
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich za okres 
2011–2013 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(2010) 7591) 

(2010/681/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 z wykonania wspomnianej dyrektywy na 
podstawie kwestionariusza lub konspektu opracowanego 
przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6 
dyrektywy 91/692/EWG. 

(2) Państwa członkowskie sporządziły sprawozdania 
z wykonania wspomnianej dyrektywy za okres od dnia 
1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. zgodnie 
z decyzją Komisji 2002/529/WE z dnia 27 czerwca 
2002 r. dotyczącą kwestionariusza dla sprawozdań 
państw członkowskich w sprawie wykonania dyrektywy 
1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych 
związków organicznych spowodowanej użyciem orga
nicznych rozpuszczalników podczas niektórych czyn
ności i w niektórych urządzeniach ( 3 ). 

(3) Państwa członkowskie sporządziły sprawozdania 
z wykonania wspomnianej dyrektywy za okres od dnia 
1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. zgodnie 
z decyzją Komisji 2006/534/WE z dnia 20 lipca 2006 r. 
dotyczącą kwestionariusza dla sprawozdań państw człon
kowskich w sprawie wykonania dyrektywy 1999/13/WE 
w okresie 2005–2007 ( 4 ). 

(4) Państwa członkowskie są zobowiązane przedstawić, 
najpóźniej do dnia 30 września 2011 r., sprawozdania 
z wykonania wspomnianej dyrektywy za okres od dnia 
1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. zgodnie 
z decyzją Komisji 2007/531/WE z dnia 26 lipca 2007 r. 
dotyczącą kwestionariusza stanowiącego podstawę spra
wozdań 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 urządze
niach ( 5 ). 

(5) Czwarte sprawozdanie powinno obejmować okres od 
dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 

(6) 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 

Do celów sporządzenia sprawozdania obejmującego okres od 
dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., które 
należy przesyłać do Komisji zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 
1999/13/WE, państwa członkowskie stosują kwestionariusz 
określony w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 9 listopada 2010 r. 

W imieniu Komisji 
Janez POTOČNIK 
Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

Kwestionariusz dotyczący wykonania w okresie 2011–2013 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, którego dotyczy sprawozdanie 
dotyczące dyrektywy 1999/13/WE. 

2. Urządzenia objęte sprawozdaniem 

2.1. Proszę wskazać, w odniesieniu do wszystkich 20 czynności wymienionych w załączniku IIA pkt I oraz czynności 
wymienionych w załączniku IIA pkt II, liczbę urządzeń objętych dyrektywą 1999/13/WE, które należały do poniż
szych kategorii w dniu 31 grudnia 2013 r.: 

— całkowita liczba urządzeń, 

— całkowita liczba urządzeń objętych również dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/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 przypadku których dopuszczono odstępstwo zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. a) 
dyrektywy 1999/13/WE. Proszę przedstawić wykaz urządzeń, których to dotyczy, oraz – w odniesieniu do 
każdego urządzenia – uzasadnienie dopuszczonego odstępstwa, 

— całkowita liczba urządzeń, w przypadku których dopuszczono odstępstwo zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. b) 
dyrektywy 1999/13/WE. Proszę przedstawić wykaz urządzeń, których to dotyczy, oraz – w odniesieniu do 
każdego urządzenia – uzasadnienie dopuszczonego odstępstwa. 

2.2. Proszę wskazać, w odniesieniu do wszystkich 20 czynności wymienionych w załączniku IIA pkt I oraz czynności 
wymienionych w załączniku IIA pkt II, liczbę urządzeń objętych dyrektywą 1999/13/WE, które należą do poniż
szych kategorii: 

— całkowita liczba nowych urządzeń, które zostały zarejestrowane lub zatwierdzone zgodnie z dyrektywą 
1999/13/WE podczas okresu, którego dotyczy sprawozdanie, 

— całkowita liczba znacznie zmienionych urządzeń, które zostały zarejestrowane lub zatwierdzone zgodnie 
z dyrektywą 1999/13/WE podczas okresu, którego dotyczy sprawozdanie. 

2.3. Proszę wskazać, w jaki sposób wykaz zarejestrowanych lub zatwierdzonych urządzeń oraz wyniki monitorowania 
emisji są udostępniane społeczeństwu, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 dyrektywy 1999/13/WE. Jeśli informacje te są 
udostępnione publicznie w Internecie, proszę podać adres strony internetowej. Jeśli tak nie jest, proszę podać adres, 
pod który można zwrócić się o informacje. 

3. Środki zastępcze 

Proszę wskazać, w odniesieniu do wszystkich 20 czynności wymienionych w załączniku IIA pkt I oraz czynności 
wymienionych w załączniku IIA pkt II, które z wymienionych substancji lub mieszanin były w dalszym ciągu 
stosowane w dniu 31 grudnia 2013 r. oraz w jakich (szacowanych) ilościach (w tonach na rok): substancje lub 
mieszaniny, które z uwagi na zawartość lotnych związków organicznych zaklasyfikowano jako rakotwórcze, muta
genne lub działające szkodliwie na rozrodczość, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 
i którym w związku z tym zostały przypisane zwroty określające zagrożenie H340, H350, H350i, H360D lub 
H360F bądź oznaczenia ryzyka R45, R46, R49, R60 lub R61, i które powinny być oznaczone tymi zwrotami. 

W przypadku gdy informacje te są dostępne, proszę wskazać substancje przy pomocy ich nazwy IUPAC i numeru 
CAS oraz mieszaniny przy pomocy nazwy handlowej, podając odnośne substancje, które zawierają. 

Proszę wymienić również substancje, które są stosowane jako substytuty wyżej wymienionych substancji i mieszanin 
(fakultatywnie).
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4. Monitorowanie 

Proszę wskazać, w odniesieniu do wszystkich 20 czynności wymienionych w załączniku IIA pkt I oraz czynności 
wymienionych w załączniku IIA pkt II, liczbę urządzeń, które były w 2012 r. stale monitorowane pod kątem 
zgodności z dyrektywą zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy 1999/13/WE. 

5. Zgodność 

Proszę wskazać, w odniesieniu do wszystkich 20 czynności wymienionych w załączniku IIA pkt I oraz czynności 
wymienionych w załączniku IIA pkt II, następujące dane dotyczące 2012 r.: 

— liczba operatorów, w przypadku których stwierdzono naruszenie wymogów dyrektywy 1999/13/WE: 

a) ponieważ dane, o których mowa w art. 8 ust. 1 dyrektywy 1999/13/WE, nie zostały zgłoszone lub były 
niewystarczające, by umożliwić właściwym organom zweryfikowanie zgodności z dyrektywą, 

b) w związku ze stwierdzeniem niezgodności z innymi wymogami dyrektywy 1999/13/WE, w szczególności 
z przepisami art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2, art. 5 oraz art. 8 ust. 2 i 3, 

— liczba urządzeń, w przypadku których właściwe organy zawieszały lub wycofywały zatwierdzenie w związku ze 
stwierdzeniem niezgodności z wymogami na mocy art. 10 lit. b) dyrektywy 1999/13/WE. 

6. Emisje 

Proszę wskazać, w odniesieniu do wszystkich 20 czynności wymienionych w załączniku IIA pkt I oraz czynności 
wymienionych w załączniku IIA pkt II, ilość ton lotnych substancji organicznych wyemitowanych w 2012 r. Proszę 
wskazać, czy zgłoszona ilość opiera się na danych pochodzących z pomiarów, obliczeń czy szacunków. 

7. W miarę możliwości proszę oszacować: 

— całkowitą liczbę personelu (władze krajowe, regionalne i lokalne) zajmującego się wdrażaniem i egzekwowaniem 
przepisów dyrektywy 1999/13/WE (fakultatywnie), 

— całkowite koszty (w EUR na rok) związane z tymi zadaniami, ponoszone przez właściwe organy (fakultatywnie). 

8. Inne uwagi
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