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ÁKVÖRUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

18.7.2008

2008/EES/44/22

frá 1. apríl 2005
um nákvæmar reglur um eftirlit me markmium um endurnotkun/endurntingu og
endurnotkun/endurvinnslu sem eru sett fram í tilskipun Evrópuingsins og rásins 2000/53/EB
um úr sér gengin ökutæki (*)
(tilkynnt me númeri C(2004) 2849)
(2005/293/EB)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

4)

Til a koma á jafnvægi milli hættunnar á ónákvæmni og
vinnu stjórnsslunnar vi öflun nákvæmra upplsinga er
aildarríkjum heimilt a nota mat á málminnihaldi til a
ákvara hversu miki magn málma verur endurntt úr
ökutækjum sem eru úr sér gengin.

5)

Nota skal agengileg gögn um ökutæki á stöluu formi
til a ákvara yngd einstakra ökutækja.

6)

Vi útreikninga á ví hversu vel tekst a ná
markmiunum skal ekki taka tillit til eldsneytis sem
fjarlægt er egar ökutæki eru rifin ar sem áreianlegar
upplsingar um magn eldsneytis í úr sér gengnum
ökutækjum eru ekki tiltækar í öllum aildarríkjum. Til a
fylgjast me ví hvort landsbundin markmi hafi nást
skal nota mealtal ESB fyrir eldsneytismagn annig a
aferir vi útreikninga veri svo samhæfar sem unnt
er og samanburarhæfi landsbundinna markmia, sem
nást hafa í aildarríkjunum, veri tryggt.

7)

Samkvæmt reglum um innri markainn getur aildarríki
flutt au úr sér gengnu ökutæki, sem tekin eru úr umfer
á yfirráasvæi ess, til annarra landa til frekari
mehöndlunar. Til a halda í lágmarki vandamálum sem
tengjast ví hverjum ökutæki tilheyrir og komast hjá
mikilli vinnu vi vöktun og útreikninga verur hlutfall
endurvinnslu og endurntingar útfluttra ökutækjahluta
tali ví aildarríki, sem flytur á út, til tekna.

8)

Átaksverkefni um tætingu eru nausynleg svo a unnt sé
a ákvara hversu miki magn efna fellur til egar úr sér
gengin ökutæki eru tætt.

me hlisjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

me hlisjón af tilskipun Evrópuingsins og rásins
2000/53/EB frá 18. september 2000 um úr sér gengin
ökutæki (1), einkum riju undirgrein 2. mgr. 7 gr.,

og a teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Samkvæmt tilskipun 2000/53/EB er ess krafist a
framkvæmdastjórnin setji nákvæmar reglur sem eru
nausynlegar vegna eftirlits me ví hvort aildarríkin
nái eim markmium sem sett eru í fyrstu undirgrein 2.
mgr. 7. gr. tilskipunarinnar. Nægilegt er a aildarríkin
sni fram á a tekist hafi a ná a.m.k. eim markmium
sem krafa er ger um.

2)

Nausynlegt er a samhæfa kennitölur og framsetningu
útreikninga á eim markmium, sem sett eru fram í
fyrstu undirgrein 2. mgr. 7. gr., til a gögn
aildarríkjanna veri samanburarhæf.

3)

Einungis er unnt a ná mestu nákvæmni í útreikningum
markmia ef nefnari til útreikningsins byggist á fjölda úr
sér genginna ökutækja sem teki er vi til mehöndlunar
í vikomandi aildarríki.

_______________

(*) essi EB-ger birtist í Stjtí. ESB L 94, 13.4.2005, bls. 30. Hennar var geti
í ákvörun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2006 frá 27. janúar 2006
um breytingu á XX. viauka (Umhverfismál) vi EES-samninginn, sjá EESvibæti vi Stjórnartíindi Evrópusambandsins nr. 17, 30.3.2006, bls. 19.
(1) Stjtí. EB L 269, 21.10.2000, bls. 34. Tilskipuninni var síast breytt me
ákvörun framkvæmdastjórnarinnar 2005/63/EB (Stjtí. ESB L 25,
28.1.2005, bls. 73).
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9)

Framkvæmdastjórnin skal halda áfram a vakta hvernig
gengur a ná markmiunum, .m.t. umfang
útflutningsins og áhrif hans á hlutföll endurvinnslu og
endurntingar. Í essu skyni skulu aildarríki einnig gera
grein fyrir gögnum frá ví fyrir 2006. Aeins er heimilt
a nota gögnin í tengslum vi vöktun.

10)

Ákvörun essi gildir me fyrirvara um regluger
Evrópuingsins og rásins (EB) nr. 2150/2002 frá 25.
nóvember 2002 um hagskrslur um úrgang (1).

11)

Rástafanirnar, sem kvei er á um í essari ákvörun,
eru í samræmi vi álit nefndarinnar sem komi var á fót
skv. 18. gr. tilskipunar rásins 75/442/EBE (2).

SAMYKKT ÁKVÖRUN ESSA:

1. gr.
1. Aildarríki skulu reikna út hversu vel hefur tekist a ná
markmium
um
endurnotkun/endurntingu
og
endurnotkun/endurvinnslu, sem mælt er fyrir um í fyrstu
undirgrein 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 2000/53/EB, á grundvelli
endurnotara, endurunninna og endurnttra efna eftir
afmengun, sundurhlutun og tætingu. Aildarríki skulu sjá til
ess a teki sé tillit til endurntingar sem nást hefur í reynd
hva varar efni sem fara til frekari mehöndlunar. Í ví skyni
skulu aildarríki fylla út töflur 1 til 4 í viaukanum vi essa
ákvörun og gefa ítarlega lsingu á eim gögnum sem eru
notu.
2. egar aildarríki fylla út töflur 1 til 4 í viaukanum geta
au einnig stust vi gagnamia mat varandi
mealhundrashluta
endurnotara,
endurunninna
og
endurnttra málma frá úr sér gengnum ökutækjum, hér á eftir
nefnt „áætla málminnihald“. Mati skal stutt nákvæmum
gögnum sem skra áætlaan hundrashluta málminnihalds og
áætlaan hundrashluta endurnotkunar, endurntingar og
endurvinnslu málma. essi gögn skulu gilda um a.m.k. 95%
eirra úr sér gengnu ökutækja sem til falla í vikomandi
aildarlandi.
3. Upplsingarnar frá aildarríkjunum
sundurliun á eftirfarandi:

skulu

innihalda

a) núverandi markai fyrir ökutæki í hverju aildarríki,
b) úr sér gengnum ökutækjum á yfirráasvæum eirra og

(1)
(2)

Stjtí. EB L 332, 9.12.2002, bls. 1. Reglugerinni var síast breytt me
regluger framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 574/2004 (Stjtí. ESB L 90,
27.3.2004, bls. 15).
Stjtí. EB L 194, 25.7.1975, bls. 39. Tilskipuninni var síast breytt me
regluger Evrópuingsins og rásins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtí. ESB L 284,
31.10.2003, bls. 1).
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c) efnum og íhlutum ökutækjanna, sem etta mat tekur til, svo
a komast megi hjá tvítalningu.
2. gr.
1. egar um er a ræa úr sér gengin ökutæki, ea efni ea
hluta, sem fengi hafa eyingarvottor frá viurkenndri
mehöndlunarstö í ríkinu og hafa veri flutt út til annarra
aildarríkja ea riju landa til frekari mehöndlunar skal sú
mehöndlun reiknu til tekna hjá ví aildarríki sem flytur út
annig a unnt sé a reikna út hvernig tekist hefur a ná
markmiunum ef áreianlegar sannanir eru fyrir ví a
endurvinnslan og/ea endurntingin hafi fari fram vi
astæur sem jafngilda í meginatrium eim sem mælt er fyrir
um í löggjöf Bandalagsins á essu svii.
Úr sér gengin ökutæki, sem fengi hafa eyingarvottor í öru
aildarríki ea rija landi og eru flutt inn til aildarríkis til
endurntingar og/ea endurvinnslu, skulu ekki talin me sem
endurntt ea endurunnin í ví aildarríki sem flytur au inn.
2. Ef um er a ræa útflutning til riju landa skulu
aildarríkin ákvara hvort vibótarskjöl séu nausynleg til a
sanna a útfluttu efnin séu í reynd endurunnin ea endurntt.
3. gr.
1. Aildarríkin skulu fylla út töflurnar, sem settar eru fram í
viaukanum, árlega og byrja á gögnum fyrir ári 2006 en
töflurnar skulu sían sendar framkvæmdastjórninni innan 18
mánaa frá lokum ess árs sem um ræir.
2. A ví er varar árin fyrir 2006 skulu aildarríki gera
framkvæmdastjórninni grein fyrir fyrirliggjandi gögnum innan
12 mánaa frá lokum ess árs sem um ræir. Aeins er heimilt
a nota gögn um árin fyrir 2006 í tengslum vi vöktun.
4. gr.
Ákvörun essari er beint til aildarríkjanna.
Gjört í Brussel 1. apríl 2005.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Stavros DIMAS

framkvæmdastjóri.
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VIAUKI

Tafla 1: Efni sem falla til vi afmengun og sundurhlutun úr sér genginna ökutækja (tonn á ári) sem tekin eru úr
umfer í aildarríkinu og mehöndlu ar

Efni sem falla til vi
afmengun og
sundurhlutun (**)

Endurnotkun (A)

Endurvinnsla (B1)

Endurnting orku
(C1)

Endurnting alls (D1
= B1 + C1)

Förgun E1

Rafgeymar
Vökvar (a frátöldu
eldsneyti)
Olíusíur
Önnur efni sem falla
til vi afmengun (a
frátöldu eldsneyti)
Hvarfakútar
Málmíhlutir
Hjólbarar
Stórir hlutar úr plasti
Gler
Önnur efni sem falla
til vi sundurhlutun
Alls

Tafla 2: Efni sem falla til vi tætingu úr sér genginna ökutækja (tonn á ári) sem tekin eru úr umfer í aildarríkinu
og mehöndlu ar
Efni sem falla til vi
tætingu (**)

Endurvinnsla (B2)

Endurnting orku (C2)

Endurnting alls (D2 =
B2 + C2)

Förgun E2

Brotajárn (stál)
Efni sem ekki innihalda
járn (ál, kopar, sink, bl
o.s.frv.)
Léttir efnisættir
tætingu

frá

Anna
Alls
Tafla 3: Vöktun (hluta) úr sér genginna ökutækja sem falla til í aildarríkinu og eru flutt út til frekari mehöndlunar
(tonn á ári)
Heildaryngd úr sér genginna
ökutækja sem flutt eru út,
reikna eftir löndum (**)

Heildarendurvinnsla (hluta) úr
sér genginna ökutækja sem flutt
eru út (F1)

Heildarendurnting (hluta) úr sér
genginna ökutækja sem flutt eru
út (F2)

Heildarförgun (hluta) úr sér
genginna ökutækja sem flutt eru
út (F3)
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Tafla 4: Heildartölur um endurnotkun, endurntingu og endurvinnslu úr sér genginna ökutækja (tonn á ári) sem
tekin eru úr umfer í aildarríkinu og mehöndlu ar ea utan ess
Endurnotkun
(A)

Heildarendurvinnsla
(B1 + B2 + F1)

Heildarendurnting
(D1 + D2 + F2)

Heildarendurnotkun og endurvinnsla
(X1 = A + B1 + B2 + F1)

Heildarendurnotkun og endurnting
(X2 = A + D1 + D2 + F2)

W (heildarfjöldi úr sér genginna ökutækja) =

%

%

W1 (heildaryngd ökutækja) =

X1/W1

X2/W1

Athugasemdir:
1.

Útfylling skyggu reitanna í töflu 1 er valfrjáls.

2.

au aildarríki, sem styjast vi áætla málminnihald, skulu styjast vi etta í eim hlutum töflu 2 sem vara málma.

3.

(**): egar unnt er skal nota skrá yfir úrgangskóa úr viauka vi ákvörun framkvæmdastjórnarinnar 2000/532/EB frá
3. maí 2000 sem kemur í sta ákvörunar 94/3/EB um skrá yfir úrgang samkvæmt a-li 1. gr. tilskipunar rásins
75/442/EBE um úrgang og ákvörunar rásins 94/904/EB um skrá yfir hættulegan úrgang samkvæmt 4. mgr. 1. gr.
tilskipunar rásins 91/689/EBE um hættulegan úrgang (1).

4.

Aildarríki, sem styjast ekki vi áætla málminnihald, skulu reikna út endurnotkun (A) á grundvelli eftirtalinnar
frádráttaraferar: yngd hvers ökutækis (Wi), a frádreginni yngd afmengaa og sundurhlutaa úr sér gengna
ökutækisins (yfirbygging) (Wb) og a frádreginni yngd afmenguu og sundurhlutuu efnanna sem send eru til
endurntingar, endurvinnslu ea endanlegrar förgunar. Aildarríki, sem styjast vi áætla málminnihald, skulu ákvara
A (a frátöldum málmíhlutunum) á grundvelli yfirlsinga frá viurkenndum mehöndlunarstövum.
yngd efna, sem falla til vi endurvinnslu/endurntingu/förgun, skal ákvöru á grundvelli yfirlsinga frá endurvinnslu-,
endurntingar- ea söfnunarfyrirtækinu, sem tekur vi efnunum, vigtarsela, annarra bókhaldsgagna ea förgunarsela.
Reikna skal yngd einstaks ökutækis (Wi) út frá: i. yngd ökutækis í umfer sem um getur í skráningarskjölum (2), ii.
yngd ökutækis, sem er tilbúi til aksturs og um getur í samræmisvottori sem lst er í IX. viauka vi tilskipun rásins
70/156/EBE (3), me áornum breytingum, ea iii. yngd eins og hún er ákvöru í forskriftum framleianda í tilvikum
ar sem essi gögn eru ekki tiltæk. Hvorki skal telja yngd ökumanns, sem er ákvöru 75 kg, né yngd eldsneytis, sem
er ákvöru 40 kg, me yngd einstaks ökutækis.
yngd afmengaa og sundurhlutaa úr sér gegna ökutækisins (yfirbyggingar) (Wb) skal ákvöru á grundvelli
upplsinga frá mehöndlunarfyrirtækinu sem tekur vi ví.

5.

Heildaryngd ökutækjanna (W1) skal reiknu sem summan af yngd einstakra ökutækja (Wi).
Reikna skal heildarfjölda úr sér genginna ökutækja (W) á grundvelli fjölda úr sér genginna ökutækja sem falla til í
aildarríkinu, .e. egar viurkennd mehöndlunarstö í vikomandi ríki gefur út eyingarvottor.

6.

Reikna skal magn efna, sem til falla vi tætingu úr sér genginna ökutækja á hverjum sta, á grundvelli átaksverkefna um
tætingu og fjölda eirra úr sér gengnu ökutækja sem fær eru til tætingar á stanum. Fjöldi eirra úr sér gengnu
ökutækja, sem fær eru til tætingar á hverjum sta, skal reiknast á grundvelli vigtarsela, kvittana ea annarra
bókhaldsgagna. Aildarríkin skulu greina framkvæmdastjórninni frá ví hversu mörg átaksverkefni um tætingu standa
yfir á yfirráasvæi eirra. Gera skal grein fyrir raunverulegri endurvinnslu/endurntingu reiknara efna sem til falla
(annarra en málma) á grundvelli yfirlsinga frá söfnunar- ea endurvinnslu-/endurntingarfyrirtækinu, sem tekur vi
efnunum, vigtarsela, annarra bókhaldsgagna ea förgunarsela.

(1)
(2)

Stjtí. EB L 226, 6.9.2000, bls. 3.
Frá 1. júní 2004, gildistökudegi tilskipunar rásins 1999/37/EB um skráningarskjöl fyrir ökutæki (Stjtí. EB L 138, 1.6.1999, bls. 57),
skal skrá yngd ökutækis, sem hefur veri teki í umfer, í G-li.
Stjtí. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1.

(3)

