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                               ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                 2004/EES/56/22 

frá 17. október 2001 

um spurningalista fyrir skýrslur aðildarríkjanna um framkvæmd tilskipunar 
 Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki (*) 

(tilkynnt með númeri C(2001) 3096) 

(2001/753/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2000/53/EB frá 18. september 2000 um úr sér gengin öku-
tæki (1), einkum 9. mgr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Samkvæmt tilskipun 2000/53/EB ber aðildarríkjunum 

að senda framkvæmdastjórninni skýrslu um fram-
kvæmd tilskipunarinnar. 

 
2) Skýrslan skal fjalla ítarlega bæði um upptöku til-

skipunarinnar í landslög og framkvæmd hennar. Hún 
skal samin á grundvelli spurningalistans í þessari 
ákvörðun. 

 
3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörð-

un, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem  
komið var á fót skv. 6. gr. tilskipunar ráðsins  
91/692 /EBE (2). 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 

 

Aðildarríkin skulu semja skýrslur sínar um framkvæmd 
tilskipunar 2000/53/EB á grundvelli spurningalistans í við-
aukanum. 

 

2. gr. 

 

Ákvörðun þessari er beint til allra aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 17. október 2001. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Margot WALLSTRÖM 

framkvæmdastjóri. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 282, 26.10.2001, bls. 77. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 15/2003 frá 31. janúar 
2003 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19, 10.4.2003, 
bls. 18. 

(1) Stjtíð. EB L 269, 21.10.2000, bls. 34. 
(2) Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 48. 
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VIÐAUKI 

 
SPURNINGALISTI 

 
fyrir skýrslu aðildarríkjanna um lögleiðingu og framkvæmd tilskipunar 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki 

Ekki er þörf á að endurtaka upplýsingar, sem þegar hafa verið látnar í té, en koma skal fram hvar og hvenær 
upplýsingarnar voru gefnar. 

1. Upptaka í landslög  

1.1. Hafa framkvæmdastjórninni borist innlend lög og reglur sem hafa verið sett í því augnamiði að fella tilskipun 
2000/53/EB inn í landslög? (já/nei) 

1.1.1. Ef svarið við lið 1.1 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 

1.1.2. Ef svarið við lið 1.1 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 

1.2. Hefur aðildarríki tekið upp ákvæði, sem tilgreint er í 3. mgr. 10. gr., með samningum milli lögbærra yfirvalda 
og þeirra atvinnuvega sem um ræðir? (já/nei) 

1.3. Ef svarið við lið 1.2 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 

1.4. Hefur undanþága frá 7. gr. (4. mgr.), 8. gr. og 9. gr. verið veitt, samkvæmt möguleikanum á undanþágu 
skv. 3. mgr. 3. gr. tilskipunar 2000/53/EB, fyrir framleiðanda og ökutæki hans? (já/nei) 

1.4.1. Ef svarið við lið 1.4 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 

1.5. Hafa verið gerðar nauðsynlegar ráðstafanir skv. 1. mgr. 4. gr.? (já/nei) 

1.5.1. Ef svarið við lið 1.5 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 

1.5.2. Ef svarið við lið 1.5 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 

1.6. Hafa verið gerðar nauðsynlegar ráðstafanir skv. a-lið 2. mgr. 4. gr.? (já/nei) 

1.6.1. Ef svarið við lið 1.6 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 

1.6.2. Ef svarið við lið 1.6 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 

1.7. Hafa verið gerðar nauðsynlegar ráðstafanir skv. 1. mgr. 5. gr.? (já/nei) 

1.7.1. Ef svarið við lið 1.7 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 

1.7.2.  Ef svarið við lið 1.7 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 

1.8. Hafa verið gerðar nauðsynlegar ráðstafanir skv. 2. mgr. 5. gr.? (já/nei) 

1.8.1. Ef svarið við lið 1.8 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 

1.8.2. Ef svarið við lið 1.8 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 

1.9. Hafa verið gerðar nauðsynlegar ráðstafanir skv. 3. mgr. 5. gr.? (já/nei) 

1.9.1. Ef svarið við lið 1.9 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 

1.9.2. Ef svarið við lið 1.9 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 

1.9.3. Hefur aðildarríkið beitt ákvæði 3. mgr. 5. gr. sem gerir framleiðendum, seljendum og söfnunarstöðvum kleift, 
fyrir hönd viðurkenndrar meðhöndlunarstöðvar, að gefa út eyðingarvottorð samkvæmt skilyrðunum sem þar 
eru tilgreind? (já/nei) 

1.9.3.1. Ef svarið við lið 1.9.3 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 

1.9.4. Hefur aðildarríkið beitt síðustu undirgrein 3. mgr. 5. gr.? (já/nei)  

1.9.5. Ef svarið við lið 1.9.4 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 

1.9.6. Ef svarið við lið 1.9.4. er „já“ hefur framkvæmdastjórninni verið tilkynnt um það? (já/nei) 

1.9.7. Ef svarið við lið 1.9.6 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 
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1.10. Hafa verið gerðar nauðsynlegar ráðstafanir skv. 4. mgr. 5. gr.? (já/nei) 

1.10.1.  Ef svarið við lið 1.10 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar, þ.m.t. nákvæmar upplýsingar samkvæmt annarri 
og þriðju undirgrein 4. mgr. 5. gr. 

1.10.2. Ef svarið við lið 1.10 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 

1.11. Hafa verið gerðar nauðsynlegar ráðstafanir skv. 5. mgr. 5. gr.? (já/nei) 

1.11.1. Ef svarið við lið 1.11 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 

1.11.2. Ef svarið við lið 1.11 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 

1.12. Hafa verið gerðar nauðsynlegar ráðstafanir skv. 1. mgr. 6. gr.? (já/nei) 

1.12.1. Ef svarið við lið 1.12 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 

1.12.2. Ef svarið við lið 1.12 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 

1.13. Hafa verið gerðar nauðsynlegar ráðstafanir skv. 2. mgr. 6. gr.? (já/nei) 

1.13.1. Ef svarið við lið 1.13 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 

1.13.2. Ef svarið við lið 1.13 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 

1.13.3. Ef svarið við lið 1.13. er „já“, hefur undanþágu samkvæmt annarri undirgrein 2. mgr. 6. gr. verið beitt? 
(já/nei) 

1.13.4. Ef svarið við lið 1.13.3 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 

1.13.5. Ef svarið við lið 1.13.3. er „já“ hafa niðurstöðurnar verið sendar framkvæmdastjórninni? (já/nei) 

1.13.6. Ef svarið við lið 1.13.5 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 

1.14. Hafa verið gerðar nauðsynlegar ráðstafanir skv. 3. mgr. 6. gr.? (já/nei) 

1.14.1. Ef svarið við lið 1.14 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 

1.14.2. Ef svarið við lið 1.14 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 

1.15. Hafa verið gerðar nauðsynlegar ráðstafanir skv. 4. mgr. 6. gr.? (já/nei) 

1.15.1. Ef svarið við lið 1.15 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 

1.15.2. Ef svarið við lið 1.15 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 

1.16. Hafa verið gerðar nauðsynlegar ráðstafanir skv. 5. mgr. 6. gr.? (já/nei) 

1.16.1. Ef svarið við lið 1.16 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 

1.16.2. Ef svarið við lið 1.16 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 

1.17. Hafa verið gerðar nauðsynlegar ráðstafanir skv. 1. mgr. 7. gr.? (já/nei) 

1.17.1. Ef svarið við lið 1.17 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 

1.17.2. Ef svarið við lið 1.17 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 

1.18. Hafa verið gerðar nauðsynlegar ráðstafanir skv. 2. mgr. 7. gr.? (já/nei) 

1.18.1. Ef svarið við lið 1.18 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. Einkum ber að veita upplýsingar um hlutfall 
endurnotkunar, endurvinnslu og endurnýtingar sem ákveðið hefur verið fyrir árin 2006 og 2015. 

1.18.2. Ef svarið við lið 1.18 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 

1.18.3. Hefur ákvæðinu, sem er að finna í annarri undirgrein a-liðar 2. mgr. 7. gr., verið beitt? Ef svarið er „já“ ber að 
veita nánari upplýsingar. 

1.18.4. Ef svarið við lið 1.18.3 er „já“ hefur framkvæmdastjórninni og öðrum aðildarríkjum verið tilkynnt um það í 
samræmi við þetta ákvæði? (já/nei) Ef svarið er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. Ef svarið er „nei“ ber að 
greina frá ástæðum þess. 

1.19. Hafa verið gerðar nauðsynlegar ráðstafanir skv. 1. mgr. 8. gr.? (já/nei) 

1.19.1. Ef svarið við lið 1.19 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 

1.19.2. Ef svarið við lið 1.19 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 
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1.20. Hafa verið gerðar nauðsynlegar ráðstafanir skv. 3. mgr. 8. gr.? (já/nei) 
 
1.20.1. Ef svarið við lið 1.20 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 
 
1.20.2. Ef svarið við lið 1.20 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 
 
1.21. Hafa verið gerðar nauðsynlegar ráðstafanir skv. 4. mgr. 8. gr.? (já/nei) 
 
1.21.1. Ef svarið við lið 1.21 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 
 
1.21.2. Ef svarið við lið 1.21 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 
 
1.22. Hafa verið gerðar nauðsynlegar ráðstafanir skv. 2. mgr. 9. gr.? (já/nei) 
 
1.22.1. Ef svarið við lið 1.22 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 
 
1.22.2. Ef svarið við lið 1.22 er „nei“ ber að greina frá ástæðum þess. 
 

2. Framkvæmd tilskipunarinnar  
 
Eftirfarandi upplýsingar skulu veittar í hvert skipti sem framkvæmdarskýrsla er send framkvæmdastjórninni. Þessar 
upplýsingar skulu veittar, að því marki sem þær liggja fyrir, að teknu tilliti til, eftir því sem við á, nauðsynjar þess að 
standa vörð um viðskipta- og atvinnuleynd. Sú staðreynd að upplýsingar eru veittar um ráðstafanir í tilskipuninni, sem 
eru ekki bindandi, hefur enn fremur ekki áhrif á lagalega stöðu þeirra ráðstafana. 
 
2.1. Hafa nýjar ráðstafanir verið gerðar í samræmi við a- og b-lið 1. mgr. 4. gr.? (já/nei) 
 
2.1.1. Ef svarið við lið 2.1 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 
 
2.2. Í samræmi við c-lið 1. mgr. 4. gr ber að veita upplýsingar, sem liggja fyrir, um tegundir og magn endurunnins 

efnis í ökutækjum og í öðrum vörum, sem og um markaðsaðstæður fyrir endurunnið efni. 
 
2.3. Tilgreinið fjölda ökutækja sem er safnað og eru flutt til viðurkenndra meðhöndlunarstöðva á hverju 

almanaksári á viðmiðunartímabilinu. 
 
2.4. Tilgreinið fjölda meðhöndlunarstöðva sem eru viðurkenndar eða skráðar í samræmi við 6. gr. 
 
2.5. Tilgreinið fjölda úr sér genginna ökutækja sem afhent eru viðurkenndum meðhöndlunarstöðvum og hafa 

ekkert eða neikvætt markaðsvirði. Veita ber nánari upplýsingar um neikvætt meðalvirði þessara úr sér gengnu 
ökutækja. 

 
2.6. Tilgreinið fjölda meðhöndlunarstöðva eða fyrirtækja sem hafa tekið upp vottað umhverfisstjórnunarkerfi.  
 
2.7. Hafa nýjar ráðstafanir verið gerðar skv. 1. mgr. 7. gr.? (já/nei) 
 
2.7.1. Ef svarið við lið 2.7 er „já“ ber að veita nánari upplýsingar. 
 
2.8. Veitið upplýsingar um hlutfall endurnotkunar, endurvinnslu og endurnýtingar, sem næst á hverju almanaksári 

viðmiðunartímabilsins, í samræmi við markmiðin sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 7. gr. 
 
2.9. Gerið nánar grein fyrir upplýsingum varðandi niðurrif, geymslu og prófanir sem framleiðendur íhluta veita 

skv. 3. og 4. mgr. 8. gr. 
 
2.10. Veitið upplýsingar skv. 1. mgr. 9. gr. um hugsanlegar breytingar, ef einhverjar eru, á skipulagi viðskipta með 

vélknúin ökutæki og á söfnunar-, niðurrifs-, tætingar-, endurnýtingar- og endurvinnsluiðnaðinum. Tilgreinið 
einkum ef samkeppnisröskun hefur verið staðfest milli aðildarríkja eða innan þeirra. 

 

 
 


