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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/95 

frá 22. janúar 2020 

um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/2323 um að koma á fót Evrópuskrá yfir 

skipaendurvinnslustöðvar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 frá 20. nóvember 2013 um endurvinnslu skipa og um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 1013/2006 og tilskipun 2009/16/EB (1), einkum 16. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 2. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013 er þess krafist að skipaeigendur tryggi að skip sem eru ætluð til 

endurvinnslu séu eingöngu endurunnin í skipaendurvinnslustöðvum sem eru í Evrópuskránni yfir skipaendur-

vinnslustöðvar sem er birt skv. 16. gr. þeirrar reglugerðar. 

2) Evrópuskráin er sett fram í framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2323 (2). 

3) Lettland hefur upplýst framkvæmdastjórnina um að lögbært yfirvald hafi gefið út starfsleyfi fyrir skipaendurvinnslustöð 

(3), sem er staðsett á yfirráðasvæði þess, í samræmi við 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013. Lettland hefur veitt 

framkvæmdastjórninni allar nauðsynlegar upplýsingar til innfærslu stöðvarinnar í Evrópuskrána. Því ætti að uppfæra 

Evrópuskrána til að hún nái yfir þá stöð. 

4) Litáen (Lietuva) hefur upplýst framkvæmdastjórnina um að lögbært yfirvald hafi gefið út starfsleyfi fyrir skipaendur-

vinnslustöð (4), sem er staðsett á yfirráðasvæði þess, í samræmi við 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013. Litáen 

(Lietuva) hefur veitt framkvæmdastjórninni allar nauðsynlegar upplýsingar til innfærslu stöðvarinnar í Evrópuskrána. 

Því ætti að uppfæra Evrópuskrána til að hún nái yfir þá stöð. 

5) Holland (Niðurland) hefur upplýst framkvæmdastjórnina um að lögbært yfirvald hafi gefið út starfsleyfi fyrir 

skipaendurvinnslustöð (5), sem er staðsett á yfirráðasvæði þess, í samræmi við 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013. 

Holland (Niðurland) hefur veitt framkvæmdastjórninni allar nauðsynlegar upplýsingar til innfærslu stöðvarinnar í 

Evrópuskrána. Því ætti að uppfæra Evrópuskrána til að hún nái yfir þá stöð. 

6) Noregur hefur upplýst framkvæmdastjórnina um að lögbært yfirvald hafi gefið út starfsleyfi fyrir skipaendurvinnslustöð 

(6), sem er staðsett á yfirráðasvæði þess, í samræmi við 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013. Noregur hefur veitt 

framkvæmdastjórninni allar nauðsynlegar upplýsingar til innfærslu stöðvarinnar í Evrópuskrána. Því ætti að uppfæra 

Evrópuskrána til að hún nái yfir þá stöð. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 18, 23.1.2020, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 169/2020 frá 

23. október 2020 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 330, 10.12.2013, bls. 1. 

(2) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2323 frá 19. desember 2016 um að koma á fót Evrópuskrá yfir 

skipaendurvinnslustöðvar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 um endurvinnslu skipa (Stjtíð. ESB L 345, 

20.12.2016, bls. 119). 

(3) „Galaksis N“, Ltd. 

(4) UAB Demeksa. 

(5) Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. 

(6) ADRS Decom Gulen. 

2022/EES/85/01 
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7) Framkvæmdastjórninni hafa borist umsóknir í samræmi við 1. mgr. 15. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013 um 

innfærslu þriggja skipaendurvinnslustöðva (7), sem eru staðsettar í Tyrklandi, í Evrópuskrána. Eftir að hafa metið 

upplýsingarnar og sannanir þeim til stuðnings, sem voru lagðar fram eða var safnað í samræmi við 15. gr. þeirrar 

reglugerðar, telur framkvæmdastjórnin að stöðvarnar uppfylli kröfurnar sem settar eru fram í 13. gr. þeirrar reglugerðar 

til að stunda skipaendurvinnslu og fá skráningu í Evrópuskrána. Því ætti að uppfæra Evrópuskrána til að hún nái yfir þær 

stöðvar. 

8) Belgía og Portúgal hafa upplýst framkvæmdastjórnina um að gildistími leyfis sem lögbær yfirvöld þeirra veittu belgísku 

og portúgölsku skipaendurvinnslustöðinni sem er í Evrópuskránni (8) hafi verið framlengdur. Því ætti að uppfæra 

gildislok innfærslu þessara stöðva í Evrópuskrána til að endurspegla þessa framlengingu. 

9) Því ætti að breyta framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/2323 til samræmis við það. 

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót með  

25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað viðaukans við framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/2323 kemur viðaukinn við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Gjört í Brussel 22. janúar 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  

  

(7) ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.; Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti and EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S. 

(8) NV Galloo Recycling Ghent (BE) and Navalria — Docas, Construções e Reparações Navais (PT). 
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VIÐAUKI 

„VIÐAUKI 

EVRÓPUSKRÁ YFIR SKIPAENDURVINNSLUSTÖÐVAR SEM UM GETUR Í 16. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 1257/2013 

A-HLUTI 

Skipaendurvinnslustöðvar sem eru staðsettar í aðildarríki 

Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem 

hægt er að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

BELGÍA 

NV Galloo Recycling Ghent 

Scheepszatestraat 9 

9000 Gent 

Belgía 

Símanúmer: +32(0)9/251 25 21 

Tölvupóstfang: 

peter.wyntin@galloo.com 

Samhliða 

(legupláss á floti), 

hallandi 

Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 265 metrar 

Breidd: 37 metrar 

Djúprista: 12,5 metrar 

 Óbeint samþykki, 

þar sem hámark 

endurskoðunartímab

ils er 30 dagar 

34 000 (4) 31. mars 2025 

DANMÖRK 

FAYARD A/S 

Kystvejen 100 

DK-5330 Munkebo 

Danmörk 

www.fayard.dk 

Símanúmer: +45 7592 0000 

Tölvupóstfang: fayard@fayard.dk 

Þurrkví Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 415 metrar 

Breidd: 90 metrar 

Djúprista: 7,8 metrar 

Reglur hafa verið settar um 

skipaendurvinnslustöðina í samræmi við 

gildandi löggjöf og við skilyrðin sem sett 

eru fram í umhverfisleyfi frá  

7. nóvember 2018 sem sveitarfélagið 

Kerteminde gaf út. Umhverfisleyfið 

inniheldur skilyrði fyrir rekstrarstundir, 

sérstök rekstrarskilyrði, meðhöndlun og 

geymslu úrgangs og inniheldur einnig 

skilyrðið um að starfsemin skal fara fram í 

þurrkví. 

Óbeint samþykki, 

þar sem hámark 

endurskoðunartímab

ils er 14 dagar. 

0 (5) 7. nóvember 2023 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem 

hægt er að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

Fornæs ApS 

Rolshøjvej 12–16 

8500 Grenaa 

Danmörk 

www.fornaes.dk 

Símanúmer: +45 86326393 

Tölvupóstfang: recycling@fornaes.dk 

Samhliða, þurrkví Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 150 metrar 

Breidd: 25 metrar 

Djúprista: 6 metrar 

BT: 10 000 

Sveitarfélagið Norddjurs hefur rétt til að 

úthluta hættulegum úrgangi til samþykktra 

umhverfisvænna móttökustöðva. 

Óbeint samþykki, 

þar sem hámark 

endurskoðunar-

tímabils er 14 dagar. 

30 000 (6) 30. júní 2021 

Modern American Recycling Services 

Europe (M.A.R.S) 

Sandholm 60 

9900 Frederikshavn 

Danmörk 

Vefsetur: 

http://www.modernamerican-

recyclingservices.com/ 

Tölvupóstfang: kim@mars-eu.dk 

Dráttarbraut Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 290 metrar Breidd: 

90 metrar Djúprista:  

14 metrar 

Skilyrði fyrir starfi skipaendurvinnslu-

stöðvarinnar eru skilgreind í umhverfisleyfi 

frá 9. mars 2018 sem sveitarfélagið 

Frederikshavn gaf út. 

Sveitarfélagið Frederikshavn hefur rétt til að 

úthluta hættulegum úrgangi til samþykktra 

umhverfisvænna móttökustöðva, eins og 

sett er fram í umhverfisleyfinu fyrir 

skipaendurvinnslustöðina. 

Ekki skal geyma hættulegan úrgang í 

stöðinni í meira en eitt ár. 

Óbeint samþykki, 

þar sem hámark 

endurskoðunar-

tímabils er 14 dagar. 

0 (7) 23. ágúst 2023 

Smedegaarden A/S 

Vikingkaj 5 

6700 Esbjerg 

Danmörk 

www.smedegaarden.net 

Samhliða, þurrkví Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 170 metrar 

Breidd: 40 metrar 

Djúprista: 7,5 metrar 

 Óbeint samþykki, 

þar sem hámark 

endurskoðunar-

tímabils er 14 dagar 

20 000 (8) 15. september 2021 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem 

hægt er að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

Stena Recycling A/S 

Grusvej 6 

6700 Esbjerg 

DANMÖRK 

Símanúmer: +45 20699190 

Vefsetur: 

https://www.stenarecycling.dk/ 

Tölvupóstfang: 

jakob.kristensen@stenarecycling.com 

Þurrkví Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 40 metrar Breidd:  

40 metrar Djúprista:  

10 metrar 

Skilyrði fyrir starfi skipaendurvinnslu-

stöðvarinnar eru skilgreind í umhverfisleyfi 

frá 5. október 2017 sem sveitarfélagið 

Esbjerg gaf út. 

Sveitarfélagið Esbjerg hefur rétt til að 

úthluta hættulegum úrgangi til samþykktra 

umhverfisvænna móttökustöðva, eins og 

sett er fram í umhverfisleyfinu fyrir 

skipaendurvinnslustöðina 

Óbeint samþykki, 

þar sem hámark 

endurskoðunar-

tímabils er 14 dagar 

0 (9) 7. febrúar 2024 

EISTLAND 

BLRT Refonda Baltic OÜ 

Kopli 103, 11712 Tallinn, 

Eistland 

Símanúmer: +372 610 2933 

Bréfasími: +372 610 2444 

Tölvupóstfang: refonda@blrt.ee 

www.refonda.ee 

Á floti við viðlegu-

bryggju og í flotkví 

Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 197 metrar 

Breidd: 32 metrar 

Djúprista: 9,6 metrar 

BT: 28 000 

Leyfi fyrir úrgangi nr. L.JÄ/327249. Leyfi 

fyrir meðhöndlun hættulegs úrgangs nr. 

0222. Reglur hafnarinnar Vene-Balti, 

handbók um endurvinnslu skipa MSR-

Refonda. Umhverfisstjórnunarkerfi, með-

höndlun úrgangs EP 4.4.6-1-13 

Stöðin getur einungis endurunnið þau 

hættulegu efni sem hún hefur fengið leyfi 

fyrir. 

Óbeint samþykki, 

þar sem hámark 

endurskoðunar-

tímabils er  

30 dagar. 

21 852 (10) 15. febrúar 2021 

SPÁNN 

DDR VESSELS XXI, S.L. 

Höfnin „El Musel“ 

Gijón 

Spánn 

Símanúmer: +34 630 14 44 16 

Tölvupóstfang: 

 abarredo@ddr-vessels.es 

Sundurhlutunar-

rampur 

Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 169,9 metrar 

Takmarkanirnar eru í samþætta umhverfis-

leyfinu. 

Beint samþykki – 

lögbært yfirvald 

fyrir ákvörðun um 

samþykki er 

skrifstofa 

hafnarstjóra 

0 (11) 28. júlí 2020 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem 

hægt er að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

  (Samþykkja má stærri skip 

með enga eða takmarkaða 

hreyfingu á rampinum, 

með hliðsjón af niðurstöðu 

úr nákvæmri hagkvæmni-

athugun) 

    

FRAKKLAND 

Démonaval Recycling 

ZI du Malaquis 

Rue François Arago 

76580 LE TRAIT 

Símanúmer: (+ 33) (0)7 69 79 12 80 

Tölvupóstfang: 

patrick@demonaval-recycling.fr 

Samhliða, þurrkví Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 140 metrar 

Breidd: 25 metrar 

Dýpt: 5 metrar 

Umhverfistakmarkanir eru skilgreindar í 

leyfi sýslumanns. 

Beint samþykki — 

lögbært yfirvald 

fyrir ákvörðun um 

samþykki er 

umhverfisráðuneytið 

0 (12) 11. desember 2022 

GARDET & DE BEZENAC 

Recycling 

/Groupe BAUDELET 

ENVIRONNEMENT — GIE MUG 

616, Boulevard Jules Durand 

76600 Le Havre 

Frakkland 

Símanúmer: +33(0)2 35 95 16 34 

Tölvupóstfang:  

infos@gardet-bezenac.com 

Á floti og á 

dráttarbraut 

Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 150 metrar 

Breidd: 18 metrar 

Dýpt: 7 metrar 

EÞT: 7 000 

Umhverfistakmarkanir eru skilgreindar í 

leyfi sýslumanns. 

Beint samþykki – 

lögbært yfirvald 

fyrir ákvörðun um 

samþykki er 

umhverfis-

ráðuneytið. 

16 000 (13) 30. desember 2021 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem 

hægt er að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

Grand Port Maritime de Bordeaux 

152, Quai de Bacalan — CS 41320 - 

33082 Bordeaux Cedex 

Frakkland 

Símanúmer: +33(0)5 56 90 58 00 

Tölvupóstfang: 

maintenance@bordeaux-port.fr 

Samhliða, þurrkví Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 240 metrar 

Breidd: 37 metrar 

Dýpt: 17 metrar 

Umhverfistakmarkanir eru skilgreindar í 

leyfi sýslumanns. 

Beint samþykki – 

lögbært yfirvald 

fyrir ákvörðun um 

samþykki er 

umhverfis-

ráðuneytið. 

18 000 (14) 21. október 2021 

Les Recycleurs bretons 

Zone Industrielle de Kerbriant - 29 

610 Plouigneau 

Frakkland 

Símanúmer: +33(0)2 98 01 11 06 

Tölvupóstfang: navaleo@navaleo.fr 

Samhliða, þurrkví Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 225 metrar 

Breidd: 34 metrar 

Dýpt: 27 metrar 

Umhverfistakmarkanir eru skilgreindar í 

leyfi sýslumanns. 

Beint samþykki – 

lögbært yfirvald 

fyrir ákvörðun um 

samþykki er 

umhverfis-

ráðuneytið. 

5 500 (15) 24. maí 2021 

ÍTALÍA 

San Giorgio del Porto S.p.A. 

Calata Boccardo 8 

16128 — Genova — 

Ítalía 

Símanúmer: +39 (0)10 251561 

Tölvupóstfang: 

segreteria@sgdp.it; 

sangiorgiodelporto@legalmail.it 

www.sgdp.it 

Samhliða, þurrkví Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 350 metrar 

Breidd: 75 metrar 

Dýpt: 16 metrar 

BT: 130 000 

Takmarkanirnar eru í samþætta umhverfis-

leyfinu. 

Beint samþykki 38 564 (16) 6. júní 2023 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem 

hægt er að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

LETTLAND 

A/S „Tosmares kuģubūvētava“ 

Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepaja, 

LV-3402 

Lettland 

Símanúmer: +371 63401919 

Tölvupóstfang: 

shipyard@tosmare.lv 

Samhliða 

(legupláss á floti), 

þurrkví 

Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 165 metrar 

Breidd:22 metrar 

Dýpt: 7 metrar 

BT: 12 000 

Sjá landsbundið leyfi nr. LI10IB0024. Beint samþykki – 

skrifleg tilkynning 

innan 30 virkra daga 

0 (17) 11. júní 2020 

„Galaksis N”, Ltd. 

Kapsedes street 2D, 

Liepāja, LV — 3414 

Lettland 

Símanúmer: +371 29410506 

Tölvupóstfang: galaksisn@inbox.lv 

Samhliða 

(legupláss á floti), 

þurrkví 

Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 165 metrar 

Breidd:22 metrar 

Dýpt: 7 metrar 

BT: 12 000 

Sjá landsbundið leyfi nr. LI12IB0053 Beint samþykki – 

skrifleg tilkynning 

innan 30 virkra daga 

0 (18) 17. júlí 2024 

LITÁEN (LIETUVA) 

UAB APK 

Minijos 180 (legupláss 133A), LT 

93269, Klaipėda, 

Litáen (Lietuva) 

Símanúmer: +370 (46) 365776 

Bréfasími: +370 (46) 365776 

Tölvupóstfang: uab.apk@gmail.com 

Samhliða 

(legupláss á floti) 

Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 130 metrar 

Breidd: 35 metrar 

Dýpt: 10 metrar 

BT: 3 500 

Sjá landsbundið leyfi nr. TL-KL.1-15/2015 Beint samþykki – 

skrifleg tilkynning 

innan 30 virkra daga 

1 500 (19) 17. mars 2020 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem 

hægt er að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

UAB Armar 

Minijos 180 (legupláss 127A, 131A), 

LT 93269, Klaipėda, 

Litáen (Lietuva) 

Símanúmer: +370 685 32607 

Tölvupóstfang: 

armar.uab@gmail.com; 

albatrosas33@gmail.com 

Samhliða 

(legupláss á floti) 

Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa 

(legupláss 127A): 

Lengd: 80 metrar 

Breidd: 16 metrar 

Dýpt: 6 metrar 

BT: 1 500 

Hámarksmál skipa 

(legupláss 131A): 

Lengd: 80 metrar 

Breidd: 16 metrar 

Dýpt: 5 metrar 

BT: 1 500 

Sjá landsbundið leyfi nr. TL-KL.1-16/2015 

(legupláss 127A) 

Sjá landsbundið leyfi nr. TL-KL.1-51/2017 

(legupláss 131A) 

Beint samþykki – 

skrifleg tilkynning 

innan 30 virkra daga 

3 910 (20) 17. mars 2020 

(legupláss 127A) 

19. apríl 2022 

(legupláss 131A) 

UAB Demeksa 

Nemuno g. 42A (legupláss 121), LT 

93277 Klaipėda 

Litáen (Lietuva) 

Símanúmer: +370 630 69903 

Tölvupóstfang: 

uabdemeksa@gmail.com 

Samhliða 

(legupláss á floti) 

Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 58 metrar, 

Breidd: 16 metrar, 

Dýpt: 5 metrar, 

BT: 3500 

Sjá landsbundið leyfi nr. TL-KL.1-64/2019 Beint samþykki – 

skrifleg tilkynning 

innan 30 virkra daga 

0 (21) 22. maí 2024 

UAB Vakaru refonda 

Minijos 180 (legupláss 129, 130, 

131A, 131, 132, 133A), LT 93269, 

Klaipėda, 

Litáen (Lietuva) 

Símanúmer: +370 (46) 

483940/483891 

Bréfasími: +370 (46) 483891 

Tölvupóstfang: refonda@wsy.lt 

Samhliða 

(legupláss á floti) 

Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 230 metrar 

Breidd: 55 metrar 

Dýpt: 14 metrar 

BT: 70 000 

Sjá landsbundið leyfi nr. (11.2)-30-

161/2011/TL-KL.1-18/2015 

Beint samþykki – 

skrifleg tilkynning 

innan 30 virkra daga 

20 140 (22) 21. maí 2020 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem 

hægt er að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

HOLLAND (NIÐURLAND) 

Damen Verolme Rotterdam B.V. 

Prof. Gerbrandyweg 25 

3197 KK Rotterdam-Botlek 

Holland (Niðurland) 

Símanúmer: +31 18 123 43 53 

Tölvupóstfang: 

praveen.badloo@damen.com 

Þurrkví Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 405 metrar 

Breidd: 90 metrar 

Dýpt: 11,6 metrar 

Stöðin hefur rekstrarleyfi; leyfið felur í sér 

takmarkanir og skilyrði fyrir umhverfis-

vænan rekstur. 

Beint samþykki 52 000 (23) 21. júlí 2021 

Sagro Aannemingsmaatschappij 

Zeeland B.V. 

Estlandweg 10 

4455 SV Nieuwdorp 

Holland (Niðurland) 

Símanúmer: +31 113 351 710 

Tölvupóstfang: slf@sagro.nl 

Undirbúnings-

aðgerðir við 

viðlegubryggju, 

færð upp á land til 

úreldingar 

Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 120 metrar 

Breidd: 20 metrar 

Dýpt: 6 metrar 

Stöðin hefur rekstrarleyfi; leyfið felur í sér 

takmarkanir og skilyrði fyrir umhverfis-

vænan rekstur. 

Beint samþykki 15 000 (24) 28. mars 2024 

Scheepssloperij Nederland B.V. 

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel 

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel 

Holland (Niðurland) 

Símanúmer: +31 78 673 60 55 

Tölvupóstfang:  

info@sloperij-nederland.nl 

Festarþjónusta á 

floti og dráttarbraut 

Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 200 metrar 

Breidd: 33 metrar 

Dýpt: 6 metrar 

Hæð: 45 metrar (Botlek-

brú) 

Stöðin hefur rekstrarleyfi; leyfið felur í sér 

takmarkanir og skilyrði fyrir umhverfis-

vænan rekstur. 

Undirbúningsaðgerðir fara fram við 

viðlegubryggju þangað til hægt er að draga 

bolinn inn á dráttarbrautina með því að nota 

vindu með dráttarafköst sem nema  

2 000 tonnum. 

Beint samþykki 9 300 (25) 27. september 2021 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem 

hægt er að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

NOREGUR 

ADRS Decom Gulen. 

Heimilisfang stöðvar: 

Sløvågen 2, 

5960 Dalsøyra, 

Noregur 

Heimilisfang skrifstofu: 

Statsminister Michelsens vei 38, 

5230 Paradis, 

Noregur 

https://adrs.no/ 

Samhliða, dráttar-

braut, þurr-/flotkví 

Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 360 metrar 

Breidd: Engin takmörk 

Dýpt: Engin takmörk 

Sjá landsbundið leyfi nr. 2019.0501.T Beint samþykki 0 (26) 1. október 2024 

AF Offshore Decom 

Raunesvegen 597, 

5578 Nedre Vats 

Noregur 

https://afgruppen.no/selskaper/af-

offshore-decom/ 

Samhliða Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 290 metrar 

Breidd: engin takmörkun 

Dýpt: engin takmörkun 

Sjá landsbundið leyfi nr. 2005.0038.T Beint samþykki 31 000 (27) 28. janúar 2024 

Green Yard AS 

Angholmen, 

4485 Feda, 

Noregur 

www.greenyard.no 

Þurrkví 

(innanhúss), 

dráttarbraut 

Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 230 metrar 

Breidd: 25 metrar 

Dýpt: 20 metrar 

Sjá landsbundið leyfi nr. 2018.0833.T 

Helstu sundurhlutunaraðgerðir skulu fara 

fram innanhúss. 

Einu sundurhlutunar- og stykkjunaraðgerðir 

sem eru leyfðar utanhúss undir berum himni 

eru minniháttar aðgerðir sem eru 

nauðsynlegar til að skip komist fyrir í 

yfirbyggðu stöðinni. Sjá frekari upplýsingar 

í leyfinu. 

Beint samþykki 0 (28) 28. janúar 2024 



   

 

N
r. 8

5
/1

2
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

1
6

.1
2

.2
0
2

2
 

 

Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem 

hægt er að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

Kvaerner AS (Stord) 

Eldøyane 59, 

5411 Stord, 

Noregur 

www.kvaerner.com 

Samhliða 

(legupláss á floti), 

dráttarbraut 

Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 230 metrar 

Breidd: Engin takmörk 

Dýpt: Engin takmörk 

Sjá landsbundið leyfi nr. 2013.0111.T Beint samþykki 43 000 (29) 28. janúar 2024 

Lutelandet Industrihamn 

Lutelandet Offshore AS 

6964 Korssund, 

Noregur 

www.lutelandetoffshore.com 

Samhliða Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: Engin takmörk 

Breidd: Engin takmörk 

Dýpt: Engin takmörk 

Sjá landsbundið leyfi 

Nr. 2014.0646.T 

Beint samþykki 14 000 (30) 28. janúar 2024 

Norscrap West AS 

Hanøytangen 122, 

5310 Hauglandhella, 

Noregur 

www.norscrap.no 

Samhliða, 

dráttarbraut á floti, 

þurrkví 

Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 150 metrar 

Breidd: 34 metrar 

Dýpt: engin takmörkun 

Sjá landsbundið leyfi nr. 2017.0864.T 

Að hámarki 8000 EÞT á fljótandi 

dráttarbraut Skip sem fara yfir 8000 EÞT 

þarf að létta áður en þau eru dregin á 

dráttarbrautina 

Beint samþykki 4 500 (31) 1. mars 2024 

PORTÚGAL 

Navalria — Docas, Construções e 

Reparações Navais 

Porto Comercial, Terminal Sul, 

Apartado 39, 3811-901 Aveiro 

Portúgal 

Símanúmer: +351 234 378 970,  

+351 232 767 700 

Tölvupóstfang: info@navalria.pt 

Þurrkví Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 104 metrar 

Breidd: 6,5 metrar 

Djúprista: 6,5 metrar 

Skilyrði sem gilda um starfsemina eru 

skilgreind í forskriftum sem fylgja bálknum 

AL no 5/2015/CCDRC frá 26. janúar 2016. 

Afmengun og sundurhlutun fara fram á 

láréttum og hallandi fleti, í samræmi við 

stærð skipsins. Lárétti flöturinn hefur  

700 tonna nafnrúmtak. Hallandi flöturinn 

hefur 900 tonna nafnrúmtak. 

Beint samþykki 1 900 (32) 26. júlí 2020 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem 

hægt er að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

FINNLAND 

Turun Korjaustelakka Oy (Turku 

Repair Yard Ltd) 

Navirentie, 21110 Naantali 

Finnland 

Símanúmer: +358 2 44 511 

Tölvupóstfang 

try@turkurepairyard.com 

Samhliða, þurrkví Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið 1. mgr.  

3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 250 metrar 

Breidd: 40 metrar 

Djúprista: 7,9 metrar 

Takmarkanirnar eru í landsbundna umhverf-

isleyfinu. 

Beint samþykki 20 000 (33) 1. október 2023 

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

Able UK Limited 

Teesside Environmental Reclamation 

and Recycling Centre 

Graythorp Dock 

Tees Road 

Hartlepool 

Cleveland 

TS25 2DB 

Breska konungsríkið 

Símanúmer: +44(0)1642 806080 

Tölvupóstfang: info@ableuk.com 

Sundurhlutun skipa 

og tilheyrandi 

meðhöndlun sem er 

leyfð í þurrkví og 

leguplássi á floti 

Öll skip í þeirri stærð sem 

eru samþykkt í leyfinu. 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 337,5 metrar 

Mesta breidd skips:  

120 metrar 

Djúprista: 6,65 metrar 

Stöðin hefur áætlun fyrir skipaendur-

vinnslustöðvar sem uppfyllir kröfurnar í 

reglugerð (ESB) nr. 1257/2013. 

Stöðin er samþykkt með leyfi (tilvísun 

EPR/VP3296ZM) sem takmarkar starfsemi 

og setur rekstraraðila stöðvarinnar skilyrði. 

Beint samþykki 66 340 (34) 6. október 2020 

Dales Marine Services Ltd 

Imperial Dry Dock 

Leith 

Edinburgh 

EH6 7DR 

Tengiliður: 

Símanúmer: +44(0)131 454 3380 

Tölvupóstfang: 

leithadmin@dalesmarine.co.uk; 

b.robertson@dalesmarine.co.uk 

Sundurhlutun skipa 

og tilheyrandi 

meðhöndlun sem er 

leyfð í þurrkví og 

leguplássi á floti 

Öll skip að hámarki  

7 000 tonn 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 165 metrar 

Mesta breidd skips:  

21 metrar 

Djúprista: 7,7 metrar 

Stöðin hefur áætlun fyrir skipaendur-

vinnslustöðvar sem uppfyllir kröfurnar í 

reglugerð (ESB) nr. 1257/2013. Stöðin er 

samþykkt með leyfi (tilvísun WML L 

1157331) sem takmarkar starfsemi og setur 

rekstraraðila stöðvarinnar skilyrði. 

Beint samþykki 7 275 (35) 2. nóvember 2022 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem 

hægt er að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

Harland and Wolff Heavy Industries 

Limited 

Queen's Island 

Belfast 

BT3 9DU 

Breska konungsríkið 

Símanúmer: +44(0)2890 458456 

Tölvupóstfang: 

trevor.hutchinson@harland-wolff.com 

Sundurhlutun skipa 

og tilheyrandi með-

höndlun sem er 

leyfð í þurrkví og 

leguplássi á floti 

Öll skip í stærð sem 

tilgreind er í samþykktri 

vinnuáætlun. 

Hámarksmál skipa: 

Aðalskipakvíin (sú stærsta) 

hefur burðargetu sem 

nemur 556 m × 93 m × 1,2 

m og getur tekið för allt að 

þeirri stærð. Stærsta 

þurrkvíin hefur burðargetu 

sem nemur 1,2 millj. 

Stöðin hefur áætlun fyrir skipaendur-

vinnslustöðvar sem uppfyllir kröfurnar í 

reglugerð (ESB) nr. 1257/2013. 

Stöðin er samþykkt með leyfi fyrir 

meðhöndlun úrgangs, leyfisnúmer 

LN/07/21/V2, sem takmarkar starfsemi og 

setur rekstraraðila stöðvarinnar skilyrði. 

Beint samþykki 13 200 (36) 3. ágúst 2020 

Swansea Drydock Ltd 

Prince of Wales Dry Dock 

Swansea 

Wales 

SA1 1LY 

Breska konungsríkið 

Símanúmer: +44(0)1792 654592 

Tölvupóstfang: 

info@swanseadrydocks.com 

Sundurhlutun skipa 

og tilheyrandi með-

höndlun sem er 

leyfð í þurrkví og 

leguplássi á floti 

Öll skip í þeirri stærð sem 

eru samþykkt í leyfinu. 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 200 metrar 

Mesta breidd skips:  

27 metrar 

Djúprista: 7 metrar 

Stöðin hefur áætlun fyrir skipaendur-

vinnslustöðvar sem uppfyllir kröfurnar í 

reglugerð (ESB) nr. 1257/2013. 

Stöðin er samþykkt með leyfi (tilvísun 

EPR/UP3298VL) sem takmarkar starfsemi 

og setur rekstraraðila stöðvarinnar skilyrði. 

Beint samþykki 7 275 (37) 2. júlí 2020 

(1) Eins og um getur í 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1257/2013 um endurvinnslu skipa. 

(2) Eins og um getur í þriðja málslið a-liðar 1. mgr. 32. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013. 

(3) Gildislok innfærslu í Evrópuskrána samsvarar lokadagsetningu gildistíma leyfisins eða starfsleyfisins sem stöðinni var veitt í aðildarríkinu. 

(4) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 50 000 EÞT á ári. 

(5) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 30 000 EÞT á ári. 

(6) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 50 000 EÞT á ári. 

(7) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 200 000 EÞT á ári. 

(8) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 50 000 EÞT á ári. 

(9) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 45 000 EÞT á ári. 

(10) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 15 000 EÞT á ári. 

(11) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 60 000 EÞT á ári. 

(12) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 15 000 EÞT á ári. 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem 

hægt er að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

(13) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 18 000 EÞT á ári. 

(14) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 23 000 EÞT á ári. 

(15) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 10 000 EÞT á ári. 

(16) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 60 000 EÞT á ári. 

(17) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 15 000 EÞT á ári. 

(18) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 10 000 EÞT á ári. 

(19) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 30 000 EÞT á ári. 

(20) Samkvæmt leyfunum er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 12 000 tonn EÞT á ári (6 000 EÞT á hvert legupláss). 

(21) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 10 000 EÞT á ári. 

(22) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 45 000 EÞT á ári. 

(23) Samkvæmt leyfinu er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 100 000 EÞT á ári. 

(24) Samkvæmt leyfinu er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 100 000 EÞT á ári. 

(25) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 45 000 EÞT á ári. 

(26) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 75 000 EÞT á ári. 

(27) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 75 000 EÞT á ári. 

(28) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 30 000 EÞT á ári. 

(29) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 85 000 EÞT á ári. 

(30) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 200 000 EÞT á ári. 

(31) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 100 000 EÞT á ári. 

(32) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 5 000 EÞT á ári. 

(33) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 40 000 EÞT á ári. 

(34) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 230 000 EÞT á ári. 

(35) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 7 275 EÞT á ári. 

(36) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 300 000 EÞT á ári. 

(37) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 74 999 EÞT á ári. 
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B-HLUTI 

Skipaendurvinnslustöðvar sem eru staðsettar í þriðja landi 

Heiti stöðvar Aðferð við endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa 

sem hægt er að 

endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir 

starfi skipaendurvinnslu-

stöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs 

úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar um beina 

eða óbeina málsmeðferð við 

samþykki lögbærs yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á ári, 

reiknað sem summan af 

þyngd skipa, sett fram 

sem eigin þyngd í 

tonnum (EÞT), sem hafa 

verið endurunnin á 

tilteknu ári á þeirri stöð 

(2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

TYRKLAND 

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve 

Tic. Ltd. Sti. 

Gemi Söküm Tesisleri, 

Parcel 22 Aliağa 

İzmir 35800, 

Tyrkland 

Símanúmer: +90 232 618 21 65 

Tölvupóstfang: 

info@isiksangemi.com 

Löndun Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið  

1. mgr. 3. gr. 

reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: engin 

takmörkun 

Breidd: 75 metrar 

Djúprista: 17 metrar 

Stöðin hefur leyfi til sundur-

hlutunar skipa, sem ráðuneyti 

umhverfis og þéttbýlis-

skipulags gaf út, og vottorð um 

leyfi til sundurhlutunar skipa, 

sem ráðuneyti flutninga-, 

siglinga- og samskiptamála 

gefur út, sem innihalda tak-

markanir og skilyrði fyrir starfi 

stöðvarinnar. 

Hættulegur úrgangur er með-

höndlaður af samtökum um 

skipaendurvinnslu í Tyrklandi, 

SRAT (e. Ship Recycling 

Association of Turkey) sem 

starfa með tilskildu leyfi sem 

ráðuneyti umhverfis og 

þéttbýlisskipulags gefur út. 

Óbeint samþykki 

Endurvinnsluáætlun skipa 

(SRP) er hluti af safni skjala, 

kannana og leyfa/skírteina 

sem lögð eru fyrir lögbært 

yfirvald til að fá leyfi til að 

hluta í sundur skip. Endur-

vinnsluáætlun skipa er hvorki 

með skýrum hætti samþykkt 

né er henni synjað sem 

sérstöku skírteini. 

91 851 (4) 7. júlí 2024 

EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S. 

Gemi Söküm Tesisleri, 

Parcel 10 Aliağa, 

Izmir 35800, 

Tyrkland 

Símanúmer: +90 232 618 2162 

Tölvupóstfang: 

pamirtaner@egecelik.com 

Löndun Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið  

1. mgr. 3. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 

1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: engin 

takmörkun 

Breidd: 50 metrar 

Djúprista: 15 metrar 

Stöðin hefur leyfi til 

sundurhlutunar skipa, sem 

ráðuneyti umhverfis og 

þéttbýlisskipulags gaf út, og 

vottorð um leyfi til 

sundurhlutunar skipa, sem 

ráðuneyti flutninga-, siglinga- 

og samskiptamála gefur út, sem 

innihalda takmarkanir og 

skilyrði fyrir starfi 

stöðvarinnar. 

Óbeint samþykki 

Endurvinnsluáætlun skipa 

(SRP) er hluti af safni skjala, 

kannana og leyfa/skírteina 

sem lögð eru fyrir lögbært 

yfirvald til að fá leyfi til að 

hluta í sundur skip. Endur-

vinnsluáætlun skipa er hvorki 

með skýrum hætti samþykkt 

né er henni synjað sem 

sérstöku skírteini 

55 503 (5) 12. febrúar 2025 
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Heiti stöðvar Aðferð við endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa 

sem hægt er að 

endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir 

starfi skipaendurvinnslu-

stöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs 

úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar um beina 

eða óbeina málsmeðferð við 

samþykki lögbærs yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á ári, 

reiknað sem summan af 

þyngd skipa, sett fram 

sem eigin þyngd í 

tonnum (EÞT), sem hafa 

verið endurunnin á 

tilteknu ári á þeirri stöð 

(2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

   Hættulegur úrgangur er með-

höndlaður af samtökum um 

skipaendurvinnslu í Tyrklandi, 

SRAT (e. Ship Recycling 

Association of Turkey) sem 

starfa með tilskildu leyfi sem 

ráðuneyti umhverfis og 

þéttbýlisskipulags gefur út. 

   

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ 

ve TİCARET LTD. 

Gemi Söküm Tesisleri, 

Parcel 3-4 Aliağa, 

Izmir 35800, 

Tyrkland 

Símanúmer: +90 232 618 2030 

Tölvupóstfang: info@leyal.com.tr 

Löndun Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið  

1. mgr. 3. gr. 

reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: engin 

takmörkun 

Breidd: 100 metrar 

Djúprista: 15 metrar 

Stöðin hefur leyfi til sundur-

hlutunar skipa, sem ráðuneyti 

umhverfis og þéttbýlisskipu-

lags gaf út, og vottorð um leyfi 

til sundurhlutunar skipa, sem 

ráðuneyti flutninga-, siglinga- 

og samskiptamála gefur út, sem 

innihalda takmarkanir og 

skilyrði fyrir starfi stöðvar-

innar. 

Hættulegur úrgangur er með-

höndlaður af samtökum um 

skipaendurvinnslu í Tyrklandi, 

SRAT (e. Ship Recycling 

Association of Turkey) sem 

starfa með tilskildu leyfi sem 

ráðuneyti umhverfis og 

þéttbýlisskipulags gefur út. 

Óbeint samþykki 

Endurvinnsluáætlun skipa 

(SRP) er hluti af safni skjala, 

kannana og leyfa/skírteina 

sem lögð eru fyrir lögbært 

yfirvald til að fá leyfi til að 

hluta í sundur skip. Endur-

vinnsluáætlun skipa er hvorki 

með skýrum hætti samþykkt 

né er henni synjað sem 

sérstöku skírteini. 

55 495 (6) 9. desember 2023 
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Heiti stöðvar Aðferð við endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa 

sem hægt er að 

endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir 

starfi skipaendurvinnslu-

stöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs 

úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar um beina 

eða óbeina málsmeðferð við 

samþykki lögbærs yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á ári, 

reiknað sem summan af 

þyngd skipa, sett fram 

sem eigin þyngd í 

tonnum (EÞT), sem hafa 

verið endurunnin á 

tilteknu ári á þeirri stöð 

(2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ 

SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET 

A.Ş. 

Gemi Söküm Tesisleri, 

Parcel 25 Aliağa, 

Izmir 35800, 

Tyrkland 

Símanúmer: +90 232 618 2065 

Tölvupóstfang: 

demtas@leyal.com.tr 

Löndun Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið  

1. mgr. 3. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 

1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: engin 

takmörkun 

Breidd: 63 metrar 

Djúprista: 15 metrar 

Stöðin hefur leyfi til sundur-

hlutunar skipa, sem ráðuneyti 

umhverfis og þéttbýlis-

skipulags gaf út, og vottorð um 

leyfi til sundurhlutunar skipa, 

sem ráðuneyti flutninga-, 

siglinga- og samskiptamála 

gefur út, sem innihalda 

takmarkanir og skilyrði fyrir 

starfi stöðvarinnar. 

Hættulegur úrgangur er 

meðhöndlaður af samtökum um 

skipaendurvinnslu í Tyrklandi, 

SRAT (e. Ship Recycling 

Association of Turkey) sem 

starfa með tilskildu leyfi sem 

ráðuneyti umhverfis og 

þéttbýlisskipulags gefur út. 

Óbeint samþykki 

Endurvinnsluáætlun skipa 

(SRP) er hluti af safni skjala, 

kannana og leyfa/skírteina 

sem lögð eru fyrir lögbært 

yfirvald til að fá leyfi til að 

hluta í sundur skip. Endur-

vinnsluáætlun skipa er hvorki 

með skýrum hætti samþykkt 

né er henni synjað sem 

sérstöku skírteini. 

50 350 (7) 9. desember 2023 

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. 

TİC. SAN.AŞ. 

Gemi Söküm Tesisleri, 

Parcel 23 Aliağa, 

Izmir 35800, 

Tyrkland 

Símanúmer: +90 232 618 2105 

Tölvupóstfang: oge@ogegemi.com 

www.ogegemi.com 

Löndun Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið  

1. mgr. 3. gr. 

reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: engin 

takmörkun 

Breidd: 70 metrar 

Djúprista: 15 metrar 

Stöðin hefur leyfi til sundur-

hlutunar skipa, sem ráðuneyti 

umhverfis og þéttbýlisskipu-

lags gaf út, og vottorð um leyfi 

til sundurhlutunar skipa, sem 

ráðuneyti flutninga-, siglinga- 

og samskiptamála gefur út, sem 

innihalda takmarkanir og 

skilyrði fyrir starfi 

stöðvarinnar. 

Óbeint samþykki 

Endurvinnsluáætlun skipa 

(SRP) er hluti af safni skjala, 

kannana og leyfa/skírteina 

sem lögð eru fyrir lögbært 

yfirvald til að fá leyfi til að 

hluta í sundur skip. Endur-

vinnsluáætlun skipa er hvorki 

með skýrum hætti samþykkt 

né er henni synjað sem 

sérstöku skírteini. 

62 471 (8) 12. febrúar 2025 
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Heiti stöðvar Aðferð við endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa 

sem hægt er að 

endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir 

starfi skipaendurvinnslu-

stöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs 

úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar um beina 

eða óbeina málsmeðferð við 

samþykki lögbærs yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á ári, 

reiknað sem summan af 

þyngd skipa, sett fram 

sem eigin þyngd í 

tonnum (EÞT), sem hafa 

verið endurunnin á 

tilteknu ári á þeirri stöð 

(2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

   Hættulegur úrgangur er 

meðhöndlaður af samtökum um 

skipaendurvinnslu í Tyrklandi, 

SRAT (e. Ship Recycling 

Association of Turkey) sem 

starfa með tilskildu leyfi sem 

ráðuneyti umhverfis og 

þéttbýlisskipulags gefur út. 

   

Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti 

Gemi Söküm Tesisleri, 

Parcel 8-9 Aliağa, 

Izmir 35800, 

Tyrkland 

Símanúmer: +90 232 618 2092 

Tölvupóstfang: info@sokship.com 

Löndun Skip eins og þau eru 

skilgreind í 1. lið  

1. mgr. 3. gr. reglu-

gerðar (ESB)  

nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: engin 

takmörkun 

Breidd: 90 metrar 

Djúprista: 15 metrar 

Stöðin hefur leyfi til sundur-

hlutunar skipa, sem ráðuneyti 

umhverfis og þéttbýlisskipu-

lags gaf út, og vottorð um leyfi 

til sundurhlutunar skipa, sem 

ráðuneyti flutninga-, siglinga- 

og samskiptamála gefur út, sem 

innihalda takmarkanir og 

skilyrði fyrir starfi stöðvar-

innar. 

Hættulegur úrgangur er 

meðhöndlaður af samtökum um 

skipaendurvinnslu í Tyrklandi, 

SRAT (e. Ship Recycling 

Association of Turkey) sem 

starfa með tilskildu leyfi sem 

ráðuneyti umhverfis og 

þéttbýlisskipulags gefur út. 

Óbeint samþykki 

Endurvinnsluáætlun skipa 

(SRP) er hluti af safni skjala, 

kannana og leyfa/skírteina 

sem lögð eru fyrir lögbært 

yfirvald til að fá leyfi til að 

hluta í sundur skip. Endur-

vinnsluáætlun skipa er hvorki 

með skýrum hætti samþykkt 

né er henni synjað sem 

sérstöku skírteini. 

66 167 (9) 12. febrúar 2025 
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Heiti stöðvar Aðferð við endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa 

sem hægt er að 

endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir 

starfi skipaendurvinnslu-

stöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs 

úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar um beina 

eða óbeina málsmeðferð við 

samþykki lögbærs yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á ári, 

reiknað sem summan af 

þyngd skipa, sett fram 

sem eigin þyngd í 

tonnum (EÞT), sem hafa 

verið endurunnin á 

tilteknu ári á þeirri stöð 

(2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

BANDARÍKI AMERÍKU 

International Shipbreaking Limited 
L.L.C 
18601 R.L Ostos Road Brownsville 
TX, 78521 
Bandaríkin 
Símanúmer: 956-831-2299 
Tölvupóstfang: 
chris.green@internationalshipbreak
ing.com 
robert.berry@internationalshipbrea
king.com 

Samhliða (legupláss á 
floti), hallandi 

Skip eins og þau eru 
skilgreind í 1. lið  
1. mgr. 3. gr. 
reglugerðar (ESB)  
nr. 1257/2013 
Hámarksmál skipa: 
Lengd: 335 metrar 
Breidd: 48 metrar 
Djúprista: 9 metrar 

Skilyrðin fyrir starfsemi stöðv-
arinnar eru skilgreind í leyfum, 
vottorðum og heimildum sem 
Umhverfisverndarstofnun 
Bandaríkjanna (e. 
Environmental Protection 
Agency), nefndin fyrir 
umhverfisgæði í Texas (e. 
Texas Commission of 
Environmental Quality), 
ríkisstofnunin sem sér um 
jarðeignir ríkisins í Texas (e. 
Texas General Land Office) og 
strandgæsla Bandaríkjanna 
gefa út fyrir stöðina. 
Samkvæmt lögum Banda-
ríkjanna um eftirlit með 
eiturefnum (e. U.S. Toxic 
Substances Control Act) er lagt 
bann við innflutningi til 
Bandaríkjanna á förum sem 
sigla undir erlendum fána og 
innihalda PCB-efni í styrk sem 
er yfir 50 milljónarhlutar. 
Í stöðinni eru tvær dráttar-
brautir með rampa fyrir 
endanlega endurvinnslu á 
förum (austari og vestari 
dráttarbraut). Skip sem sigla 
undir fána aðildarríkis 
Evrópusambandsins skulu 
eingöngu endurunnin á austari 
dráttarbrautinni. 

Sem stendur er ekki til 
málsmeðferð í löggjöf Banda-
ríkjanna í tengslum við 
samþykki fyrir endurvinnslu-
áætlun skipa. 

120 000 (10) 9. desember 2023 

(1) Eins og um getur í 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1257/2013 um endurvinnslu skipa. 

(2) Eins og um getur í þriðja málslið a-liðar 1. mgr. 32. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013. 

(3) Færsla skipaendurvinnslustöðvar sem er staðsett í þriðja landi á Evrópuskrána gildir í fimm ár frá gildistökudegi viðkomandi framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar þar sem kveðið er á um færslu þeirrar 

stöðvar á skrá, nema annað sé tekið fram. 
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Heiti stöðvar Aðferð við endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa 

sem hægt er að 

endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir 

starfi skipaendurvinnslu-

stöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs 

úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar um beina 

eða óbeina málsmeðferð við 

samþykki lögbærs yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á ári, 

reiknað sem summan af 

þyngd skipa, sett fram 

sem eigin þyngd í 

tonnum (EÞT), sem hafa 

verið endurunnin á 

tilteknu ári á þeirri stöð 

(2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

(4) Fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar er 120 000 EÞT á ári. 

(5) Fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar er 60 000 EÞT á ári. 

(6) Fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar er 80 000 EÞT á ári. 

(7) Fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar er 60 000 EÞT á ári. 

(8) Fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar er 90 000 EÞT á ári. 

(9) Fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar er 100 000 EÞT á ári. 

(10) Fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar er 120 000 EÞT á ári.“ 

 



Nr. 85/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.12.2022 

 

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/1805 

frá 27. nóvember 2020 

um breytingu á ákvörðunum 2014/350/ESB og (ESB) 2016/1349 að því er varðar að framlengja gildistíma 

vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir textílvörur og skófatnað sem og 

tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun 

(tilkynnt með númeri C(2020) 8152) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 66/2010 frá 25. nóvember 2009 um umhverfismerki ESB (1), 

einkum 2. mgr. 8. gr., 

að höfðu samráði við umhverfismerkinganefnd Evrópusambandsins, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Gildistími vistfræðilegra viðmiðana við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir textílvörur, sem og fyrir tilheyrandi kröfur 

um mat og sannprófun, sem er settur fram í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/350/ESB (2) rennur út  

5. desember 2020. 

2) Gildistími vistfræðilegra viðmiðana við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir skófatnað, sem og fyrir tilheyrandi kröfur 

um mat og sannprófun, sem er settur fram í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1349 (3) rennur út  

5. ágúst 2022. 

3) Í samræmi við niðurstöður gæðaeftirlits með umhverfismerki ESB frá 30. júní 2017 (4) lagði framkvæmdastjórnin, 

ásamt umhverfismerkinganefnd ESB, mat á gildi hvers vöruflokks ásamt mati til að staðfesta gildi og tilhlýðileika 

núverandi vistfræðilegu viðmiðananna og tilheyrandi krafna um mat og sannprófun, áður en hún gerði tillögu um 

framlengingu þeirra. Að því er varðar ákvarðanir 2014/350/ESB og (ESB) 2016/1349 staðfesti þetta mat gildi og 

tilhlýðileika vöruflokkanna og einnig gildi núgildandi vistfræðilegra viðmiðana þeirra og tilheyrandi krafna um mat og 

sannprófun þeirra. 

4) Enn fremur leggur framkvæmdastjórnin, ásamt umhverfismerkinganefnd ESB, í samræmi við niðurstöður gæðaeftirlits 

með umhverfismerki ESB frá 30. júní 2017, til lausnir til að bæta samvirkni þvert á vöruflokka og til að auka notkun 

umhverfismerkis ESB, þ.m.t. að samþætta náskylda vöruflokka eftir því sem við á og sjá til þess að í endurskoðun-

arferlinu sé viðeigandi athygli beint að samræmi milli viðeigandi stefna ESB, löggjafar og vísindaþekkingar. 

5) Til stendur, til að greiða enn frekar fyrir umbreytingunni yfir í meira hringlaga hagkerfi, að endurskoða viðmiðanir 

umhverfismerkis ESB fyrir textílvörur og skófatnað í samræmi við nýju aðgerðaáætlunina um hringrásarhagkerfi fyrir 

hreinni og samkeppnishæfari Evrópu (5). Því er viðeigandi að framlengja gildistíma viðmiðana umhverfismerkis ESB 

sem settar eru fram í ákvörðunum 2014/350/ESB og (ESB) 2016/1349 fram að sömu lokadagsetningu til að 

framkvæmdastjórnin geti endurskoðað báða þessa vöruflokka saman og samþætt þá ef það er talið mögulegt. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 402, 1.12.2020, bls. 89. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2021 frá 

5. febrúar 2021 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 27, 30.1.2010, bls. 1. 

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/350/ESB frá 5. júní 2014 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir 

textílvörur (Stjtíð. ESB L 174, 13.6.2014, bls. 45). 

(3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1349 frá 5. ágúst 2016 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB 

fyrir skófatnað (Stjtíð. ESB L 214, 9.8.2016, bls. 16). 

(4) Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins og ráðsins um endurskoðun á framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1221/2009 frá 25. nóvember 2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) og 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 66/2010 frá 25. nóvember 2009 um umhverfismerki ESB (COM(2017) 355, lokagerð). 

(5) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins, ráðsins, efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins og svæðanefndar-

innar: Ný aðgerðaáætlun um hringrásarhagkerfi – fyrir hreinni og samkeppnishæfari Evrópu (e. A new Circular Economy Action Plan – 

For a cleaner and more competitive Europe) (COM(2020) 98 lokagerð). 
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6) Til að veita þann tíma sem þarf til að ná að ljúka alveg við endurskoðunarferlið og gefa áreiðanlegt sjónarhorn sem 

leyfir samfellu á markaði fyrir leyfishafa, bæði núverandi og í framtíðinni, til að þeir geti á meðan viðhaldið 

ávinningnum af því að hafa umhverfismerki ESB á þeim vörum þeirra sem það hafa hlotið, ætti að framlengja gildistíma 

núgildandi viðmiðana fyrir textílvörur og skófatnað, og einnig tilheyrandi krafna um mat og sannprófun, til  

31. desember 2025. 

7) Því ætti að breyta ákvörðunum 2014/350/ESB og (ESB) 2016/1349 til samræmis við það. 

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót með  

16. gr. reglugerðar (EB) nr. 66/2010. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað 6. gr. ákvörðunar 2014/350/ESB kemur eftirfarandi: 

„6. gr. 

Vistfræðilegu viðmiðanirnar fyrir vöruflokkinn „textílvörur“ og tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun skulu gilda til  

31. desember 2025.“ 

2. gr. 

Í stað 4. gr. ákvörðunar (ESB) 2016/1349 kemur eftirfarandi: 

„4. gr. 

Vistfræðilegu viðmiðanirnar fyrir vöruflokkinn „skófatnaður“ og tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun skulu gilda til  

31. desember 2025.“ 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 27. nóvember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Virginijus SINKEVIČIUS 

framkvæmdastjóri. 

 __________  
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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/1802 

frá 27. nóvember 2020 

um breytingu á notendahandbók þar sem lýst er nauðsynlegum áföngum til aðildar að 

umhverfisstjórnunarkerfi ESB samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi  

Bandalagsins (EMAS) 

(tilkynnt með númeri C(2020) 8151) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 frá 25. nóvember 2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/ 

stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 761/2001 og ákvarðana 

framkvæmdastjórnarinnar 2001/681/EB og 2006/193/EB (1), einkum 5. mgr. 46. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2285 frá 6. desember 2017 um breytingu á notendahandbók þar sem 

lýst er nauðsynlegum áföngum til aðildar að umhverfisstjórnunarkerfi ESB samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) (2) 

eru skilgreindar, í lið 2.4.3 í I. viðauka, kröfur vegna notkunar á úrtökuaðferð til sannprófunar á fyrirtækjum/stofnunum 

með mörg athafnasvæði. 

2) Í a-lið liðar 2.4.3.3 í notendahandbókinni, sem er að finna í I. viðauka við ákvörðun (ESB) 2017/2285, eru skilgreindir 

geirar þar sem heimilt er að nota úrtökuaðferð til sannprófunar á fyrirtækjum/stofnunum með mörg athafnasvæði  

(tafla 9). 

3) Í b-lið liðar 2.4.3.3 í notendahandbókinni eru skilgreindir geirar þar sem heimila má notkun úrtökuaðferðar til 

sannprófunar á fyrirtækjum/stofnunum með mörg athafnasvæði í tilraunaverkefnum (tafla 10) og tilgreint er að nefnd 

umhverfisstjórnunarkerfis ESB geti, að tilraunaverkefni loknu og á grundvelli mats á tilraunaverkefninu, mælt með að 

geirinn verði tekinn með í skrána yfir geira þar sem notkun úrtökuaðferðarinnar er heimil (tafla 9). 

4) Tvö tilraunaverkefni í geirum sem eru skráðir í töflu 10 hafa verið framkvæmd í Þýskalandi: eitt verkefni í 

smásölugeiranum (kóði atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins 47.1) og eitt verkefni í umönnun á dvalarheimilum 

(kóði 87) og félagsþjónustu án dvalar á stofnun eða heimili (kóði 88). Mat á þessum tilraunaverkefnum var lagt fyrir 

nefnd umhverfisstjórnunarkerfis ESB. 

5) Nefnd umhverfisstjórnunarkerfis ESB mælti með, byggt á mati á tilraunaverkefnunum, að taka þessa geira með í skrána 

yfir geira þar sem notkun úrtökuaðferðar til sannprófunar á fyrirtækjum/stofnunum með mörg athafnasvæði er heimil 

(tafla 9). 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Kóðar atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins 47.1, 87 og 88 vísa til geira þar sem heimila skal notkun úrtökuaðferðar til 

sannprófunar á fyrirtækjum/stofnunum með mörg athafnasvæði. Þessir geirar eru því færðir úr töflu 10 í töflu 9 í I. viðauka 

notendahandbókarinnar. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 402, 1.12.2020, bls. 51. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2021 

frá 19. mars 2021 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 328, 12.12.2017, bls. 38. 
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2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 27. nóvember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Virginijus SINKEVIČIUS 

framkvæmdastjóri. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/354 

frá 25. febrúar 2021 

um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir própíkónasóli til notkunar í sæfivörur  

í vöruflokki 8 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á 

markaði og um notkun þeirra (1), einkum 5. mgr. 14. gr., 

að höfðu samráði við fastanefndina um sæfivörur, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Virka efninu própíkónasóli var bætt við í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB (2) til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 8 og telst því samþykkt skv. 86. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 með fyrirvara um forskriftir 

og skilyrði sem sett eru fram í I. viðauka við þá tilskipun. 

2) Umsókn um endurnýjun á samþykki fyrir própíkónasóli var lögð fram 1. október 2018 í samræmi við 1. mgr. 13. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. 

3) Hinn 8. febrúar 2019 upplýsti lögbært matsyfirvald Finnlands framkvæmdastjórnina um ákvörðun sína, skv. 1. mgr.  

14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012, um að framkvæma þurfi heildarmat á umsókninni. Samkvæmt 1. mgr. 8. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 skal lögbæra matsyfirvaldið framkvæma heildarmat á umsókninni innan 365 daga frá 

fullgildingu hennar. Lögbært matsyfirvald hefur óskað eftir því að umsækjandi leggi fram fullnægjandi gögn fyrir 

framkvæmd matsins í samræmi við 2. mgr. 8. gr. þeirrar reglugerðar. 

4) Þar eð lögbæra yfirvaldið framkvæmir heildarmat á umsókninni í samræmi við 3. mgr. 14. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 528/2012 skal Efnastofnun Evrópu (hér á eftir Efnastofnunin) útbúa og leggja fyrir framkvæmdastjórnina álit um 

endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu innan 270 daga frá móttöku meðmælanna frá lögbæra matsyfirvaldinu. 

5) Að teknu tilliti til þess að própíkónasól er flokkað sem efni sem hefur eiturhrif á æxlun í undirflokki 1B í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 (3) og uppfyllir því viðmiðunina fyrir útilokun sem sett er fram 

í c-lið 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 er nauðsynlegt að framkvæma frekari rannsókn til að ákveða hvort 

a.m.k. eitt af skilyrðunum í fyrstu undirgrein 2. mgr. 5. gr. í reglugerð (ESB) nr. 528/2012 sé uppfyllt og endurnýja megi 

því samþykkið fyrir própíkónasóli. 

6) Lokadegi samþykkis fyrir própíkónasóli var frestað til 31. mars 2021 með framkvæmdarákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2020/27 (4) til að nægur tími gæfist til að taka umsóknina til meðferðar. Þeirri rannsókn er enn ekki 

lokið og lögbæra matsyfirvaldið hefur enn ekki lagt matsskýrslu sína og niðurstöðurnar úr mati sínu fyrir 

Efnastofnunina. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 68, 26.2.2021, bls. 219. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 289/2021 

frá 29. oktober 2021 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 167, 27.6. 2012, bls. 1. 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð EB L 123, 24.4.1998, bls. 1). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna, um 

breytingu og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (Stjtíð. ESB L 353, 

31.12.2008, bls. 1). 

(4) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/27 frá 13. janúar 2020 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir 

própíkónasóli til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 (Stjtíð. ESB L 8, 14.1.2020, bls. 39). 
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7) Af þessum sökum, af ástæðum sem umsækjandinn fær ekki ráðið við, er líklegt að samþykkið fyrir própíkónasóli til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 renni út áður en ákvörðun um endurnýjun þess hefur verið tekin. Því er viðeigandi að 

fresta lokadegi samþykkis fyrir própíkónasóli til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 í nægilega langan tíma til að unnt sé 

að taka umsóknina til meðferðar. 

8) Að teknu tilliti til þess tíma sem er nauðsynlegur fyrir undirbúning og framlagningu álits af hálfu Efnastofnunarinnar, 

þess tíma sem þarf til að meta hvort a.m.k. eitt af skilyrðunum í fyrstu undirgrein 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 528/2012 sé uppfyllt og hvort endurnýja megi því samþykkið fyrir própíkónasóli er viðeigandi að fresta 

lokadagsetningu samþykkisins til 31. desember 2022. 

9) Samþykki fyrir própíkónasóli til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 ætti að gilda áfram, með fyrirvara um forskriftirnar 

og skilyrðin sem sett eru fram í I. viðauka við tilskipun 98/8/EB, burtséð frá lokadegi samþykkis. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Lokadegi samþykkis fyrir própíkónasóli til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 er frestað til 31. desember 2022. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Gjört í Brussel 25. febrúar 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/713 

frá 29. apríl 2021 

um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir súlfúrýlflúoríði til notkunar í sæfivörur í 

vöruflokkum 8 og 18 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á 

markaði og um notkun þeirra (1), einkum 5. mgr. 14. gr., 

að höfðu samráði við fastanefndina um sæfivörur, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Virka efninu súlfúrýlflúoríði var bætt við í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB (2) til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokkum 8 og 18 og telst því samþykkt skv. 86. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 með fyrirvara um 

forskriftir og skilyrði sem sett eru fram í I. viðauka við þá tilskipun. 

2) Umsókn um endurnýjun á samþykki fyrir súlfúrýlflúoríði til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 8 og 18 var lögð fram 

28. júní 2017 í samræmi við 1. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. 

3) Hinn 14. febrúar 2018 upplýsti lögbært matsyfirvald Svíþjóðar framkvæmdastjórnina um ákvörðun sína, skv. 1. mgr.  

14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012, um að framkvæma þurfi heildarmat á umsókninni. Samkvæmt 1. mgr. 8. gr. 

þeirrar reglugerðar skal lögbæra matsyfirvaldið framkvæma heildarmat á umsókninni innan 365 daga frá fullgildingu 

hennar. 

4) Þar eð lögbæra yfirvaldið framkvæmir heildarmat á umsókninni í samræmi við 3. mgr. 14. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 528/2012 skal Efnastofnun Evrópu (hér á eftir Efnastofnunin) útbúa og leggja fyrir framkvæmdastjórnina álit um 

endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu innan 270 daga frá móttöku meðmælanna frá lögbæra matsyfirvaldinu. 

5) Samkvæmt framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1479 (3) var lokadagsetningu samþykkis fyrir 

súlfúrýlflúoríði til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 frestað til 30. júní 2021, sem samsvarar lokadagsetningu 

samþykkis fyrir súlfúrýlflúoríði til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 samkvæmt tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 

2009/84/EB (4), til að nægur tími gæfist til að taka umsóknina til meðferðar. Lögbæra matsyfirvaldið hefur hins vegar 

enn ekki lokið þeirri rannsókn og það hefur enn ekki lagt matsskýrslu sína og niðurstöðurnar úr mati sínu fyrir 

Efnastofnunina. 

6) Hinn 18. febrúar 2020 óskaði lögbært matsyfirvald eftir því að umsækjandi legði fram viðbótarupplýsingar vegna 

framkvæmdar á matinu í samræmi við 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 og hefur veitt frest til  

31. mars 2022 til að leggja fram þær upplýsingar. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 147, 30.4.2021, bls. 21. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 291/2021 

frá 29. oktober 2021 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1. 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð EB L 123, 24.4.1998, bls. 1). 

(3) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1479 frá 3. október 2018 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis 

fyrir súlfúrýlflúoríði til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8 (Stjtíð. ESB L 249, 4.10.2018, bls. 16). 

(4) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/84/EB frá 28. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni 

að bæta virka efninu súlfúrýlflúoríði við í I. viðauka við hana (Stjtíð. ESB L 197, 29.7.2009, bls. 67). 
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7) Af þessum sökum er líklegt að samþykkið fyrir súlfúrýlflúoríði til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 8 og 18 renni út 

áður en ákvörðun um endurnýjun þess hefur verið tekin. Því er viðeigandi að fresta lokadegi samþykkis fyrir 

súlfúrýlflúoríði til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 8 og 18 í nægilega langan tíma til að unnt sé að ljúka rannsókn 

umsóknarinnar. 

8) Að teknu tilliti til þess tíma sem lögbæra matsyfirvaldið þarf til að ljúka mati sínu og Efnastofnunin þarf til að útbúa og 

leggja fram álit þykir rétt að fresta lokadagsetningu samþykkisins til 31. desember 2023. 

9) Samþykki fyrir súlfúrýlflúoríði til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 8 og 18 ætti að gilda áfram, með fyrirvara um 

forskriftirnar og skilyrðin sem sett eru fram í I. viðauka við tilskipun 98/8/EB, burtséð frá lokadegi samþykkis. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Lokadegi samþykkis fyrir súlfúrýlflúoríði til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 8 og 18 er frestað til 31. desember 2023. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Gjört í Brussel 29. apríl 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  
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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2021/1845 

frá 20. október 2021 

um breytingu á ákvörðun (ESB) 2017/175 að því er varðar gildistíma viðmiðananna við veitingu 

umhverfismerkis ESB fyrir gistiaðstöðu fyrir ferðamenn og tilheyrandi krafna um mat og sannprófun 

(tilkynnt með númeri C(2021) 7427) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 66/2010 frá 25. nóvember 2009 um umhverfismerki ESB (1), 

einkum 2. mgr. 8. gr., 

að höfðu samráði við umhverfismerkinganefnd Evrópusambandsins, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 66/2010 er kveðið á um að veita megi vörum, sem hafa lítil umhverfisáhrif á öllum vistferli sínum, 

umhverfismerki ESB. Setja skal sértækar viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB fyrir hvern vöruflokk. 

2) Með ákvörðun (ESB) 2017/175 (2) kom framkvæmdastjórnin á viðmiðunum fyrir umhverfismerki ESB fyrir 

vöruflokkinn „gistiaðstaða fyrir ferðamenn“. Gildistími þessara viðmiðana og tengdra krafna um mat og sannprófun 

mun renna út 26. janúar 2022. 

3) Í samræmi við niðurstöður gæðaeftirlits með umhverfismerki ESB frá 30. júní 2017 (3) lagði framkvæmdastjórnin, 

ásamt umhverfismerkinganefnd ESB, mat á og staðfesti gildi vöruflokksins „gistiaðstaða fyrir ferðamenn“ ásamt gildi 

og tilhlýðileika núverandi viðmiðana umhverfismerkis ESB fyrir þann vöruflokk og tilheyrandi krafna um mat og 

sannprófun. 

4) Í samræmi við niðurstöður gæðaeftirlits með umhverfismerki ESB frá 30. júní 2017 veitir framkvæmdastjórnin, ásamt 

umhverfismerkinganefnd ESB, framkvæmd nokkurra aðgerða forgang til að auka upptöku umhverfismerkis ESB fyrir 

þennan vöruflokk og halda því á lofti sem mikilvægu verkfæri fyrir sjálfbæran endurbata. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 376, 22.10.2021, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2022 frá 

4. febrúar 2022 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins nr. 42, 30.6.2022, bls. 31. 

(1) Stjtíð. ESB L 27, 30.1.2010, bls. 1. 

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/175 frá 25. janúar 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna 

gistiaðstöðu fyrir ferðamenn (Stjtíð. ESB L 28, 2.2.2017, bls. 9). 

(3) Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins og ráðsins um endurskoðun á framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1221/2009 frá 25. nóvember 2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) og 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 66/2010 frá 25. nóvember 2009 um umhverfismerki ESB (COM(2017) 355, lokagerð). 
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5) Því er viðeigandi að framlengja gildistíma viðmiðana umhverfismerkis ESB og tengdra krafna um mat og sannprófun 

sem settar eru fram í ákvörðun (ESB) 2017/175 til að framkvæmdastjórnin geti endurskoðað þennan vöruflokk þegar 

endurbati hefur náðst í geiranum. 

6) Gildistími framlengingarinnar ætti að vera nægilega langur til að það náist að ljúka alveg við endurskoðunarferlið og 

gefa áreiðanlegt sjónarhorn sem leyfir samfellu á markaði fyrir leyfishafa, bæði núverandi og í framtíðinni, til að þeir 

geti á meðan viðhaldið ávinningnum af því að hafa umhverfismerki ESB á þeim vörum þeirra sem það hafa hlotið. 

7) Því ætti að breyta ákvörðun (ESB) 2017/175 til samræmis við það. 

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót með  

16. gr. reglugerðar (EB) nr. 66/2010. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað 6. gr. ákvörðunar (ESB) 2017/175 kemur eftirfarandi: 

„6. gr. 

Viðmiðanir umhverfismerkis ESB fyrir vöruflokkinn „gistiaðstaða í ferðaþjónustu“ og tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun 

skulu gilda til 30. júní 2025.“ 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 20. október 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Virginijus SINKEVIČIUS 

framkvæmdastjóri. 
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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1284 

frá 2. ágúst 2021 

um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir álfosfíði til notkunar í sæfivörur í  

vöruflokkum 14 og 18 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á 

markaði og um notkun þeirra (1), einkum 5. mgr. 14. gr., 

að höfðu samráði við fastanefndina um sæfivörur, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Virka efninu álfosfíði var bætt við í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB (2) til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokkum 14 og 18 og telst því samþykkt skv. 86. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 með fyrirvara um 

forskriftir og skilyrði sem sett eru fram í I. viðauka við þá tilskipun. 

2) Samþykki fyrir álfosfíði til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 14 og 18 rennur út 31. ágúst 2021 annars vegar og  

31. janúar 2022 hins vegar. Umsókn um endurnýjun á samþykki fyrir álfosfíði til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum  

14 og 18 var lögð fram 26. febrúar 2020 í samræmi við 1. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. 

3) Hinn 25. maí 2020 upplýsti lögbært matsyfirvald Þýskalands framkvæmdastjórnina um ákvörðun sína, skv. 1. mgr.  

14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012, um að framkvæma þurfi heildarmat á umsókninni. Samkvæmt 1. mgr. 8. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 skal lögbæra matsyfirvaldið framkvæma heildarmat á umsókninni innan 365 daga frá 

fullgildingu hennar. 

4) Lögbæru matsyfirvaldi er heimilt, eins og við á, að óska eftir því að umsækjandi leggi fram fullnægjandi gögn fyrir 

framkvæmd matsins í samræmi við 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. Í slíku tilviki er 365-daga fresturinn 

rofinn en rofið skal ekki vara lengur en 180 daga alls nema lengri frestur sé réttlætanlegur vegna eðlis gagnanna sem 

krafist er eða vegna sérstakra aðstæðna. 

5) Innan 270 daga frá viðtöku tilmæla frá lögbæra matsyfirvaldinu skal Efnastofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Efna-

stofnunin) semja og leggja fyrir framkvæmdastjórnina álit um endurnýjun á samþykkinu fyrir virka efninu í samræmi 

við 3. mgr. 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 279, 3.8.2021, bls. 35. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 66/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 45, 7.7.2022, bls. 33. 

(1) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1. 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1). 
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6) Af þessum sökum, af ástæðum sem umsækjandinn fær ekki ráðið við, er líklegt að samþykkið fyrir álfosfíði til notkunar 

í sæfivörur í vöruflokki 14 og 18 renni út áður en ákvörðun um endurnýjun þess hefur verið tekin. Því er viðeigandi að 

fresta lokadegi samþykkis fyrir álfosfíði til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 14 og 18 í nægilega langan tíma til að unnt 

sé að taka umsóknina til meðferðar. Að teknu tilliti til þeirra tímamarka sem gefin eru fyrir mat af hálfu lögbæra 

matsyfirvaldsins og fyrir undirbúning og framlagningu álits af hálfu Efnastofnunarinnar þykir rétt að fresta 

lokadagsetningu samþykkis fyrir álfosfíði til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 14 og 18 til 31. júlí 2024. 

7) Samþykki fyrir álfosfíði til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 14 og 18 ætti að gilda áfram, með fyrirvara um 

forskriftirnar og skilyrðin sem sett eru fram í I. viðauka við tilskipun 98/8/EB, burtséð frá lokadegi samþykkis. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Lokadegi samþykkis fyrir álfosfíði til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 14 og 18 er frestað til 31. júlí 2024. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Gjört í Brussel 2. ágúst 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/1885 

frá 6. nóvember 2019 

um reglur um útreikning, sannprófun og skýrslugjöf að því er varðar gögn um urðun heimilis- og 

rekstrarúrgangs í samræmi við tilskipun ráðsins 1999/31/EB og um niðurfellingu á ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2000/738/EB 

(tilkynnt með númeri C(2019) 7874) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 1999/31/EB frá 26. apríl 1999 um urðun úrgangs (1), einkum 4. mgr. 5. gr. a og 5. mgr. 15. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Aðildarríki eiga að gefa skýrslu um magn heimilis- og rekstrarúrgangs sem er urðaður til að sýna fram á að 

markmiðunum sem mælt er fyrir um í tilskipun 1999/31/EB sé náð. Reglur um útreikning á þessum markmiðum ættu að 

tryggja að gögn sem öll aðildarríki láta í té séu gild og sambærileg. 

2) Til að tryggja að útreikningar endurspegli raunverulegt umfang urðunar ætti magn úrgangs sem er tilgreint að hafi verið 

urðað að innihalda allan heimilis- og rekstrarúrgang sem er fargað á urðunarstöðum sem um getur í b- og c-lið 1. mgr.  

5. gr. a í tilskipun 1999/31/EB og ekki ætti að leiðrétta fyrir rakainnihaldi hans. Í tilteknum tilfellum stuðlar 

meðhöndlaður heimilis- og rekstrarúrgangur sem tekið er við og er afsettur á urðunarstað, s.s. stöðgaður lífbrjótanlegur 

heimilis- og rekstrarúrgangur, að því að tryggja að farið sé að kröfunum sem mælt er fyrir um í 5. lið I. viðauka við 

tilskipun 1999/31/EB um ráðstafanir til að lágmarka óþægindi og hættur sem stafa af urðunarstöðum. Þar eð slíkur 

heimilis- og rekstrarúrgangur er í raun afsettur á urðunarstað ætti að telja hann með í því magni heimilis- og 

rekstrarúrgangs sem er tilgreint að hafi verið urðað og ekki ætti að úthluta honum til endurheimtar. 

3) Þar eð urðunarmarkmiðin fyrir heimilis- og rekstrarúrgang sem mælt er fyrir um í tilskipun 1999/31/EB varða sama 

úrgangsstraum og endurvinnslumarkmiðin fyrir heimilis- og rekstrarúrgang sem mælt er fyrir um í tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2008/98/EB (2) ættu reiknireglur fyrir heimilis- og rekstrarúrgang, sem er tilgreindur sem urðaður, 

að vera í samræmi við reiknireglurnar fyrir endurvinnslu á heimilis- og rekstrarúrgangi sem eru settar fram í tilskipun 

2008/98/EB og í framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1004 (3). 

Í aðstæðum þar sem heimilis- og rekstrarúrgangur er sendur frá aðildarríki til annars aðildarríkis eða til þriðja lands til 

endurvinnslu eða annarrar endurheimtar í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 (4) ætti 

því magn úrgangs sem er fjarlægt í viðtökulandinu við formeðhöndlun, áður en heimilis- og rekstrarúrgangur kemur inn 

í endurvinnsluferlið, og sem er síðan urðað að vera talið með í magni heimilis- og rekstrarúrgangs sem aðildarríkið, þar 

sem heimilis- og rekstrarúrganginum var safnað, tilgreinir að hafi verið urðað.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 290, 11.11.2019, bls. 18. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2022 

frá 18. mars 2022 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins nr. 45, 7.7.2022, bls. 64. 

(1) Stjtíð. ESB L 182, 16.7.1999, bls. 1. 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB frá 19. nóvember 2008 um úrgang og um niðurfellingu tiltekinna tilskipana (Stjtíð. ESB 

L 312, 22.11.2008, bls. 3). 

(3) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1004 frá 7. júní 2019 um reglur um útreikning, sannprófun og skýrslugjöf 

að því er varðar gögn um úrgang í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB og um niðurfellingu á framkvæmd-

arákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2012) 2384 (Stjtíð. ESB L 163, 20.6.2019, bls. 66). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 frá 14. júní 2006 um tilflutning úrgangs (Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1). 
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4) Í samræmi við c-lið 1. mgr. 5. gr. a í tilskipun 1999/31/EB skal magn heimilis- og rekstrarúrgangs, sem er fargað með 

brennslu í því skyni að urða hann síðar, tilgreint sem urðað. Til að tryggja að magn heimilis- og rekstrarúrgangs sem er 

tilgreint að hafi verið urðað innihaldi ekki hluta heimilis- og rekstrarúrgangs sem er fargað með brennslu en er í raun 

ekki urðaður ætti að draga efniviði, sem eiga uppruna sinn í heimilis- og rekstrarúrgangi, sem eru síðan endurheimtir úr 

úrgangi sem verður til við förgun með brennslu, frá ílagi í förgun með brennslu. 

5) Í 11. gr. a í tilskipun 2008/98/EB er mælt fyrir um sértæka reglu, að því er varðar útreikning á magni heimilis- og 

rekstrarúrgangs sem er undirbúinn fyrir endurnotkun, sem útilokar allan úrgang sem er fjarlægður í kjölfar skoðana, 

hreinsunar og viðgerðar til að gera það kleift að endurnota hann án frekari flokkunar eða formeðhöndlunar. Ef slíkur 

fjarlægður úrgangur er síðan urðaður ætti að telja hann með í magni heimilis- og rekstrarúrgangs sem er tilgreint að hafi 

verið urðað til að komast hjá því að hann verði annaðhvort tilgreindur sem undirbúinn til endurnotkunar eða sem 

urðaður og til að tryggja að gögn um heimilis- og rekstrarúrgang séu samræmd og endurspegli raunverulegt umfang 

urðunar. 

6) Í samræmi við 1. mgr. 4. gr. framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2019/1004 ætti ekki að telja úrgang sem er fjarlægður við 

endurvinnslu á heimilis- og rekstrarlífúrgangi með í endurvinnsluhlutfalli heimilis- og rekstrarúrgangs. Ef slíkur 

fjarlægður úrgangur er síðan urðaður ætti að telja hann með í magni heimilis- og rekstrarúrgangs sem er tilgreint að hafi 

verið urðað til að komast hjá því að hann verði annaðhvort tilgreindur sem undirbúinn til endurnotkunar eða sem 

urðaður og til að tryggja að gögn um heimilis- og rekstrarúrgang séu samræmd og endurspegli raunverulegt umfang 

urðunar. 

7) Í samræmi við d-lið 1. mgr. 5. gr. a í tilskipun 1999/31/EB ætti ekki að tilgreina magn úrgangs sem fellur til við aðgerðir 

við endurvinnslu heimilis- og rekstrarúrgangs, sem er síðar urðaður, sem urðað. Til að tryggja samræmi við 

útreikningspunktana (e. calculation point) fyrir endurvinnslu á heimilis- og rekstrarúrgangi, sem eru fastsettir í 

framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1004, er nauðsynlegt að tilgreina að úrgangur sem fellur til meðan á endurvinnslu-

aðgerðum stendur vísar til úrgangs sem fellur til við uppvinnslu sem á sér stað eftir þessa útreikningspunkta. 

8) Aðildarríki skulu gefa skýrslu um gögnin um framkvæmd 2., 5. og 6. mgr. 5. gr. tilskipunar 1999/31/EB á sniðinu sem 

framkvæmdastjórnin ákvarðar. Gögnunum skal fylgja skýrsla um gæðakönnun. Sniðið ætti að tryggja að upplýsingarnar 

sem greint er frá veiti nægjanlegan grundvöll til að sannreyna og vakta að markmiðin, sem sett eru fram í 2., 5. og  

6. mgr. 5. gr. þeirrar tilskipunar, hafi náðst. 

9) Að því er varðar skýrslugjöf um gögn um að markmiðin um urðun lífbrjótanlegs heimilis- og rekstrarúrgangs, sem mælt 

er fyrir um í 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 1999/31/EB, hafi náðst hafa aðildarríkin notað sniðið sem komið var á í ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2000/738/EB (5). Þar eð ákvæðin í þeirri ákvörðun sem tengjast framlagningu skýrslna um 

framkvæmd tilskipunar 1999/31/EB eru orðin úrelt ætti að fella ákvörðunina úr gildi. Til að tryggja samfellu ætti að 

samþykkja umbreytingarákvæði að því er varðar frest til skýrslugjafar um gögn varðandi framkvæmd 2 mgr. 5. gr. 

tilskipunar 1999/31/ESB fyrir viðmiðunarárin 2016 og 2017. 

10) Reglur um útreikning, sannprófun og skýrslugjöf um gögn varðandi framkvæmd 5. og 6. mgr. 5. gr. tilskipunar 

1999/31/EB eru nátengdar reglunum þar sem sniðin fyrir skýrslugjöf um þessi gögn og um gögn varðandi framkvæmd 

2. mgr. 5. gr. þeirrar tilskipunar eru sett fram. Til að tryggja samræmi milli þessara reglna og auðvelda aðgang að þeim 

ætti að mæla fyrir um báða reglubálkana í einni ákvörðun. 

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv.  

39. gr. tilskipunar 2008/98/EB.  

  

(5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/738/EB frá 17. nóvember 2000 um spurningalista fyrir skýrslur aðildarríkjanna um framkvæmd 

tilskipunar 1999/31/EB um urðun úrgangs (Stjtíð. EB L 298, 25.11.2000, bls. 24). 
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Skilgreining 

Að því er varðar þessa ákvörðun er „magn“ massi sem er mældur í tonnum. 

2. gr. 

Útreikningar á heimilis- og rekstrarúrgangi sem er tilgreint að hafi verið urðaður skv. 5. gr. a í tilskipun 1999/31-EB 

1. Magn heimilis- og rekstrarúrgangs sem er tilgreint að hafi verið urðað skal innihalda allan heimilis- og rekstrarúrgang, 

sem um getur í b- og c-lið 1. mgr. 5. gr. a í tilskipun 1999/31/EB, sem er afsettur á urðunarstöðum, þ.m.t. þar sem afsetning 

meðhöndlaðs heimilis- og rekstrarúrgangs tryggir fylgni við ákvæðin í 5. lið I. viðauka við tilskipun 1999/31/EB. 

Magn heimilis- og rekstrarúrgangs sem er tilgreint að hafi verið urðað skal ekki leiðrétt með því að draga rakainnihaldið frá. 

2. Að því er varðar b-lið 1. mgr. 5. gr. a í tilskipun 1999/31/EB, ef heimilis- og rekstrarúrgangur er sendur til annars 

aðildarríkis eða fluttur út frá Sambandinu til þriðja lands til endurvinnslu eða annarrar endurheimtar í samræmi við reglugerð 

(EB) nr. 1013/2006, skal magn úrgangs sem verður til eftir meðhöndlunaraðgerðir sem fara fram fyrir endurvinnslu eða aðra 

endurheimt og sem er því næst urðað eða fargað með brennslu í því skyni að urða það síðar í viðtökulandinu talið með í magni 

heimilis- og rekstrarúrgangs sem aðildarríkið, þar sem heimilis- og rekstrarúrganginum var safnað, tilgreinir að hafi verið 

urðað. 

3. Að því er varðar c-lið 1. mgr. 5. gr. a í tilskipun 1999/31/EB skal magn heimilis- og rekstrarúrgangs, sem er fargað með 

brennslu í því skyni að urða hann síðar, vera það magn heimilis- og rekstrarúrgangs sem fer inn í stöðvar til förgunar með 

brennslu, flokkað sem D10 í samræmi við I. viðauka við tilskipun 2008/98/EB, eftir að efniviðir sem eiga uppruna sinn í 

heimilis- og rekstrarúrgangi, sem eru síðan endurheimtir úr úrgangi sem kemur úr slíkri förgun með brennslu, hafa verið dregnir 

frá. 

Reikna skal út magn efniviða sem draga skal frá með því að taka tillit til hluta heimilis- og rekstrarúrgangs í öllum úrgangi sem 

kemur inn í stöðina og, eftir því sem við á, samsetningar annars úrgangs en heimilis- og rekstrarúrgangs sem kemur inn í 

stöðina. 

4. Að því er varðar d-lið 1. mgr. 5. gr. a í tilskipun 1999/31/EB gildir eftirfarandi: 

a) úrgangur sem myndast við skoðun, hreinsun og viðgerð til að undirbúa heimilis- og rekstrarúrgang fyrir endurnotkun og 

sem er síðan urðaður skal talinn með magni heimilis- og rekstrarúrgangs sem er tilgreint sem urðað. Aðildarríkjum er 

heimilt að draga hluta af vörum eða íhluti vara sem eru fjarlægðir meðan á viðgerð stendur til að undirbúa heimilis- og 

rekstrarúrgang fyrir endurnotkun frá því magni heimilis- og rekstrarúrgangs sem er tilgreint sem urðað, 

b) efniviðir sem eru fjarlægðir á vélrænan hátt meðan á loftháðri eða loftfirrðri meðhöndlun heimilis- og rekstrarlífúrgangs 

stendur eða eftir það og eru síðan urðaðir skulu taldir með í magni heimilis- og rekstrarúrgangs sem er tilgreint sem urðað, 

c) úrgangur sem fellur til við aðgerðir við endurvinnslu heimilis- og rekstrarúrgangs skal vera úrgangur sem fellur til við 

endurvinnsluaðgerðir sem heimilis- og rekstrarúrgangur fer í gegnum eftir útreikningspunktana, eins og skilgreint er í 3. og 

4. mgr. framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2019/1004. 

3. gr. 

Skýrslugjöf um gögn 

1. Aðildarríki skulu gefa skýrslu um gögn og leggja fram skýrslu um gæðakönnun varðandi framkvæmd 2. mgr. 5. gr. 

tilskipunar 1999/31/EB á sniðinu sem mælt er fyrir um í I. viðauka. 
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2. Aðildarríki skulu gefa skýrslu um gögn og leggja fram skýrslu um gæðakönnun varðandi framkvæmd 5. og 6. mgr. 5. gr. 

tilskipunar 1999/31/EB á sniðinu sem mælt er fyrir um í II. viðauka. 

3. Framkvæmdastjórnin skal birta gögnin sem aðildarríkin gáfu skýrslu um nema, að því er varðar upplýsingar sem koma 

fram í skýrslunni um gæðakönnun, aðildarríki leggi fram rökstudda beiðni um að tiltekin gögn verði ekki birt. 

4. gr. 

Niðurfelling 

Ákvörðun 2000/738/EB er felld úr gildi. 

5. gr. 

Umbreytingarákvæði 

Gefa skal framkvæmdastjórninni skýrslu um gögn, sem varða framkvæmd 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 1999/31/ESB, fyrir 

viðmiðunarárin 2016 og 2017 eigi síðar en 31. desember 2019. 

6. gr. 

Viðtakendur 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 6. nóvember 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Karmenu VELLA 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 

SNIÐ FYRIR SKÝRSLUGJÖF UM GÖGN UM URÐUN LÍFBRJÓTANLEGS HEIMILIS- OG REKSTRARÚRGANGS 

SEM UM GETUR Í 1. MGR. 3. GR 

1. Snið fyrir skýrslugjöf um gögn 

Lífbrjótanlegur heimilis- og rekstrarúrgangur sem féll til á árinu 1995, eða á 

síðasta árinu fyrir árið 1995 sem stöðluð gögn Hagstofu Evrópubandalagsins eru 

tiltæk fyrir, eða á því ári sem sett er fram í hluteigandi aðildarsáttmála fyrir 

aðildarríki sem gengu í ESB eftir samþykkt tilskipunar ráðsins 1999/31/EB (1). 

Lífbrjótanlegur heimilis- og rekstrarúr-

gangur sem er afsettur á urðunarstöðum á 

viðmiðunarárinu 

Ár (t) (t) 

   

(1) Tilskipun ráðsins 1999/31/EB frá 26. apríl 1999 um urðun úrgangs (Stjtíð. EB L 182, 16.7.1999, bls. 1). 

2. Snið fyrir skýrslu um gæðakönnun sem fylgir gögnunum 

I. Almennar upplýsingar 

1. Aðildarríki: 

2. Stofnun sem leggur fram gögn og lýsingu: 

3. Tengiliður/samskiptaupplýsingar: 

4. Viðmiðunarár: 

5. Afhendingardagur/-útgáfa: 

6. Tengill á birtingu gagna aðildarríkisins (ef einhver er): 

II. Upplýsingar um urðun á lífbrjótanlegum heimilis- og rekstrarúrgangi 

1. Lýsing á því hvernig gagnaöflun var háttað, uppruna gagnanna og aðferðafræðinni sem var notuð 

 

2. Lýsing á tegundum úrgangs sem er flokkaður á landsbundnum vettvangi sem lífbrjótanlegur heimilis- og rekstrarúrgangur 

 

3. Lýsing á hvers konar mötum sem eru notuð til að fylla upp í eyður í gögnum 

 

4. Skýringar á verulegum frávikum miðað við gögn frá fyrra viðmiðunarári 

 

5. Lýsing á helstu álitaefnum sem hafa áhrif á nákvæmni gagna 
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II. VIÐAUKI 

SNIÐ FYRIR SKÝRSLUGJÖF UM GÖGN UM HEIMILIS- OG REKSTRARÚRGANG SEM UM GETUR Í 2. MGR. 3. GR. 

1. Snið fyrir skýrslugjöf um gögn 

Myndun heimilis- og 

rekstrarúrgangs 

(t) 

Urðun (1) 

(t) 

Förgun með brennslu (2) 

(t) 

Endurheimt efniviða úr úrgangi 

eftir förgun með brennslu 

(t) 

    

(1) Í þessum dálki er ekki talinn með úrgangur sem er fargað með brennslu í því skyni að urða hann síðar. 

(2) Förgun með brennslu vísar til aðgerða sem eru framkvæmdar í stöðvum sem eru flokkaðar sem D10 í I. viðauka við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB frá 19. nóvember 2008 um úrgang og um niðurfellingu tiltekinna tilskipana (Stjtíð ESB L 312, 

22.11.2008, bls. 3). 

Í því skyni að reikna út hvort markmiðin, sem mælt er fyrir um í 5. og 6. mgr. 5. gr tilskipunar ráðsins 1999/31/EB frá  

26. apríl 1999 um urðun úrgangs (Stjtíð ESB L 182, 16.7.1999, bls. 1), hafa náðst er deilt í summu heimilis- og rekstrarúrgangs 

til urðunar og heimilis- og rekstrarúrgangs til förgunar með brennslu í því skyni að urða hann síðar, eftir að efniviðir sem eru 

síðar endurheimtir úr úrgangi sem myndast við slíka förgun með brennslu hafa verið dregnir frá, með magni heimilis- og 

rekstrarúrgangs sem fellur til. 

2. Snið fyrir skýrslu um gæðakönnun sem fylgir gögnunum 

I. Almennar upplýsingar 

1. Aðildarríki: 

2. Stofnun sem leggur fram gögn og lýsingu: 

3. Tengiliður/samskiptaupplýsingar: 

4. Viðmiðunarár: 

5. Afhendingardagur/-útgáfa: 

6. Tengill á birtingu gagna aðildarríkisins (ef einhver er): 

II. Upplýsingar um urðun á heimilis- og rekstrarúrgangi 

1. Lýsing á aðilum sem taka þátt í gagnaöflun 

Heiti stofnunar Lýsing á lykilábyrgð 

Bætið við línum eins og við á 

2. Lýsing á aðferðum sem eru notaðar 

2.1. Almenn lýsing á gagnaöflun um urðun á heimilis- og rekstrarúrgangi, þ.m.t. uppruni gagna (stjórnsýslugögn, kannanir, 

rafræn skrá, gögn frá úrgangsrekstraraðilum, gögn frá sveitarfélögum) 

 

2.2. Lýsing á aðferðafræði sem er notuð til að telja með úrgang sem myndast við meðhöndlunaraðgerðir áður en heimilis- og 

rekstrarúrgangur er endurunninn eða endurheimtur á annan hátt og síðan urðaður 
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2.2.1. Lýsing á nálgun til að tryggja rekjanleika heimilis- og rekstrarúrgangs þegar hann fer í gegnum meðhöndlun, þ.m.t. 

notkun kóða sem tengjast myndun heimilis- og rekstrarúrgangs (s.s. þeir sem eru í 20. kafla í skránni yfir úrgang sem 

komið var á fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/532/EB frá 3. maí 2000 sem kemur í stað ákvörðunar 

94/3/EB um skrá yfir úrgang samkvæmt a-lið 1. gr. tilskipunar ráðsins 75/442/EBE um úrgang og ákvörðunar ráðsins 

94/904/EB um skrá yfir hættulegan úrgang samkvæmt 4. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins 91/689/EBE um hættulegan 

úrgang, Stjtíð. EB L 226, 6.9.2000, bls. 3) og kóðar sem tengjast úrgangi frá úrgangsmeðhöndlun (s.s. þeir sem eru í  

19. kafla í skránni yfir úrgang sem komið var á fót með þeirri ákvörðun) 

 

2.3. Lýsing á nálgun til að telja með úrgang sem myndast við meðhöndlunaraðgerðir áður en heimilis- og rekstrarúrgangur er 

endurunninn eða endurheimtur á annan hátt og síðan urðaður utan aðildarríkisins 

 

2.4. Lýsing á gagnaöflun um heimilis- og rekstrarúrgang sem er fargað með brennslu í því skyni að urða hann síðar, þ.m.t. 

aðferðafræði sem er notuð til að reikna út efniviði sem eiga uppruna sinn í heimilis- og rekstrarúrgangi sem er 

endurheimtur úr úrgangi sem myndast við förgun með brennslu 

 

2.5. Lýsing á hvers konar mötum sem eru notuð til að fylla upp í eyður í gögnum um urðaðan heimilis- og rekstrarúrgang 

 

2.6. Mismunur miðað við gögn frá fyrra viðmiðunarári 

Umtalsverðar breytingar á aðferðafræði við útreikning sem var notuð fyrir yfirstandandi viðmiðunarár, ef einhverjar eru 

(einkum afturvirkar endurskoðanir, eðli þeirra og hvort að merkja þurfi rof á röðinni fyrir tiltekið ár) 

 

Nákvæmar skýringar á orsökum frávika á tonnatölu þegar heimilis- og rekstrarúrgangur, sem er urðaður eða fargað með 

brennslu í því skyni að urða hann síðar, sýnir meira en 10% frávik miðað við gögn sem voru lögð fram á fyrra viðmiðunarári 

 

3. Nákvæmni gagna 

3.1. Lýsing á helstu álitaefnum sem hafa áhrif á nákvæmni gagna um urðun á heimilis- og rekstrarúrgangi 

 

3.2. Lýsing á umfangi og gildi kannana til að afla gagna um urðun á heimilis- og rekstrarúrgangi 
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4. Trúnaðarkvöð 

Rökstuðningur fyrir því að birta ekki tiltekna hluta af þessari skýrslu ef farið er fram á það. 

 

5. Helstu landsbundnu vefsetur, tilvísunarskjöl og birting 
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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/19 

frá 18. desember 2020 

um sameiginlega aðferðafræði og snið fyrir skýrslugjöf um endurnotkun í samræmi við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB 

(tilkynnt með númeri C(2020) 8976) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB frá 19. nóvember 2008 um úrgang og um niðurfellingu 

tiltekinna tilskipana (1), einkum 7. mgr. 9. gr og 7. mgr. 37. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2008/98/EB er mælt fyrir um skyldu aðildarríkja til að gera ráðstafanir til að hvetja til endurnotkunar, sem 

hluta af áætlunum sínum um forvarnir gegn myndun úrgangs, og til að vakta og meta framkvæmd ráðstafana sinna 

varðandi endurnotkun með því að mæla endurnotkun í samræmi við sameiginlega aðferðafræði sem framkvæmda-

stjórnin á að fastsetja. 

2) Í tilskipun 2008/98/EB er einnig mælt fyrir um þá skyldu aðildarríkja að gefa framkvæmdastjórninni skýrslu um gögn 

um endurnotkun á hverju ári á sniði sem framkvæmdastjórnin á að fastsetja. 

3) Sameiginlega aðferðafræðin og sniðið fyrir skýrslugjöf eru nátengd og þeim á að beita saman. Fyrir sakir einföldunar og 

til að greiða fyrir beitingu þeirra er því rétt að samþykkja báðar ráðstafanirnar í einni gerð. 

4) Til að mælingar og skýrslugjöf verði eins nákvæmar og unnt er ætti að forðast tvítalningu á vörum. Einungis ætti að 

telja vörur sem eru í raun endurnotaðar. Ekki ætti að telja vörur sem eru einungis boðnar til endurnotkunar, s.s. vörur 

sem endurnotkunarrekstraraðilar (e. reuse operator) fá sem framlag og aðrar vörur sem ekki er öruggt að verði 

endurnýttar, með í endurnotkun sem er mæld og gefin skýrsla um til framkvæmdastjórnarinnar. 

5) Í ljósi takmarkana og erfiðleika við að safna gögnum um endurnotkun vegna víðtæks umfangs vöruflokka, þeirrar 

staðreyndar að mælingar á endurnotkun eru nýjung og vegna stjórnsýsluálags sem tengist söfnun gagna um endurnotkun 

ættu sameiginlega aðferðafræðin til mælinga og sniðið fyrir skýrslugjöf að vera hlutfallsleg, viðeigandi og 

kostnaðarhagkvæm. Því ætti sameiginlega aðferðafræðin að gera það kleift að nota fjölbreytt gagnasöfnunartól til að 

mæla endurnotkun.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 10, 12.1.2021, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 87/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 

nr. 45, 7.7.2022, bls. 68. 

(1) Stjtíð. ESB L 312, 22.11.2008, bls. 3. 

2022/EES/85/09 
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6) Við sameiginlegu aðferðafræðina ætti að leggja áherslu á, eins og unnt er, að safna megindlegum gögnum um endur-

notkun til að unnt sé að ákvarða umfang endurnotkunargeirans. Safna ætti slíkum megindlegum gögnum reglulega. Til 

að takmarka stjórnsýsluálag á yfirvöld aðildarríkis en tryggja um leið að gögn sem eru mæld og gefin skýrsla um séu 

nægilega uppfærð ættu aðildarríki að mæla endurnotkun á tilteknum vöruflokki a.m.k. þriðja hvert ár. 

7) Til að vakta framkvæmd ráðstafana varðandi endurnotkun og til að öðlast betri skilning á áhrifum þeirra ráðstafana sem 

aðildarríkin gera til að örva endurnotkun ætti sameiginlega aðferðafræðin fyrir skýrslugjöf um endurnotkun einnig að 

gera það kleift að greina lykilráðstafanir til að auðvelda endurnotkun. 

8) Til að vakta endurnotkun og til að öðlast betri skilning á endurnotkunargeiranum ætti skýrslugjöf um endurnotkun að 

innihalda samsetningu af eigindlegum og megindlegum gögnum. Skýrslugjöf um tiltekin gögn ætti að vera valkvæð, 

þ.m.t. gögn um endurnotkun fyrir tiltekna farvegi þar sem eigendaskipti verða á vöru, til að auðvelda miðlun á bestu 

starfsvenjum og gera hagsmunaaðilum sem eiga í hlut kleift að öðlast betri skilning á endurnotkun. 

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv.  

39. gr. tilskipunar 2008/98/EB. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Sameiginleg aðferðafræði til mælinga á endurnotkun 

1. Að því er varðar 4 mgr. 9. gr. tilskipunar 2008/98/EB skulu aðildarríki mæla endurnotkun með því að sinna eigindlegri og 

megindlegri vöktun með ráðstöfunum varðandi endurnotkun. 

2. Eigindlega vöktunin sem um getur í 1. mgr. skal fela í sér tilgreiningu og lýsingu á ráðstöfunum varðandi endurnotkun og 

mat á áhrifum þeirra eða áætluðum áhrifum á grundvelli fyrirliggjandi gagna. Eigindleg vöktun skal framkvæmd á hverju ári. 

3. Eigindlega vöktunin sem um getur í 1. mgr. skal framkvæmd með því að mæla endurnotkun sem er tilkomin vegna 

endurnotkunarrekstraraðila eða heimila í samræmi við einhverja af eftirfarandi aðferðum eða samsetningu þessara aðferða eða 

sérhverja aðra aðferð sem er jafngild með tilliti til mikilvægis, hversu dæmigerð hún er og áreiðanleika: 

a) beinar mælingar á endurnotkun með því að nota mælibúnað til að ákvarða massa endurnýttra vara, 

b) útreikningur á massajöfnuði endurnotkunar á grundvelli massa ílags og frálags vara í endurnotkunaraðgerðum, 

c) spurningalistar og viðtöl við endurnotkunarrekstraraðila eða heimili, 

d) dagbækur einstaklinga sem halda skrá eða safna upplýsingum um endurnotkun með reglubundnum hætti. 

Eigindleg vöktun á tilteknum vöruflokki skal framkvæmd a.m.k. þriðja hvert ár. Fyrsta vöktunin skal taka til allra vöruflokka og 

skal framkvæmd fyrir fyrsta skýrslugjafartímabilið sem um getur í þriðju undirgrein 3. mgr. 37. gr. tilskipunar 2008/98/EB. 

4. Aðildarríki skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja áreiðanleika og nákvæmni gagna um endurnotkun. Aðildarríkin 

skulu einkum tryggja að mælingar á endurnotkun, sem eru framkvæmdar í samræmi við sameiginlegu aðferðafræðina sem er 

sett fram í þessari grein, byggist á dæmigerðu úrtaki af þýði eða endurnotkunarrekstraraðilum eða heimilum, eftir því sem við á. 
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2. gr. 

Skýrslugjöf um endurnotkun 

Aðildarríki skulu gefa skýrslu um gögn og leggja fram skýrslu um gæðakönnun varðandi framkvæmd 4. mgr. 9. gr. tilskipunar 

2008/98/EB á sniðinu sem mælt er fyrir um í viðaukanum. 

3. gr. 

Viðtakendur 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 18. desember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Virginijus SINKEVIČIUS 

framkvæmdastjóri. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Snið fyrir skýrslugjöf um endurnotkun 

A. SNIÐ FYRIR SKÝRSLUGJÖF UM EIGINDLEG GÖGN UM ENDURNOTKUN 

  

Tilgreining og lýsing á ráðstöfun og, fyrir  

4. línu, eigindlegt mat á áhrifum þeirra eða 

áætluðum áhrifum 

1 Opinber yfirvöld sem bera meginábyrgð á að samþykkja ráðstafanirnar 

og koma þeim til framkvæmda (á hæsta stjórnsýslustigi) 

 

2 Vörur sem falla undir ráðstafanirnar  

3 Endurnotkunaraðgerðir sem falla undir ráðstafanirnar  

4 Inntak ráðstafananna: 

— Skipulagningarráðstafanir sem miða að því að styðja við endur-

notkunaraðgerðir (t.d. að greina og taka á hindrunum og 

möguleikum, aðstoða við að bæta söfnunarlíkön fyrir endur-

notanlegar vörur) 

— Efnahagslegar og skattalegar ráðstafanir, þ.m.t. opinber innkaup 

— Fræðsluúrræði, þ.m.t. upplýsinga- og vitundarvakningarherferðir 

(t.d. markhópar, þýði sem fjallað er um, yfirráðasvæði sem fjallað 

er um, tíðni) 

— Aðrar ráðstafanir, s.s. stuðningur við eða stofnun viðgerðar- og 

endurnotkunarmiðstöðva og kerfa eða stuðningur við ný við-

skiptalíkön, s.s. áætlanir um samnýtingu (e. sharing scheme), 

viðgerðir og endurframleiðsla 

 

5 Aðgerðir sem gripið er til í því skyni að vakta og meta endurnotkun 

með eigindlegum og megindlegum vísum og markmiðum í samræmi 

við 3. mgr. 9. gr. tilskipunar 2008/98/EB 

 

6 Annað (tilgreina skal nánar)  

B. SNIÐ FYRIR SKÝRSLUGJÖF UM MEGINDLEG GÖGN UM ENDURNOTKUN 

1. Endurnotkun fyrir hvern vöruflokk 

Vöruflokkur 

farvegur þar sem eigendaskipti verða á endurnýttum vörum  

Efnisleg 

verslun/markaður  

(í tonnum) 

Netvettvangur  

(í tonnum) 

Einkagjöf/framlag  

(í tonnum) 

Aðrir farvegir 

(tilgreina skal 

nánar) (í tonnum) 

Endurnotkun samtals 

(í tonnum) 

Textílefni      

Veita skal upplýsingar 

um undirflokka, ef þær 

eru tiltækar 

     

Raf- og rafeinda-

búnaður 
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Veita skal upplýsingar 

um undirflokka, ef þær 

eru tiltækar 

     

Húsgögn      

Veita skal upplýsingar 

um undirflokka, ef þær 

eru tiltækar 

     

Byggingarefni og  

-vörur 

     

Veita skal upplýsingar 

um undirflokka, ef þær 

eru tiltækar 

     

Aðrar vörur sem ráð-

stafarnir voru sam-

þykktar fyrir 

     

Veita skal upplýsingar 

um undirflokka, ef þær 

eru tiltækar 

     

Athugasemdir:  

Bæta skal viðbótarlínum við, eins og við á.  

Skyggðir reitir: framlagning gagna er valfrjáls. 

2. Endurnotkunarrekstraraðilar 

Fjöldi endurnotkunarrekstraraðila á yfirráðasvæði aðildar-

ríkisins (annaðhvort fjöldi rekstraraðila, sem eru aðilar að 

viðurkenndri miðstöð eða kerfi, eða áætlaður heildarfjöldi 

rekstraraðila) 

 

Athugasemd: framlagning þessara gagna er valfrjáls. 

C. SNIÐ FYRIR SKÝRSLU UM GÆÐAKÖNNUN 

1. Markmiðin með skýrslunni 

Markmiðin með skýrslunni um gæðakönnun eru eftirfarandi: 

a) að meta aðferðafræði við mælingar á endurnotkun, 

b) að meta gæði gagna, sem gefin er skýrsla um, varðandi magn endurnotkunar, 

c) að meta gæði gagnasöfnunarferla, þ.m.t. umfang og fullgilding stjórnsýslugagnaheimilda og tölfræðilegt gildi aðferða 

sem byggjast á könnunum, 

d) að gera grein fyrir ástæðum fyrir verulegum breytingum á gögnum, sem gefin er skýrsla um, milli skýrslutímabila og 

tryggja tiltrú á nákvæmni þessara gagna. 

2. Almennar upplýsingar 

Aðildarríki: 

Stofnun sem leggur fram gögnin og lýsingarnar sem um getur í liðum 3.1, 3.2 og 4.1: 
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Skýrslutímabil: 

Afhendingardagur/-útgáfa: 

Tengill á birtingu gagna aðildarríkisins (ef einhver er): 

3. Upplýsingar varðandi mælingar á endurnotkun 

3.1. Almenn lýsing á uppsprettum upplýsinga og gagna sem eru notuð til að gefa skýrslu um ráðstafanir varðandi endurnotkun 

í samræmi við A-lið og um uppsprettur gagna sem eru notuð til að gefa skýrslu um magn endurnýttra vara í samræmi við 

B-lið 

Tilgreina skal uppsprettu(r) upplýsinga og gagna. 

3.2. Nákvæm lýsing á aðferðum sem eru notaðar við að gefa skýrslu um ráðstafanir varðandi endurnotkun í samræmi við  

A-lið og við skýrslugjöf um magn endurnýttra vara í samræmi við B-lið 

Lýsa skal aðferðum til að mæla endurnotkun. Lýsingin skal fela í sér eftirfarandi: 

a) lýsingu á endurnotkunaraðgerðum sem falla undir gildissvið endurnotkunar að því er varðar mælingar, 

b) stutta lýsingu á aðferðum sem eru notaðar, 

c) lýsingu á aðferðum sem eru notaðar til að auðkenna endurnotkunarrekstraraðilana, 

d) upplýsingar um þá aðila sem leggja fram gögnin sem gerð er grein fyrir í B-lið skýrslunnar, 

e) ef um er að ræða úrtak eða kvörðun, upplýsingar um stærðina og valið á úrtakinu eða kvarðanum og lýsingu á 

aðferðum sem eru notaðar við slíkt úrtak eða kvörðun, 

f) ef um er að ræða að umreikningstafla var notuð til að reikna út magn endurnýttra vara í tonnum, upplýsingar um 

breytistuðla sem voru notaðir, 

g) ef eigindlegir eða megindlegir vísar eða markmið sem um getur í 3. mgr. 9. gr. tilskipunar 2008/98/EB voru notuð, 

upplýsingar um þessa vísa og um umfang þessa markmiðs og vörur sem falla undir það, 

h) lýsingu á helstu atriðum sem hafa áhrif á nákvæmni gagnanna, þ.m.t. villur sem tengjast úrtaki, umfangi, mælingum, 

vinnslu og brottfalli, 

i) lýsingu á gagnafullgildingarferlinu, þ.m.t. mögulegar uppsprettur óvissu og líkleg áhrif þeirra á niðurstöðurnar sem 

greint er frá. 

4. Tilkynning um breytingar á aðferðafræði og vandamál 

4.1. Lýsing á breytingum á aðferðafræði (ef við á) 

Lýsa skal marktækum aðferðafræðilegum breytingum á aðferðum við útreikninga fyrir skýrslutímabilið í tengslum við 

fyrra skýrslutímabil, ef einhverjar eru, (tiltaka skal einkum afturvirkar endurskoðanir og eðli þeirra). Lýsa skal 

breytingunum aðgreint fyrir skýrslugjöf í samræmi við A-lið og skýrslugjöf í samræmi við B-lið. 

4.2. Skýringar á frávikum á tonnatölu (ef við á) 

Útskýra skal orsakir frávika á tonnatölu (hvaða vöruflokkar eða möt hafa orsakað mismuninn og hver er undirliggjandi 

orsök) ef frávikið er meira en 20% samanborið við gögnin sem voru lögð fram fyrir fyrra skýrslutímabil. 

4.3. Tilkynning um vandamál (ef einhver eru) 

Ef vandamál koma upp við söfnun umbeðinna gagna skal gefa lýsingu á þessum vandamálum. 

5. Trúnaðarkvöð 

Leggja skal fram rökstuðning fyrir því að birta ekki tiltekna hluta af þessari skýrslu, ef nauðsyn krefur. Fyrir hvert tilvik 

skal tilgreina nákvæma staðsetningu þessara hluta (viðeigandi dálkur eða dálkar) 
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6. Helstu landsbundnu vefsetur, tilvísunarskjöl og birting 

Láta skal í té tengla á helstu landsbundnu vefsetrin, tilvísunarskjöl og útgefið efni um ráðstafanir varðandi endurnotkun 

sem gefin er skýrsla um í samræmi við A-lið. 

Láta skal í té tengla á helstu landsbundnu vefsetrin, tilvísunarskjöl og útgefið efni sem var notað í þeim tilgangi að gefa 

skýrslu í samræmi við B-lið. 

 __________  



16.12.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 85/49 

 

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1752 

frá 1. október 2021 

um reglur um beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/904 að því er varðar útreikning, 

sannprófun og skýrslugjöf um gögn um sérstaka söfnun á einnota plastflöskum fyrir drykkjarvörur sem 

verða að úrgangi (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/904 frá 5. júní 2019 um að draga úr áhrifum tiltekinna 

plastvara á umhverfið (1) einkum 3. mgr. 9. gr. og 4. mgr. 13. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun (ESB) 2019/904 eru fastsett markmið fyrir sérstaka söfnun til endurvinnslu á einnota plastflöskum fyrir 

drykkjarvörur sem verða að úrgangi sem eru skráðar í F-hluta viðaukans við þá tilskipun (hér á eftir nefndar „einnota 

flöskur sem verða að úrgangi“). Samkvæmt 1. mgr. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2019/904 er markmiðið fyrir 2025 77%, 

miðað við þyngd, af öllum slíkum einnota flöskum sem settar eru á markað og markmiðið fyrir 2029 er 90%. 

Framkvæmdastjórnin skal mæla fyrir um aðferðafræði við útreikning og sannprófun á þessum markmiðum fyrir sérstaka 

söfnun og sniðið sem aðildarríkin skulu nota til að gefa skýrslu um gögn um einnota flöskur sem verða að úrgangi sem 

hefur verið safnað sérstaklega á hverju ári. 

2) Til að tryggja sambærileika gagna er nauðsynlegt að setja fram ítarlegar reglur til að ákvarða tímapunkt þar sem þyngd 

einnota flaskna, sem er safnað, sem verða að úrgangi er mæld. Í þessum reglum ætti að taka tillit til aðferða við sérstaka 

söfnun sem fyrir eru og magns annarra efniviða og efna sem eru til staðar í úrgangi sem er safnað til viðbótar við slíkar 

flöskur. 

3) Til að tryggja sambærileika gagna sem gefa skal skýrslu um er nauðsynlegt að fastsetja ítarlegar reglur um hvernig skuli 

beita aðferðunum tveimur sem völ er á, sem um getur í 1. mgr. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2019/904, til að ákvarða magn 

slíkra einnota flaskna sem settar eru á markað. 

4) Til að tryggja nákvæmni gagna um þyngd einnota flaskna, sem er safnað, sem verða að úrgangi ætti skýrslusniðið að 

tryggja að allar breytur, sem skipta máli fyrir útreikninga á magni einnota flaskna, sem er safnað sérstaklega, sem verður 

að úrgangi séu auðkenndar og að lýsing á aðferðafræðinni sem notuð er við útreikninga og sannprófun á gögnunum fyrir 

þessar breytur liggi fyrir. 

5) Þó að sú skylda að safna úrgangi sérstaklega útheimti að sá úrgangur sé geymdur aðskilinn eftir tegund hans og eðli ætti 

að vera mögulegt að safna tilteknum tegundum úrgangs saman, að því tilskildu að þetta hamli ekki endurvinnslu í háum 

gæðaflokki samkvæmt úrgangsmetakerfinu í samræmi við 2. mgr. 10. gr. og a-lið 3. mgr. 10. gr. tilskipunar 

2008/98/EB. 

6) Aðferðafræðin við útreikning og sannprófun á markmiðum fyrir sérstaka söfnun á einnota flöskum sem verða að 

úrgangi, sem um getur í 3. mgr. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2019/904, er nátengd sniðinu fyrir skýrslugjöf um slíka sérstaka 

söfnun sem um getur í 4. mgr. 13. gr. þeirrar tilskipunar í tengslum við inntak þessara ráðstafana og samhengisins sem 

þau eiga að gilda um. Því er viðeigandi að samþykkja þessa gerð á grundvelli beggja þessara ákvæða til að tryggja 

samhengi milli reglna um útreikning, sannprófun og skýrslugjöf um sérstaka söfnun einnota flaskna sem verða að 

úrgangi og auðvelda aðgang að þessum reglum. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv.  

39. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB (2).  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 349, 4.10.2021, bls. 19. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 175/2022 

frá 10. Júní 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 66, 13.10.2022, bls. 16. 

(1) Stjtíð. ESB L 155, 12.6.2019, bls. 1. 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB frá 19. nóvember 2008 um úrgang og um niðurfellingu tiltekinna tilskipana (Stjtíð. ESB 

L 312, 22.11.2008, bls. 3). 

2022/EES/85/10 
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Aðferðafræði við útreikning og skýrslugjöf um magn einnota flaskna, sem er safnað sérstaklega, sem verður að úrgangi 

1. Magn einnota plastflaskna fyrir drykkjarvörur, sem er safnað sérstaklega, sem verður að úrgangi, sem eru skráðar í F-hluta 

viðaukans við tilskipun (ESB) 2019/904 (hér á eftir nefndar „einnota flöskur sem verða að úrgangi“), skal reiknað út með því að 

deila í þyngd einnota flaskna, sem var safnað sérstaklega, sem verða að úrgangi með þyngd slíkra einnota flaskna sem settar eru 

á markað (hér á eftir nefndar „einnota flöskur sem settar eru á markað“). Hlutfallið, sem verður niðurstaðan, skal gefið upp sem 

hundraðshlutfall. 

2. Aðildarríki skulu beita formúlunum sem mælt er fyrir um í I. viðauka til að reikna út magn einnota flaskna, sem er safnað 

sérstaklega, sem verður að úrgangi. 

2. gr. 

Aðferðafræði til að ákvarða þyngd einnota flaskna, sem er safnað sérstaklega, sem verða að úrgangi 

1. Þyngd einnota flaskna sem verða að úrgangi skal fela í sér þyngd tappa þeirra og loka. 

2. Þyngd einnota flaskna sem verða að úrgangi skal ekki fela í sér þyngd drykkjavöru sem kann að vera eftir. 

3. Þyngd einnota flaskna sem verða að úrgangi má einungis fela í sér þyngd á merkimiðum og lími ef hún er einnig talin með 

í þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað. 

4. Litið skal svo á að einnota flöskum sem verða að úrgangi sé safnað sérstaklega ef annað af eftirfarandi skilyrðum er 

uppfyllt: 

a) einnota flöskum sem verða að úrgangi var safnað sérstaklega til endurvinnslu úr öðrum úrgangi, 

b) einnota flöskum sem verða að úrgangi var safnað með öðrum hlutum umbúðaúrgangs úr heimilis- og rekstrarúrgangi eða 

með öðrum plast-, málm-, pappírs- eða glerhlutum, sem eru ekki umbúðir, úr heimilis- og rekstrarúrgangi sem var safnað 

sérstaklega til endurvinnslu, og 

i. í söfnunarkerfinu er ekki safnað úrgangi sem er líklegur til að innihalda hættuleg efni, 

ii. söfnun úrgangs og flokkun í kjölfarið eru hönnuð og framkvæmd til að lágmarka að einnota flöskur, sem var safnað, 

sem verða að úrgangi mengist af plastúrgangi sem er ekki úr slíkum flöskum og öðrum úrgangi, 

iii. úrgangsrekstraraðilar koma á gæðatryggingarkerfum til að sannprófa að skilyrðin, sem sett eru fram í i. og ii. lið, séu 

uppfyllt. 

5. Gæðatryggingakerfin, sem um getur í iii. lið b-liðar 4. mgr., skulu: 

a) taka með í reikninginn nægilegan fjölda starfsfólks, þekkingu þess og hæfni og skipulag athafnasvæðis og búnaðar, eftir því 

sem þurfa þykir, til að tryggja að einnota flöskur, sem var safnað, sem verða að úrgangi séu í samræmi við skilyrðin sem 

sett eru fram í i. og ii. lið b-liðar 4. mgr., 

b) framkvæma sannprófunaraðgerðir í samræmi við fyrirfram ákvörðuð fyrirmæli og verklagsreglur, 

c) vera vottuð af óháðum þriðja aðila. 

6. Þyngd einnota flaskna, sem er safnað sérstaklega, sem verða að úrgangi í samræmi við a-lið 4. mgr. skal vigtuð á staðnum 

þar sem þeim er safnað eða við frálag flokkunarstarfsemi. Heimilt er að reikna út þyngd slíkra flaskna sem verða að úrgangi 

með því að telja flöskurnar, að því tilskildu að breytistuðlum sé beitt þar sem tekið er tillit til þyngdar hverrar flöskustærðar, 

tegunda fjölliða í flöskunum, loka og tappa sem og til taps í flokkunarstarfsemi þar á eftir.  
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7. Þyngd einnota flaskna, sem er safnað sérstaklega, sem verða að úrgangi í samræmi við b-lið 4. mgr. skal vigtuð við frálag 

flokkunarstarfsemi þar sem þær eru aðskildar frá öðrum úrgangi sem þeim var safnað með. 

8. Ef einnota flöskur sem verða að úrgangi og annar umbúðaúrgangur úr sömu fjölliðu eru til staðar við frálag 

flokkunarstarfsemi skal þyngd einnota flaskna sem verða að úrgangi vera í réttu hlutfalli við þann hluta einnota flaskna sem 

verður að úrgangi við inntak flokkunarstarfsemi. Sá hluti skal ákvarðaður á grundvelli dæmigerðs úrtaks og í kjölfarið greiningu 

á samsetningu eða með notkun á rafrænum skrám. 

3. gr. 

Aðferðafræði til að ákvarða þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað 

1. Þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað skal einungis fela í sér þyngd slíkra flaskna sem settar voru á markað eftir 

að þær voru fylltar með drykkjarvöru. 

2. Heimilt er að aðlaga þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað ef um er að ræða verulegan innflutning, útflutning eða 

aðra flutninga á slíkum flöskum innan Sambandsins af hálfu rekstraraðila eða einstaklinga til eigin nota, til að taka tillit til slíkra 

flutninga. 

3. Í tilvikum þar sem aðildarríki ákvarða þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað á grundvelli þyngdar úrgangsins sem 

fellur til frá slíkum vörum, eins og um getur í annarri undirgrein 1. mgr. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2019/904, skal þyngd þessa 

úrgangs fela í sér eftirfarandi: 

a) einnota flöskur, sem er safnað sérstaklega, sem verða að úrgangi, án tillits til þess hvort þær uppfylla kröfurnar sem settar 

eru fram í a- og b-lið 4. mgr. 2. gr. eða ekki, 

b) einnota flöskur sem verða að úrgangi sem er safnað sem blönduðum heimilis- og rekstrarúrgangi, 

c) einnota flöskur sem verða að úrgangi, sem er fargað sem rusli utan úrgangssöfnunarkerfa, án tillits til þess hvort þeim var 

safnað síðar eða ekki. 

Reikna skal út þyngd flasknanna sem um getur í b- og c-lið fyrstu undirgreinar með því að beita úrtaksaðferðinni og 

greiningunni á samsetningu úrgangs sem sett er fram í 4. gr. 

4. gr. 

Úrtaksaðferð og greining á samsetningu-úrgangs til að reikna út þyngd einnota flaskna sem verða að úrgangi sem er 

safnað sem blönduðum heimilis- og rekstrarúrgangi eða fargað sem rusli 

1. Söfnun gagna fyrir greiningu á samsetningu úrgangs skal byggjast á könnunum og söfnun dæmigerðra úrtaka Við þessa 

gagnasöfnun skal taka tillit til: 

a) árstíðabundinna sveiflna varðandi einnota flöskur sem verða að úrgangi, sem er fargað sem rusli utan úrgangssöfnunarkerfa, 

b) breytileika í þéttbýlismyndun, 

c) breytileika í tíðni, tegundum og staðsetningu sorphirðu sveitarfélaga. 

2. Gagnasöfnunin og greiningin sem um getur í 1. mgr. skal taka til alls yfirráðasvæðis tiltekins aðildarríkis. 
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5. gr. 

Söfnun gagna og skýrslugjöf um þau 

1. Söfnun gagna til að reikna út þyngd einnota flaskna sem verða að úrgangi og einnota flaskna sem settar eru á markað í 

samræmi við 2. og 3. gr. skal framkvæmd á hverju ári. Aðildarríki skulu, að því marki sem mögulegt er, nota rafrænar skrár til 

að safna gögnum og gefa skýrslu um þau. 

2. Aðildarríki skulu gefa skýrslu um gögnin sem um getur í c-lið 1. mgr. 13. gr. tilskipunar (ESB) 2019/904 á sniðinu sem 

mælt er fyrir um í II. viðauka við þessa ákvörðun og leggja fram skýrsluna um gæðaeftirlit sem um getur í 2. mgr. 13. gr. þeirrar 

tilskipunar, að því er varðar þessi gögn, á sniðinu sem mælt er fyrir um í III. viðauka við þessa ákvörðun. 

3. Framkvæmdastjórnin skal birta gögnin sem aðildarríkin gefa skýrslu um nema aðildarríki leggi fram rökstudda beiðni um 

það í skýrslunni sem um getur í 2. mgr. að tiltekin gögn verði ekki birt. 

6. gr. 

Gildistaka 

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Gjört í Brussel 1. október 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

FORMÚLUR FYRIR ÚTREIKNINGA Á MAGNI EINNOTA FLASKNA, SEM ER SAFNAÐ SÉRSTAKLEGA, SEM VERÐUR AÐ ÚRGANGI 

ASCB = (WSCBapart+WSCBblended)/(WBPM+WEWG) × 100% 

Þar sem: 

ASCB magn einnota flaskna, sem verður að úrgangi, sem er safnað sérstaklega til endurvinnslu eins og um getur í 1. gr. 

WSCBapart þyngd einnota flaskna sem verða að úrgangi sem er safnað sérstaklega til endurvinnslu úr öðrum úrgangi í samræmi við a-lið 4. mgr. 2. gr. 

WSCBblended þyngd einnota flaskna sem verða að úrgangi sem er safnað sérstaklega til endurvinnslu með öðrum úrgangi í samræmi við b-lið 4. mgr. 2. gr. 

WBPM þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað eins og um getur í 1. og 2. mgr. 3. gr. 

WEWG þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað og sem er ákvörðuð á grundvelli þyngdar úrgangsins sem fellur til frá slíkum vörum eins og um getur í 3. mgr. 3. gr. 

WBPM = WBPMgross – WBout+WBin 

WBPMgross þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað eins og um getur í 1. mgr. 3. gr. 

WBout þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað sem rekstraraðilar eða einstaklingar hafa flutt út eða flutt til annarra aðildarríkja til eigin nota, eins og um getur í 2. mgr. 3.gr. 

WBin þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað sem rekstraraðilar eða einstaklingar hafa flutt inn eða tekið við frá öðrum aðildarríkjum til eigin nota, eins og um getur í 2. mgr. 

3. gr. 

WBout = W BoutmovedtootherMS + W Boutexp + W BoutmovedtootherMSbynaturalpersons + W Boutbynaturalpersons 

W BoutmovedtootherMS þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað sem rekstraraðilar hafa flutt til annarra aðildarríkja 

W Boutexp þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað sem rekstraraðilar hafa flutt út 

W BoutmovedtootherMSbynaturalpersons áætluð þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað sem einstaklingar hafa flutt til annars aðildarríkis til eigin nota 

W Boutbynaturalpersons áætluð þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað sem einstaklingar hafa flutt út til eigin nota 

WBin = W BinfromotherMS + W Binimported + W BinmovedfromotherMSbynaturalpersons+ W Binbynaturalpersons 

W BinfromotherMS þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað sem rekstraraðilar hafa tekið við frá öðrum aðildarríkjum 

W Binimported þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað sem rekstraraðilar hafa flutt inn 

W BinmovedfromotherMSbynaturalpersons áætluð þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað sem einstaklingar hafa flutt frá öðru aðildarríki til eigin nota 

W Binbynaturalpersons áætluð þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað sem einstaklingar hafa flutt inn til eigin nota 
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WEWG = TWSCB+WotherSCB+WMSW+Wlitter 

TWSCB þyngd einnota flaskna sem verða að úrgangi sem er safnað sérstaklega til endurvinnslu í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í a- og b-lið 4. mgr. 2. gr. eins og um getur 

í a-lið 3. mgr. 3. gr. 

WotherSCB þyngd einnota flaskna sem verða að úrgangi sem er safnað sérstaklega til endurvinnslu sem ekki í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í a- og b-lið 4. mgr. 2. gr. eins og 

um getur í a-lið 3. mgr. 3. gr. 

WMSW þyngd einnota flaskna sem verða að úrgangi sem er safnað sem blönduðum heimilis- og rekstrarúrgangi eins og um getur í b-lið 3. mgr. 3. gr. 

Wlitter þyngd einnota flaskna sem verða að úrgangi sem er fleygt sem rusli eins og um getur í c-lið 3. mgr. 3. gr. 

 _____   
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II. VIÐAUKI 

SNIÐ FYRIR SKÝRSLUGJÖF UM GÖGN 

I. Snið fyrir skýrslugjöf um gögn sem eru reiknuð út á grundvelli aðferðafræðinnar sem sett er fram í 3. gr. 

Tafla 1 

Þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað, reiknuð út í samræmi við 3. gr. (í tonnum) 

LAND:  

VIÐMIÐUNARÁR:  

Þyngd einnota flaskna í tonnum, reiknuð út í samræmi við 1. mgr. 3. gr. 

Þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað (1)  

Aðlögun á þyngd einnota flaskna, reiknuð út í samræmi við 2. mgr. 3. gr.  

Þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað sem rekstraraðilar hafa flutt inn(2)  

Þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað sem rekstraraðilar hafa tekið við frá öðrum aðildarríkjum (3)  

Þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað sem rekstraraðilar hafa flutt út (4)  

Þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað sem rekstraraðilar hafa flutt til annarra aðildarríkja (5)  

Áætluð þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað sem einstaklingar hafa flutt út til eigin nota (6)  

Áætluð þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað sem einstaklingar hafa flutt inn til eigin nota (7)  

Áætluð þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað sem einstaklingar hafa flutt til annars aðildarríkis til eigin nota (8)  

Áætluð þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað sem einstaklingar hafa flutt frá öðru aðildarríki til eigin nota (9)  

Aðlögun á þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað (10)  

 

Þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað, ákvörðuð á grundvelli þyngdar úrgangsins sem fellur til frá slíkum vörum, reiknuð út í samræmi við 3. mgr. 3. gr. 
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Þyngd einnota flaskna sem verða að úrgangi sem var safnað sérstaklega til endurvinnslu í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í a- og b-lið 4. mgr. 

2. gr. (11) 

 

Þyngd einnota flaskna sem verða að úrgangi sem var safnað sérstaklega en eru ekki í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í a- og b-lið 4. mgr. 2. gr. 

(12) 

 

Þyngd einnota flaskna sem verða að úrgangi sem var safnað sem blönduðum heimilis- og rekstrarúrgangi (13)  

Þyngd einnota flaskna sem verða að úrgangi sem var fleygt sem rusli (14)  

Athugasemdir: 

Dökkskyggðir reitir: Skýrslugjöf er valfrjáls: 

(1) Reiknað út í samræmi við 1. mgr. 3. gr. (W BPMgross) 

(2) Reiknað út í samræmi við 2. mgr. 3. gr. (W Binimported) 

(3) Reiknað út í samræmi við 2. mgr. 3. gr. (W BinfromotherMS) 

(4) Reiknað út í samræmi við 2. mgr. 3. gr. (W Boutexp) 

(5) Reiknað út í samræmi við 2. mgr. 3. gr. (W BoutmovedtootherMS) 

(6) Reiknað út í samræmi við 2. mgr. 3. gr. (W Boutbynaturalpersons) 

(7) Reiknað út í samræmi við 2. mgr. 3. gr. (W Binbynaturalpersons) 

(8) Reiknað út í samræmi við 2. mgr. 3. gr. (W BoutmovedtootherMSbynaturalpersons) 

(9) Reiknað út í samræmi við 2. mgr. 3. gr. (W BinmovedfromotherMSbynaturalpersons) 

(10) Reiknað út í samræmi við 2. mgr. 3. gr. (WBPM) 

(11) Reiknað út í samræmi við a-lið 3. mgr. 3. gr. (TW SCB) 

(12) Reiknað út í samræmi við a-lið 3. mgr. 3. gr. (W otherSCB) 

(13) Reiknað út í samræmi við b-lið 3. mgr. 3. gr. (W MSW) 

(14) Reiknað út í samræmi við c-lið 3. mgr. 3. gr. (W litter) 

II. Snið fyrir skýrslugjöf um gögn sem eru reiknuð út á grundvelli aðferðafræðinnar sem er sett fram í 4. mgr. 2. gr. 

Tafla 2 

Þyngd einnota flaskna sem verða að úrgangi sem er safnað sérstaklega til endurvinnslu, reiknuð út í samræmi við 4. mgr. 2. gr. (í tonnum) 

LAND:  

VIÐMIÐUNARÁR:  

  

a) Þyngd einnota flaskna sem er safnað sérstaklega úr öðrum úrgangi (1)  

b) Þyngd einnota flaskna sem er safnað með öðrum úrgangi (2)  

Athugasemdir: 

(1) Reiknað út í samræmi við a-lið 4. mgr. 2. gr. (W SCBapart) 

(2) Safnað með öðrum hlutum umbúðaúrgangs úr heimilis- og rekstrarúrgangi eða með öðrum hættulausum plast-, málm-, pappírs- eða glerhlutum, sem eru ekki umbúðir, úr heimilis- og rekstrarúrgangi sem var safnað 

sérstaklega til endurvinnslu og reiknað út í samræmi við 4. mgr. 2. gr. (W SCBblended) 
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III. VIÐAUKI 

SNIÐ FYRIR SKÝRSLU UM GÆÐAEFTIRLIT 

I. Almennar upplýsingar 

1.1. Aðildarríki:  

1.2. Stofnun sem leggur fram gögn og lýsingu:  

1.3. Nafn tengiliðar:  

1.4. Tölvupóstfang tengiliðar:  

1.5. Símanúmer tengiliðar:  

1.6. Viðmiðunarár:  

1.7. Afhendingardagur/-útgáfa:  

1.8. Tengill á birtingu gagna aðildarríkisins (ef einhver 

er): 

 

II. Lýsing á stofnunum sem taka þátt í gagnasöfnuninni: 

Heiti stofnunar Lýsing á lykilábyrgð 

  

  

Bætið við línum eins og við á. 

III. Lýsing á aðferðum sem eru notaðar 

3.1. Einnota flöskur sem settar eru á markað (I. viðauki, tafla 1) 

3.1.1. Lýsing á aðferðafræði við kannanir og greiningu á samsetningu 

Ef þyngd einnota flaskna sem settar eru á markað er ákvörðuð á grundvelli þyngdar úrgangsins sem fellur til frá slíkum 

vörum: lýsing á aðferðafræði sem er notuð við úrtakið og greininguna á samsetningu úrgangsins sem um getur í 4. gr. 

 Aðferðafræði sem er notuð Breytileiki sem tekið er tillit til 

Einnota flöskur sem verða að úrgangi sem er safnað 

sem blönduðum heimilis- og rekstrarúrgangi 

  

Einnota flöskur sem verða að úrgangi sem er fargað 

sem rusli 

  

3.1.2. Lýsing á marktæku ósamræmi milli þyngdar einnota flaskna sem settar eru á markað og þyngdar umbúðaúrgangs sem 

fellur til eða öðrum tengdum málefnum 

Lýsing á ráðstöfunum til úrbóta sem fyrirhugaðar eru eða eru gerðar, eftir því sem við á. 

 

Bætið við línum eins og við á  
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3.2. Upplýsingar um einnota flöskur, sem er safnað sérstaklega, sem verða að úrgangi (II. viðauki, tafla 2) 

3.2.1. Lýsing á aðferðum og heimildum til að ákvarða þyngd einnota flaskna, sem er safnað sérstaklega, sem verða að úrgangi 

Útskýra skal aðferðir sem tekið var tillit til við útreikning á hluta einnota flaskna, sem er safnað sérstaklega, sem verður 

að úrgangi og aðferðir til að ákvarða að einnota flöskur sem verða að úrgangi, sem var safnað með öðrum úrgangi, séu 

af sambærilegum gæðum og einnota flöskur sem verða að úrgangi sem var safnað sérstaklega úr öðrum úrgangi. Taka 

skal með gögn um gæðatryggingarkerfi og um sannprófun þriðja aðila, sem úrgangsrekstraraðilar koma á, til að 

sannprófa að skilyrðin, sem sett eru fram í i. og ii. lið b-liðar 4. mgr. 2. gr., séu uppfyllt. 

 

Bætið við línum eins og við á 

IV. Sannprófun gagna og eftirlitskerfi 

4.1 Sannprófun gagna um einnota flöskur, sem er safnað sérstaklega, sem verða að úrgangi 

Sannprófunar- og 

eftirlitsaðferðir 

Notað um gögn um 

Viðbótarathugasemdir, 

ef við á 

Einnota flöskur 

sem settar eru á 

markað 

(já/nei) 

Einnota flöskur 

sem verða að 

úrgangi (já/nei) 

Einnota flöskur 

sem verða að 

úrgangi sem er 

safnað 

sérstaklega úr 

öðrum úrgangi 

eins og um 

getur í a-lið  

4. mgr. 2. gr. 

(já/nei) 

Einnota flöskur 

sem verða að 

úrgangi sem er 

safnað með 

öðrum úrgangi 

eins og um 

getur í b-lið  

4. mgr. 2. gr. 

(já/nei) 

Aðlögun til að 

taka tillit til 

annarra 

efniviða, sem 

fengust úr 

sérstakri söfnun, 

sem eru ekki 

hluti af einnota 

flöskum (1) 

(já/nei) 

Prófun á heilleika 

gagna 

      

Milligátun       

Prófun á tímaröð       

Úttektareftirlit       

Annað (tilgreina 

skal nánar) 

      

(1) Merkimiðar, lím, leifar af drykkjarvöru sem flöskurnar innihéldu og annar efniviður sem er ekki hluti af einnota flösku eða tappa 

hennar og loki. 
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4.2 Lýsing á helstu þáttum sem hafa áhrif á nákvæmni gagna sem gefin er skýrsla um varðandi einnota flöskur sem 

verða að úrgangi, einnota flöskur sem settar eru á markað og/eða einnota flöskur, sem er safnað sérstaklega, sem 

verða að úrgangi 

Mögulegir þættir sem hafa áhrif á 

áreiðanleika gagna 

Þættir 

Lýsing á því hvernig áreiðanleiki 

upplýsinga verður fyrir áhrifum og 

hvaða aðferðum hefur verið beitt til 

að lágmarka áhrif ónákvæmra gagna 

Einnota flöskur 

sem settar eru á 

markað 

(já/nei) 

Einnota flöskur 

sem verða að 

úrgangi 

(já/nei) 

Einnota flöskur, 

sem er safnað 

sérstaklega, sem 

verða að úrgangi 

(já/nei) 

Úrtaksvillur (1) (t.d. fráviksstuðull)     

Þekjuvillur (2) (t.d. 

minniháttarreglur, svæðisumfang) 

    

Mælingarvillur (3) (t.d. mælieining, 

efniviður sem er ekki hluti af tómri 

einnota flösku, að meðtöldum tappa 

hennar og loki) 

    

Prófunartæki gagnasöfnunar (4) (t.d. 

prófun á spurningalistum) 

    

Úrvinnsluvillur (5) (t.d. auðkenning 

á villum, leiðrétting á villum) 

    

Brottfallsvillur (6)     

Villur í forsendum líkana (7)     

Annað (tilgreina skal nánar)     

(1) Lýsa skal áætluðum fráviksstuðli og aðferðum sem beitt er við dreifnimat. 

(2) Lýsa skal gerðum og stærðum þekjuvillna. 

(3) Lýsa skal tækjum til að minnka mögulega áhættu og komast hjá villum. 

(4) Lýsa skal tækjum og aðferðum sem beitt er til að tryggja gæði og viðeigandi gagnasöfnunartæki. 

(5) Lýsa skal vinnsluskrefum milli gagnasöfnunar og hagskýrslugerðar og skrá allar úrvinnsluvillur sem komu í ljós og umfang þeirra. 

(6) Lýsa skal brottfallshlutfalli eininga og liða fyrir helstu breytur og tilreikningsaðferðum (ef einhverjar eru). 

(7) Lýsa skal gerð og stærð villna í forsendum líkana. 
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4.3 Útskýringar á gildissviði og gildi kannana til að safna gögnum um einnota flöskur sem verða að úrgangi, einnota 

flöskur sem settar eru á markað og/eða einnota flöskur, sem er safnað sérstaklega, sem verða að úrgangi 

 

Bætið við línum eins og við á 

4.4 Munur á gögnum sem gefin er skýrsla um fyrir fyrri viðmiðunarár 

Umtalsverðar breytingar á aðferðafræði við útreikning sem var notuð fyrir yfirstandandi viðmiðunarár í tengslum við 

aðferðafræði við útreikning sem var notuð fyrir fyrri viðmiðunarár, ef einhverjar eru (einkum afturvirkar endurskoðanir, 

eðli þeirra og hvort merkja þurfi rof á röðinni fyrir tiltekið ár). 

 

Bætið við línum eins og við á 

4.5 Útskýring á mismun á tonnatölu 

Ef gögn sem gefin er skýrsla um sýna meira en 10% frávik með tilliti til gagna sem voru lögð fram fyrir næstliðið 

viðmiðunarár. 

Ástæðurnar fyrir mismuninum eða undirliggjandi orsök fyrir mismuninum á þyngd einnota flaskna sem verða að 

úrgangi, einnota flaskna sem settar eru á markað og/eða einnota flaskna, sem er safnað sérstaklega, sem verða að 

úrgangi. 

Einnota flöskur sem verða að úrgangi, einnota flöskur 

sem settar eru á markað og/eða einnota flöskur, sem er 

safnað sérstaklega, sem verða að úrgangi 

Frávik (%) Helsta ástæða fyrir mismun 

   

Bætið við línum eins og við á 

V. Trúnaðarkvöð 

Rökstuðningur fyrir beiðni um að tiltekin gögn í þessari skýrslu verði ekki birt ásamt skrá yfir ákveðna hluta sem farið 

er fram á að séu ekki birtir. 

 

VI. Helstu landsbundnu vefsetur, tilvísunarskjöl og birting 

Heiti og veffang helstu vefsetra, tilvísunarskjala og útgefins efnis sem tengist þessari gagnasöfnun. 

 

Bætið við línum eins og við á 

 __________  
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2022/357 

frá 2. mars 2022 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla 

í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlega 

reikningsskilastaðla, IAS-staðla 1 og 8 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra reiknings-

skilastaðla (1), einkum 1. mgr. 3. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 (2) voru samþykktir alþjóðlegir reikningsskilastaðlar og 

túlkanir sem voru fyrir hendi 15. október 2008. 

2) Hinn 12. febrúar 2021 birti Alþjóðareikningsskilaráðið breytingar á alþjóðlegum reikningsskilastaðli IAS-staðli 1, 

framsetning reikningsskila, og IAS-staðli 8, reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati og skekkjur. 

Þessar breytingar skýra muninn á reikningsskilaaðferðum og reikningshaldslegu mati til að tryggja frekari samræmda 

beitingu reikningsskilastaðla og samanburðarhæfi reikningsskila. 

3) Í kjölfar samráðs við evrópsku ráðgjafarnefndina um reikningsskil komst framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu að 

breytingarnar á IAS-staðli 1 og IAS-staðli 8 uppfylli skilyrðin fyrir innleiðingu sem eru sett fram í 2. mgr. 3. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1606/2002. 

4) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1126/2008 til samræmis við það. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit stýrinefndarinnar um reikningsskil. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1126/2008 er breytt sem hér segir: 

a) Alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IAS-staðli 1, framsetning reikningsskila, er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við 

þessa reglugerð. 

b) IAS-staðli 8, reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati og skekkjur, er breytt eins og fram kemur í 

viðaukanum við þessa reglugerð. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 68, 3.3.2022, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 200/2022 frá 

10. Júní 2022 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 

nr. 66, 13.10.2022, bls. 53. 

(1) Stjtíð. ESB L 243, 11.9.2002, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 (Stjtíð. ESB L 320, 29.11.2008, bls. 1). 

2022/EES/85/11 
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2. gr. 

Sérhvert félag skal beita breytingunum, sem um getur í 1. gr., eigi síðar en frá og með upphafsdegi fyrsta fjárhagsárs þeirra sem 

hefst 1. janúar 2023 eða síðar. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 2. mars 2022. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Breytingar á IAS-staðli 1 

Framsetning reikningsskila 

Ákvæðum 7., 10., 114., 117. og 122. liðar er breytt. Liðum 117A–117E og 139V er bætt við. Liðir 118, 119 og 121 falla brott. 

SKILGREININGAR 

7. Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

Reikningsskilaaðferðir eru skilgreindar í 5. lið IAS-staðals 8, reikningsskilaaðferðir, breytingar á reiknings-

haldslegu mati og skekkjur, og hugtakið er notað í þessum staðli í sömu merkingu. 

… 

REIKNINGSSKIL 

… 

Heildstæð reikningsskil 

10. Heldstæð reikningsskil fela í sér: 

… 

e) skýringar sem samanstanda af mikilvægum upplýsingum um reikningsskilaaðferðir, ásamt öðrum 

upplýsingum til skýringar, 

… 

FORM OG INNIHALD 

… 

Athugasemdir: 

Uppbygging 

… 

114. Dæmi um kerfisbundna röðun eða flokkun skýringanna eru: 

… 

c) að fylgja röð sérlínanna í yfirlitinu eða yfirlitunum yfir hagnað eða tap og aðra heildarafkomu og í efna-

hagsreikningi, s.s.: 

… 

ii. mikilvægar upplýsingar um reikningsskilaaðferðir (sjá 117. lið), 

… 

Birting upplýsinga um reikningsskilaaðferðir 

117. Eining skal birta mikilvægar upplýsingar um reikningsskilaaðferðir (sjá 7. lið). Upplýsingar um reiknings-

skilaaðferðir eru mikilvægar ef vænta má, þegar þær eru skoðaðar ásamt öðrum upplýsingum í reikningsskilum 

einingar, að þær hafi áhrif á ákvarðanir sem aðalnotendur almennra reikningsskila taka á grundvelli þessara 

reikningsskila.  
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117A Upplýsingar um reikningsskilaaðferðir, sem tengjast óverulegum viðskiptum, öðrum atburðum eða aðstæðum, skipta 

litlu máli og þarf ekki að birta. Upplýsingar um reikningsskilaaðferðir geta engu að síður verið mikilvægar vegna eðlis 

tengdra viðskipta, annarra atburða eða aðstæðna, jafnvel þótt fjárhæðirnar séu óverulegar. Hins vegar skipta ekki allar 

upplýsingar máli um mikilvæg viðskipti, aðra atburði eða aðstæður sem tengjast reikningsskilaaðferðum. 

117B Þess er vænst að upplýsingar um reikningsskilaaðferðir skipti máli ef notendur reikningsskila einingar þurfa á þeim að 

halda til að skilja aðrar mikilvægar upplýsingar í reikningsskilunum. Til dæmis er líklegt að eining líti svo á að 

upplýsingar um reikningsskilaaðferðir skipti máli fyrir reikningsskil hennar ef upplýsingarnar tengjast mikilvægum 

viðskiptum, öðrum atburðum eða aðstæðum og: 

a) einingin breytti reikningsskilaaðferð sinni á reikningsskilatímabilinu og sú breyting leiddi til verulegrar breytingar á 

upplýsingunum í reikningsskilunum, 

b) einingin valdi reikningsskilaaðferðina úr einum eða fleiri valkostum sem eru heimilaðir samkvæmt IFRS-stöðlum 

— slíkar aðstæður gætu komið upp ef einingin kaus að meta fjárfestingareign á upphaflegu kostnaðarverði fremur 

en á gangvirði, 

c) reikningsskilaaðferðin var þróuð í samræmi við IAS-staðal 8 ef ekki er til staðar IFRS-staðall sem á sérstaklega við, 

d) reikningsskilaaðferðin tengist svæði þar sem eining er háð mikilvægum matsákvörðunum eða forsendum við 

beitingu reikningsskilaaðferðar og einingin greinir frá þeim matsákvörðunum eða forsendunum í samræmi við  

122. og 125. lið eða 

e) reikningsskil, sem krafa er gerð um vegna þeirra, eru flókin og notendur reikningsskila einingarinnar myndu að 

öðrum kosti ekki skilja þau mikilvægu viðskipti, aðra atburði eða aðstæður — slíkar aðstæður gætu komið upp ef 

eining beitir fleiri en einum IFRS-staðli á tiltekinn flokk mikilvægra viðskipta. 

117C Upplýsingar um reikningsskilaaðferðir, sem beina athyglinni að því hvernig eining hefur beitt kröfum IFRS-staðlanna 

gagnvart eigin aðstæðum, veita upplýsingar sem eiga sérstaklega við um eininguna og nýtast notendum reikningsskila 

betur en staðlaðar upplýsingar, eða upplýsingar sem einungis endurtaka eða eru samantekt á kröfum IFRS-staðlanna. 

117D Ef eining birtir upplýsingar, sem eru ekki mikilvægar, um reikningsskilaaðferðir skulu slíkar upplýsingar ekki dylja 

mikilvægar upplýsingar um reikningsskilaaðferðir. 

117E Niðurstaða einingar um að upplýsingar um reikningsskilaaðferð séu ekki mikilvægar hefur ekki áhrif á tengdar kröfur 

um upplýsingagjöf sem settar eru fram í öðrum IFRS-stöðlum. 

118. [Felldur brott] 

119. [Felldur brott] 

120. [Felldur brott] 

121. [Felldur brott] 

122. Eining skal greina frá matsákvörðunum stjórnenda, ásamt mikilvægum upplýsingum um reikningsskilaaðferðir 

eða öðrum skýringum, að undanskildum þeim ákvörðunum sem fela í sér mat (sjá 125. lið), við beitingu á þeim 

reikningsskilaaðferðum einingarinnar sem hafa mest áhrif á þær fjárhæðir sem eru færðar í reikningsskilunum. 

… 

UMBREYTINGARÁKVÆÐI OG GILDISTÖKUDAGUR 

… 

139V Upplýsingar um reikningsskilaaðferðir, gefnar út í febrúar 2021, breyttu liðum 7, 10, 114, 117 og 122, bættu við liðum 

117A–117E og felldu brott liði 118, 119 og 121. Þær breyttu einnig IFRS-verklagsreglum 2, Matsákvarðanir um 

mikilvægi. Eining skal beita breytingunum á IAS-staðli 1 að því er varðar árleg reikningsskilatímabil sem hefjast  

1. janúar 2023 eða síðar. Fyrri beiting er heimil. Beiti eining þessum breytingum að því er varðar fyrra tímabil skal hún 

greina frá því.  
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Breytingar á öðrum IFRS-stöðlum og útgáfum 

Breytingar á IFRS-staðli 7, fjármálagerningar: upplýsingagjöf 

Ákvæðum 21. liðar og liðar B5 er breytt. Lið 44ll er bætt við. 

MIKILVÆGI FJÁRMÁLAGERNINGA FYRIR FJÁRHAGSSTÖÐU OG ÁRANGUR 

… 

Aðrar upplýsingar 

Reikningsskilaaðferðir 

21. Í samræmi við 117. lið í IAS-staðli 1, framsetning reikningsskila (endurskoðaður 2007), birtir eining mikilvægar 

upplýsingar um reikningsskilaaðferðir. Þess er vænst að upplýsingar um matsgrunn (eða matsgrunna) fyrir fjármálagern-

inga, sem notaðir eru við gerð reikningsskilanna, verði mikilvægar upplýsingar um reikningsskilaaðferðir. 

… 

GILDISTÖKUDAGUR OG UMBREYTING 

… 

44II Upplýsingar um reikningsskilaaðferðir, sem breyta IAS-staðli 1 og IFRS-verklagsreglum 2, Matsákvarðanir um 

mikilvægi, og gefnar voru út í febrúar 2021, breyttu liðum 21 og B5. Eining skal beita þeirri breytingu að því er varðar 

árleg reikningsskilatímabil sem hefjast 1. janúar 2023 eða síðar. Fyrri beiting er heimil. Eining skal greina frá því ef hún 

beitir breytingunni að því er varðar fyrra tímabil. 

… 

 _____  
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Viðbætir B 

Leiðbeiningar um beitingu 

… 

FLOKKAR FJÁRMÁLAGERNINGA OG UMFANG UPPLÝSINGA (6. LIÐUR) 

… 

Önnur upplýsingagjöf — reikningsskilaaðferðir (21. liður) 

B5 Í 21. lið er gerð krafa um birtingu mikilvægra upplýsinga um reikningsskilaaðferðir sem er vænst að feli í sér upplýsingar 

um matsgrunn (eða matsgrunna) fyrir fjármálagerninga sem notaðir eru við gerð reikningsskilanna. Að því er varðar 

fjármálagerninga geta slíkar upplýsingar m.a. verið: 

… 

Í 122. lið í IAS-staðli 1 (endurskoðaður 2007) er einnig gerð krafa um að einingar greini frá matsákvörðunum stjórnenda, 

ásamt mikilvægum upplýsingum um reikningsskilaaðferðir eða öðrum skýringum, að undanskildum þeim ákvörðunum 

sem fela í sér mat, við beitingu á þeim reikningsskilaaðferðum einingarinnar sem hafa mest áhrif á þær fjárhæðir sem eru 

færðar í reikningsskilunum. 

 

Breytingar á IAS-staðli 26, reikningshald og reikningsskil eftirlaunasjóða 

Ákvæðum 34. liðar er breytt og 38. lið er bætt við. 

ALLIR EFTIRLAUNASJÓÐIR 

Upplýsingagjöf 

34. Reikningsskil eftirlaunasjóðs, hvort heldur um er að ræða réttindatengdan eða iðgjaldatengdan sjóð, skulu 

einnig innihalda eftirfarandi upplýsingar: 

… 

b) mikilvægar upplýsingar um reikningsskilaaðferðir og 

… 

GILDISTÖKUDAGUR 

… 

38. Upplýsingar um reikningsskilaaðferðir, sem breyta IAS-staðli 1, framsetning reikningsskila, og IFRS-verklagsreglum 2, 

Matsákvarðanir um mikilvægi, og gefnar voru út í febrúar 2021, breyttu 34 lið. Eining skal beita þeirri breytingu að því 

er varðar árleg reikningsskilatímabil sem hefjast 1. janúar 2023 eða síðar. Fyrri beiting er heimil. Eining skal greina frá 

því ef hún beitir breytingunni að því er varðar fyrra tímabil. 

Breytingar á IAS-staðli 34, árshlutareikningsskil 

Ákvæðum 5. liðar er breytt og 60. lið er bætt við. 

INNIHALD ÁRSHLUTAREIKNINGSSKILA 

5. Samkvæmt skilgreiningu í IAS-staðli 1 skulu eftirfarandi efnisþættir vera í heildstæðum reikningsskilum: 

… 

e) skýringar sem samanstanda af mikilvægum upplýsingum um reikningsskilaaðferðir, ásamt öðrum upplýsingum til 

skýringar, 

…  
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GILDISTÖKUDAGUR 

… 

60. Upplýsingar um reikningsskilaaðferðir, sem breyta IAS-staðli 1 og IFRS-verklagsreglum 2, Matsákvarðanir um 

mikilvægi, og gefnar voru út í febrúar 2021, breyttu 5. lið. Eining skal beita þeirri breytingu að því er varðar árleg 

reikningsskilatímabil sem hefjast 1. janúar 2023 eða síðar. Fyrri beiting er heimil. Eining skal greina frá því ef hún beitir 

breytingunni að því er varðar fyrra tímabil. 

Breytingar á IAS-staðli 8, reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati og skekkjur 

Liðum 5, 32, 34, 38 og 48 og fyrirsögn liðar 32 er breytt. Liðum 32A–32B, 34A og 54I og fyrirsögnum liða 34 og 36 er bætt 

við. Fyrirsögn liðar 39 er breytt og verður undirfyrirsögn fyrirsagnarinnar sem bætt er við í lið 34. 

SKILGREININGAR 

5. Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

… 

Reikningshaldslegt mat er fjárhæðir í reikningsskilum sem eru háðar matsóvissu. 

… 

REIKNINGSHALDSLEGT MAT 

32. Í reikningsskilaaðferð getur verið gerð krafa um að liðir í reikningsskilum séu metnir þannig að það feli í sér matsóvissu 

— þ.e. reikningsskilaaðferðin getur gert kröfu um að slíkir liðir séu metnir í fjárhæðum sem ekki er unnt að meta beint 

og þess í stað verður að áætla þær. Í slíkum tilvikum þróar eining reikningshaldslegt mat til að ná þeim markmiðum sem 

sett eru fram í reikningsskilaaðferðinni. Þróun á reikningshaldslegu mati felur í sér notkun matsákvarðana eða forsendna 

sem byggjast á nýjustu tiltæku, áreiðanlegu upplýsingum. Dæmi um reikningshaldslegt mat eru: 

a) niðurfærsla vænts útlánataps, með beitingu IFRS-staðals 9, fjármálagerningar, 

b) hreint söluvirði birgðaeiningar, með beitingu IAS-staðals 2, birgðir, 

c) gangvirði eignar eða skuldar, með beitingu IFRS-staðals 13, gangvirðismat, 

d) afskriftakostnaður vegna varanlegs rekstrarfjármunaliðar, með beitingu IAS-staðals 16 og 

e) reiknuð skuldbinding vegna ábyrgðarskuldbindinga, með beitingu IAS-staðals 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar 

skuldir og óvissar eignir. 

32A Eining notar mæliaðferðir og ílög til að þróa reikningshaldslegt mat. Meðal mæliaðferða eru matsaðferðir (t.d. aðferðir 

sem notaðar eru til að meta niðurfærslu fyrir vænt útlánatap með því að beita IFRS-staðli 9) og virðismatsaðferðir (t.d. 

aðferðir sem notaðar eru til að meta gangvirði eignar eða skuldar með því að beita IFRS-staðli 13). 

32B Hugtakið „mat“ í IFRS-stöðlum vísar stundum til mats sem er ekki reikningshaldslegt mat eins og það er skilgreint í 

þessum staðli. Til dæmis á það stundum við um ílag sem notað er við þróun á reikningshaldslegu mati. 

…  
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Breytingar á reikningshaldslegu mati 

34. Eining getur þurft að endurskoða reikningshaldslegt mat ef þær aðstæður, sem matið byggðist á, breytast eða vegna 

nýrra upplýsinga, nýrrar þróunar eða aukinnar reynslu. Eðli sínu samkvæmt tengist breyting á reikningshaldslegu mati 

ekki fyrri tímabilum og er ekki leiðrétting á skekkju. 

34A Áhrif breytingar á ílagi eða breytingar á mæliaðferð á reikningshaldslegt mat eru breytingar á reikningshaldslegu mati 

nema þær stafi af leiðréttingum á skekkjum frá fyrri tímabilum. 

… 

Beiting breytinga á reikningshaldslegu mati 

… 

38. Framvirk færsla á áhrifum breytingar á reikningshaldslegu mati merkir að breytingunni er beitt að því er varðar 

viðskipti, aðra atburði og aðstæður frá þeim degi sem sú breyting er gerð. Breyting á reikningshaldslegu mati getur haft 

áhrif á hagnað eða tap á núverandi tímabili eingöngu eða hagnað eða tap á bæði núverandi tímabili og síðari tímabilum. 

Breyting á niðurfærslu vænts útlánataps hefur t.d. einungis áhrif á hagnað eða tap núverandi tímabils og er því færð á 

núverandi tímabili. Hins vegar hefur breyting á mati á áætluðum nýtingartíma afskrifanlegrar eignar eða breyting á 

væntanlegu notkunarmynstri efnahagslegs ávinnings í framtíðinni sem felst í afskrifanlegu eigninni áhrif á afskriftar-

kostnað á núverandi tímabili og hverju síðara tímabil á eftirstandandi nýtingartíma eignarinnar. Í báðum tilvikum eru 

áhrif breytingarinnar á yfirstandandi tímabil færð sem tekjur eða gjöld á yfirstandandi tímabili. Ef einhver áhrif verða á 

síðari tímabilum eru þau færð sem tekjur eða gjöld á þeim tímabilum. 

Upplýsingagjöf 

… 

SKEKKJUR 

… 

48. Leiðréttingar á skekkjum eru aðgreindar frá breytingum á reikningshaldslegu mati. Reikningshaldslegt mat er í eðli sínu 

nálgun sem kann að vera nauðsynlegt að breyta eftir því sem frekari upplýsingar koma í ljós. Ágóði eða tap, sem er fært 

sem afleiðing af óvissuþætti, er t.d. ekki leiðrétting á skekkju. 

… 

GILDISTÖKUDAGUR OG UMBREYTING 

… 

54I Skilgreining á reikningshaldslegu mati, gefin út í febrúar 2021, breytti liðum 5, 32, 34, 38 og 48 og bætti við liðum 32A, 

32B og 34A. Eining skal beita þessum breytingum að því er varðar árleg reikningsskilatímabil sem hefjast  

1. janúar 2023 eða síðar. Fyrri beiting er heimil. Eining skal beita breytingunum á breytingar á reikningshaldslegu mati 

og breytingar á reikningsskilaaðferðum sem eiga sér stað við eða eftir upphaf fyrsta árlega reikningsskilatímabilsins sem 

hún beitir breytingunum á. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/1675 

frá 11. nóvember 2020 

um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/2323 um að koma á fót Evrópuskrá yfir  

skipaendurvinnslustöðvar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 frá 20. nóvember 2013 um endurvinnslu skipa og um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 1013/2006 og tilskipun 2009/16/EB (1), einkum 16. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 2. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013 er þess krafist að skipaeigendur tryggi að skip sem eru ætluð til 

endurvinnslu séu eingöngu endurunnin í skipaendurvinnslustöðvum sem eru í Evrópuskránni yfir skipaendurvinnslu-

stöðvar sem er birt skv. 16. gr. þeirrar reglugerðar. 

2) Evrópuskráin er sett fram í framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2323 (2). 

3) Danmörk hefur upplýst framkvæmdastjórnina um að lögbært yfirvald hafi gefið út starfsleyfi fyrir skipaendur-

vinnslustöð (3), sem er staðsett á yfirráðasvæði þess, í samræmi við 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013. Danmörk 

hefur veitt framkvæmdastjórninni allar nauðsynlegar upplýsingar til innfærslu stöðvarinnar í Evrópuskrána. Því ætti að 

uppfæra Evrópuskrána til að hún nái yfir þá stöð. 

4) Noregur hefur upplýst framkvæmdastjórnina um að lögbært yfirvald hafi gefið út starfsleyfi fyrir skipaendurvinnslustöð 

(4), sem er staðsett á yfirráðasvæði þess, í samræmi við 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013. Noregur hefur veitt 

framkvæmdastjórninni allar nauðsynlegar upplýsingar til innfærslu stöðvarinnar í Evrópuskrána. Því ætti að uppfæra 

Evrópuskrána til að hún nái yfir þá stöð. 

5) Starfsleyfi fyrir skipaendurvinnslustöð sem er staðsett í Litáen (Lietuva) (5) rann út 17. mars 2020 og framkvæmda-

stjórnin fékk upplýsingar frá Litáen (Lietuva) um að skipaendurvinnslustarfsemi haldi ekki áfram á þeirri stöð. Því ætti 

að uppfæra Evrópuskrána til að fella þessa stöð brott. 

6) Starfsleyfi fyrir skipaendurvinnslustöð sem er staðsett í Lettlandi (6) rann út 11. júní 2020 og framkvæmdastjórnin fékk 

upplýsingar frá Lettlandi um að starfsleyfið sem var gefið út fyrir þessa stöð til skipaendurvinnslu hafi ekki verið 

endurnýjað. Því uppfyllir stöðin ekki lengur kröfurnar sem settar eru fram í a-lið 1. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1257/2013. Því ætti að uppfæra Evrópuskrána til að fella þessa stöð brott. 

7) Starfsleyfi fyrir skipaendurvinnslustöð sem er staðsett í Breska konungsríkinu (7) rann út 2. júlí 2020 og framkvæmda-

stjórnin hefur ekki fengið upplýsingar um það frá Breska konungsríkinu að starfsleyfið sem var gefið út fyrir þessa stöð 

til skipaendurvinnslu hafi verið endurnýjað. Því uppfyllir stöðin ekki lengur kröfurnar sem settar eru fram í a-lið 1. mgr. 

13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013. Því ætti að uppfæra Evrópuskrána til að fella þessa stöð brott.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 378, 12.11.2020, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 160/2021 

frá 23. apríl 2021 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 330, 10.12.2013, bls. 1. 

(2) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2323 frá 19. desember 2016 um að koma á fót Evrópuskrá yfir skipaendur-

vinnslustöðvar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 um endurvinnslu skipa (Stjtíð. ESB L 345, 

20.12.2016, bls. 119). 

(3) Jatob ApS. 

(4) Fosen Gjenvinning AS. 

(5) UAB ‘Armar’ (legupláss 127A). 

(6) A/S ‘Tosmares kuģubūvētava’. 

(7) Swansea Drydock Ltd. 

2022/EES/85/12 
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8) Starfsleyfi fyrir aðra skipaendurvinnslustöð sem er staðsett í Breska konungsríkinu (8) rann út 6. október 2020 og 

framkvæmdastjórnin fékk upplýsingar frá Breska konungsríkinu um að starfsleyfið sem var gefið út fyrir þessa stöð til 

skipaendurvinnslu hafi verið endurnýjað áður en það rann út í samræmi við 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013.  

Í kjölfar útgöngu Breska konungsríkisins úr Evrópusambandinu 1. febrúar 2020 er þó ekki lengur hægt að endurvinna 

skip sem sigla undir fána aðildarríkis Evrópusambandsins á þeirri stöð eftir lok aðlögunartímabilsins, sem kveðið er á 

um í útgöngusamningnum, 31. desember 2020. Því ætti að uppfæra gildislok innfærslu þeirrar stöðvar í Evrópuskrána til 

samræmis við það, þ.e. til 31. desember 2020. 

9) Starfsleyfi fyrir aðra skipaendurvinnslustöð sem er staðsett í Breska konungsríkinu rennur út 2. nóvember 2022. Í kjölfar 

útgöngu Breska konungsríkisins úr Evrópusambandinu 1. febrúar 2020 er þó ekki lengur hægt að endurvinna skip sem 

sigla undir fána aðildarríkis Evrópusambandsins á þeirri stöð eftir lok aðlögunartímabilsins, sem kveðið er á um í 

útgöngusamningnum, 31. desember 2020. Því ætti að uppfæra gildislok innfærslu þeirrar stöðvar í Evrópuskrána til 

samræmis við það, þ.e. til 31. desember 2020. 

10) Starfsleyfi fyrir aðra skipaendurvinnslustöð sem er staðsett í Breska konungsríkinu (9) rann út 3. ágúst 2020 og 

framkvæmdastjórnin fékk upplýsingar frá Breska konungsríkinu um að starfsleyfið sem var gefið út fyrir þessa stöð til 

skipaendurvinnslu hafi verið endurnýjað áður en það rann út í samræmi við 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013. Af 

þessum sökum og með tilliti til þess að reglugerð (ESB) nr. 1257/2013 gildir um og innan Breska konungsríkisins að því 

er varðar Norður-Írland með bókuninni um Írland/Norður-Írland getur þessi stöð verið áfram á Evrópuskránni eftir lok 

aðlögunartímabilsins og fram að lokadagsetningu gildistíma nýja starfsleyfisins. Því ætti að uppfæra gildislok innfærslu 

þeirrar stöðvar í Evrópuskrána til samræmis við það. 

11) Starfsleyfi fyrir skipaendurvinnslustöð sem er staðsett á Spáni (10) rann út 28. júlí 2020 og framkvæmdastjórnin fékk 

upplýsingar frá Spáni um að starfsleyfið sem var gefið út fyrir þessa stöð til skipaendurvinnslu hafi verið endurnýjað 

áður en það rann út í samræmi við 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013. Því ætti að uppfæra gildislok innfærslu 

þeirrar stöðvar í Evrópuskrána. 

12) Starfsleyfi fyrir tvær skipaendurvinnslustöðvar sem eru staðsettar í Litáen (Lietuva) (11) runnu út 17. mars 2020 annars 

vegar og 21. mars 2020 hins vegar og framkvæmdastjórnin fékk upplýsingar frá Litáen (Lietuva) um að starfsleyfin, 

sem voru gefin út fyrir þessar stöðvar til skipaendurvinnslu, hafi verið endurnýjuð áður en þau runnu út í samræmi við  

14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013. Því ætti að uppfæra gildislok innfærslu þessara stöðva í Evrópuskrána. 

13) Starfsleyfi fyrir skipaendurvinnslustöð sem er staðsett í Portúgal (12) rann út 26. júlí 2020 og framkvæmdastjórnin fékk 

upplýsingar frá Portúgal um að starfsleyfið sem var gefið út fyrir þessa stöð til skipaendurvinnslu hafi verið endurnýjað 

áður en það rann út í samræmi við 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013. Því ætti að uppfæra gildislok innfærslu 

þeirrar stöðvar í Evrópuskrána. 

14) Starfsleyfi fyrir skipaendurvinnslustöð sem er staðsett í Frakklandi (13) rennur út 24. maí 2021 og framkvæmdastjórnin 

fékk upplýsingar frá Frakklandi um að starfsleyfið sem var gefið út fyrir þessa stöð til skipaendurvinnslu hafi verið 

endurnýjað í samræmi við 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013. Því ætti að uppfæra gildislok innfærslu þeirrar 

stöðvar í Evrópuskrána. 

15) Framkvæmdastjórninni hafa borist umsóknir í samræmi við 1. mgr. 15. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013 um 

innfærslu tveggja skipaendurvinnslustöðva, sem eru staðsettar í Tyrklandi (14), í Evrópuskrána. Eftir að hafa metið 

upplýsingarnar og sannanir þeim til stuðnings, sem voru lagðar fram eða var safnað í samræmi við 15. gr. þeirrar 

reglugerðar, telur framkvæmdastjórnin að stöðvarnar uppfylli kröfurnar sem settar eru fram í 13. gr. þeirrar reglugerðar 

til að stunda skipaendurvinnslu og fá skráningu í Evrópuskrána. Því ætti að uppfæra Evrópuskrána til að hún nái yfir þær 

stöðvar. 

16) Því ætti að breyta framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/2323 til samræmis við það. 

17) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót  

með 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013. 

  

(8) Able UK Limited. 

(9) Harland and Wolff Heavy Industries Limited. 

(10) DDR VESSELS XXI, S.L. 

(11) UAB „APK“ og UAB Vakarų refonda. 

(12) Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais. 

(13) Les recycleurs Bretons. 

(14) Simsekler Gida Gemi Sokum Insaat Sanayi Ticaret Ltd.Sti. og Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti. 
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað viðaukans við framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/2323 kemur viðaukinn við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Gjört í Brussel 11. nóvember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

„VIÐAUKI 

EVRÓPUSKRÁ YFIR SKIPAENDURVINNSLUSTÖÐVAR SEM UM GETUR Í 16. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 1257/2013 

A-HLUTI 

Skipaendurvinnslustöðvar sem eru staðsettar í aðildarríki 

Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem hægt er að 

endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu 

í Evrópuskrána (3) 

BELGÍA 

NV Galloo Recycling Ghent 

Scheepszatestraat 9 

9000 Gent 

Belgía 

Símanúmer: +32(0)9/251 25 21 

Tölvupóstfang: 

peter.wyntin@galloo.com 

Samhliða 

(legupláss á floti), 

hallandi 

Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 265 metrar 

Breidd: 37 metrar 

Djúprista: 12,5 metrar 

 Óbeint samþykki, þar 

sem hámark 

endurskoðun-

artímabils er  

30 dagar 

34 000 (4) 31. mars 2025 

DANMÖRK 

FAYARD A/S 

Kystvejen 100 

DK-5330 Munkebo 

Danmörk 

www.fayard.dk 

Símanúmer: +45 7592 0000 

Tölvupóstfang: fayard@fayard.dk 

Þurrkví Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 415 metrar 

Breidd: 90 metrar 

Djúprista: 7,8 metrar 

Reglur hafa verið settar um skipaendur-

vinnslustöðina í samræmi við gildandi 

löggjöf og við skilyrðin sem sett eru fram í 

umhverfisleyfi frá 7. nóvember 2018 sem 

sveitarfélagið Kerteminde gaf út. Um-

hverfisleyfið inniheldur skilyrði fyrir 

rekstrarstundir, sérstök rekstrarskilyrði, 

meðhöndlun og geymslu úrgangs og 

inniheldur einnig skilyrðið um að 

starfsemin skal fara fram í þurrkví. 

Óbeint samþykki, þar 

sem hámark 

endurskoðun-

artímabils er  

14 dagar. 

0 (5) 7. nóvember 2023 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem hægt er að 

endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu 

í Evrópuskrána (3) 

Fornæs ApS 

Rolshøjvej 12–16 

8500 Grenaa 

Danmörk 

www.fornaes.dk 

Símanúmer: +45 86326393 

Tölvupóstfang: 

recycling@fornaes.dk 

Samhliða, þurrkví Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 150 metrar 

Breidd: 25 metrar 

Djúprista: 6 metrar 

BT: 10 000 

Sveitarfélagið Norddjurs hefur rétt til að 

úthluta hættulegum úrgangi til samþykktra 

umhverfisvænna móttökustöðva. 

Óbeint samþykki, þar 

sem hámark 

endurskoðun-

artímabils er  

14 dagar. 

30 000 (4) 30. júní 2021 

Jatob ApS 

Langerak 12 

9900 Frederikshavn 

Danmörk 

www.jatob.dk 

Símanúmer: +45 8668 1689 

Tölvupóstfang:  

post@jatob.dk mathias@jatob.dk 

Samhliða, 

dráttarbraut 

Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 150 metrar 

Breidd: 30 metrar 

Djúprista: 6 metrar 

Meðhöndlun og geymsla úrgangshluta eru 

samkvæmt umhverfisleyfi Millistigs-

geymsla hættulegs úrgangs er leyfileg í 

allt að eitt ár. 

Óbeint samþykki, þar 

sem hámark 

endurskoðun-

artímabils er  

14 dagar. 

13 000 (5) 9. mars 2025 

Modern American Recycling 

Services Europe (M.A.R.S) 

Sandholm 60 

9900 Frederikshavn 

Danmörk 

www.modernamerican-

recyclingservices.com/ 

Tölvupóstfang: kim@mars-eu.dk 

Dráttarbraut Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 290 metrar Breidd:  

90 metrar Djúprista: 14 metrar 

Skilyrði fyrir starfi skipaendurvinnslu-

stöðvarinnar eru skilgreind í umhverf-

isleyfi frá 9. mars 2018 sem sveitarfélagið 

Frederikshavn gaf út. 

Sveitarfélagið Frederikshavn hefur rétt til 

að úthluta hættulegum úrgangi til sam-

þykktra umhverfisvænna móttökustöðva, 

eins og sett er fram í umhverfisleyfinu 

fyrir skipaendurvinnslustöðina. 

Ekki skal geyma hættulegan úrgang í 

stöðinni í meira en eitt ár. 

Óbeint samþykki, þar 

sem hámark 

endurskoðun-

artímabils er  

14 dagar. 

0 (6) 23. ágúst 2023 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem hægt er að 

endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu 

í Evrópuskrána (3) 

Smedegaarden A/S 

Vikingkaj 5 

6700 Esbjerg 

Danmörk 

www.smedegaarden.net 

Samhliða, þurrkví Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 170 metrar 

Breidd: 40 metrar 

Djúprista: 7,5 metrar 

 Óbeint samþykki, þar 

sem hámark 

endurskoðun-

artímabils er  

14 dagar 

20 000 (4) 15. september 2021 

Stena Recycling A/S 

Grusvej 6 

6700 Esbjerg 

DANMÖRK 

Símanúmer: +45 20699190 

Vefsetur: 

www.stenarecycling.dk 

Tölvupóstfang: 

jakob.kristensen@stenarecycling.com 

Þurrkví Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 40 metrar Breidd: 40 

metrar Djúprista: 10 metrar 

Skilyrði fyrir starfi skipaendurvinnslu-

stöðvarinnar eru skilgreind í umhverfis-

leyfi frá 5. október 2017 sem sveit-

arfélagið Esbjerg gaf út. 

Sveitarfélagið Esbjerg hefur rétt til að 

úthluta hættulegum úrgangi til samþykktra 

umhverfisvænna móttökustöðva, eins og 

sett er fram í umhverfisleyfinu fyrir skipa-

endurvinnslustöðina 

Óbeint samþykki, þar 

sem hámark 

endurskoðunar-

tímabils er  

14 dagar 

0 (7) 7. febrúar 2024 

EISTLAND 

BLRT Refonda Baltic OÜ 

Kopli 103, 11712 Tallinn, 

Eistland 

Símanúmer: +372 610 2933 

Bréfasími: +372 610 2444 

Tölvupóstfang: refonda@blrt.ee 

www.refonda.ee 

Á floti við 

viðlegubryggju 

og í flotkví 

Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 197 metrar 

Breidd: 32 metrar 

Djúprista: 9,6 metrar 

BT: 28 000 

Leyfi fyrir úrgangi nr. L.JÄ/327249. Leyfi 

fyrir meðhöndlun hættulegs úrgangs  

nr. 0222. Reglur hafnarinnar Vene-Balti, 

handbók um endurvinnslu skipa MSR-

Refonda. Umhverfisstjórnunarkerfi, með-

höndlun úrgangs EP 4.4.6-1-13 

Stöðin getur einungis endurunnið þau 

hættulegu efni sem hún hefur fengið leyfi 

fyrir. 

Óbeint samþykki, þar 

sem hámark 

endurskoðun-

artímabils er  

30 dagar. 

21 852 (8) 15. febrúar 2021 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem hægt er að 

endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu 

í Evrópuskrána (3) 

SPÁNN 

DDR VESSELS XXI, S.L. 

Höfnin „El Musel“ 

Gijón 

Spánn 

Símanúmer: +34 630 14 44 16 

Tölvupóstfang:  

abarredo@ddr-vessels.es 

Sundurhlut-

unarrampur 

Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 169,9 metrar 

(Samþykkja má stærri skip með 

enga eða takmarkaða hreyfingu á 

rampinum, með hliðsjón af 

niðurstöðu úr nákvæmri 

hagkvæmniathugun) 

Takmarkanirnar eru í samþætta umhverfis-

leyfinu. 

Beint samþykki – 

lögbært yfirvald  

fyrir ákvörðun um 

samþykki er 

skrifstofa 

hafnarstjóra 

0 (9) 28. júlí 2025 

FRAKKLAND 

Démonaval Recycling 

ZI du Malaquis 

Rue François Arago 

76580 LE TRAIT 

Símanúmer: (+ 33) (0)7 69 79 12 80 

Tölvupóstfang: 

patrick@demonaval-recycling.fr 

Samhliða, þurrkví Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 140 metrar 

Breidd: 25 metrar 

Dýpt: 5 metrar 

Umhverfistakmarkanir eru skilgreindar í 

leyfi sýslumanns. 

Beint samþykki – 

lögbært yfirvald  

fyrir ákvörðun um 

samþykki er 

umhverfisráðuneytið 

0 (8) 11. desember 2022 

Gardet & De Bezenac Recycling / 

Groupe Baudelet Environnement 

– GIE MUG 

616, Boulevard Jules Durand 

76600 Le Havre 

Frakkland 

Símanúmer: +33(0)2 35 95 16 34 

Tölvupóstfang:  

infos@gardet-bezenac.com 

Á floti og á 

dráttarbraut 

Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 150 metrar 

Breidd: 18 metrar 

Dýpt: 7 metrar 

EÞT: 7 000 

Umhverfistakmarkanir eru skilgreindar í 

leyfi sýslumanns. 

Beint samþykki – 

lögbært yfirvald fyrir 

ákvörðun um 

samþykki er 

umhverfisráðuneytið 

16 000 (10) 30. desember 2021 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem hægt er að 

endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu 

í Evrópuskrána (3) 

Grand Port Maritime de 

Bordeaux 

152, Quai de Bacalan – CS 41320 - 

33082 Bordeaux Cedex 

Frakkland 

Símanúmer: +33(0)5 56 90 58 00 

Tölvupóstfang: 

maintenance@bordeaux-port.fr 

Samhliða, þurrkví Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 240 metrar 

Breidd: 37 metrar 

Dýpt: 17 metrar 

Umhverfistakmarkanir eru skilgreindar í 

leyfi sýslumanns. 

Beint samþykki – 

lögbært yfirvald  

fyrir ákvörðun um 

samþykki er 

umhverfisráðuneytið 

18 000 (11) 21. október 2021 

Les recycleurs Bretons 

Zone Industrielle de Kerbriant – 29 

610 Plouigneau 

Frakkland 

Símanúmer: +33(0)2 98 01 11 06 

Tölvupóstfang: navaleo@navaleo.fr 

Samhliða, þurrkví Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 225 metrar 

Breidd: 34 metrar 

Dýpt: 27 metrar 

Umhverfistakmarkanir eru skilgreindar í 

leyfi sýslumanns. 

Beint samþykki – 

lögbært yfirvald  

fyrir ákvörðun um 

samþykki er 

umhverfisráðuneytið 

15 000 (12) 19. júní 2025 

ÍTALÍA 

San Giorgio del Porto S.p.A. 

Calata Boccardo 8 

16128 – Genova – 

Ítalía 

Símanúmer: +39 (0)10 251561 

Tölvupóstfang: 

segreteria@sgdp.it; 

sangiorgiodelporto@legalmail.it 

www.sgdp.it 

Samhliða, þurrkví Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 350 metrar 

Breidd: 75 metrar 

Dýpt: 16 metrar 

BT: 130 000 

Takmarkanirnar eru í samþætta umhverfis-

leyfinu. 

Beint samþykki 38 564 (9) 6. júní 2023 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem hægt er að 

endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu 

í Evrópuskrána (3) 

LETTLAND 

„Galaksis N”, Ltd. 

Kapsedes street 2D, 

Liepāja, LV – 3414 

Lettland 

Símanúmer: +371 29410506 

Tölvupóstfang: galaksisn@inbox.lv 

Samhliða 

(legupláss á floti), 

þurrkví 

Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 165 metrar 

Breidd: 22 metrar 

Dýpt: 7 metrar 

BT: 12 000 

Sjá landsbundið leyfi nr. LI12IB0053 Beint samþykki – 

skrifleg tilkynning 

innan 30 virkra daga 

0 (13) 17. júlí 2024 

LITÁEN (LIETUVA) 

UAB APK 

Minijos 180 (legupláss 133A), LT 

93269, Klaipėda, 

Litáen (Lietuva) 

Símanúmer: +370 (46) 365776 

Bréfasími: +370 (46) 365776 

Tölvupóstfang: uab.apk@gmail.com 

Samhliða 

(legupláss á floti) 

Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 130 metrar 

Breidd: 35 metrar 

Dýpt: 10 metrar 

BT: 3 500 

Sjá landsbundið leyfi nr. TL-KL.1-

15/2015 

Beint samþykki – 

skrifleg tilkynning 

innan 30 virkra daga 

1 500 (14) 12. mars 2025 

UAB Armar 

Minijos 180 (legupláss 131A), LT 

93269, Klaipėda, 

Litáen (Lietuva) 

Símanúmer: +370 685 32607 

Tölvupóstfang: 

armar.uab@gmail.com; 

albatrosas33@gmail.com 

Samhliða 

(legupláss á floti) 

Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 80 metrar 

Breidd: 16 metrar 

Dýpt: 5 metrar 

BT: 1 500 

Sjá landsbundið leyfi nr. TL-KL.1-

51/2017 

Beint samþykki – 

skrifleg tilkynning 

innan 30 virkra daga 

3 910 (15) 19. apríl 2022 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem hægt er að 

endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu 

í Evrópuskrána (3) 

UAB Demeksa 

Nemuno g. 42A (legupláss 121),  

LT 93277 Klaipėda 

Litáen (Lietuva) 

Símanúmer: +370 630 69903 

Tölvupóstfang: 

uabdemeksa@gmail.com 

Samhliða 

(legupláss á floti) 

Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 58 metrar, 

Breidd: 16 metrar, 

Dýpt: 5 metrar, 

BT: 3500 

Sjá landsbundið leyfi nr. TL-KL.1-

64/2019 

Beint samþykki – 

skrifleg tilkynning 

innan 30 virkra daga 

0 (16) 22. maí 2024 

UAB Vakarų refonda 

Minijos 180 (legupláss 129, 130, 

131A, 131, 132, 133A), LT 93269, 

Klaipėda, 

Litáen (Lietuva) 

Símanúmer: +370 (46) 

483940/483891 

Bréfasími: +370 (46) 483891 

Tölvupóstfang: refonda@wsy.lt 

Samhliða 

(legupláss á floti) 

Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 230 metrar 

Breidd: 55 metrar 

Dýpt: 14 metrar 

BT: 70 000 

Sjá landsbundið leyfi nr. (11.2)-30-

161/2011/TL-KL.1-18/2015 

Beint samþykki – 

skrifleg tilkynning 

innan 30 virkra daga 

20 140 (17) 30. apríl 2025 

HOLLAND (NIÐURLAND) 

Damen Verolme Rotterdam B.V. 

Prof. Gerbrandyweg 25 

3197 KK Rotterdam-Botlek 

Holland (Niðurland) 

Símanúmer: +31 18 123 43 53 

Tölvupóstfang: 

praveen.badloo@damen.com 

Þurrkví Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 405 metrar 

Breidd: 90 metrar 

Dýpt: 11,6 metrar 

Stöðin hefur rekstrarleyfi; leyfið felur í sér 

takmarkanir og skilyrði fyrir umhverf-

isvænan rekstur. 

Beint samþykki 52 000 (18) 21. júlí 2021 

Sagro Aannemingsmaatschappij 

Zeeland B.V. 

Estlandweg 10 

4455 SV Nieuwdorp 

Holland (Niðurland) 

Símanúmer: +31 113351710 

Tölvupóstfang: slf@sagro.nl 

Undirbúnings-

aðgerðir við 

viðlegubryggju, 

færð upp á land til 

úreldingar 

Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 120 metrar 

Breidd: 20 metrar 

Dýpt: 6 metrar 

Stöðin hefur rekstrarleyfi; leyfið felur í sér 

takmarkanir og skilyrði fyrir umhverfis-

vænan rekstur. 

Beint samþykki 15 000 (18) 28. mars 2024 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem hægt er að 

endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu 

í Evrópuskrána (3) 

Scheepssloperij Nederland B.V. 

Havenweg 1; 3295 XZ  

s-Gravendeel 

Postbus 5234; 3295 ZJ  

s-Gravendeel 

Holland (Niðurland) 

Símanúmer: +31 78 673 60 55 

Tölvupóstfang:  

info@sloperij-nederland.nl 

Festarþjónusta á 

floti og 

dráttarbraut 

Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 200 metrar 

Breidd: 33 metrar 

Dýpt: 6 metrar 

Hæð: 45 metrar (Botlek-brú) 

Stöðin hefur rekstrarleyfi; leyfið felur í sér 

takmarkanir og skilyrði fyrir umhverfis-

vænan rekstur. 

Undirbúningsaðgerðir fara fram við 

viðlegubryggju þangað til hægt er að 

draga bolinn inn á dráttarbrautina með því 

að nota vindu með dráttarafköst sem nema 

2 000 tonnum. 

Beint samþykki 9 300 (7) 27. september 2021 

NOREGUR 

ADRS Decom Gulen 

Heimilisfang stöðvar: 

Sløvågen 2, 

5960 Dalsøyra, 

Noregur 

Heimilisfang skrifstofu: 

Statsminister Michelsens vei 38, 

5230 Paradis, 

Noregur 

https://adrs.no/ 

Samhliða, 

dráttarbraut,  

þurr-/flotkví 

Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 360 metrar 

Breidd: Engin takmörk 

Dýpt: Engin takmörk 

Sjá landsbundið leyfi nr. 2 019,0501.T Beint samþykki 0 (19) 1. október 2024 

AF Offshore Decom 

Raunesvegen 597, 

5578 Nedre Vats 

Noregur 

https://afgruppen.no/selskaper/ 

af-offshore-decom/ 

Samhliða Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 290 metrar 

Breidd: engin takmörkun 

Dýpt: engin takmörkun 

Sjá landsbundið leyfi nr. 2 005,0038.T Beint samþykki 31 000 (19) 28. janúar 2024 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem hægt er að 

endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu 

í Evrópuskrána (3) 

Green Yard AS 

Angholmen, 

4485 Feda, 

Noregur 

www.greenyard.no 

Þurrkví 

(innanhúss), 

dráttarbraut 

Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 230 metrar 

Breidd: 25 metrar 

Dýpt: 20 metrar 

Sjá landsbundið leyfi nr. 2 018,0833.T 

Helstu sundurhlutunaraðgerðir skulu fara 

fram innanhúss. 

Einu sundurhlutunar- og stykkjunar-

aðgerðir sem eru leyfðar utanhúss undir 

berum himni eru minniháttar aðgerðir sem 

eru nauðsynlegar til að skip komist fyrir í 

yfirbyggðu stöðinni. Sjá frekari upplýs-

ingar í leyfinu. 

Beint samþykki 0 (14) 28. janúar 2024 

Fosen Gjenvinning AS 

Stokksundveien 1432, 

7177 Revsnes 

Noregur 

Símanúmer: +47 400 39 479 

Tölvupóstfang: 

knut@fosengjenvinning.no 

Samhliða Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013, að 

undanskildum pöllum eða förum 

sem eru notuð við útdrátt 

vetniskolefna 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 150 metrar 

Breidd: 20 metrar 

Dýpt: 7 metrar 

Sjá landsbundið leyfi nr. 2 006,0250.T Beint samþykki 8 000 (16) 9. janúar 2024 

Kvaerner AS (Stord) 

Eldøyane 59, 

5411 Stord, 

Noregur 

www.kvaerner.com 

Samhliða 

(legupláss á floti), 

dráttarbraut 

Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 230 metrar 

Breidd: Engin takmörk 

Dýpt: Engin takmörk 

Sjá landsbundið leyfi nr. 2 013,0111.T Beint samþykki 43 000 (20) 28. janúar 2024 

Lutelandet Industrihamn 

Lutelandet Offshore AS 

6964 Korssund, 

Noregur 

www.lutelandetoffshore.com 

Samhliða Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: Engin takmörk 

Breidd: Engin takmörk 

Dýpt: Engin takmörk 

Sjá landsbundið leyfi nr. 2 014,0646.T Beint samþykki 14 000 (21) 28. janúar 2024 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem hægt er að 

endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu 

í Evrópuskrána (3) 

Norscrap West AS 

Hanøytangen 122, 

5310 Hauglandhella, 

Noregur 

www.norscrap.no 

Samhliða, 

dráttarbraut á 

floti, þurrkví 

Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 150 metrar 

Breidd: 34 metrar 

Dýpt: engin takmörkun 

Sjá landsbundið leyfi nr. 2 017,0864.T 

Að hámarki 8 000 EÞT á fljótandi 

dráttarbraut. Létta þarf skip sem eru  

yfir 8 000 EÞT áður en þau eru dregin á 

dráttarbrautina 

Beint samþykki 4 500 (22) 1. mars 2024 

PORTÚGAL 

Navalria – Docas, Construções e 

Reparações Navais 

Porto Comercial, Terminal Sul, 

Apartado 39, 3811-901 Aveiro 

Portúgal 

Símanúmer: +351 234378970,  

+351 232767700 

Tölvupóstfang: info@navalria.pt 

Þurrkví Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 104 metrar 

Breidd: 6,5 metrar 

Djúprista: 6,5 metrar 

Skilyrði sem gilda um starfsemina eru 

skilgreind í forskriftum sem fylgja 

bálknum AL nr. 5/2015/CCDRC frá  

26. janúar 2016. 

Afmengun og sundurhlutun fara fram á 

láréttum og hallandi fleti, í samræmi við 

stærð skipsins. Lárétti flöturinn hefur  

700 tonna nafnrúmtak. Hallandi flöturinn 

hefur 900 tonna nafnrúmtak. 

Beint samþykki 1 900 (23) 26. nóvember 2020 

FINNLAND 

Turun Korjaustelakka Oy (Turku 

Repair Yard Ltd) 

Navirentie, 21110 Naantali 

Finnland 

Símanúmer: +358 2 44 511 

Tölvupóstfang: 

try@turkurepairyard.com 

Samhliða, þurrkví Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 250 metrar 

Breidd: 40 metrar 

Djúprista: 7,9 metrar 

Takmarkanirnar eru í landsbundna 

umhverfisleyfinu. 

Beint samþykki 20 000 (12) 1. október 2023 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem hægt er að 

endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu 

í Evrópuskrána (3) 

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

Able UK Limited 

Teesside Environmental 

Reclamation and Recycling Centre 

Graythorp Dock 

Tees Road 

Hartlepool 

Cleveland 

TS25 2DB 

Breska konungsríkið 

Símanúmer: +44(0)1642 806080 

Tölvupóstfang: info@ableuk.com 

Legupláss á floti Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 337,5 metrar 

Breidd: 120 metrar 

Djúprista: 6,65 metrar  

(9,5 m eftir dýpkun) 

Stöðin er samþykkt með leyfi (tilvísun 

EPR/VP3296ZM) sem takmarkar starf-

semi og setur rekstraraðila stöðvarinnar 

skilyrði. 

Beint samþykki 95 490 (24) 31. desember 2020 

Dales Marine Services Ltd 

Imperial Dry Dock 

Leith 

Edinburgh 

EH6 7DR 

Símanúmer: +44(0)131 454 3380 

Tölvupóstfang: 

leithadmin@dalesmarine.co.uk; 

b.robertson@dalesmarine.co.uk 

Þurrkví og 

legupláss á floti 

Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 165 metrar 

Breidd: 21 metrar 

Djúprista: 7,7 metrar 

Stöðin er samþykkt með leyfi (tilvísun: 

WML L 1157331) sem takmarkar starf-

semi og setur rekstraraðila stöðvarinnar 

skilyrði. 

Beint samþykki 7 275 (25) 31. desember 2020 

Harland and Wolff (Belfast) Ltd 

Queen's Island 

Belfast 

BT3 9DU 

Símanúmer: +44(0)2890534189 

Bréfsímanr.: +44(0)2890458515 

Tölvupóstfang 

Eoghan.Rainey@harland-wolff.com 

Þurrkví og 

legupláss á floti 

Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 556 metrar 

Breidd: 93 metrar 

Djúprista: 7,5 metrar 

BG: 550 000 

Stöðin er samþykkt með leyfi fyrir með-

höndlun úrgangs, leyfisnúmer LN/20/11, 

sem takmarkar starfsemi og setur rekstrar-

aðila stöðvarinnar skilyrði. 

Beint samþykki 12 000 (26) 16. júní 2025 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem hægt er að 

endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. að því er 

varðar meðhöndlun hættulegs úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á 

ári, reiknað sem 

summan af þyngd 

skipa, sett fram sem 

eigin þyngd í tonnum 

(EÞT), sem hafa verið 

endurunnin á tilteknu 

ári á þeirri stöð (2) 

Gildislok innfærslu 

í Evrópuskrána (3) 

(1) Eins og um getur í 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1257/2013 um endurvinnslu skipa. 

(2) Eins og um getur í þriðja málslið a-liðar 1. mgr. 32. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013. 

(3) Gildislok innfærslu í Evrópuskrána samsvarar lokadagsetningu gildistíma leyfisins eða starfsleyfisins sem stöðinni var veitt í aðildarríkinu. 

(4) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 50 000 EÞT á ári. 

(5) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 30 000 EÞT á ári. 

(6) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 200 000 EÞT á ári. 

(7) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 45 000 EÞT á ári. 

(8) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 15 000 EÞT á ári. 

(9) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 60 000 EÞT á ári. 

(10) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 18 000 EÞT á ári. 

(11) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 23 000 EÞT á ári. 

(12) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 40 000 EÞT á ári. 

(13) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 10 000 EÞT á ári. 

(14) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 30 000 EÞT á ári. 

(15) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 6 000 EÞT á ári. 

(16) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 10 000 EÞT á ári. 

(17) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 45 000 EÞT á ári. 

(18) Samkvæmt leyfinu er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 100 000 EÞT á ári. 

(19) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 75 000 EÞT á ári. 

(20) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 85 000 EÞT á ári. 

(21) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 200 000 EÞT á ári. 

(22) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 100 000 EÞT á ári. 

(23) Samkvæmt upplýsingum sem hafa verið lagðar fram er fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar 5 000 EÞT á ári. 

(24) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 230 000 EÞT á ári. 

(25) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 7 275 EÞT á ári. 

(26) Samkvæmt leyfinu er stöðinni heimilt að endurvinna að hámarki 300 000 EÞT á ári. 
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B-HLUTI 

Skipaendurvinnslustöðvar sem eru staðsettar í þriðja landi 

Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem hægt er 

að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. 

að því er varðar meðhöndlun hættulegs 

úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á ári, 

reiknað sem summan af 

þyngd skipa, sett fram 

sem eigin þyngd í 

tonnum (EÞT), sem hafa 

verið endurunnin á 

tilteknu ári á þeirri  

stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

TYRKLAND 

Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. 

Ltd. Sti. 

Gemi Söküm Tesisleri, 

Parcel 5 Aliağa 

İzmir 35800, 

Tyrkland 

Símanúmer:  

+90 232 618 21 07 – 08 – 09 

Tölvupóstfang: 

info@avsargemiltd.com 

Löndun Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013, að 

undanskildum pöllum 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: engin takmörkun 

Breidd: 50 metrar 

Djúprista: 15 metrar 

Stöðin hefur leyfi til sundurhlut-

unar skipa, sem ráðuneyti um-

hverfis og þéttbýlisskipulags gaf 

út, og vottorð um leyfi til sundur-

hlutunar skipa, sem ráðuneyti 

flutninga-, siglinga- og samskipta-

mála gefur út, sem innihalda 

takmarkanir og skilyrði fyrir starfi 

stöðvarinnar. 

Hættulegur úrgangur er meðhöndl-

aður af samtökum um skipaendur-

vinnslu í Tyrklandi, SRAT (e. Ship 

Recycling Association of Turkey) 

sem starfa með tilskildu leyfi sem 

ráðuneyti umhverfis og þéttbýl-

isskipulags gefur út. 

Óbeint samþykki 

Endurvinnsluáætlun 

skipa (SRP) er hluti 

af safni skjala, 

kannana og leyfa/ 

skírteina sem lögð 

eru fyrir lögbært 

yfirvald til að fá leyfi 

til að hluta í sundur 

skip. Endurvinnslu-

áætlun skipa er 

hvorki með skýrum 

hætti samþykkt né er 

henni synjað sem 

sérstöku skírteini. 

54 224 (4) 2. desember 2025 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem hægt er 

að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. 

að því er varðar meðhöndlun hættulegs 

úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á ári, 

reiknað sem summan af 

þyngd skipa, sett fram 

sem eigin þyngd í 

tonnum (EÞT), sem hafa 

verið endurunnin á 

tilteknu ári á þeirri  

stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama 

Ve Tic. Ltd. Sti. 

Gemi Söküm Tesisleri, 

Parcel 22 Aliağa 

İzmir 35800, 

Tyrkland 

Símanúmer: +90 232 618 21 65 

Tölvupóstfang: 

info@isiksangemi.com 

Löndun Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: engin takmörkun 

Breidd: 75 metrar 

Djúprista: 17 metrar 

Stöðin hefur leyfi til sundurhlut-

unar skipa, sem ráðuneyti um-

hverfis og þéttbýlisskipulags gaf 

út, og vottorð um leyfi til sundur-

hlutunar skipa, sem ráðuneyti 

flutninga-, siglinga- og samskipta-

mála gefur út, sem innihalda 

takmarkanir og skilyrði fyrir starfi 

stöðvarinnar.  

Hættulegur úrgangur er meðhöndl-

aður af samtökum um skipaendur-

vinnslu í Tyrklandi, SRAT (e. Ship 

Recycling Association of Turkey) 

sem starfa með tilskildu leyfi sem 

ráðuneyti umhverfis og þéttbýlis-

skipulags gefur út. 

Óbeint samþykki 

Endurvinnsluáætlun 

skipa (SRP) er hluti 

af safni skjala, 

kannana og leyfa/ 

skírteina sem lögð 

eru fyrir lögbært 

yfirvald til að fá leyfi 

til að hluta í sundur 

skip. Endurvinnslu-

áætlun skipa er 

hvorki með skýrum 

hætti samþykkt né er 

henni synjað sem 

sérstöku skírteini. 

91 851 (5) 7. júlí 2024 

EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S. 

Gemi Söküm Tesisleri, 

Parcel 10 Aliağa, 

Izmir 35800, 

Tyrkland 

Símanúmer: +90 232 618 21 62 

Tölvupóstfang: 

pamirtaner@egecelik.com 

Löndun Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: engin takmörkun 

Breidd: 50 metrar 

Djúprista: 15 metrar 

Stöðin hefur leyfi til sundurhlut-

unar skipa, sem ráðuneyti um-

hverfis og þéttbýlisskipulags gaf 

út, og vottorð um leyfi til sundur-

hlutunar skipa, sem ráðuneyti 

flutninga-, siglinga- og samskipta-

mála gefur út, sem innihalda 

takmarkanir og skilyrði fyrir starfi 

stöðvarinnar. 

Hættulegur úrgangur er meðhöndl-

aður af samtökum um skipaendur-

vinnslu í Tyrklandi, SRAT (e. Ship 

Recycling Association of Turkey) 

sem starfa með tilskildu leyfi sem 

ráðuneyti umhverfis og þéttbýlis-

skipulags gefur út. 

Óbeint samþykki 

Endurvinnsluáætlun 

skipa (SRP) er hluti 

af safni skjala, 

kannana og leyfa/ 

skírteina sem lögð 

eru fyrir lögbært 

yfirvald til að fá leyfi 

til að hluta í sundur 

skip. Endurvinnslu-

áætlun skipa er 

hvorki með skýrum 

hætti samþykkt né er 

henni synjað sem 

sérstöku skírteini. 

55 503 (4) 12. febrúar 2025 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem hægt er 

að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. 

að því er varðar meðhöndlun hættulegs 

úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á ári, 

reiknað sem summan af 

þyngd skipa, sett fram 

sem eigin þyngd í 

tonnum (EÞT), sem hafa 

verið endurunnin á 

tilteknu ári á þeirri  

stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

LEYAL GEMİ SÖKÜM 

SANAYİ ve TİCARET LTD. 

Gemi Söküm Tesisleri, 

Parcel 3-4 Aliağa, 

Izmir 35800, 

Tyrkland 

Símanúmer: +90 232 618 20 30 

Tölvupóstfang: info@leyal.com.tr 

Löndun Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: engin takmörkun 

Breidd: 100 metrar 

Djúprista: 15 metrar 

Stöðin hefur leyfi til sundurhlut-

unar skipa, sem ráðuneyti um-

hverfis og þéttbýlisskipulags gaf 

út, og vottorð um leyfi til sundur-

hlutunar skipa, sem ráðuneyti 

flutninga-, siglinga- og samskipta-

mála gefur út, sem innihalda 

takmarkanir og skilyrði fyrir starfi 

stöðvarinnar. 

Hættulegur úrgangur er meðhönd-

laður af samtökum um skipaendur-

vinnslu í Tyrklandi, SRAT (e. Ship 

Recycling Association of Turkey) 

sem starfa með tilskildu leyfi sem 

ráðuneyti umhverfis og 

þéttbýlisskipulags gefur út. 

Óbeint samþykki 

Endurvinnsluáætlun 

skipa (SRP) er hluti 

af safni skjala, 

kannana og leyfa/ 

skírteina sem lögð 

eru fyrir lögbært 

yfirvald til að fá leyfi 

til að hluta í sundur 

skip. Endurvinnslu-

áætlun skipa er 

hvorki með skýrum 

hætti samþykkt né er 

henni synjað sem 

sérstöku skírteini. 

55 495 (6) 9. desember 2023 

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ 

SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET 

A.Ş. 

Gemi Söküm Tesisleri, 

Parcel 25 Aliağa, 

Izmir 35800, 

Tyrkland 

Símanúmer: +90 232 618 20 65 

Tölvupóstfang: 

demtas@leyal.com.tr 

Löndun Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: engin takmörkun 

Breidd: 63 metrar 

Djúprista: 15 metrar 

Stöðin hefur leyfi til sundur-

hlutunar skipa, sem ráðuneyti 

umhverfis og þéttbýlisskipulags 

gaf út, og vottorð um leyfi til 

sundurhlutunar skipa, sem 

ráðuneyti flutninga-, siglinga- og 

samskiptamála gefur út, sem 

innihalda takmarkanir og skilyrði 

fyrir starfi stöðvarinnar. 

Hættulegur úrgangur er meðhönd-

laður af samtökum um skipaendur-

vinnslu í Tyrklandi, SRAT (e. Ship 

Recycling Association of Turkey) 

sem starfa með tilskildu leyfi sem 

ráðuneyti umhverfis og þéttbýlis-

skipulags gefur út. 

Óbeint samþykki 

Endurvinnsluáætlun 

skipa (SRP) er hluti 

af safni skjala, 

kannana og leyfa/ 

skírteina sem lögð 

eru fyrir lögbært 

yfirvald til að fá leyfi 

til að hluta í sundur 

skip.Endurvinnsluáæ

tlun skipa er hvorki 

með skýrum hætti 

samþykkt né er henni 

synjað sem sérstöku 

skírteini. 

50 350 (4) 9. desember 2023 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem hægt er 

að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. 

að því er varðar meðhöndlun hættulegs 

úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á ári, 

reiknað sem summan af 

þyngd skipa, sett fram 

sem eigin þyngd í 

tonnum (EÞT), sem hafa 

verið endurunnin á 

tilteknu ári á þeirri  

stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. 

TİC. SAN.AŞ. 

Gemi Söküm Tesisleri, 

Parcel 23 Aliağa, 

Izmir 35800, 

Tyrkland 

Símanúmer: +90 232 618 21 05 

Tölvupóstfang: 

oge@ogegemi.com 

www.ogegemi.com 

Löndun Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: engin takmörkun 

Breidd: 70 metrar 

Djúprista: 15 metrar 

Stöðin hefur leyfi til sundur-

hlutunar skipa, sem ráðuneyti um-

hverfis og þéttbýlisskipulags gaf 

út, og vottorð um leyfi til sundur-

hlutunar skipa, sem ráðuneyti 

flutninga-, siglinga- og samskipta-

mála gefur út, sem innihalda 

takmarkanir og skilyrði fyrir starfi 

stöðvarinnar. 

Hættulegur úrgangur er meðhönd-

laður af samtökum um skipaendur-

vinnslu í Tyrklandi, SRAT (e. Ship 

Recycling Association of Turkey) 

sem starfa með tilskildu leyfi sem 

ráðuneyti umhverfis og þéttbýlis-

skipulags gefur út. 

Óbeint samþykki 

Endurvinnsluáætlun 

skipa (SRP) er hluti 

af safni skjala, 

kannana og leyfa/ 

skírteina sem lögð 

eru fyrir lögbært 

yfirvald til að fá leyfi 

til að hluta í sundur 

skip. Endurvinnslu-

áætlun skipa er 

hvorki með skýrum 

hætti samþykkt né er 

henni synjað sem 

sérstöku skírteini. 

62 471 (7) 12. febrúar 2025 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem hægt er 

að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. 

að því er varðar meðhöndlun hættulegs 

úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á ári, 

reiknað sem summan af 

þyngd skipa, sett fram 

sem eigin þyngd í 

tonnum (EÞT), sem hafa 

verið endurunnin á 

tilteknu ári á þeirri  

stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

Simsekler Gida Gemi Sokum 

Insaat Sanayi Tic. Ltd.Sti 

Gemi Söküm Tesisleri, 

Parcel 11-12 Aliağa, 

Izmir 35800, 

Tyrkland 

Símanúmer: +90 232 618 20 36 

Tölvupóstur: 

shipyard@simseklergroup.com.tr 

Löndun Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: engin takmörkun 

Breidd: 95 metrar 

Djúprista: 15 metrar 

Stöðin hefur leyfi til sundur-

hlutunar skipa, sem ráðuneyti 

umhverfis og þéttbýlisskipulags 

gaf út, og vottorð um leyfi til 

sundurhlutunar skipa, sem 

ráðuneyti flutninga-, siglinga- og 

samskiptamála gefur út, sem 

innihalda takmarkanir og skilyrði 

fyrir starfi stöðvarinnar. 

Hættulegur úrgangur er meðhöndl-

aður af samtökum um skipaendur-

vinnslu í Tyrklandi, SRAT (e. Ship 

Recycling Association of Turkey) 

sem starfa með tilskildu leyfi sem 

ráðuneyti umhverfis og 

þéttbýlisskipulags gefur út. 

Óbeint samþykki 

Endurvinnsluáætlun 

skipa (SRP) er hluti 

af safni skjala, 

kannana og leyfa/ 

skírteina sem lögð 

eru fyrir lögbært 

yfirvald til að fá leyfi 

til að hluta í sundur 

skip. Endurvinnslu-

áætlun skipa er 

hvorki með skýrum 

hætti samþykkt né er 

henni synjað sem 

sérstöku skírteini. 

51 569 (8) 2. desember 2025 

Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti 

Gemi Söküm Tesisleri, 

Parcel 8-9 Aliağa, 

Izmir 35800, 

Tyrkland 

Símanúmer: +90 232 618 2092 

Tölvupóstfang: info@sokship.com 

Löndun Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: engin takmörkun 

Breidd: 90 metrar 

Djúprista: 15 metrar 

Stöðin hefur leyfi til sundur-

hlutunar skipa, sem ráðuneyti 

umhverfis og þéttbýlisskipulags 

gaf út, og vottorð um leyfi til 

sundurhlutunar skipa, sem 

ráðuneyti flutninga-, siglinga- og 

samskiptamála gefur út, sem 

innihalda takmarkanir og skilyrði 

fyrir starfi stöðvarinnar. 

Hættulegur úrgangur er meðhönd-

laður af samtökum um skipaendur-

vinnslu í Tyrklandi, SRAT (e. Ship 

Recycling Association of Turkey) 

sem starfa með tilskildu leyfi sem 

ráðuneyti umhverfis og þéttbýlis-

skipulags gefur út. 

Óbeint samþykki 

Endurvinnsluáætlun 

skipa (SRP) er hluti 

af safni skjala, 

kannana og leyfa/ 

skírteina sem lögð 

eru fyrir lögbært 

yfirvald til að fá leyfi 

til að hluta í sundur 

skip. Endurvinnslu-

áætlun skipa er 

hvorki með skýrum 

hætti samþykkt né er 

henni synjað sem 

sérstöku skírteini. 

66 167 (9) 12. febrúar 2025 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem hægt er 

að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. 

að því er varðar meðhöndlun hættulegs 

úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á ári, 

reiknað sem summan af 

þyngd skipa, sett fram 

sem eigin þyngd í 

tonnum (EÞT), sem hafa 

verið endurunnin á 

tilteknu ári á þeirri  

stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

BANDARÍKI AMERÍKU 

International Shipbreaking 

Limited L.L.C 

18601 R.L Ostos Road 

Brownsville TX, 78521 

Bandaríkin 

Símanúmer: 956-831-2299 

Tölvupóstfang: 

chris.green@internationalship-

breaking.com 

robert.berry@internationalship-

breaking.com 

Samhliða (legupláss 

á floti), hallandi 

Skip eins og þau eru skilgreind í 

1. lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1257/2013 

Hámarksmál skipa: 

Lengd: 366 metrar 48 metrar 

Djúprista: 9 metrar 

Skilyrðin fyrir starfsemi stöðvar-

innar eru skilgreind í leyfum, 

vottorðum og heimildum sem 

Umhverfisverndarstofnun Banda-

ríkjanna (e. Environmental 

Protection Agency), nefndin fyrir 

umhverfisgæði í Texas (e. Texas 

Commission of Environmental 

Quality), ríkisstofnunin sem sér 

um jarðeignir ríkisins í Texas (e. 

Texas General Land Office) og 

strandgæsla Bandaríkjanna gefa út 

fyrir stöðina. 

Samkvæmt lögum Bandaríkjanna 

um eftirlit með eiturefnum (e. U.S. 

Toxic Substances Control Act) er 

lagt bann við innflutningi til 

Bandaríkjanna á förum sem sigla 

undir erlendum fána og innihalda 

PCB-efni í styrk sem er yfir  

50 milljónarhlutar. 

Í stöðinni eru tvær dráttarbrautir 

með rampa fyrir endanlega endur-

vinnslu á förum (austari og vestari 

dráttarbraut). Skip sem sigla undir 

fána aðildarríkis Evrópusam-

bandsins skulu eingöngu endur-

unnin á austari dráttarbrautinni. 

Sem stendur er ekki 

til málsmeðferð í 

löggjöf 

Bandaríkjanna í 

tengslum við 

samþykki fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa. 

120 000 (5) 9. desember 2023 
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Heiti stöðvar 
Aðferð við 

endurvinnslu 

Tegund og stærð skipa sem hægt er 

að endurvinna 

Takmarkanir á og skilyrði fyrir starfi 

skipaendurvinnslustöðvarinnar, þ.m.t. 

að því er varðar meðhöndlun hættulegs 

úrgangs 

Nákvæmar upplýsingar 

um beina eða óbeina 

málsmeðferð við 

samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir 

endurvinnsluáætlun 

skipa (1) 

Hámarksfrálag frá 

skipaendurvinnslu á ári, 

reiknað sem summan af 

þyngd skipa, sett fram 

sem eigin þyngd í 

tonnum (EÞT), sem hafa 

verið endurunnin á 

tilteknu ári á þeirri  

stöð (2) 

Gildislok innfærslu í 

Evrópuskrána (3) 

(1) Eins og um getur í 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1257/2013 um endurvinnslu skipa. 

(2) Eins og um getur í þriðja málslið a-liðar 1. mgr. 32. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013. 

(3) Færsla skipaendurvinnslustöðvar sem er staðsett í þriðja landi á Evrópuskrána gildir í fimm ár frá gildistökudegi viðkomandi framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar þar sem kveðið er á um færslu þeirrar 

stöðvar á skrá, nema annað sé tekið fram. 

(4) Fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar er 60 000 EÞT á ári. 

(5) Fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar er 120 000 EÞT á ári. 

(6) Fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar er 80 000 EÞT á ári. 

(7) Fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar er 90 000 EÞT á ári. 

(8) Fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar er 70 000 EÞT á ári. 

(9) Fræðileg árleg hámarksafkastageta skipaendurvinnslustöðvarinnar er 100 000 EÞT á ári.“ 
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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1287 

frá 2. ágúst 2021 

um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir indoxakarbi til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á 

markaði og um notkun þeirra (1), einkum 5. mgr. 14. gr., 

að höfðu samráði við fastanefndina um sæfivörur, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Virka efninu indoxakarbi var bætt við í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB (2) til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 18 og telst því samþykkt skv. 86. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 með fyrirvara um forskriftir 

og skilyrði sem sett eru fram í I. viðauka við þá tilskipun. 

2) Umsókn um endurnýjun á samþykki fyrir indoxakarbi til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 var lögð fram  

26. júní 2018 í samræmi við 1. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. 

3) Hinn 12. nóvember 2018 upplýsti lögbært matsyfirvald Frakklands framkvæmdastjórnina um ákvörðun sína,  

skv. 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012, um að framkvæma þurfi heildarmat á umsókninni. Samkvæmt  

1. mgr. 8. gr. þeirrar reglugerðar skal lögbæra matsyfirvaldið framkvæma heildarmat á umsókninni innan 365 daga frá 

fullgildingu hennar. 

4) Þar eð lögbæra yfirvaldið framkvæmir heildarmat á umsókninni í samræmi við 3. mgr. 14. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 528/2012 skal Efnastofnun Evrópu (hér á eftir Efnastofnunin) útbúa og leggja fyrir framkvæmdastjórnina álit um 

endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu innan 270 daga frá móttöku meðmælanna frá lögbæra matsyfirvaldinu. 

5) Samkvæmt framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1030 (3) var lokadegi samþykkis fyrir indoxakarbi til notkunar í 

sæfivörur í vöruflokki 18 frestað til 30. júní 2022 til að nægur tími gæfist til að taka umsóknina til meðferðar. Lögbæra 

matsyfirvaldið hefur hins vegar enn ekki lokið þeirri rannsókn og það hefur enn ekki lagt matsskýrslu sína og 

niðurstöðurnar úr mati sínu fyrir Efnastofnunina. 

6) Hinn 29. október 2020 óskaði lögbært matsyfirvald eftir því að umsækjandi legði fram viðbótarupplýsingar vegna 

framkvæmdar á matinu í samræmi við 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 og hefur veitt frest til  

30. september 2022 til að leggja fram þær upplýsingar. 

7) Af þessum sökum, af ástæðum sem umsækjandinn fær ekki ráðið við, er líklegt að samþykkið fyrir indoxakarbi til 

notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 renni út áður en ákvörðun um endurnýjun þess hefur verið tekin. Því er viðeigandi 

að fresta lokadegi samþykkis fyrir indoxakarbi til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 í nægilega langan tíma til að unnt 

sé að ljúka meðferð umsóknarinnar. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 279, 3.8.2021, bls. 41. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 339/2021 frá 

10. desember 2021 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1. 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð EB L 123, 24.4.1998, bls. 1). 

(3) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1030 frá 21. júní 2019 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir 

indoxakarbi til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (Stjtíð. ESB L 167, 24.6.2019, bls. 32). 

2022/EES/85/13 
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8) Að teknu tilliti til þess tíma sem lögbæra matsyfirvaldið þarf til að ljúka mati sínu og Efnastofnunin þarf til að útbúa og 

leggja fram álit þykir rétt að fresta lokadagsetningu samþykkisins til 30. júní 2024. 

9) Samþykki fyrir indoxakarbi til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 ætti að gilda áfram, með fyrirvara um forskriftirnar 

og skilyrðin sem sett eru fram í I. viðauka við tilskipun 98/8/EB, burtséð frá lokadegi samþykkis. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Lokadegi samþykkis fyrir indoxakarbi til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 er frestað til 30. júní 2024. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Gjört í Brussel 2. ágúst 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1321 

frá 6. ágúst 2021 

um breytingu á viðaukanum við ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu Kanada og Írlands  

með tilliti til kúariðu 

(tilkynnt með númeri C(2021) 5789) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, 

eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar (1), einkum þriðju undirgrein 2. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 999/2001 er kveðið á um að aðildarríki eða þriðju lönd eða svæði innan þeirra (lönd eða svæði) 

skuli flokkuð samkvæmt stöðu þeirra með tilliti til kúariðu í einn af þremur flokkum: áhætta í tengslum við kúariðu er 

óveruleg, áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind. 

2) Í þriðju undirgrein 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001 er kveðið á um að ef Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin 

hefur sett umsóknarland í einn af flokkunum þremur m.t.t. kúariðu sé heimilt að ákveða endurmat á kúariðuflokkuninni 

á vettvangi Sambandsins. 

3) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB (2) er tilgreind staða landa eða svæða m.t.t. kúariðu út frá áhættu í 

tengslum við kúariðu í A-, B- eða C-hluta viðaukans við þá gerð. Litið er svo á að þau lönd eða svæði sem eru skráð í 

A-hluta þess viðauka séu lönd og svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg og að þau sem eru skráð í  

B-hluta hans séu lönd og svæði þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum en í C-hluta viðaukans er 

kveðið á um að litið sé svo á að lönd eða svæði sem eru ekki skráð í A- og B-hluta séu lönd og svæði þar sem áhætta í 

tengslum við kúariðu er óskilgreind. 

4) Kanada og Írland falla sem stendur undir B-hluta viðaukans við ákvörðun 2007/453/EB sem lönd þar sem áhættu í 

tengslum við kúariðu er haldið í skefjum. 

5) Hinn 27. maí 2021 samþykkti fundur fulltrúa Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar ályktun nr. 17, Viðurkenning á 

stöðu aðila með tilliti til áhættu í tengslum við kúariðu (3), í ljósi gildistöku 29. maí 2021. Með þeirri ályktun voru 

Kanada og Írland viðurkennd þannig að áhætta í tengslum við kúariðu þar sé óveruleg í samræmi við heilbrigðisreglur 

Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr. Framkvæmdastjórnin taldi, eftir endurmat á ástandinu á vettvangi 

Sambandsins sem leiðir af ályktun Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar nr. 17, að ný staða beggja landa m.t.t. kúariðu 

samkvæmt Alþjóðadýraheilbrigðisstofnuninni ætti að endurspeglast í ákvörðun 2007/453/EB. 

6) Því ætti að breyta skránni yfir lönd eða svæði í viðaukanum við ákvörðun 2007/453/EB til að endurspegla að Kanada og 

Írland séu skráð í A-hluta þess viðauka meðal landa eða svæða þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg. 

7) Því ætti að breyta viðaukanum við ákvörðun 2007/453/EB til samræmis við það. 

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 286, 10.8.2021, bls. 17. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 96/2022 frá 

29. apríl 2022 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins nr. 61, 22.9.2022, bls. 15. 

(1) Stjtíð. ESB L 147, 31.5.2001, bls. 1. 

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB frá 29. júní 2007 um að ákvarða stöðu aðildarríkja, þriðju landa eða tiltekinna svæða 

innan þeirra með tilliti til kúariðu út frá áhættu á sjúkdómnum (Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 84). 

(3) https://www.oie.int/app/uploads/2021/05/a-r17-2021-bse.pdf 

2022/EES/85/14 
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað viðaukans við ákvörðun 2007/453/EB kemur viðaukinn við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 6. ágúst 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stella KYRIAKIDES 

framkvæmdastjóri. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Í stað viðaukans við ákvörðun 2007/453/EB kemur eftirfarandi: 

„VIÐAUKI 

SKRÁ YFIR LÖND EÐA SVÆÐI 

A. Lönd eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg 

Aðildarríki 

— Belgía 

— Búlgaría 

— Tékkland 

— Danmörk 

— Þýskaland 

— Eistland 

— Írland 

— Spánn 

— Króatía 

— Ítalía 

— Kýpur 

— Lettland 

— Litáen 

— Lúxemborg 

— Ungverjaland 

— Malta 

— Holland (Niðurland) 

— Austurríki 

— Pólland 

— Portúgal 

— Rúmenía 

— Slóvenía 

— Slóvakía 

— Finnland 

— Svíþjóð 

Svæði aðildarríkja (*) 

— Norður-Írland 

EFTA-lönd 

— Ísland 

— Liechtenstein 

— Noregur 

— Sviss 

Þriðju lönd 

— Argentína 
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— Ástralía 

— Brasilía 

— Kanada 

— Chile (Síle) 

— Kólumbía 

— Costa Rica 

— Indland 

— Ísrael 

— Japan 

— Jersey 

— Namibía 

— Nýja-Sjáland 

— Panama 

— Paragvæ 

— Perú 

— Serbía (**) 

— Singapúr  

— Bandaríkin 

— Úrúgvæ 

B. Lönd eða svæði þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum 

Aðildarríki 

— Grikkland 

— Frakkland 

Þriðju lönd 

— Mexíkó 

— Níkaragva 

— Suður-Kórea 

— Taívan 

— Bretland, að undanskildu Norður-Írlandi 

C. Lönd eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind 

— Lönd eða svæði sem ekki eru skráð í A- eða B-hluta.“ 

  

(*) Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópu-

sambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við  

2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til aðildarríkja, að því er þessa reglugerð varðar, Breska konungsríkið að því er 

varðar Norður-Írland. 

(**) Eins og um getur í 135. gr. stöðugleika- og samstarfssamningsins milli Evrópubandalaganna og aðildarríkja þeirra annars 

vegar og Lýðveldisins Serbíu hins vegar (Stjtíð. ESB L 278, 18.10.2013, bls. 16). 

 __________  
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2022/93 

frá 20. janúar 2022 

um breytingu á II., III. og IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því 

er varðar hámarksgildi leifa fyrir akrínatrín, flúvalínat, fólpet, fosetýl, ísófetamíð, pepínómósaíkveiru af 

ESB-stofni, vægt einangur Abp1, pepínómósaíkveiru af stofni CH2, vægt einangur Abp2, spínetóram og 

spírótetramat í eða á tilteknum afurðum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir 

varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (1), 

einkum 1. mgr. 5. gr. og a-lið 1. mgr. 14. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir akrínatrín, flúvalínat, fólpet, 

ísófetamíð, spínetóram og spírótetramat. Í A-hluta III. viðauka við þá reglugerð voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir 

fosetýl. Að því er varðar pepínómósaíkveiru af ESB-stofni, vægt einangur Abp1, og pepínómósaíkveiru af stofni CH2, 

vægt einangur Abp2, voru ekki fastsett sértæk hámarksgildi leifa í reglugerð (EB) nr 396/2005 né heldur voru efnin 

skráð í IV. viðauka við þá reglugerð og því gildir staðalgildi, sem er 0,01 mg/kg, sem mælt er fyrir um í b-lið 1. mgr.  

18. gr. þeirrar reglugerðar. 

2) Í tengslum við málsmeðferð sem varðaði leyfi fyrir plöntuverndarvöru sem inniheldur virka efnið akrínatrín til notkunar 

á ferskjur og paprikur var sótt um, skv. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, að fá að breyta gildandi 

hámarksgildum leifa. 

3) Að því er varðar flúvalínat var slík umsókn lögð fram varðandi tómata og vatnsmelónur. Að því er varðar fólpet var slík 

umsókn lögð fram varðandi bygg, hafra og rúg. Að því er varðar fosetýl var slík umsókn lögð fram varðandi sítrónur, 

súraldin, mandarínur og „jurtate úr blöðum og kryddjurtum“ eftir notkun kalíumfosfónata. Að því er varðar ísófetamíð 

var slík umsókn lögð fram varðandi klungurber. Að því er varðar spínetóram var slík umsókn lögð fram varðandi 

súpugull. Að því er varðar spírótetramat var slík umsókn lögð fram varðandi blaðlauka, „vorlauka og pípulauka“ og 

„hunang og aðrar býræktarafurðir“. 

4) Viðkomandi aðildarríki mátu þessar umsóknir í samræmi við 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 og matsskýrslurnar 

voru sendar framkvæmdastjórninni.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 16, 25.1.2022, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2022 frá 

29. apríl 2022 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 

við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 61, 22.9.2022, bls. 46. 

(1) Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1 

2022/EES/85/15 
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5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) lagði mat á umsóknirnar og matsskýrs-

lurnar og rannsakaði einkum áhættu fyrir neytendur og, þar sem við átti, fyrir dýr, og skilaði rökstuddum álitum um 

tillögð hámarksgildi leifa (2). Hún sendi þessi álit til umsækjenda, framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna og gerði 

þau aðgengileg almenningi. 

6) Að því er varðar spínetóram í súpugulli lagði Matvælaöryggisstofnunin mat á umsókn í því skyni að fastsetja 

hámarksgildi leifa fyrir salat og skilaði rökstuddu áliti um tillögð hámarksgildi leifa (3). Í því samhengi lagði Matvæla-

öryggisstofnunin mat á prófanir á leifum í tengslum við góðar starfsvenjur í landbúnaði varðandi salat sem leiddi af sér 

tillögu um hámarksgildi leifa sem nemur 4 mg/kg. Í samræmi við gildandi viðmiðunarreglur Sambandsins um 

framreikning hámarksgilda leifa (4) þykir rétt að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir súpugull við 4 mg/kg á grundvelli 

prófana á leifum sem gerðar voru á salati. 

7) Að því er varðar allar aðrar umsóknir komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að allar kröfur um gögn 

hefðu verið uppfylltar og að breytingarnar, sem umsækjendurnir óskuðu eftir að yrðu gerðar á hámarksgildunum, væru 

viðunandi að því er varðar öryggi neytenda á grundvelli mats fyrir 27 sérstaka evrópska neytendahópa á váhrifum sem 

neytendur verða fyrir. Matvælaöryggisstofnunin tók tillit til nýjustu upplýsinga um eiturefnafræðilega eiginleika 

efnanna. Hvorki þótti sýnt að ævilöng váhrif af völdum þessara efna vegna neyslu á öllum matvælum, sem geta 

innihaldið þau, né skammtímaváhrif vegna mikillar neyslu á viðkomandi afurðum sköpuðu hættu á að farið yrði yfir 

ásættanlega daglega inntöku eða viðmiðunarskammt bráðrar eitrunar. 

8) Í tengslum við samþykki fyrir áhættulitlu virku efnunum pepínómósaíkveiru af ESB-stofni, vægt einangur Abp1, og 

pepínómósaíkveiru af stofni CH2, vægt einangur Abp2, var umsóknum um hámarksgildi leifa til stuðnings dæmigerðri 

notkun á tómata í samræmi við góðar starfsvenjur í landbúnaði í Sambandinu bætt við í samantekt úr málsskjölum í 

samræmi við g-lið 1. mgr. 8. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 (5). Hlutaðeigandi 

aðildarríki mat umsóknirnar í samræmi við 2. mgr. 11. gr. þeirrar reglugerðar. Matvælaöryggisstofnunin lagði mat á 

umsóknirnar og skilaði niðurstöðum um ritrýni á áhættumati á varnarefnum fyrir þessi virku efni (6). Í því samhengi 

taldi Matvælaöryggisstofnunin ekki nauðsynlegt að fastsetja viðmiðunargildi fyrir þessi efni og mælti með því að færa 

pepínómósaíkveiru af ESB-stofni, vægt einangur Abp1, og pepínómósaíkveiru af stofni CH2, vægt einangur Abp2, á 

skrá í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005. 

9) Á grundvelli rökstuddra álita og niðurstaðna Matvælaöryggisstofnunarinnar og að teknu tilliti til þeirra þátta sem skipta 

máli í þessu tilliti uppfylla viðeigandi breytingar á hámarksgildum leifa kröfurnar í 2. mgr. 14 gr. reglugerðar (EB)  

nr. 396/2005. 

10) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis við það. 

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

  

(2) Vísindaskýrslur Matvælaöryggisstofnunar Evrópu eru aðgengilegar á Netinu á: http://www.efsa.europa.eu: 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acrinathrin in peaches and sweet peppers.“ Tíðindi 

Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2021 19(7), 6681. 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tau-fluvalinate in tomatoes and watermelons.“ Tíðindi 

Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2021 19(6), 6646. 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for folpet in barley, oat, rye and wheat.“ Tíðindi 

Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2021 19(5), 6578. 

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for potassium phosphonates in lemons, limes and mandarins and in herbal 

infusions from leaves and herbs.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2021 19(6), 6673. 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for isofetamid in raspberries, blackberries and dewberries.“ 

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2021 19(6), 6677. 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in leeks, spring onions and honey.“ 

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2021 19(3), 6517. 

(3) „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for spinetoram according to Article 12 of Regulation (EC) No 

396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2020 18(1), 5997. 

(4) Technical guidelines on data requirements for setting maximum residue levels, comparability of residue trials and extrapolation of residue 

data on products from plant and animal origin (SANTE/2019/12752). 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um 

niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1). 

(6) „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substances Pepino Mosaic Virus, EU strain, mild isolate Abp1 

and Pepino Mosaic Virus, CH2 strain, mild isolate Abp2“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2021 19(1), 6388. 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum II., III. og IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 20. janúar 2022. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum II., III. og IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað dálkanna fyrir akrínatrín, flúvalínat, fólpet, ísófetamíð, spínetóram og spírótetramat í II. viðauka kemur eftirfarandi: 

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg) 

Kenninúmer Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a) 
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1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

0100000 NÝ eða FRYST ALDIN, TRJÁHNETUR       

0110000 Sítrusávextir 0,02 (*) 0,4 0,03 (*) 0,01 (*)  0,5 

0110010 Greipaldin     0,02 (*)  

0110020 Appelsínur     0,07  

0110030 Sítrónur     0,02 (*)  

0110040 Súraldin     0,02 (*)  

0110050 Mandarínur     0,15  

0110990 Annað (2)     0,02 (*)  

0120000 Trjáhnetur 0,02 (*) 0,01 (*) 0,07 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,5 

0120010 Möndlur     (+)  

0120020 Parahnetur     (+)  

0120030 Kasúhnetur     (+)  

0120040 Kastaníuhnetur     (+)  

0120050 Kókoshnetur     (+)  

0120060 Heslihnetur     (+)  

0120070 Goðahnetur     (+)  
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1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

0120080 Pekanhnetur     (+)  

0120090 Furuhnetukjarnar     (+)  

0120100 Pistasíuhnetur     (+)  

0120110 Valhnetur     (+)  

0120990 Annað (2)       

0130000 Kjarnaávextir 0,02 (*) 0,3  0,6 0,15 0,7 

0130010 Epli   0,3  (+)  

0130020 Perur   0,3  (+)  

0130030 Kveði   0,03 (*)  (+)  

0130040 Trjámispilsaldin   0,03 (*)  (+)  

0130050 Dúnepli/japansplómur   0,03 (*)  (+)  

0130990 Annað (2)   0,03 (*)    

0140000 Steinaldin   0,03 (*)   3 

0140010 Apríkósur 0,02 (*) 0,3  3 0,2 (+)  

0140020 Kirsuber (sæt) 0,02 (*) 0,4  4 2  

0140030 Ferskjur 0,08 0,3  3 0,3  

0140040 Plómur 0,02 (*) 0,01 (*)  0,8 0,02 (*)  

0140990 Annað (2) 0,02 (*) 0,01 (*)  0,01 (*) 0,02 (*)  

0150000 Ber og smá aldin       

0151000 a) Þrúgur  1  4 0,4 2 

0151010 Vínber til neyslu 0,05 (*)  6  (+)  

0151020 Vínþrúgur 0,1  20  (+)  

0152000 b) Jarðarber 0,02 (*) 0,3 5 (+) 4 0,2 0,3 

0153000 c) Klungurber 0,02 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 7 1 0,02 (*) 

0153010 Brómber     (+)  

0153020 Daggarber     (+)  

0153030 Hindber (rauð og gul)       

0153990 Annað (2)       
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1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

0154000 d) Önnur smá aldin og ber 0,02 (*) 0,01 (*) 0,03 (*)   1,5 

0154010 Aðalbláber    0,01 (*) 0,4  

0154020 Trönuber    4 0,4 (+)  

0154030 Rifsber (rauð og hvít) og sólber    0,01 (*) 0,5  

0154040 Stikilsber (græn, rauð og gul)    0,01 (*) 0,4 (+)  

0154050 Rósaldin    0,01 (*) 0,4 (+)  

0154060 Mórber (svört og hvít)    0,01 (*) 0,4 (+)  

0154070 Eplaþyrniber/Miðjarðarhafstrjámispilsaldin    0,6 0,4 (+)  

0154080 Ylliber    0,01 (*) 0,4 (+)  

0154990 Annað (2)    0,01 (*) 0,4  

0160000 Ýmis aldin með 0,02 (*) 0,01 (*)     

0161000 a) Ætu hýði       

0161010 Döðlur   0,03 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 

0161020 Fíkjur   0,03 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 

0161030 Ólífur til átu   0,15 (*) (+) 0,01 (*) 0,07 (+) 1,5 

0161040 Gullappelsínur   0,03 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 

0161050 Stjörnualdin   0,03 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 

0161060 Gallaldin   0,03 (*) 0,6 0,02 (*) 0,4 

0161070 Jövuplómur   0,03 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 

0161990 Annað (2)   0,03 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 

0162000 b) Óætu hýði, lítil   0,03 (*) 0,01 (*)   

0162010 Kíví (græn, rauð, gul)     0,02 (*) 3 

0162020 Litkaber     0015 15 

0162030 Píslaraldin     0,4 0,02 (*) 

0162040 Kaktusfíkjur     0,02 (*) 0,02 (*) 

0162050 Stjörnuepli     0,02 (*) 0,02 (*) 

0162060 Persimónur/Virginíu-kakí     0,02 (*) 0,02 (*) 

0162990 Annað (2)     0,02 (*) 0,02 (*) 
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1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

0163000 c) Óætu hýði, stór   0,03 (*) 0,01 (*) 0,02 (*)  

0163010 Lárperur      0,4 

0163020 Bananar      0,4 

0163030 Mangó      0,3 

0163040 Papæjualdin      0,4 

0163050 Granatepli      0,4 

0163060 Morgunberkjur      0,02 (*) 

0163070 Gvövur      2 

0163080 Ananas      0,15 

0163090 Brauðaldin      0,02 (*) 

0163100 Dáraaldin      0,02 (*) 

0163110 Nónberkjur      0,02 (*) 

0163990 Annað (2)      0,02 (*) 

0200000 NÝTT eða FRYST GRÆNMETI       

0210000 Rótar- og hnýðisgrænmeti 0,02 (*) 0,01 (*)  0,01 (*) 0,02 (*)  

0211000 a) Kartöflur   0,06 (*) (+)   0,8 

0212000 b) Hitabeltisrótar- og hnýðisgrænmeti   0,03 (*)   0,02 (*) 

0212010 Kassavarætur       

0212020 Sætar kartöflur       

0212030 Mjölrótarhnýði       

0212040 Örvarrætur       

0212990 Annað (2)       

0213000 c) Annað rótar- og hnýðisgrænmeti, að sykurrófum undanskildum      0,07 

0213010 Rauðrófur   0,03 (*)    

0213020 Gulrætur   0,03 (*)    

0213030 Hnúðsillur/hnúðsellerí   0,03 (*)    

0213040 Piparrót   0,03 (*)    
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1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

0213050 Ætihnúðar   0,03 (*)    

0213060 Nípur   0,03 (*)    

0213070 Steinseljurætur   0,03 (*)    

0213080 Hreðkur   0,04 (*) (+)    

0213090 Hafursrætur   0,04 (*) (+)    

0213100 Gulrófur   0,03 (*)    

0213110 Næpur   0,03 (*)    

0213990 Annað (2)   0,03 (*)    

0220000 Laukar 0,02 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*)   

0220010 Hvítlaukur     0,02 (*) 0,3 

0220020 Laukar     0,02 (*) 0,4 

0220030 Skalottlaukar     0,02 (*) 0,3 

0220040 Vorlaukar og pípulaukar     0,8 0,9 

0220990 Annað (2)     0,02 (*) 0,02 (*) 

0230000 Aldingrænmeti       

0231000 a) Náttskuggaætt og stokkrósaætt      1 

0231010 Tómatar 0,02 (*) 0,15 5 (+) 1,5 0,06  

0231020 Paprikur 0,08 0,01 (*) 0,03 (*) 3 0,4  

0231030 Eggaldin 0,02 (*) 0,15 0,03 (*) 1,5 0,05  

0231040 Okrur 0,02 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 3 0,02 (*)  

0231990 Annað (2) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 3 0,02 (*)  

0232000 b) Aldin plantna af graskersætt með ætu hýði 0,02 (*) 0,02 0,03 (*) 1 0,06 0,2 

0232010 Gúrkur  (+)     

0232020 Smágúrkur       

0232030 Dvergbítar       

0232990 Annað (2)       
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1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

0233000 c) Aldin plantna af graskersætt með óætu hýði 0,02 (*)   0,01 (*) 0,03 0,2 

0233010 Melónur  0,09 0,4 (+)    

0233020 Risagrasker  0,01 (*) 0,03 (*)    

0233030 Vatnsmelónur  0,09 0,03 (*)    

0233990 Annað (2)  0,01 (*) 0,03 (*)    

0234000 d) Sykurmaís 0,02 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 1,5 

0239000 e) Annað aldingrænmeti 0,02 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 

0240000 Kál (að undanskildum rótum og nýblöðum af plöntum af ættkvíslinni 

Brassica) 

0,02 (*)  0,03 (*) 0,01 (*) 0,02 (*)  

0241000 a) Blómstrandi kál  0,3    1 

0241010 Spergilkál       

0241020 Blómkál       

0241990 Annað (2)       

0242000 b) Kálhöfuð       

0242010 Rósakál  0,15    0,3 (+) 

0242020 Höfuðkál  0,3    2 

0242990 Annað (2)  0,01 (*)    0,02 (*) 

0243000 c) Blaðkál  0,01 (*)    7 

0243010 Kínakál       

0243020 Grænkál       

0243990 Annað (2)       

0244000 d) Hnúðkál  0,08    1,5 (+) 

0250000 Blaðgrænmeti, kryddjurtir og æt blóm       

0251000 a) Salat og salatplöntur  0,7 0,03 (*)   7 

0251010 Vorsalat/strábrúða 0,06 (+)   0,01 (*) 4  

0251020 Salat 0,1   20 1,5  

0251030 Breiðblaða salatfíflar 0,06 (+)   0,01 (*) 0,02 (*)  

0251040 Karsi og aðrar spírur og sprotar 0,06 (+)   0,01 (*) 4  
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1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

0251050 Vetrarkarsi 0,02 (*)   0,01 (*) 4  

0251060 Klettasalat 0,06 (+)   0,01 (*) 4  

0251070 Sinnepskál 0,06 (+)   0,01 (*) 4  

0251080 Nýblöð af plöntum (þ.m.t. tegundum af ættkvíslinni Brassica) 0,02 (*)   0,01 (*) 4  

0251990 Annað (2) 0,02 (*)   0,01 (*) 0,02 (*)  

0252000 b) Spínat og áþekk blöð 0,02 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 20  7 

0252010 Spínat     0,9  

0252020 Súpugull     4  

0252030 Blaðbeðjur     1,5  

0252990 Annað (2)     0,02 (*)  

0253000 c) Vínviðarlauf og áþekkar tegundir 0,02 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 

0254000 d) Brunnperla 0,02 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 7 

0255000 e) Jólasalat/salatfíflar 0,02 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,03 

0256000 f) Kryddjurtir og æt blóm 0,02 (*) 0,02 (*) 0,06 (*) 20 4 4 

0256010 Kerfill       

0256020 Graslaukur       

0256030 Blöð af selleríi       

0256040 Steinselja       

0256050 Salvía       

0256060 Rósmarín       

0256070 Garðablóðberg       

0256080 Basilíka og æt blóm       

0256090 Lárviðarlauf       

0256100 Fáfnisgras       

0256990 Annað (2)       
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1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

0260000 Belgávextir 0,02 (*)  0,03 (*)    

0260010 Baunir (með fræbelg)  0,6  0,6 0,05 2 

0260020 Baunir (án fræbelgs)  0,05  0,01 (*) 0,02 (*) 1,5 

0260030 Ertur (með fræbelg)  0,6  0,6 0,02 (*) 2 

0260040 Ertur (án fræbelgs)  0,05  0,01 (*) 0,02 (*) 1,5 

0260050 Linsubaunir  0,01 (*)  0,01 (*) 0,02 (*) 1,5 

0260990 Annað (2)  0,01 (*)  0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 

0270000 Stöngulgrænmeti 0,02 (*)  0,03 (*) 0,01 (*)   

0270010 Sperglar  0,01 (*)   0,02 (*) 0,02 (*) 

0270020 Salatþistlar  0,01 (*)   0,02 (*) 0,02 (*) 

0270030 Sellerí  0,01 (*)   0,02 (*) 4 

0270040 Hnúðfenníkur  0,01 (*)   0,02 (*) 4 

0270050 Ætiþistlar  0,8   0,02 (*) 1 

0270060 Blaðlaukar  0,01 (*)   0,05 0,9 

0270070 Rabarbarar  0,01 (*)   0,02 (*) 4 

0270080 Bambussprotar  0,01 (*)   0,02 (*) 0,02 (*) 

0270090 Pálmakjarnar  0,01 (*)   0,02 (*) 0,02 (*) 

0270990 Annað (2)  0,01 (*)   0,02 (*) 0,02 (*) 

0280000 Sveppir, mosar og fléttur 0,02 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 

0280010 Ræktaðir sveppir       

0280020 Villtir sveppir       

0280990 Mosar og fléttur       

0290000 Þörungar og dreifkjörnungslífverur 0,02 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 

0300000 BELGÁVEXTIR 0,01 (*) 0,01 (*) 0,07 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 2 

0300010 Baunir       

0300020 Linsubaunir       
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1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

0300030 Ertur       

0300040 Lúpínur/lúpínubaunir       

0300990 Annað (2)       

0400000 OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN 0,02 (*)      

0401000 Olíufræ   0,07 (*)  0,02 (*)  

0401010 Hörfræ  0,02  0,01 (*)  0,02 (*) 

0401020 Jarðhnetur  0,01 (*)  0,01 (*)  0,02 (*) 

0401030 Valmúafræ  0,01 (*)  0,01 (*)  0,02 (*) 

0401040 Sesamfræ  0,01 (*)  0,01 (*)  0,02 (*) 

0401050 Sólblómafræ  0,01 (*)  0,01 (*)  0,02 (*) 

0401060 Repjufræ  0,02  0015  0,02 (*) 

0401070 Sojabaunir  0,01 (*)  0,01 (*) (+) 4 

0401080 Mustarðsfræ  0,02  0,01 (*)  0,02 (*) 

0401090 Baðmullarfræ  0,09  0,01 (*) (+) 0,4 

0401100 Risagraskersfræ  0,02  0,01 (*)  0,02 (*) 

0401110 Litunarþistilsfræ  0,02  0,01 (*)  0,02 (*) 

0401120 Hjólkrónufræ  0,02  0,01 (*)  0,02 (*) 

0401130 Akurdoðrufræ  0,02  0,01 (*)  0,02 (*) 

0401140 Hampfræ  0,02  0,01 (*)  0,02 (*) 

0401150 Kristpálmafræ  0,01 (*)  0,01 (*)  0,02 (*) 

0401990 Annað (2)  0,01 (*)  0,01 (*)  0,02 (*) 

0402000 Olíurík aldin  0,01 (*)  0,01 (*)   

0402010 Ólífur til olíuframleiðslu   0,15 (*) (+)  0,06 (+) 1,5 

0402020 Olíupálmakjarnar   0,07 (*)  0,02 (*) 0,02 (*) 

0402030 Olíupálmaaldin   0,07 (*)  0,02 (*) 0,02 (*) 

0402040 Dúnviðaraldin   0,07 (*)  0,02 (*) 0,02 (*) 

0402990 Annað (2)   0,07 (*)  0,02 (*) 0,02 (*) 
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1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

0500000 KORNVÖRUR 0,01 (*)   0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 

0500010 Bygg  0,4 2    

0500020 Bókhveiti og aðrar sýndarkorntegundir  0,01 (*) 0,07 (*)    

0500030 Maís  0,01 (*) 0,07 (*)  (+)  

0500040 Hirsi  0,01 (*) 0,07 (*)    

0500050 Hafrar  0,4 2    

0500060 Hrísgrjón  0,01 (*) 0,07 (*)  (+)  

0500070 Rúgur  0,05 0,3    

0500080 Dúrra  0,01 (*) 0,07 (*)    

0500090 Hveiti  0,05 0,4 (+)    

0500990 Annað (2)  0,01 (*) 0,07 (*)    

0600000 TE, KAFFI, JURTATE, KAKÓ OG JÓHANNESARBRAUÐ 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,1 (*)  

0610000 Te      0,1 (*) 

0620000 Kaffibaunir      0,1 (*) 

0630000 Jurtate úr       

0631000 a) Blómum      0,1 (*) 

0631010 Gæsajurt       

0631020 Læknakólfur       

0631030 Rósir       

0631040 Jasmína       

0631050 Lindiblóm       

0631990 Annað (2)       

0632000 b) Blöðum og kryddjurtum      50 

0632010 Jarðarber       

0632020 Rauðrunnalauf       

0632030 Indíánaþyrnislauf       

0632990 Annað (2)       
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1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

0633000 c) Rótum      0,1 (*) 

0633010 Garðabrúða       

0633020 Ginseng       

0633990 Annað (2)       

0639000 d) Öðrum plöntuhlutum      0,1 (*) 

0640000 Kakóbaunir      0,1 (*) 

0650000 Jóhannesarbrauð      0,1 (*) 

0700000 HUMLAR 0,05 (*) 0,05 (*) 400 (+) 0,05 (*) 0,1 (*) 15 

0800000 KRYDD       

0810000 Krydd úr fræjum 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 

0810010 Anís/anísfræ       

0810020 Ilmfrú       

0810030 Sellerí       

0810040 Kóríander       

0810050 Kúmín       

0810060 Dill       

0810070 Fenníkur       

0810080 Grikkjasmári       

0810090 Múskat       

0810990 Annað (2)       

0820000 Aldinkrydd 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 

0820010 Allrahanda       

0820020 Kínapipar       

0820030 Kúmen       

0820040 Kardimommur       

0820050 Einiber       

0820060 Pipar (svartur, grænn og hvítur)       
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1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

0820070 Vanilla       

0820080 Tamarind       

0820990 Annað (2)       

0830000 Barkarkrydd 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 

0830010 Kanill       

0830990 Annað (2)       

0840000 Krydd úr rótum og jarðstönglum       

0840010 Lakkrís 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 

0840020 Engifer (10)       

0840030 Túrmerik/gullinrót 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 

0840040 Piparrót (11)       

0840990 Annað (2) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 

0850000 Blómhnappakrydd 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 

0850010 Negull       

0850020 Kapers       

0850990 Annað (2)       

0860000 Frævukrydd 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 

0860010 Saffran       

0860990 Annað (2)       

0870000 Frækápukrydd 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 

0870010 Múskatblóm       

0870990 Annað (2)       

0900000 SYKURPLÖNTUR 0,02 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,02 (*)  

0900010 Sykurrófurætur      0,02 (*) 

0900020 Sykurreyr      0,02 (*) 

0900030 Kaffifífilsrætur      0,07 

0900990 Annað (2)      0,02 (*) 
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1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

1000000 AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR   0,05 (*)    

1010000 Vörur úr 0,01 (*)   0,01 (*) 0,02 (*)  

1011000 a) Svínum       

1011010 Vöðvi  0015    0,05 

1011020 Fita  0,05    0,02 (*) 

1011030 Lifur  0,01 (*)    0,7 

1011040 Nýru  0,01 (*)    0,7 

1011050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)  0,05    0,7 

1011990 Annað (2)  0,01 (*)    0,02 (*) 

1012000 b) Nautgripum       

1012010 Vöðvi  0,05    0,05 

1012020 Fita  0,3   (+) 0,02 (*) 

1012030 Lifur  0,01 (*)   (+) 0,7 

1012040 Nýru  0015   (+) 0,7 

1012050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)  0,3    0,7 

1012990 Annað (2)  0,01 (*)    0,02 (*) 

1013000 c) Sauðfé       

1013010 Vöðvi  0,05    0,05 

1013020 Fita  0,3    0,02 (*) 

1013030 Lifur  0,01 (*)    0,7 

1013040 Nýru  0015    0,7 

1013050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)  0,3    0,7 

1013990 Annað (2)  0,01 (*)    0,02 (*) 

1014000 d) Geitum       

1014010 Vöðvi  0,05    0,05 

1014020 Fita  0,3    0,02 (*) 
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1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

1014030 Lifur  0,01 (*)    0,7 

1014040 Nýru  0015    0,7 

1014050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)  0,3    0,7 

1014990 Annað (2)  0,01 (*)    0,02 (*) 

1015000 e) Hestum       

1015010 Vöðvi  0,05    0,05 

1015020 Fita  0,3   (+) 0,02 (*) 

1015030 Lifur  0,01 (*)   (+) 0,7 

1015040 Nýru  0015   (+) 0,7 

1015050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)  0,3    0,7 

1015990 Annað (2)  0,01 (*)    0,02 (*) 

1016000 f) Alifuglum      0,02 (*) 

1016010 Vöðvi  0,01 (*) (+)    

1016020 Fita  0,03 (+) (+)  (+)  

1016030 Lifur  0,01 (*) (+)  (+)  

1016040 Nýru  0,01 (*)     

1016050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)  0,03 (+)     

1016990 Annað (2)  0,01 (*)     

1017000 g) Öðrum öldum landdýrum       

1017010 Vöðvi  0,05    0,05 

1017020 Fita  0,3    0,02 (*) 

1017030 Lifur  0,01 (*)    0,7 

1017040 Nýru  0015    0,7 

1017050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)  0,3    0,7 

1017990 Annað (2)  0,01 (*)    0,02 (*) 
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1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

1020000 Mjólk 0,01 (*)   0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

1020010 Nautgripir  0,03     

1020020 Sauðfé  0,02     

1020030 Geitur  0,02     

1020040 Hestar  0,03     

1020990 Annað (2)  0,02     

1030000 Fuglsegg 0,01 (*) 0,01 (*) (+) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

1030010 Hænsni   (+)  (+)  

1030020 Endur   (+)  (+)  

1030030 Gæsir   (+)  (+)  

1030040 Kornhænur   (+)  (+)  

1030990 Annað (2)   (+)    

1040000 Hunang og aðrar býræktarafurðir (7) 0,05 (*) 0,05 (*)  0,05 (*) 0,05 (*) 0,5 

1050000 Froskdýr og skriðdýr 0,01 (*) 0,01 (*)  0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 

1060000 Landhryggleysingjar 0,01 (*) 0,01 (*)  0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 

1070000 Villt landhryggdýr 0,01 (*) 0,01 (*)  0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 

1100000 AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU - FISKUR, FISKAFURÐIR OG ÖLL ÖNNUR 

MATVÆLI ÚR SJÓ OG FERSKVATNI (8) 
      

1200000 AFURÐIR EÐA HLUTAR AFURÐA, EINGÖNGU NOTAÐIR Í FÓÐURFRAM-

LEIÐSLU (8) 
      

1300000 UNNIN MATVÆLI (9)       

(*) Neðri greiningarmörk 

(a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka. 

Akrínatrín (F) 

(F) Fituleysanlegt 

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum og efnaskipti. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í 

fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 1. júlí 2019 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0251010 Vorsalat/strábrúða 

0251030 Breiðblaða salatfíflar 
  



   

 

1
6

.1
2

.2
0
2

2
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

N
r. 8

5
/1

1
5
 

 

0251040 Karsi og aðrar spírur og sprotar 

0251060 Klettasalat 

0251070 Sinnepskál 

Flúvalínat (summa hverfna) sem stafar af notkun táflúvalínats (F) 

(F) Fituleysanlegt 

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um efnaskipti búfjár og fóðrunarrannsóknir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um 

getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 16. júní 2022 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

1016020 Fita 

1016050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu 

setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 16. júní 2022 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0232010 Gúrkur 

Fólpet (summa fólpets og þalimíðs, gefin upp sem fólpet) (R) 

(R) Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum: kóði 1000000 að undanskildu 1040000: Þalimíð, gefið upp sem fólpet 

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir og stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga 

sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 6. febrúar 2018 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0161030 Ólífur til átu 

0402010 Ólífur til olíuframleiðslu 

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu 

setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 6. febrúar 2018 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0213080 Hreðkur 

0213090 Hafursrætur 

0700000 HUMLAR 

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum og greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um 

getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 6. febrúar 2018 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0211000 a) Kartöflur 

0231010 Tómatar 

0233010 Melónur 

0500090 Hveiti 

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu 

setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 6. febrúar 2018 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0152000 b) jarðarber 
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Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um eiginleika og umfang leifa. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu 

setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 6. febrúar 2018 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

1016010 Vöðvi 

1016020 Fita 

1016030 Lifur 

1030000 Fuglsegg 

1030010 Hænsni 

1030020 Endur 

1030030 Gæsir 

1030040 Kornhænur 

1030990 Annað (2) 

Spínetóram (summa spínetórams-J og spínetórams-L) (F) (A) 

(F) Fituleysanlegt 

(A) Tilvísunarrannsóknarstofur Evrópusambandsins greindu frá því að viðmiðunarstaðallinn fyrir spínetóram-J og spínetóram-L sé ekki tiltækur á markaði. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur 

framkvæmdastjórnin tillit til tiltækileika viðmiðunarstaðla á markaði, sem um getur í fyrstu setningunni, eigi síðar en 7. júlí 2022 eða, ef sá viðmiðunarstaðall er ekki tiltækur á markaði fyrir þann dag, til skorts á 

þeim. 

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu 

setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 7. júlí 2023 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0120010 Möndlur 

0120020 Parahnetur 

0120030 Kasúhnetur 

0120040 Kastaníuhnetur 

0120050 Kókoshnetur 

0120060 Heslihnetur 

0120070 Goðahnetur 

0120080 Pekanhnetur 

0120090 Furuhnetur 

0120100 Pistasíuhnetur 

0120110 Valhnetur 

0161030 Ólífur til átu 

0401070 Sojabaunir 

0401090 Baðmullarfræ 

0402010 Ólífur til olíuframleiðslu 

0500030 Maís 

0500060 Hrísgrjón 

1012020 Fita 

1012030 Lifur 

1012040 Nýru 

1015020 Fita 

1015030 Lifur 

1015040 Nýru 

1016020 Fita 

1016030 Lifur 

1030010 Hænsni 
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1030020 Endur 

1030030 Gæsir 

1030040 Kornhænur 

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu 

setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 7. júlí 2023 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0130010 Epli 

0130020 Perur 

0130030 Kveði 

0130040 Trjámispilsaldin 

0130050 Dúnepli/japansplómur 

0140010 Apríkósur 

0151010 Vínber til neyslu 

0151020 Vínþrúgur 

0153010 Brómber 

0153020 Daggarber 

0154020 Trönuber 

0154040 Stikilsber (græn, rauð og gul) 

0154050 Rósaldin 

0154060 Mórber (svört og hvít) 

0154070 Eplaþyrniber/Miðjarðarhafstrjámispilsaldin 

0154080 Ylliber 

Spírótetramat og spírótetramat-enól (summa þeirra), gefin upp sem spírótetramat (R) 

(R) Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum: Spírótetramat – kóði 1000000 að undanskildum 1040000: spírótetramatenól, gefið upp sem spírótetramat 

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu 

setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 20. apríl 2023 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0242010 Rósakál 

0244000 d) hnúðkál“ 
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2) Í stað dálksins fyrir fosetýl í A-hluta III. viðauka kemur eftirfarandi: 

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg) 

Kenninúmer Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a) 
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1) 2) 3) 

0100000 NÝ eða FRYST ALDIN, TRJÁHNETUR  

0110000 Sítrusávextir  

0110010 Greipaldin 75 

0110020 Appelsínur 75 

0110030 Sítrónur 150 

0110040 Súraldin 150 

0110050 Mandarínur 150 

0110990 Annað (2) 75 

0120000 Trjáhnetur  

0120010 Möndlur 1500 

0120020 Parahnetur 500 

0120030 Kasúhnetur 500 

0120040 Kastaníuhnetur 1500 

0120050 Kókoshnetur 500 

0120060 Heslihnetur 1500 

0120070 Goðahnetur 500 

0120080 Pekanhnetur 500 

0120090 Furuhnetukjarnar 500 

0120100 Pistasíuhnetur 1500 

0120110 Valhnetur 1500 

0120990 Annað (2) 500 

0130000 Kjarnaávextir 150 

0130010 Epli  

0130020 Perur  

0130030 Kveði  

0130040 Trjámispilsaldin  

0130050 Dúnepli/japansplómur  

0130990 Annað (2)  
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1) 2) 3) 

0140000 Steinaldin  

0140010 Apríkósur 2 (*) 

0140020 Kirsuber (sæt) 2 (*) 

0140030 Ferskjur 50 

0140040 Plómur 2 (*) 

0140990 Annað (2) 2 (*) 

0150000 Ber og smá aldin  

0151000 a) Þrúgur  

0151010 Vínber til neyslu 100 

0151020 Vínþrúgur 200 

0152000 b) Jarðarber 100 

0153000 c) Klungurber  

0153010 Brómber 300 

0153020 Daggarber 2 (*) 

0153030 Hindber (rauð og gul) 300 

0153990 Annað (2) 2 (*) 

0154000 d) Önnur smá aldin og ber  

0154010 Aðalbláber 200 

0154020 Trönuber 2 (*) 

0154030 Rifsber (rauð og hvít) og sólber 200 

0154040 Stikilsber (græn, rauð og gul) 200 

0154050 Rósaldin 2 (*) 

0154060 Mórber (svört og hvít) 2 (*) 

0154070 Eplaþyrniber/Miðjarðarhafstrjámispilsaldin 50 

0154080 Ylliber 80 

0154990 Annað (2) 2 (*) 

0160000 Ýmis aldin með  

0161000 a) Ætu hýði  

0161010 Döðlur 2 (*) 

0161020 Fíkjur 2 (*) 

0161030 Ólífur til átu 100 

0161040 Gullappelsínur 2 (*) 

0161050 Stjörnualdin 2 (*) 

0161060 Gallaldin 50 

0161070 Jövuplómur 2 (*) 

0161990 Annað (2) 2 (*) 
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1) 2) 3) 

0162000 b) Óætu hýði, lítil  

0162010 Kíví (græn, rauð, gul) 150 

0162020 Litkaber 2 (*) 

0162030 Píslaraldin 2 (*) 

0162040 Kaktusfíkjur 2 (*) 

0162050 Stjörnuepli 2 (*) 

0162060 Persimónur/Virginíu-kakí 2 (*) 

0162990 Annað (2) 2 (*) 

0163000 c) Óætu hýði, stór  

0163010 Lárperur 70 

0163020 Bananar 2 (*) 

0163030 Mangó 2 (*) 

0163040 Papæjualdin 2 (*) 

0163050 Granatepli 90 

0163060 Morgunberkjur 2 (*) 

0163070 Gvövur 2 (*) 

0163080 Ananas 50 

0163090 Brauðaldin 2 (*) 

0163100 Dáraaldin 2 (*) 

0163110 Nónberkjur 2 (*) 

0163990 Annað (2) 2 (*) 

0200000 NÝTT eða FRYST GRÆNMETI  

0210000 Rótar- og hnýðisgrænmeti  

0211000 a) Kartöflur 200 

0212000 b) Hitabeltisrótar- og hnýðisgrænmeti 2 (*) 

0212010 Kassavarætur  

0212020 Sætar kartöflur  

0212030 Mjölrótarhnýði  

0212040 Örvarrætur  

0212990 Annað (2)  

0213000 c) Annað rótar- og hnýðisgrænmeti, að sykurrófum undanskildum  

0213010 Rauðrófur 2 (*) 

0213020 Gulrætur 2 (*) 

0213030 Hnúðsillur/hnúðsellerí 8 

0213040 Piparrót 200 

0213050 Ætihnúðar 2 (*) 

0213060 Nípur 2 (*) 
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0213070 Steinseljurætur 2 (*) 

0213080 Hreðkur 25 

0213090 Hafursrætur 2 (*) 

0213100 Gulrófur 2 (*) 

0213110 Næpur 2 (*) 

0213990 Annað (2) 2 (*) 

0220000 Laukar  

0220010 Hvítlaukur 30 

0220020 Laukar 50 

0220030 Skalottlaukar 30 

0220040 Vorlaukar og pípulaukar 30 

0220990 Annað (2) 2 (*) 

0230000 Aldingrænmeti  

0231000 a) Náttskuggaætt og stokkrósaætt  

0231010 Tómatar 100 

0231020 Paprikur 130 

0231030 Eggaldin 100 

0231040 Okrur 2 (*) 

0231990 Annað (2) 2 (*) 

0232000 b) Aldin plantna af graskersætt með ætu hýði  

0232010 Gúrkur 80 

0232020 Smágúrkur 75 

0232030 Dvergbítar 100 

0232990 Annað (2) 75 

0233000 c) Aldin plantna af graskersætt með óætu hýði 75 

0233010 Melónur  

0233020 Risagrasker  

0233030 Vatnsmelónur  

0233990 Annað (2)  

0234000 d) Sykurmaís 5 

0239000 e) Annað aldingrænmeti 5 

0240000 Kál (að undanskildum rótum og nýblöðum af plöntum af ættkvíslinni 

Brassica) 

 

0241000 a) Blómstrandi kál 70 

0241010 Spergilkál  

0241020 Blómkál  

0241990 Annað (2)  



Nr. 85/122 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.12.2022 

 

1) 2) 3) 

0242000 b) Kálhöfuð 10 

0242010 Rósakál  

0242020 Höfuðkál  

0242990 Annað (2)  

0243000 c) Blaðkál 30 

0243010 Kínakál  

0243020 Grænkál  

0243990 Annað (2)  

0244000 d) Hnúðkál 10 

0250000 Blaðgrænmeti, kryddjurtir og æt blóm  

0251000 a) Salat og salatplöntur  

0251010 Vorsalat/strábrúða 75 

0251020 Salat 300 

0251030 Breiðblaða salatfíflar 75 

0251040 Karsi og aðrar spírur og sprotar 75 

0251050 Vetrarkarsi 75 

0251060 Klettasalat 75 

0251070 Sinnepskál 75 

0251080 Nýblöð af plöntum (þ.m.t. tegundum af ættkvíslinni Brassica) 75 

0251990 Annað (2) 75 

0252000 b) Spínat og áþekk blöð  

0252010 Spínat 300 

0252020 Súpugull 2 (*) 

0252030 Blaðbeðjur 15 

0252990 Annað (2) 2 (*) 

0253000 c) Vínviðarlauf og áþekkar tegundir 2 (*) 

0254000 d) Brunnperla 2 (*) 

0255000 e) Jólasalat/salatfíflar 75 

0256000 f) Kryddjurtir og æt blóm 400 

0256010 Kerfill  

0256020 Graslaukur  

0256030 Blöð af selleríi  

0256040 Steinselja  

0256050 Salvía  

0256060 Rósmarín  

0256070 Garðablóðberg  

0256080 Basilíka og æt blóm  
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0256090 Lárviðarlauf  

0256100 Fáfnisgras  

0256990 Annað (2)  

0260000 Belgávextir 2 (*) 

0260010 Baunir (með fræbelg)  

0260020 Baunir (án fræbelgs)  

0260030 Ertur (með fræbelg)  

0260040 Ertur (án fræbelgs)  

0260050 Linsubaunir  

0260990 Annað (2)  

0270000 Stöngulgrænmeti  

0270010 Sperglar 2 (*) 

0270020 Salatþistlar 2 (*) 

0270030 Sellerí 2 (*) 

0270040 Hnúðfenníkur 2 (*) 

0270050 Ætiþistlar 50 

0270060 Blaðlaukar 30 

0270070 Rabarbarar 2 (*) 

0270080 Bambussprotar 2 (*) 

0270090 Pálmakjarnar 2 (*) 

0270990 Annað (2) 2 (*) 

0280000 Sveppir, mosar og fléttur 2 (*) 

0280010 Ræktaðir sveppir  

0280020 Villtir sveppir  

0280990 Mosar og fléttur  

0290000 Þörungar og dreifkjörnungslífverur 2 (*) 

0300000 BELGÁVEXTIR 2 (*) 

0300010 Baunir  

0300020 Linsubaunir  

0300030 Ertur  

0300040 Lúpínur/lúpínubaunir  

0300990 Annað (2)  

0400000 OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN  

0401000 Olíufræ 2 (*) 

0401010 Hörfræ  

0401020 Jarðhnetur  

0401030 Valmúafræ  

0401040 Sesamfræ  
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0401050 Sólblómafræ  

0401060 Repjufræ  

0401070 Sojabaunir  

0401080 Mustarðsfræ  

0401090 Baðmullarfræ  

0401100 Risagraskersfræ  

0401110 Litunarþistilsfræ  

0401120 Hjólkrónufræ  

0401130 Akurdoðrufræ  

0401140 Hampfræ  

0401150 Kristpálmafræ  

0401990 Annað (2)  

0402000 Olíurík aldin  

0402010 Ólífur til olíuframleiðslu 100 

0402020 Olíupálmakjarnar 2 (*) 

0402030 Olíupálmaaldin 2 (*) 

0402040 Dúnviðaraldin 2 (*) 

0402990 Annað (2) 2 (*) 

0500000 KORNVÖRUR  

0500010 Bygg 2 (*) 

0500020 Bókhveiti og aðrar sýndarkorntegundir 2 (*) 

0500030 Maís 2 (*) 

0500040 Hirsi 2 (*) 

0500050 Hafrar 2 (*) 

0500060 Hrísgrjón 2 (*) 

0500070 Rúgur 2 (*) 

0500080 Dúrra 2 (*) 

0500090 Hveiti 150 

0500990 Annað (2) 2 (*) 

0600000 TE, KAFFI, JURTATE, KAKÓ OG JÓHANNESARBRAUÐ  

0610000 Te 5 (*) 

0620000 Kaffibaunir 5 (*) 

0630000 Jurtate úr  

0631000 a) Blómum 500 

0631010 Gæsajurt  

0631020 Læknakólfur  

0631030 Rósir  
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0631040 Jasmína  

0631050 Lindiblóm  

0631990 Annað (2)  

0632000 b) Blöðum og kryddjurtum 2000 

0632010 Jarðarber  

0632020 Rauðrunnalauf  

0632030 Indíánaþyrnislauf  

0632990 Annað (2)  

0633000 c) Rótum 500 

0633010 Garðabrúða  

0633020 Ginseng  

0633990 Annað (2)  

0639000 d) Öðrum plöntuhlutum 500 

0640000 Kakóbaunir 2 (*) 

0650000 Jóhannesarbrauð 2 (*) 

0700000 HUMLAR 2000 

0800000 KRYDD  

0810000 Krydd úr fræjum 400 

0810010 Anís/anísfræ  

0810020 Ilmfrú  

0810030 Sellerí  

0810040 Kóríander  

0810050 Kúmín  

0810060 Dill  

0810070 Fenníkur  

0810080 Grikkjasmári  

0810090 Múskat  

0810990 Annað (2)  

0820000 Aldinkrydd 400 

0820010 Allrahanda  

0820020 Kínapipar  

0820030 Kúmen  

0820040 Kardimommur  

0820050 Einiber  

0820060 Pipar (svartur, grænn og hvítur)  

0820070 Vanilla  

0820080 Tamarind  

0820990 Annað (2)  
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1) 2) 3) 

0830000 Barkarkrydd 400 

0830010 Kanill  

0830990 Annað (2)  

0840000 Krydd úr rótum og jarðstönglum  

0840010 Lakkrís 400 

0840020 Engifer (10)  

0840030 Túrmerik/gullinrót 400 

0840040 Piparrót (11)  

0840990 Annað (2) 400 

0850000 Blómhnappakrydd 400 

0850010 Negull  

0850020 Kapers  

0850990 Annað (2)  

0860000 Frævukrydd 400 

0860010 Saffran  

0860990 Annað (2)  

0870000 Frækápukrydd 400 

0870010 Múskatblóm  

0870990 Annað (2)  

0900000 SYKURPLÖNTUR  

0900010 Sykurrófurætur 2 (*) 

0900020 Sykurreyr 2 (*) 

0900030 Kaffifífilsrætur 75 

0900990 Annað (2) 2 (*) 

1000000 AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR  

1010000 Vörur úr  

1011000 a) Svínum  

1011010 Vöðvi 0,7 

1011020 Fita 1,5 

1011030 Lifur 0,8 

1011040 Nýru 6 

1011050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 6 

1011990 Annað (2) 0,5 (*) 

1012000 b) Nautgripum  

1012010 Vöðvi 0,7 

1012020 Fita 1,5 

1012030 Lifur 1,5 
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1012040 Nýru 8 

1012050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 8 

1012990 Annað (2) 0,5 (*) 

1013000 c) Sauðfé  

1013010 Vöðvi 0,7 

1013020 Fita 1,5 

1013030 Lifur 1,5 

1013040 Nýru 8 

1013050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 8 

1013990 Annað (2) 0,5 (*) 

1014000 d) Geitum  

1014010 Vöðvi 0,7 

1014020 Fita 1,5 

1014030 Lifur 1,5 

1014040 Nýru 8 

1014050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 8 

1014990 Annað (2) 0,5 (*) 

1015000 e) Hestum  

1015010 Vöðvi 0,5 (*) 

1015020 Fita 0,5 (*) 

1015030 Lifur 0,5 

1015040 Nýru 0,5 

1015050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 0,5 

1015990 Annað (2) 0,5 (*) 

1016000 f) Alifuglum  

1016010 Vöðvi 0,7 

1016020 Fita 0,7 

1016030 Lifur 0,7 

1016040 Nýru 0,5 (*) 

1016050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 0,7 

1016990 Annað (2) 0,5 (*) 

1017000 g) Öðrum öldum landdýrum  

1017010 Vöðvi 0,5 (*) 

1017020 Fita 0,5 (*) 

1017030 Lifur 0,5 

1017040 Nýru 0,5 

1017050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 0,5 

1017990 Annað (2) 0,5 (*) 
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1) 2) 3) 

1020000 Mjólk 0,5 

1020010 Nautgripir  

1020020 Sauðfé  

1020030 Geitur  

1020040 Hestar  

1020990 Annað (2)  

1030000 Fuglsegg 0,7 

1030010 Hænsni  

1030020 Endur  

1030030 Gæsir  

1030040 Kornhænur  

1030990 Annað (2)  

1040000 Hunang og aðrar býræktarafurðir (7) 0,5 (*) 

1050000 Froskdýr og skriðdýr 0,5 (*) 

1060000 Landhryggleysingjar 0,5 (*) 

1070000 Villt landhryggdýr 0,5 (*) 

1100000 AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU - FISKUR, FISKAFURÐIR OG ÖLL ÖNNUR 

MATVÆLI ÚR SJÓ OG FERSKVATNI (8) 
 

1200000 AFURÐIR EÐA HLUTAR AFURÐA, EINGÖNGU NOTAÐIR Í FÓÐURFRAM-

LEIÐSLU (8) 
 

1300000 UNNIN MATVÆLI (9)  

(*) Neðri greiningarmörk 

(a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka“ 

3) Eftirfarandi færslum er bætt við í stafrófsröð í IV. viðauka: „Pepínómósaíkveira af ESB-stofni, vægt einangur Abp1“, og 

„pepínómósaíkveira af stofni CH2, vægt einangur Abp2“. 

 __________  
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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2022/2038 

frá 19. október 2022 

um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 95/93 að því er varðar tímabundna tilslökun á  

reglum um nýtingu afgreiðslutíma á flugvöllum í Sambandinu vegna faraldsfræðilegra  

aðstæðna eða hernaða!rárása (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 2. mgr. 100. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 95/93 (3) hefur verið breytt nokkrum sinnum frá upphafi COVID-19 hættuástandsins þar 

sem krafan, sem sett er fram í þeirri reglugerð, um að nýta a.m.k. 80% af röð afgreiðslutíma til að viðhalda réttinum til 

sömu raða afgreiðslutíma á næsta samsvarandi áætlunartímabili varð ósjálfbær fyrir flugrekendur í ljósi mjög mikillar 

minnkunar á flugumferð. 

2) Tölur sem hafa verið birtar hjá Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu (Eurocontrol), sem er netstjórnandi fyrir starfsemi 

neta fyrir flugumferð innan samevrópska loftrýmisins, sýna að mikil aukning hefur orðið á flugumferð frá upphafi 

sumaráætlunartímabilsins 2022 og að búist er við að flugumferð í upphafi vetraráætlunartímabilsins 2022/2023 verði 

u.þ.b. 90% af því sem var árið 2019 samkvæmt grunnspánni. Þær tölur réttlæta að taka aftur upp kröfuna um 80% 

nýtingu afgreiðslutíma sem almenna reglu fyrir sumaráætlunartímabilið 2023, að viðbættri sérstakri tilslökun á nýtingu 

afgreiðslutíma í þeim tilvikum þar sem það er réttlætanlegt að nýta ekki afgreiðslutíma. 

3) Engu að síður ríkir enn mikil óvissa í fluggeiranum vegna COVID-19 hættuástandsins. Eins og raunin var í lok árs 2021 

geta ný afbrigði af COVID-19 skotið upp kollinum og valdið skyndilegum viðbrögðum frá bæði landsyfirvöldum og 

neytendum, sem síðan geta haft neikvæð áhrif á flugumferð. Enn fremur verða tilteknir markaðir fyrir langflug enn fyrir 

áhrifum af völdum ráðstafana á sviði hollustuhátta, sem hamla flugumferð verulega. 

4) Árásarstríð Rússlands gegn Úkraínu hefur einnig áhrif á flugumferð og getu flugrekenda til að nýta afgreiðslutíma sína 

þar sem komið er í veg fyrir að flugrekendur frá Sambandinu fari inn í loftrými Hvíta-Rússlands, Rússlands og Úkraínu. 

5) Ferðatakmarkanir, sem ríki setur af ástæðum er varða hollustuhætti, og það að ómögulegt er að fara inn í loftrými sem 

orðið er að stríðssvæði, er ekki á valdi flugrekenda. Þessar aðstæður geta leitt til þess að þeir þurfi að aflýsa flugþjónustu 

að eigin frumkvæði eða þeim verði gert að aflýsa henni eða að breyta áætlunum. Flug sem flugrekendur þurfa að aflýsa 

að eigin frumkvæði verndar einkum fjárhagslegt heilbrigði þeirra jafnframt því að koma í veg fyrir neikvæð umhverf-

isáhrif af völdum þess að starfrækja flug eingöngu til að viðhalda afgreiðslutímum þeirra.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2022, bls. 14. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 289/2022 

frá 16. nóvember 2022 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Álit frá 22. september 2022 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum). 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 6. október 2022 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 13. október 2022. 

(3) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 95/93 frá 18. janúar 1993 um sameiginlegar reglur um úthlutun afgreiðslutíma á Bandalagsflugvöllum (Stjtíð. 

EB L 14, 22.1.1993, bls. 1). 

2022/EES/85/16 
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6) Við þessar aðstæður ættu flugrekendur sem nýta ekki afgreiðslutíma sinn í samræmi við nýtingarhlutfall afgreiðslutíma, 

eins og sett er fram í reglugerð (EBE) nr. 95/93, ekki sjálfkrafa að missa forgangsrétt sinn að röð afgreiðslutímanna, sem 

mælt er fyrir um í 2. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 10. gr. þeirrar reglugerðar, sem þeir myndu annars njóta. Með þessari reglu-

gerð ætti að ákvarða sértækar reglur í þessu skyni. 

7) Á sama tíma er mikilvægt að minna á markmið reglugerðar (EBE) nr. 95/93, þ.e. að tryggja skilvirka nýtingu 

afgreiðslugetu flugvalla og að tryggja öllum flugrekendum sanngjarnan aðgang að takmarkaðri afgreiðslugetu flugvalla 

og efla þannig samkeppni. Aðlögun á kröfum um venjulega nýtingu afgreiðslutíma með því að setja lægra nýtingar-

hlutfall eða rýmkun undanþága þar sem réttlætanlegt er að nýta ekki afgreiðslutíma ætti að vera stranglega takmörkuð 

við aðstæður þar sem tilslökun á nýtingu afgreiðslutíma er nauðsynleg og ætti ekki að leiða til ósanngjarns samkeppnis-

forskots fyrir flugrekendur með hefðarrétt á afgreiðslutímum. 

8) Einkum er nauðsynlegt að tryggja að flugrekendum, sem eru reiðubúnir að veita þjónustu, sé heimilt að nýta ónýtta 

afgreiðslugetu og þeir hafi möguleika á að viðhalda slíkum afgreiðslutímum til lengri tíma. Þetta ætti að viðhalda 

hvötum meðal flugrekenda til að nýta afgreiðslugetu flugvalla sem myndi að sama skapi koma neytendum til góða með 

tilliti til tengiflugs. 

9) Því er nauðsynlegt, í samræmi við þessar meginreglur og í takmarkaðan tíma, að mæla fyrir um við hvaða skilyrði 

flugrekendur hafi áfram rétt á röð afgreiðslutíma, skv. 2. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 95/93, og 

gera kröfur til hlutaðeigandi flugrekenda um að gefa eftir ónýtta afgreiðslugetu. Tímabilið ætti að vera frá  

30. október 2022 til 28. október 2023 í samræmi við bataspár Evrópustofnunarinnar um öryggi flugleiðsögu. 

10) Á því tímabili ætti skilgreining hugtaksins „nýr aðili“ áfram að vera víð í því skyni að fjölga flugrekendum sem falla 

undir hana og gefa þannig fleiri flugrekendum tækifæri til að hefja starfrækslu og efla starfsemi sína. 

11) Frá 30. október 2022 til 28. október 2023 ætti kerfið um úthlutun afgreiðslutíma áfram að taka til greina viðleitni 

flugrekenda, sem hafa starfrækt flug með því að nota afgreiðslutíma sem eru hluti af röð sem annar flugrekandi hefur 

rétt á, skv. 2. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 95/93, en sem hafa verið gerðir aðgengilegir 

samræmingarstjóra afgreiðslutíma til tímabundinnar endurúthlutunar. Flugrekendur, sem hafa nýtt a.m.k. fimm raðir 

afgreiðslutíma, ættu því að njóta forgangs við úthlutun á þeim röðum á næsta samsvarandi áætlunartímabili, með 

fyrirvara um tiltæka afgreiðslugetu flugvalla. 

12) Til að takast á við afleiðingar árásarstríðs Rússlands gegn Úkraínu og til að styðja við endurreisn tengjanleika á milli 

Sambandsins og Úkraínu er nauðsynlegt að framlengja tímabilið sem flugrekendur geta reitt sig á ástæðuna, sem sett er 

fram í a-lið 4. mgr. 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 95/93, til að réttlæta það að raðir afgreiðslutíma á flugleiðunum milli 

Sambandsins og Úkraínu séu ekki nýttar. 

13) Með fyrirvara um skuldbindingu aðildarríkja um að uppfylla ákvæði laga Sambandsins, einkum reglurnar, sem mælt er 

fyrir um í sáttmálunum og í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 (4), er ekki unnt að kenna flugrek-

endum um neikvæðar afleiðingar á getu farþega til að ferðast vegna mögulegra takmarkana sem opinber yfirvöld 

aðildarríkja eða þriðju landa hafa samþykkt til að bregðast við faraldsfræðilegum aðstæðum, náttúruhamförum eða 

stjórnmálalegum óróa, s.s. uppreisnum, óeirðum eða alvarlegum óspektum, og milda ætti þessar afleiðingar þegar þær 

ráðstafanir hafa veruleg áhrif á framkvæmanleika ferðalaga eða möguleikann á að ferðast eða á eftirspurn eftir 

viðkomandi flugleiðum. Mildunarráðstafanir ættu að tryggja að flugrekendur gjaldi ekki fyrir það þegar þeim tekst ekki 

að nýta afgreiðslutíma sökum slíkra takmarkana. 

14) Til að draga úr hættu á röskun á samkeppni og tryggja skilvirka nýtingu afgreiðslugetu flugvalla ætti tilslökun á reglum 

til að draga úr áhrifum af völdum innleiðingar þessara takmarkana að vara í takmarkaðan tíma og hafa takmarkað 

gildissvið og tryggja þannig að áhrif mildunarráðstafananna séu takmörkuð við það tímabil sem þær voru réttlætanlegar. 

Afgreiðslutímar, sem falla undir slíkar ráðstafanir til að draga úr áhrifum takmarkana, ættu að teljast hafa verið nýttir að 

því er varðar reglugerð (EBE) nr. 95/93.  

  

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 frá 24. september 2008 um sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í 

Bandalaginu (Stjtíð. ESB L 293, 31.10.2008, bls. 3). 



16.12.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 85/131 

 

15) Nauðsynlegt er að skýra að ákvæðin um undanþágur varðandi tilvik þar sem það er réttlætanlegt að nýta ekki afgreiðslu-

tíma gilda ekki um flugrekendur sem sæta takmarkandi ráðstöfunum, sem eru samþykktar skv. 29. gr. sáttmálans um 

Evrópusambandið eða 215. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins, eða um flugrekendur sem sæta 

flugrekstrarbanni innan Sambandsins og eru skráðir í viðauka A eða B við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 474/2006 (5). Til að tryggja skilvirka beitingu þessara ráðstafana ættu flugrekendur, sem þegar sæta takmarkandi 

ráðstöfunum sem eru í gildi á gildistökudegi þessarar reglugerðar, ekki að geta skírskotað til ákvæðanna um undanþágur 

varðandi tilvik þar sem það er réttlætanlegt að nýta ekki afgreiðslutíma. 

16) Efla ætti samstarf samræmingarstjóra til að tryggja samræmda framkvæmd reglugerðar (EBE) nr. 95/93 í öllu 

Sambandinu. 

17) Samræmingarstjórar ættu að skiptast á upplýsingum um bestu starfsvenjur við framkvæmd reglugerðar (EBE) nr. 95/93, 

þ.m.t. í gegnum Evrópusamtök samræmingarstjóra flugvalla (e. European Airport Coordinators Association (EUACA)). 

Evrópusamtök samræmingarstjóra flugvalla eru hvött til að halda áfram að gefa út leiðbeiningar til að tryggja samræmda 

framkvæmd reglna Sambandsins, einkum að því er varðar ákvæðið um mildun takmarkana. Hvort gripið er til 

mildunaraðgerða eða ekki eru enn fremur mikilvægar upplýsingar fyrir flugrekendur þegar þeir skipuleggja áætlanir 

sínar. Því er nauðsynlegt að tryggja að samskipti samræmingarstjóranna séu gagnsæ. 

18) Þó að túlka ætti ráðstafanir, sem draga úr takmörkununum, þröngt þar sem þær eru undantekning frá kröfum um 

venjulega nýtingu afgreiðslutíma, ætti í vissum tilvikum að vera mögulegt að krefjast sameiginlegra aðgerða allra 

samræmingarstjóra til að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði í Sambandinu. Við tiltekin skilyrði og á grundvelli samhljóða 

ákvörðunar ættu samræmingarstjórar að geta beitt þessu ákvæði á alla afgreiðslutíma á flugvöllum með skammtaðan 

afgreiðslutíma. 

19) Vegna þeirrar óvissu sem ríkir um það hvernig ýmiss konar hættuástand á eftir að þróast, einkum ástandið í Úkraínu og 

COVID-19 hættuástandið, er erfitt að gera áreiðanlegar spár um flugumferð fyrir vetraráætlunartímabilið 2022/2023. 

Þar af leiðandi ætti að undanþiggja flugrekendur, eftir því sem þurfa þykir, frá kröfum um að nýta afgreiðslutíma til þess 

að halda rétti sínum til sömu afgreiðslutíma á næsta samsvarandi áætlunartímabili. Þetta myndi gera flugrekendum kleift 

að auka þjónustustarfsemi þegar aðstæður leyfa með það fyrir augum að beita venjulegum reglum um nýtingu 

afgreiðslutíma frá og með sumaráætlunartímabilinu 2023, með fyrirvara um þær aðlaganir sem framkvæmdastjórnin 

hefur gert við tilteknar aðstæður til að bregðast við tilteknum áskorunum í fluggeiranum. 

20) Í því skyni að bregðast við þróun áhrifa af völdum COVID-19 hættuástandsins eða annarra faraldsfræðilegra aðstæðna 

sem og hinum beinu skaðlegu áhrifum af árásarstríði Rússlands gegn Úkraínu á flugumferð og til að styðja tengjanleika 

til og frá Úkraínu, og til að bregðast á sveigjanlegan hátt, ef það er bráðnauðsynlegt og það telst réttlætanlegt, við 

áskorunum sem loftflutningageirinn stendur frammi fyrir vegna þessa, ætti að fela framkvæmdastjórninni vald til að 

samþykkja gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins til að breyta prósentugildum 

lágmarksnýtingarhlutfallsins á tilteknu bili og fyrir hvert áætlunartímabil frá 30. október 2022 til 28. október 2023 í 

samræmi við bataspá Evrópustofnunarinnar um öryggi flugleiðsögu og til að breyta prósentugildum lágmarksnýtingar-

hlutfallsins á tilteknu bili á leiðum milli Sambandsins og Úkraínu og á sérhverju áætlunartímabili frá 30. október 2022 

til 28. október 2023. Einkar mikilvægt er að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð meðan á undirbúningsvinnu 

hennar stendur, þ.m.t. við sérfræðinga, og að þetta samráð fari fram í samræmi við meginreglurnar sem mælt er fyrir um 

í samstarfssamningnum milli stofnana um betri lagasetningu frá 13. apríl 2016 (6). Einkum, í því skyni að tryggja jafna 

þátttöku við undirbúning framseldra gerða, fá Evrópuþingið og ráðið öll skjöl á sama tíma og sérfræðingar 

aðildarríkjanna og hafa sérfræðingar þeirra kerfisbundinn aðgang að fundum sérfræðingahópa framkvæmdastjórnarinnar 

sem vinna að undirbúningi framseldra gerða.  

  

(5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006 frá 22. mars 2006 um að stofna skrá Bandalagsins yfir flugrekendur sem er bannað 

að stunda flugrekstur innan Bandalagsins sem um getur í II. kafla reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2111/2005 (Stjtíð. ESB  

L 84, 23.3.2006, bls. 14). 

(6) Stjtíð. ESB L 123, 12.5.2016, bls. 1. 
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21) Flugvellir, þjónustuveitendur flugvallar og flugrekendur þurfa að hafa upplýsingar um tiltæka afgreiðslugetu til að geta 

unnið að áætlunargerð með skipulegum hætti. Flugrekendur ættu að halda áfram að gera afgreiðslutímana, sem þeir hafa 

ekki ætlað sér að nýta, aðgengilega fyrir samræmingarstjórann til mögulegrar endurúthlutunar til annarra flugrekenda, 

eins fljótt og auðið er og eigi síðar en þremur vikum fyrir áætlaðan dag sem nýta á viðkomandi afgreiðslutíma. Ef 

flugrekendur uppfylla ítrekað ekki þessa kröfu, ættu þeir ekki njóta góðs af lækkuðu nýtingarhlutfalli afgreiðslutíma. 

22) Ef samræmingarstjóri er fullviss um að flugrekandi hafi hætt starfrækslu á flugvelli ætti hann tafarlaust að afturkalla 

afgreiðslutímana frá hlutaðeigandi flugrekanda og færa þá í heildarskrána til endurúthlutunar til annarra flugrekenda. 

23) Bann við því að flugrekendur fljúgi inn í loftrými Sambandsins í tengslum við beitingu takmarkandi ráðstafana, sem eru 

samþykktar skv. 29. gr. sáttmálans um Evrópusambandið eða 215. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins, 

eða í tengslum við flugrekstrarbann samkvæmt reglugerð (EB) nr. 474/2006, gæti leitt til óréttmætrar lokunar 

afgreiðslutíma á flugvöllum í Sambandinu. Þó að hægt sé að endurúthluta afgreiðslutímum, sem slíkir flugrekendur hafa 

áður nýtt sér, í hverju tilviki fyrir sig á áætlunartímabilinu, hvetur það ekki með nægilega afgerandi hætti til skilvirkrar 

notkunar afgreiðslutíma, sem gerir flugrekendum kleift að auka samkeppni til lengri tíma og tengjanleika til hagsbóta 

fyrir neytendur. Af þeim sökum ætti tafarlaust að afturkalla afgreiðslutímana frá hlutaðeigandi flugrekendum. 

24) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði þessarar reglugerðar, þ.e. að setja sértækar reglur og gera 

tímabundnar tilslakanir á almennum reglum um nýtingu afgreiðslutíma til að milda áhrif faraldsfræðilegs hættuástands 

og árásarstríðs Rússlands gegn Úkraínu á flugumferð, og því verður betur náð á vettvangi Sambandsins vegna umfangs 

og áhrifa fyrirhugaðrar aðgerðar, er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins 

og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í 

þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná þessu markmiði. 

25) Í ljósi hinna brýnu, sérstöku aðstæðna sem tengjast COVID-19 hættuástandinu og árásarstríði Rússlands gegn Úkraínu, 

er talið rétt að skírskota til undanþágunnar frá átta vikna frestinum, sem um getur í 4. gr. bókunar 1 um hlutverk 

þjóðþinga í Sambandinu, sem fylgir með sáttmálanum um Evrópusambandið, sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-

bandsins og stofnsáttmála Kjarnorkubandalags Evrópu. 

26) Til að beita megi ráðstöfunum þessarar reglugerðar skjótt ætti hún að öðlast gildi sem fyrst eða daginn eftir að hún 

birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (EBE) nr. 95/93 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað inngangsorðanna í ba-lið kemur eftirfarandi: 

„á tímabilinu frá 30. október 2022 til 28. október 2023 merkir „nýr aðili“:“. 

b) Í stað i. liðar f-liðar kemur eftirfarandi: 

„flugrekandi“: fyrirtæki sem stundar flutninga í lofti og hefur gilt flugrekstrarleyfi eða sambærilegt leyfi í síðasta lagi 

31. janúar fyrir komandi sumaráætlunartímabil eða 31. ágúst fyrir komandi vetraráætlunartímabil; að því er varðar  

4. gr., 8. gr., 8. gr. a, 10. gr. og 10. gr. a skal skilgreiningin á flugrekanda einnig ná til flugrekenda fyrirtækjaflugs þegar 

þeir starfa samkvæmt áætlun; að því er varðar 7. og 14. gr. skal skilgreiningin á flugrekanda einnig taka til allra 

flugrekenda almenningsloftfara,“.  
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2) Ákvæðum 8. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað inngangsorða fyrstu undirgreinar 2. mgr. kemur eftirfarandi: 

„2. Með fyrirvara um 7. gr., 8. gr. a og 9. gr., 10. gr. (1. mgr.) og 14. gr. skal 1. mgr. þessarar greinar ekki gilda ef 

eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:“. 

b) Í stað fyrstu undirgreinar 2. mgr. a kemur eftirfarandi: 

„2a. Á tímabilinu frá 30. október 2022 til 28. október 2023, og með fyrirvara um tiltæka afgreiðslugetu flugvallarins, 

skal röðum afgreiðslutíma sem voru færðar aftur í heildarskrá afgreiðslutíma, í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar, í 

lok áætlunartímabilsins („viðmiðunaráætlunartímabilsins“), sé þess óskað, úthlutað á næsta samsvarandi áætlunar-

tímabili til flugrekanda sem hefur nýtt a.m.k. fimm afgreiðslutíma viðkomandi raðar í kjölfar beitingar 7. mgr. 10. gr. a 

á viðmiðunaráætlunartímabilinu.“ 

c) Í stað 6. mgr. a kemur eftirfarandi: 

„6a. Á tímabilinu þegar COVID-19 samræmingarbreytur eru í gildi og til að unnt sé að beita þeim á réttan hátt er 

samræmingarstjóra heimilt að breyta tímasetningu afgreiðslutíma, sem sótt hefur verið um eða sem hefur verið úthlutað 

innan tímabilsins frá 30. október 2022 til 28. október 2023, eða aflýsa tímunum eftir að hafa veitt hlutaðeigandi 

flugrekanda áheyrn. Í þessu samhengi skal samræmingarstjórinn taka tillit til viðbótarreglnanna og -leiðbeininganna, 

sem um getur í 5. mgr., að uppfylltum þeim skilyrðum sem sett eru fram þar.“ 

3) Ákvæðum 10. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæði 2. mgr. a falla brott. 

b) Ákvæðum 4. mgr. er breytt sem hér segir: 

i. Fyrsta undirlið er breytt sem hér segir: 

— Í stað d-liðar kemur eftirfarandi: 

„d) dómsmál varðandi beitingu 9. gr. þessarar reglugerðar vegna flugleiða sem kvaðir um opinbera þjónustu 

hafa verið lagðar á, í samræmi við 4. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2408/92, og sem leiðir til tímabundinnar 

stöðvunar á starfrækslu slíkra leiða.“, 

— Ákvæði e-liðar falla brott. 

ii. Önnur, þriðja, fjórða og fimmta undirgrein falla brott. 

iii. Eftirfarandi undirgrein bætist við: 

„Ef árásarstríð Rússlands gegn Úkraínu og eyðilegging mikilvægra grunnvirkja hefur áhrif á getu til að veita 

flugþjónustu sem og á eftirspurn eftir flugþjónustu, skulu samræmingarstjórar beita a-lið fyrstu undirgreinar á 

flugleiðum milli Sambandsins og Úkraínu meðan á lokun loftrýmis eða lokun flugvallar stendur, hvort sem á sér 

stað síðar, og í 16 vikur til viðbótar. Samræmingarstjórinn skal tilkynna framkvæmdastjórninni um upphafsdag-

setningu og lokadagsetningu 16 vikna tímabilsins.“ 

c) Eftirfarandi málsgreinum er bætt við: 

„4a. Að auki má á tímabilinu frá 30. október 2022 til 28. október 2023 réttlæta það að afgreiðslutími sé ekki nýttur ef 

opinber yfirvöld innleiða takmarkanir, sem ætlaðar eru til að takast á við meiriháttar faraldsfræðilegar aðstæður, 

náttúruhamfarir eða stjórnmálalegan óróa á öðrum enda flugleiðarinnar þar sem viðkomandi afgreiðslutími var nýttur 

eða fyrirhugað var að nýta hann, að því tilskildu að þessar takmarkanir hafi veruleg áhrif á möguleikann á eða 

eftirspurn eftir ferðum og að á viðkomandi leiðum leiði takmarkanirnar til einhvers af eftirfarandi: 

a) lokunar landamæra, flugvallar eða loftrýmis, að hluta til eða að öllu leyti, á stórum hluta viðkomandi áætlunar-

tímabils,  



Nr. 85/134 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.12.2022 

 

b) alvarlegra hindrana á getu farþega til að ferðast með hvaða flugrekanda sem er á umræddri beinni flugleið, á stórum 

hluta viðkomandi áætlunartímabils, t.d. þegar hindrunin tengist einhverjum af eftirfarandi ástæðum: 

— ferðatakmörkunum á grundvelli ríkisfangs eða búsetustaðar, banni við öllum ferðalögum nema þeim sem eru 

nauðsynleg eða banni við flugi frá eða til tiltekinna landa eða landsvæða, 

— takmörkunum á hreyfanleika eða ráðstöfunum í tengslum við sóttkví eða einangrun í landinu eða á land-

svæðinu þar sem ákvörðunarflugvöllurinn er staðsettur (þ.m.t. viðkomustaðir), nema hægt sé að komast hjá 

sóttkví með neikvæðu prófi, sönnun fyrir bata eða sönnun fyrir bólusetningu sem Sambandið viðurkennir, 

— takmörkunum á tiltækileika nauðsynlegrar þjónustu sem styður beint við starfrækslu flugþjónustu, þ.m.t. 

lokanir innan hótel- og veitingageirans og á sviði opinberrar þjónustu, þ.m.t. samgöngur, sem leiða til mikils 

samdráttar í eftirspurn á öðrum hvorum enda flugleiðarinnar, 

— takmörkunum á fjölda farþega í hverju flugi og tíðni hjá hverjum flugrekanda, sem leiða til mikils samdráttar í 

eftirspurn á öðrum hvorum enda flugleiðarinnar, 

c) takmarkana á hreyfanleika flugáhafnar sem myndi verulega hefta rekstur flugþjónustu til eða frá þeim flugvöllum 

sem notaðir eru, þ.m.t. skyndilegt komubann eða að áhöfnin verður óvænt innlyksa vegna sóttvarnarráðstafana, 

nema hægt sé að komast hjá sóttkví með neikvæðu prófi, sönnun fyrir bata eða sönnun fyrir bólusetningu sem 

Sambandið viðurkennir. 

Þessi málsgrein gildir á tímabilinu sem takmarkanirnar, sem um getur í fyrstu undirgrein, gilda og í allt að sex vikur til 

viðbótar, með fyrirvara um þriðju og fjórðu undirgrein. Ef þessar takmarkanir falla úr gildi innan sex vikna áður en 

áætlunartímabili lýkur skal þessi málsgrein einungis gilda það sem eftir er af sex vikna tímabilinu ef afgreiðslutímar 

síðara áætlunartímabilsins eru notaðir fyrir sömu flugleið. 

Þessi málsgrein skal einungis gilda um afgreiðslutíma, sem eru notaðir fyrir flugleiðir sem flugrekandinn hefur þegar 

notað þá fyrir, áður en takmarkanirnar, sem um getur í fyrstu undirgrein, voru birtar. 

Ákvæði þessarar málsgreinar skulu falla úr gildi ef flugrekandinn nýtir viðkomandi afgreiðslutíma þannig að hann 

skiptir þeim út fyrir flugleið sem takmarkanirnar, sem um getur í fyrstu undirgrein, hafa ekki áhrif á. 

Þegar meirihluti aðildarríkjanna, sem mynda a.m.k. 50% af íbúafjölda Sambandsins, beitir takmörkunum, sem um getur 

í fyrstu undirgrein, sem hafa veruleg áhrif á möguleikann á eða eftirspurn eftir ferðum og leiða til einhverra af 

aðstæðunum sem um getur í a- til c-lið fyrstu undirgreinar, geta samræmingarstjórar, að undangenginni samhljóða 

ákvörðun samræmingarstjóra á öllum flugvöllum í Bandalaginu með skammtaðan afgreiðslutíma þess efnis að almennt 

sé réttlætanlegt að nýta ekki afgreiðslutíma og, eftir að tilkynna framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum þar um, 

beita þessari málsgrein á alla afgreiðslutíma á slíkum flugvöllum á meðan að gildandi takmarkanir vara og í allt að sex 

vikur til viðbótar, að því tilskildu að þessar takmarkanir hafi áhrif á umtalsverðan fjölda flugleiða til eða frá flugvöllum 

í Bandalaginu og geri þar með flugumferð í Sambandinu að miklu leyti óarðbæra eða leiða til ójafnra samkeppnis-

skilyrða. 

4b. Ef það er réttlætanlegt að nýta ekki afgreiðslutímana vegna þeirra takmarkana sem um getur í 4. mgr. eða 4. mgr. 

a skulu samræmingarstjórarnir líta svo á að afgreiðslutíminn hafi verið nýttur innan viðkomandi raðar afgreiðslutíma. 

4c. Flugrekendur, sem verða fyrir því að takmarkandi ráðstafanir, sem eru samþykktar skv. 29. gr. sáttmálans um 

Evrópusambandið eða 215. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins, þ.m.t. þær sem eru í gildi  

26. október 2022, hindra starfsemi þeirra, og flugrekendur, sem sæta flugrekstrarbanni innan Sambandsins og eru 

skráðir í viðauka A eða B við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006 (*), skulu ekki eiga rétt á að bera 

fyrir sig réttlætingu fyrir því að nýta ekki afgreiðslutíma skv. 4. mgr. og 4. mgr. a þessarar greinar. 

Ef slíkum flugrekendum er heimilt að starfrækja loftfar í þjónustuleigu, sem tilheyrir flugrekanda sem stundar starfsemi 

sem verður ekki fyrir hindrunum vegna slíkra takmarkandi ráðstafana og sem sætir ekki flugrekstrarbanni, geta þeir þó, 

þrátt fyrir fyrstu undirgrein, borið fyrir sig réttlætingu fyrir því að nýta ekki afgreiðslutíma skv. 4. mgr. og 4. mgr. a, að 

því tilskildu að farið sé að öryggisreglum sem gilda í Sambandinu.  
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4d. Samræmingarstjórar skulu reglulega miðla bestu starfsvenjum við framkvæmd 4. mgr. og 4. mgr. a í þeim tilgangi 

að tryggja samkvæma og samfellda beitingu í Sambandinu. 

Samræmingarstjórar skulu birta og uppfæra reglulega skrána yfir ákvörðunarstaði, sem 4. mgr. og 4. mgr. a gilda um. 

  

(*) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006 frá 22. mars 2006 um að stofna skrá Bandalagsins yfir 

flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins sem um getur í II. kafla reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2111/2005 (Stjtíð. ESB L 84, 23.3.2006, bls. 14).“ 

d) Í stað 5. mgr. kemur eftirfarandi: 

„5. Framkvæmdastjórnin skal, óski aðildarríki eftir því eða að eigin frumkvæði, rannsaka hvernig samræmingarstjóri 

flugvallar, sem fellur undir gildissvið þessarar reglugerðar, beitir 4. mgr. og 4. mgr. a.“ 

4) Ákvæðum 10. gr. a er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi: 

„10. gr. a 

Úthlutun afgreiðslutíma sem viðbrögð við tilteknu hættuástandi“. 

b) Ákvæði 1., 2. og 4. mgr. falla brott. 

c) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„3. Á tímabilinu frá 30. október 2022 til 25. mars 2023 og að því er varðar 8. gr. (2. mgr.), 10. gr. (2. og 4. mgr.) og 

14. gr. (fyrstu undirgrein 6. mgr.), ef flugrekandi sýnir samræmingarstjóranum fram á, svo honum þyki fullnægjandi, að 

hann hafi nýtt a.m.k. 75% viðkomandi raðar afgreiðslutíma, sem honum var úthlutað, samkvæmt fyrirmælum 

samræmingarstjóra, á áætlunartímabilinu sem henni var úthlutað fyrir, skal flugrekandinn eiga rétt á sömu röðum 

afgreiðslutíma á næsta samsvarandi áætlunartímabili.“ 

d) Í stað 5. mgr. kemur eftirfarandi: 

„5. Ef gögn, sem Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu gefur út, sýna greinilega að vikuleg flugumferð hefur, á 

tveggja vikna samfelldu tímabili, farið undir 80% af flugumferð samsvarandi vikna árið 2019 vegna COVID-19 

hættuástandsins, annarra faraldsfræðilegra aðstæðna eða vegna beinna áhrifa af árásarstríði Rússlands gegn Úkraínu, og 

að líklegt sé að samdrátturinn í flugumferð, í samanburði við samsvarandi tímabil árið 2019, muni vara áfram, er 

framkvæmdastjórninni falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 12. gr. a, til að breyta 

prósentugildunum sem sett eru fram í 3. mgr. þessarar greinar og í 8. gr. (2. mgr.), 10. gr. (2. og 4. mgr.) og 14. gr. 

(fyrstu undirgrein 6. mgr.), innan bils á milli 0% og 70% á hverju áætlunartímabili frá 30. október 2022 til  

28. október 2023. Prósentugildið sem notað er skal vera í réttu hlutfalli við flugumferðarspár Evrópustofnunar um 

öryggi flugleiðsögu. 

Við samþykkt þessara framseldu gerða skal framkvæmdastjórnin taka tillit til allra eftirfarandi þátta: 

a) gagna sem Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu hefur gefið út um umferðarþunga og flugumferðarspár, 

b) vísbendinga varðandi eftirspurn eftir farþega- og vöruflutningum í lofti, þ.m.t. þróun að því er varðar bókanir fram í 

tímann, fyrirhugaðar áætlanir flugrekanda, stærð og nýtingu flota sem og hleðslunýtingu, 

c) ráðstafana, sem opinber yfirvöld gera í tengslum við COVID-19 hættuástandið eða aðrar faraldsfræðilegar aðstæður 

og sem hafa umtalsverð áhrif á flugumferð til eða frá flugvöllum í Sambandinu, þvingaðra breytinga á flugleiðum 

vegna lokunar loftrýmis eða banns við því að flugrekendur í Sambandinu fljúgi inn í loftrými þriðja lands, að teknu 

tilliti til ráðlegginga sem Flugöryggisstofnun Evrópusambandsins veitir í tilkynningum sínum varðandi átakasvæði 

(e. Conflict Zone Information Bulletin), 

d) gagna frá Sóttvarnastofnun Evrópu og Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni um COVID-19 eða aðrar faralds-

fræðilegar aðstæður sem eru skilgreindar sem bráðsmitandi og líklegt til að valda miklum samdrætti í flugferðum.  



Nr. 85/136 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.12.2022 

 

Með tilliti til þess að flugrekendur undirbúa áætlanir áður en áætlunartímabilið hefst, skal framkvæmdastjórnin leitast 

við að samþykkja framseldar gerðir samkvæmt þessari málsgrein fyrir upphaf áætlunartímabilsins til að gera flugrek-

endum kleift að skipuleggja flugáætlanir sínar. Framkvæmdastjórnin getur samþykkt slíkar gerðir meðan á áætlunar-

tímabilinu stendur ef um er að ræða ófyrirséðar aðstæður.“ 

e) Eftirfarandi málsgrein er bætt við: 

„5a. Komist framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu að stigvaxandi enduruppbygging á flugumferð milli Úkraínu og 

Sambandsins, vegna eyðileggingar á innviðum og áhrifa á lífskjör sökum árásarstríðs Rússlands gegn Úkraínu, krefjist 

lægra nýtingarhlutfalls á flugleiðum sem þjónusta Úkraínu, er framkvæmdastjórninni falið vald til að samþykkja 

framseldar gerðir í samræmi við 12. gr. a til að breyta prósentugildunum, sem sett eru fram í 3. mgr. þessarar greinar og 

í 8. gr. (2. mgr.), 10. gr. (2. og 4. mgr.) og 14. gr. (fyrstu undirgrein 6. mgr.) innan bils á milli 0% og 70% fyrir 

afgreiðslutíma sem notaðir eru á flugleiðum til eða frá Úkraínu á hverju áætlunartímabili milli 30. október 2022 og  

28. október 2023. 

Við samþykkt þessara framseldu gerða skal framkvæmdastjórnin taka tillit til eftirfarandi þátta: 

a) gagna sem Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu hefur gefið út um umferðarþunga og flugumferðarspár á 

flugleiðum milli Sambandsins og Úkraínu, 

b) vísbendinga varðandi eftirspurn eftir farþega- og vöruflutningum í lofti, þ.m.t. þróun að því er varðar bókanir fram í 

tímann og fyrirhugaðar áætlanir flugrekenda, 

c) þvingaðra breytinga á flugleiðum vegna lokunar loftrýmis eða banns við því að flugrekendur í Sambandinu fari inn 

í loftrými þriðja lands, að teknu tilliti til ráðlegginga sem Flugöryggisstofnun Evrópusambandsins veitir í tilkynn-

ingum sínum varðandi átakasvæði.“ 

f) Í stað 6. og 7. mgr. kemur eftirfarandi: 

„6. Ef brýna nauðsyn ber til, vegna langtímaáhrifa af völdum COVID-19 hættuástandsins, annarra faraldsfræðilegra 

aðstæðna eða vegna beinna áhrifa af árásarstríði Rússlands gegn Úkraínu, skal málsmeðferðin, sem kveðið er á um í  

12. gr. b, gilda um framseldar gerðir sem eru samþykktar samkvæmt þessari grein. 

7. Á tímabili þegar tilslökun á reglum um afgreiðslutíma er í gildi skv. 3. mgr., 5. mgr. eða 5. mgr. a þessarar greinar 

skulu flugrekendur gera alla afgreiðslutíma, sem þeir hyggjast ekki nota, aðgengilega fyrir samræmingarstjórann til 

endurúthlutunar til annarra flugrekanda, eigi síðar en þremur vikum áður en fyrirhuguð nýting afgreiðslutímanna hefst. 

Með fyrirvara um 4. mgr. og 4. mgr. a 10. gr. skal flugrekandi, þegar hann lætur hjá líða að gera fleiri en þrjá 

afgreiðslutíma í röð aðgengilega fyrir samræmingarstjórann í samræmi við þessa málsgrein, aðeins eiga rétt á heilli röð 

afgreiðslutíma á næsta samsvarandi áætlunartímabili ef heil röð afgreiðslutíma hefur verið nýtt, eða ef heil röð 

afgreiðslutíma telst hafa verið nýtt af flugrekandanum í 80% tilfella í samræmi við 4. mgr. b 10. gr., óháð því hvort  

2. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 10. gr. hafi verið breytt með framseldu gerðinni sem um getur í þessari grein.“ 

5) Í stað 1. mgr. 11. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Með fyrirvara um málskotsrétt samkvæmt landslögum skulu kvartanir varðandi beitingu 7. gr. (2. mgr.), 8. gr., 8. gr. 

a, 10. gr., 10. gr. a (7. mgr.), 14. gr. (1-4. mgr.) og 14. gr. (6. mgr.) lagðar fyrir samræmingarnefndina. Nefndin skal taka 

málið til athugunar innan mánaðar frá því að kvörtunin er lögð fram og, ef því verður við komið, leggja tillögur fyrir 

samræmingarstjórann um úrbætur. Ef ekki er hægt að leysa úr kvörtuninni getur ábyrga aðildarríkið leitað eftir milligöngu 

samtaka fulltrúa flugrekenda eða flugvalla eða annars þriðja aðila innan tveggja mánaða til viðbótar.“ 

6) Í stað 2. mgr. 12. gr. a kemur eftirfarandi: 

„2. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldu gerðirnar, sem um getur í 10. gr. a, til  

28. október 2023.“ 

7) Í stað 6. mgr. 14. gr. kemur eftirfarandi: 

„6. Ef flugrekandi nær ekki 80% nýtingarhlutfallinu, sem skilgreint er í 2. mgr. 8. gr., getur samræmingarstjóri ákveðið, 

með fyrirvara um 4. mgr. og 4. mgr. a 10. gr., að afturkalla viðkomandi raðir afgreiðslutíma það sem eftir er áætlunar-

tímabilsins og setja þær í heildarskrá eftir að hafa veitt viðkomandi flugrekanda áheyrn. 
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33Ef engir afgreiðslutímar úthlutaðra raða hafa verið notaðir að liðnum tíma sem svarar til 20% af gildistímabili raðanna 

skal samræmingarstjóri, með fyrirvara um 4. mgr. og 4. mgr. a 10. gr., setja viðkomandi raðir afgreiðslutíma í heildarskrá 

það sem eftir er áætlunartímabilsins eftir að hafa veitt viðkomandi flugrekanda áheyrn. 

Ef samræmingarstjóri staðfestir, á tímabilinu frá 30. október 2022 til 28. október 2023 og á grundvelli fyrirliggjandi 

upplýsinga, að flugrekandi hafi hætt starfrækslu sinni á flugvelli og getur ekki lengur nýtt afgreiðslutímana, sem honum 

hefur verið úthlutað, skal samræmingarstjórinn afturkalla viðkomandi raðir afgreiðslutíma frá þeim flugrekanda það sem 

eftir er áætlunartímabilsins og færa þær í heildarskrána eftir að hafa veitt viðkomandi flugrekanda áheyrn. 

Ef samræmingarstjóri staðfestir, á tímabilinu frá 30. október 2022 til 28. október 2023 og á grundvelli fyrirliggjandi 

upplýsinga, að flugrekandi sem sætir takmarkandi ráðstöfunum, sem eru samþykktar skv. 29. gr. sáttmálans um 

Evrópusambandið eða 215. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins, þ.m.t. þær sem eru í gildi 26. október 2022, 

eða flugrekandi sem sætir flugrekstrarbanni innan Sambandsins og er skráður í viðauka A eða B við reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006, geti ekki nýtt afgreiðslutíma á stórum hluta viðkomandi áætlunartímabils, skal 

samræmingarstjórinn, eftir að hafa veitt viðkomandi flugrekanda áheyrn, afturkalla viðkomandi raðir afgreiðslutíma frá 

þeim flugrekanda það sem eftir er áætlunartímabilsins og færa þær í heildarskrána. 

Ef flugrekandi sætir hins vegar flugrekstrarbanni innan Sambandsins og hann er skráður í viðauka A eða B við reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006 og er heimilt að starfrækja loftfar í þjónustuleigu sem tilheyrir flugrekanda 

sem stundar starfsemi sem verður ekki fyrir hindrunum vegna slíkra takmarkandi ráðstafana og sem sætir ekki 

flugrekstrarbanni, gildir fjórða undirgrein þessarar málsgreinar ekki um afgreiðslutíma þess flugrekanda, að því tilskildu að 

farið sé að öryggisreglum sem gilda í Sambandinu.“ 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 19. október 2022. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

R. METSOLA 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

M. BEK 

forseti. 

 __________  
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