
32006D0534

3.8.2006JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENEL 213/4

DECIZIA COMISIEI
din 20 iulie 2006

privind un chestionar pentru rapoartele statelor membre privind punerea în aplicare a Directivei
1999/13/CE în perioada 2005-2007
[notificată cu numărul C(2006) 3274]

(2006/534/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 1999/13/CE a Consiliului din 11 mar-
tie 1999 (1) privind reducerea emisiilor de compuși organici
volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități
și instalații, în special articolul 11 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva
1999/13/CE, statele membre au obligația de a întocmi
rapoarte privind punerea în aplicare a respectivei directive,
pe baza unui chestionar sau a unui plan elaborat de Comi-
sie.

(2) Statele membre au întocmit rapoarte privind punerea în
aplicare a respectivei directive în perioada 1 ianuarie
2003-31 decembrie 2004 în conformitate cu Decizia
2002/529/CE a Comisiei (2).

(3) Al doilea raport ar trebui să acopere perioada 1 ianuarie
2005-31 decembrie 2007.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu
avizul comitetului instituit în temeiul articolului 6 din
Directiva 91/692/CEE a Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre utilizează chestionarul prevăzut în anexa la
prezenta decizie pentru a întocmi raportul care acoperă perioada
1 ianuarie 2005-31 decembrie 2007 și care trebuie prezentat
Comisiei în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva
1999/13/CE.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 iulie 2006.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei

(1) JO L 85, 29.3.1999, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima
dată prin Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Con-
siliului (JO L 143, 30.4.2004, p. 87).

(2) JO L 172, 2.7.2002, p. 57.

(3) JO L 377, 31.12.1991, p. 48, directivă astfel cum a fost modificată
prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și
al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
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ANEXĂ

Chestionar privind punerea în aplicare a Directivei 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de compuși
organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații în perioada

2005-2007

Indicații în vederea completării chestionarului:

Răspunsurile ar trebui să fie concise și cât mai precise.

Informațiile prezentate, în special cele cu privire la numărul de instalații și la măsurile luate, pot include date
reprezentative, cu condiția ca acestea să fie suficiente pentru a demonstra respectarea cerințelor directivei.

Pentru rapoartele care acoperă perioade anterioare datelor stabilite la articolul 4 din Directiva 1999/13/CE,
informațiile privind instalațiile existente trebuie să se bazeze pe cele mai bune estimări disponibile pentru perioadele
respective.

În cazul în care situația nu s-a schimbat, se pot face trimiteri la răspunsurile anterioare, deși acest lucru nu este posibil
pentru statele membre pentru care aceasta este prima perioadă de raportare. În cazul în care situația a evoluat,
schimbările trebuie descrise într-un nou răspuns.

1. Descriere generală

Care sunt caracteristicile principale ale legislației interne necesare pentru instituirea unui sistem de autorizare
sau de înregistrare care să asigure respectarea cerințelor directivei? Oferiți detalii privind modificările survenite,
în perioada de raportare, în legislația internă în ceea ce privește Directiva 1999/13/CE.

2. Instalații reglementate de directivă

Pentru fiecare dintre cele douăzeci de secțiuni din anexa IIA, evaluați câte instalații se încadrează în categoriile
enumerate în cele ce urmează (statele membre în a căror legislație internă există o altă clasificare a sectoarelor
o pot utiliza pentru a răspunde la această întrebare):

— toate instalațiile existente, în sensul articolului 2 alineatul (2) din directivă, la sfârșitul perioadei de raportare;

— toate instalațiile înregistrate sau autorizare de autoritatea competentă în perioada de raportare;

— dintre instalațiile menționate la liniuța precedentă, câte au fost autorizate sau înregistrate în conformitate
cu articolul 4 alineatul (4) din directivă? (opțional);

— câte dintre aceste instalații sunt reglementate și de Directiva IPPC? (opțional).

3. Obligațiile de bază ale operatorului

Ce dispoziții administrative, în termeni generali, au fost elaborate pentru a permite autorităților competente să
se asigure că instalațiile funcționează în conformitate cu principiile generale stabilite la articolul 5?

4. Instalațiile existente

Câte instalații existente sunt autorizate sau înregistrate ca folosind sistemul de reducere din anexa IIB, în
conformitate cu articolul 4 alineatul (3)?

5. Toate instalațiile

5.1. În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) litera (a), statele membre raportează Comisiei privind derogarea
de la aplicarea valorilor limită ale emisiilor fugitive.

— Au existat derogări?

— În astfel de cazuri, cum se demonstrează că, pentru instalația în cauză, această valoare nu este
aplicabilă din punct de vedere tehnic și economic?

— Cum este apreciat faptul că nu se estimează riscuri semnificative pentru sănătatea umană sau pentru
mediu?
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5.2. În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) litera (b), activitățile care nu pot fi efectuate în condiții
controlate pot fi exceptate de la controalele prevăzute în anexa IIA, în cazul în care această posibilitate
este menționată explicit în anexa respectivă.

— Câți operatori au folosit această posibilitate și pentru câte instalații?

— Cum se demonstrează că sistemul de reducere din anexa IIB nu este aplicabil din punct de vedere
tehnic și economic?

— Cum demonstrează operatorul faptul că, pentru instalațiile respective, se folosește cea mai bună
tehnică disponibilă?

6. Planuri naționale

6.1. A decis statul membru să definească și să pună în aplicare un plan național în conformitate cu articolul 6?
(a se vedea Decizia 2000/541/CE a Comisiei din 6 septembrie 2000 privind criteriile de evaluare a
planurilor naționale în conformitate cu articolul 6 din Directiva 1999/13/CE a Consiliului) (1).

6.2. Câte instalații au fost incluse în planul național? Care este obiectivul de reducere a emisiilor, în urma
aplicării planului? Care este emisia totală curentă în cazul instalațiilor incluse în plan? Cum se situează
aceasta în raport cu orice obiectiv de reducere interimar din această perioadă de raportare?

7. Substituția

În ce măsură au fost luate în considerare recomandările Comisiei în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) în
vederea autorizării și formulării unor norme generale obligatorii [a se vedea articolul 7 alineatul (2)]?

8. Monitorizarea

8.1. În ceea ce privește articolul 8 alineatul (1), în cazul în care un stat membru a introdus o obligație anuală
de raportare potrivit căreia operatorul trebuie să furnizeze autorității competente date pentru a permite
verificarea respectării dispozițiilor directivei, specificați câți operatori nu au furnizat autorității
competente datele necesare și pentru câte instalații. Ce măsuri ia autoritatea competentă pentru a asigura
furnizarea acestor informații în cel mai scurt timp?

8.2. În ceea ce privește articolul 8 alineatul (1), în cazul în care un stat membru a introdus o obligație de
raportare „la cerere” potrivit căreia operatorul trebuie să furnizeze autorității competente date pentru a
permite verificarea respectării dispozițiilor directivei, specificați câți operatori au furnizat autorității
competente datele necesare și pentru câte instalații?

8.3. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 8 alineatul (4) și în ceea ce privește articolul 8 alineatul (3),
care este numărul instalațiilor cu o frecvență de măsurare discontinuă de peste un an?

9. Încălcarea dispozițiilor

În ceea ce privește articolul 10:

— la câți operatori s-a constatat încălcarea dispozițiilor prezentei directive?

— ce măsuri se iau pentru a restabili respectarea dispozițiilor „în cel mai scurt timp”, în temeiul articolului 10
litera (a)?

— de câte ori au suspendat sau retras autorizația autoritățile competente în caz de încălcare, în temeiul
articolului 10 litera (b)?

10. Respectarea valorilor limită de emisie

10.1. Descrieți succint practicile care au scopul de a asigura respectarea valorilor limită de emisie pentru gazele
de ardere, a valorilor emisiilor fugitive și a valorilor de emisie totale. Indicați exemple de măsuri luate
în perioada de raportare pentru a asigura respectarea valorilor.

10.2. Care sunt, în termeni generali, practicile cele mai frecvente privind inspecțiile periodice pe teren ale
autorităților competente? În cazul în care acestea nu se efectuează, cum verifică autoritățile competente
informațiile furnizate de către operator?

(1) JO L 230, 12.9.2000, p. 16.
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11. Sistemul de reducere

11.1. Care este procedura prin care se asigură că sistemul de reducere propus de operator corespunde cât
mai exact emisiilor care ar fi rezultat dacă valorile limită de emisie stabilite în anexa II la directivă ar
fi fost aplicate? Oferiți informații privind experiența dumneavoastră în aplicarea sistemului de
reducere.

11.2. În cazul în care ați utilizat sistemul de reducere propus în anexa IIB punctul (2), răspundeți la
următoarele întrebări:

11.2.1. Ce proceduri și practici sunt aplicate pentru a calcula emisia anuală de referință?

11.2.2. Ce proceduri și practici sunt aplicate pentru a calcula valoarea dorită a emisiei?

11.2.3. Ce practici sunt aplicate pentru a asigura atingerea valorii dorite a emisiei?

Răspunsurile pot fi succinte și sintetizate.

12. Planul de gestionare a solvenților

În conformitate cu articolul 9, cum demonstrează operatorul respectarea conformității (planul de gestionare a
solvenților sau echivalentul acestuia)?

13. Accesul publicului la informații

Ce practici, în termeni generali, sunt aplicate pentru a asigura aplicarea articolului 12 privind accesul publicului
la informații?

14. Relația cu alte instrumente comunitare

Cum privesc statele membre eficiența directivei, inter alia, în comparație cu alte instrumente comunitare de
mediu?
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