
DECYZJA KOMISJI

z dnia 26 lipca 2007 r.

dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich za okres
2008–2010 z wykonania dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych
związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas

niektórych czynności i w niektórych urządzeniach

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3547)

(2007/531/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca
1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków orga-
nicznych, spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczal-
ników podczas niektórych czynności i w niektórych urządze-
niach (1), w szczególności jej art. 11 ust. 1,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia
1991 r. normalizującą i racjonalizującą sprawozdania w sprawie
wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środo-
wiska (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 1999/13/WE państwa
członkowskie są zobowiązane do przygotowywania spra-
wozdań na temat wykonywania wspomnianej dyrektywy
na podstawie kwestionariusza lub konspektu opracowa-
nego przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną
w art. 6 dyrektywy 91/692/EWG.

(2) Zgodnie z decyzją Komisji 2002/529/WE (3) państwa
członkowskie przygotowały sprawozdania na temat
wykonywania tej dyrektywy w okresie od dnia 1 stycznia
2003 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

(3) Zgodnie z decyzją Komisji 2006/534/WE (4) państwa
członkowskie są zobowiązane do przygotowania spra-

wozdania na temat wykonywania tej dyrektywy
w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia
2007 r.

(4) Trzecie sprawozdanie będzie obejmowało okres od dnia
1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 6 dyrek-
tywy 91/692/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Celem sporządzenia sprawozdań obejmujących okres od dnia
1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., które należy
przesyłać do Komisji zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy
1999/13/WE, państwa członkowskie stosują kwestionariusz
ustanowiony w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji
Stavros DIMAS

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 85 z 29.3.1999, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE (Dz.U.
L 143 z 30.4.2004, str. 87).

(2) Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48. Dyrektywa zmieniona rozpo-
rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1882/2003
(Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(3) Dz.U. L 172 z 2.7.2002, str. 57.
(4) Dz.U. L 213 z 3.8.2006, str. 4.



ZAŁĄCZNIK

Kwestionariusz dotyczący wykonywania w okresie 2008–2010 dyrektywy 1999/13/WE w sprawie ograniczenia
emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas

niektórych czynności i w niektórych urządzeniach

1. Opis ogólny

Proszę wymienić istotne zmiany dokonane w ustawodawstwie krajowym w okresie sprawozdawczym, dotyczące
dyrektywy Rady 1999/13/WE.

2. Urządzenia objęte sprawozdaniem

2.1. Proszę podać, w odniesieniu do każdego z dwudziestu rodzajów działalności wymienionych w załączniku II A,
oddzielnie dla pierwszego (1.1.2008) i ostatniego dnia (31.12.2010) okresu sprawozdawczego, liczbę urządzeń
należących do poniższych kategorii:

— całkowita liczba urządzeń (1),

— całkowita liczba urządzeń objętych również dyrektywą 96/61/WE (dyrektywa IPPC),

— całkowita liczba urządzeń zarejestrowanych lub zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 1999/13/WE,

— całkowita liczba urządzeń zarejestrowanych lub zatwierdzonych z zastosowaniem planu obniżania emisji,

— całkowita liczba urządzeń, w których przypadku dopuszczono odstępstwo zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. a)
dyrektywy 1999/13/WE; proszę wymienić powody każdego odstępstwa w załączniku do niniejszego kwestio-
nariusza,

— całkowita liczba urządzeń, w których przypadku dopuszczono odstępstwo zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. b)
dyrektywy 1999/13/WE; proszę podać powody każdego odstępstwa w załączniku do niniejszego kwestiona-
riusza.

2.2. Proszę podać, w odniesieniu do każdego z dwudziestu rodzajów działalności wymienionych w załączniku II A,
liczbę urządzeń należących do poniższych kategorii w okresie sprawozdawczym:

— całkowita liczba urządzeń nowych lub znacznie zmienionych, zarejestrowanych lub zatwierdzonych zgodnie
z dyrektywą 1999/13/WE.

3. Środki zastępcze

Proszę podać, w odniesieniu do każdego z dwudziestu rodzajów działalności wymienionych w załączniku II A, na
końcu okresu sprawozdawczego (31.12.2010), jakie substancje lub preparaty sklasyfikowane zgodnie z dyrektywą
Rady 67/548/EWG (2) jako kancerogenne, mutagenne lub toksyczne dla rozmnażania (R45, R46, R49, R60, R61) są
w dalszym ciągu stosowane oraz ich (szacowaną) ilość (w tonach rocznie).

4. Monitorowanie

Proszę podać, w odniesieniu do każdego z dwudziestu rodzajów działalności wymienionych w załączniku II A,
następujące dane dotyczące okresu sprawozdawczego:

— liczba urządzeń, które przekazały dane zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy „raz w roku” lub „na żądanie”;

— liczba urządzeń, które są monitorowane w sposób ciągły pod kątem zgodności z wymogami, zgodnie z art. 8
ust. 2 dyrektywy.

5. Zgodność

Proszę podać, w odniesieniu do każdego z dwudziestu rodzajów działalności wymienionych w załączniku II A,
następujące dane dotyczące okresu sprawozdawczego:

— liczba operatorów, w których przypadku stwierdzono naruszenie wymogów dyrektywy

a) w związku z niespełnieniem wymogu przekazania danych „raz w roku” lub „na żądanie”;

b) w związku z niespełnieniem innych wymogów dyrektywy.

— w przypadku ilu operatorów właściwe organy zawieszały lub wycofywały zatwierdzenie w związku ze stwier-
dzeniem niezgodności z wymogami na mocy art. 10 lit. b) dyrektywy?
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(1) Do celów niniejszego kwestionariusza „całkowita liczba urządzeń” obejmuje dodatkowo urządzenia, które nie są objęte dyrektywą
1999/13/WE, lecz podlegają przepisom krajowym ustanowionym zgodnie z przepisami dyrektywy. Nie obejmuje to urządzeń do
lakierowania pojazdów drogowych, określonych w dyrektywie 70/156/EWG, lub części tych pojazdów, wykonywanego w ramach
naprawy pojazdu, prac konserwacyjnych lub dekoracyjnych poza zakładem produkcyjnym.

(2) Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1.



6. Emisje

6.1. Proszę podać szacowaną ilość (w tonach) emisji LZO w okresie 2008–2010 w odniesieniu do wszystkich urządzeń.

6.2. Proszę podać szacowaną ilość (w tonach) emisji LZO w okresie 2008–2010 w odniesieniu do każdego z dwudziestu
rodzajów działalności wymienionych w załączniku II A (nieobowiązkowe).

7. Koszty

7.1. Proszę oszacować całkowite koszty (EUR/rok lub osobolata), np. sumę kosztów zatwierdzania, monitorowania,
inspekcji itp., ponoszonych przez organy krajowe w związku z wykonywaniem dyrektywy 1999/13/WE
w 2010 r. (nieobowiązkowe).

7.2. Proszę oszacować koszty administracyjne związane z przygotowaniem niniejszego sprawozdania (euro
i osobomiesiące) (nieobowiązkowe).

8. Publikacja sprawozdań państw członkowskich przygotowanych na podstawie niniejszego kwestionariusza

Proszę podać informacje, np. adres strony internetowej, na której są publicznie dostępne sprawozdania poszczegól-
nych państw członkowskich przygotowane na podstawie niniejszego kwestionariusza.

9. Udoskonalenia

Na które z aspektów należy zwrócić większą uwagę w związku z

— wykonywaniem lub przyszłym przeglądem dyrektywy 1999/13/WE,

— przyszłymi kwestionariuszami?

10. Inne uwagi
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