreskrifter införlivas direktivet med nationell lagstiftning? De medlemsstater i vilka
regionala enheter ansvarar för att utfärda föreskrifter om deponering av avfall, måste sända kopior även på dessa
föreskrifter. Ange för varje bestämmelse i direktivet exakt på vilket ställe den har införlivats.
2. Ge en allmän redogörelse för användningen av insamlad deponigas för att utvinna energi, inklusive åtgärder för att
minimera skador på och försämring av miljön samt hälsorisker i samband med insamling, behandling och användning av
deponigas.
3. Ge en allmän redogörelse för de åtgärder som vidtas för att minimera olägenheter och risker enligt del 5 i bilaga I.
4. Har man för varje deponiklass fastställt förteckningar eller kriterier för vilket avfall som skall tas emot eller inte tas emot?
Om ja, har dessa förteckningar eller kriterier tillsammans med gränsvärden och analysmetoder lämnats till kommissionen?
5. Redogör för metoden för insamling av meteorologiska data enligt del 2 i bilaga III.
6. Ge en kort beskrivning av systemet för övervakning av lakvatten, ytvatten och potentiella gasutsläpp enligt del 3 i bilaga
III.
7. Ge närmare uppgifter om de deponier där man har bedömt att mätning av volym och sammansättning på ytvatten enligt
del 3 i bilaga II inte varit nödvändig.
II. Genomförande av direktivet
1. Har medlemsstaten använt sig av undantaget i artikel 3.3 (icke-farligt avfall, annat än inert avfall, som uppkommer vid
prospektering och utvinning, behandling och lagring av mineraltillgångar samt vid drift av stenbrott)?
Om ja, ge närmare upplysningar om dessa undantag.
2. Har medlemsstaten använt sig av undantaget i artikel 3.4 (öar och glesbebyggelse)?
Om ja, ge närmare upplysningar om dessa undantag, och ge information om vilka mängder och, om möjligt, vilken typ av
avfall som deponeras på sådana undantagna platser.
3. Har medlemsstaten använt sig av undantaget i artikel 3.5 (deponering under mark)?
Om ja, ge närmare upplysningar om lagringsfaciliteterna och undantagen samt ange vilken mängd och, om möjligt,
vilken typ av avfall som deponeras på sådana undantagna anläggningar.
4. a) Har man tagit fram någon nationell strategi för att nedbringa mängden biologiskt nedbrytbart avfall som går till
deponier enligt artikel 5.1, och anmält denna till kommissionen?
Om nej, ange skäl.
b) Vilka typer av avfall klassificeras nationellt som biologiskt nedbrytbart avfall och vilka typer klassificeras som
biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall.
c) Redogör för erfarenheterna från den praktiska tillämpningen av strategin.
d) Ange mängden biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall (i ton, om möjligt uppdelat på avfallsflöden) under 1995
(eller det senaste året före 1995 för vilket standardiserade Eurostat-uppgifter finns att tillgå).
e) Ange mängden biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall och annat biologiskt nedbrytbart avfall (båda i ton, om
möjligt uppdelat i avfallsflöden) som deponerats under varje år under rapporteringsperioden.
f) Vilka ändringar av strategin planeras?
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5. Ange antalet deponier
Deponi för
farligt avfall

Deponi för
icke-farligt avfall

Deponi för
inert avfall

Övriga (*)

Totalt antal befintliga deponier
Antal av dessa deponier som
överensstämmer med direktivet
Antal stängda deponier (deponering ej längre tillåten) sedan
16 juli 2001
Antal omgjorda deponier
Restkapacitet (ton)
(*) Specificera vid behov typ av deponi fram till utgången av övergångsperioden.

6. Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att bestämmelserna i artikel 10 om kostnader för deponering efterlevs?
7. Ge en allmän redogörelse för de åtgärder som vidtas för att undvika negativa miljöeffekter från avslutade deponier enligt
artikel 13.
8. Beskriv kortfattat planeringsförfarandet för deponier med hänsyn till bestämmelserna i del 1 i bilaga I (lokalisering av
deponier).
9. Ge en allmän redogörelse för de tekniska åtgärder som vidtas för att se till att kraven i del 2 i bilaga I (vattenkontroll och
lakvattenhantering) uppfylls.
10. Har allmänna eller särskilda krav enligt bilaga I fastställts för deponier för inert avfall?
11. Är kraven enligt punkterna 3.2 och 3.3 i bilaga I mindre stränga för vissa deponier? Om ja, ge allmänna uppgifter om
dessa deponier.

