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                     REGLUGER  FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1445/2005                2008/EES/46/19 

frá 5. september 2005 

um skilgreiningu vi eigandi vi mi ana fyrir gæ amat og innihald gæ ask rslna var andi 
 hagsk rslur um úrgang samkvæmt regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 2150/2002 (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) 
nr. 2150/2002 frá 25. nóvember 2002 um hagsk rslur um 
úrgang (1) einkum d-li  6. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt 6 gr. regluger ar (EB) nr. 2150/2002 ber 
framkvæmdastjórninni a  sam ykkja rá stafanir sem 
nau synlegar eru til framkvæmdar eirri regluger . 

2) Í samræmi vi  d-li  6. gr. regluger ar (EB) 
nr. 2150/2002 skal framkvæmdastjórnin skilgreina vi -
eigandi vi mi  fyrir gæ amat og innihald gæ ask rslna 
eins og um getur í eirri regluger . 

3) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari regluger , 
eru í samræmi vi  álit hagsk rsluáætlunarnefndarinnar 

sem komi  var á fót me  ákvör un rá sins 89/382/EBE, 
KBE (2). 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

1. gr. 

1. Vi mi  fyrir gæ amat og innihald gæ ask rslna eins og 
um getur í 7. ætti I. og II. vi auka vi  regluger  (EB) 
nr. 2150/2002 skal vera eins og sett er fram í vi aukanum vi  

essa regluger . A ildarríkin skulu leggja fram gæ ask rslu í 
samræmi vi  vi aukann vi  essa regluger . 

2. Ákvæ i 1. mgr. skulu gilda um gögn sem lög  eru fram a  
ví er var ar fyrsta vi mi unarári  2004 og öll sí ari 

vi mi unartímabil. 

2. gr. 

Regluger  essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

 

Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 5. september 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Joaquín ALMUNIA 

framkvæmdastjóri. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . EB L 229, 6.9.2005, bls. 6. Hennar var geti  í 

ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 52/2006 frá 28. apríl 2006 um 
breytingu á XXI. vi auka (Hagsk rsluger ) vi  EES-samninginn, sjá EES-

vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 34, 29.6.2006, bls. 14. 
(1) Stjtí . EB L 332, 9.12.2002, bls. 1. Regluger inni var sí ast breytt me  

regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 783/2005 (Stjtí . ESB L 131, 
25.5.2005, bls. 38). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Stjtí . EB L 181, 28.6.1989, bls. 47. 
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VI AUKI 

INNIHALD GÆ ASK RSLUNNAR OG VI MI  FYRIR HAGSK RSLUR UM ÚRGANG 

INNGANGSOR  A  INNIHALDI GÆ ASK RSLUNNAR 

Fjölbreyttar a fer ir 

Samkvæmt regluger  (EB) nr. 2150/2002 skal gæ ask rsla fylgja hverri sendingu gagnasafns e a samsettra gagnasafna. Í 
eirri regluger  er ekki mælt fyrir um sérstaka a fer  vi  ger  hagsk rslna um úrgang. Munur getur veri  á a fer um eftir 

löndum, á gagnasöfnum frá einu landi og jafnvel innan einstakra gagnasafna.   a  veltur á ví hva a a fer ir eru nota ar 
hvernig meta má gæ i. Til ess a  útsk ra a  mismunandi a fer ir eru fyrir hendi er sett fram almenn l sing á gögnunum í I. 
hluta gæ ask rslunnar en ar eru a fer irnar tilgreindar og veitt yfirlit yfir ær. Í II. hluta er fylgt sta al áttum sem nota ir 
eru til a  skilgreina gæ i í Evrópska hagsk rslukerfinu. 

Form 

Gæ ask rslan sem a ildarríkin skulu leggja fram ver ur a  fylgja forminu sem sett er fram í kaflanum „Innihald gæ a-
sk rslunnar“ hér á eftir. Í sk rslunni munu einnig vera málsgreinar sem ekki eiga vi  e a ar sem uppl singar eru ekki fyrir-
liggjandi en bein tilvísun í essar málsgreinar skal vera í gæ ask rslunni. 

Endursko un gagna 

Ef gögnin hafa veri  endursko u  ver ur athugasemd a  fylgja gæ ask rslunni.  Í athugasemdinni skal tilgreina svi i  sem 
endursko unin nær yfir og einnig skal útsk ra hvers vegna örf var á endursko un og útsk ra áhrif endursko unarinnar á 
ni urstö urnar. 

Brá abirg agögn 

Afhending brá abirg agagna er ekki í samræmi vi  regluger ina um hagsk rslur um úrgang.  Ef safn inniheldur 
brá abirg agögn skal útsk ra a  í I. hluta. Einnig er nau synlegt a  tímasetja endursko un slíkra gagna. 

Helstu stær ir sem teknar eru saman: 

Í gæ ask rslunni er stundum nau synlegt a  meta hva a áhrif forsendur e a skekkjur hafa Afmarka má mati  vi  áhrif á 
helstu samandregnu ætti. Helstu samandregnu ættir fyrir myndun úrgangs eru: 

— hættulegur úrgangur frá heimilum, 

— hættulítill úrgangur frá heimilum, 

— hættulegur úrgangur frá fyrirtækjum (allir flokkar í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins), 

— hættulítill úrgangur frá fyrirtækjum (allir flokkar í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins). 

Helstu samandregnu ættir fyrir me höndlun úrgangs eru: 

— hættulegur úrgangur nota ur sem eldsneyti,  

— hættulítill úrgangur nota ur sem eldsneyti,  

— hættulegur úrgangur, brenndur, 

— hættulítill úrgangur, brenndur, 

— hættulegur úrgangur, endurn ttur, 

— hættulítill úrgangur, endurn ttur, 

— hættulegur úrgangur, honum farga , 

— hættulítill úrgangur, honum farga . 
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Skrárheiti 

Gæ ask rslan skal lög  fram á rafrænu formi í skjali me  skrárheiti sem samanstendur af fimm hlutum: 

Gæ ask rsla 2 Gildi: GS 

Svi  5 Gildi: ÚRGANGUR 

Landskó i 2 Tveggja stafa landskó i 

Ár 4 Vi mi unarár (fyrsta vi mi unarár 2004) 

Endursko un 1 Númer endursko unar, núll (0) fyrir fyrstu afhendingu. 

Hlutar skrárheitisins eru a skildir me  undirstriki. Til dæmis mun gæ ask rslan frá Belgíu fyrir ári  2004 bera heiti  
QR_WASTE_BE_2004_1 eftir fyrstu endursko un. 

INNIHALD GÆ ASK RSLUNNAR 

I. hluti: L sing á gögnunum  

Kennimerking 

— Land 

— Vi mi unarár 

— Gagnasafn/-söfn 

— Dagsetning sendingar 

 

Uppl singar um hvernig hægt er a  hafa samband vi  ann e a á sem bera ábyrg  á gæ um hagsk rslna um úrgang 

— Nafn 

— Símanúmer 

— Póstfang 

— Stofnun og eining 

Vísa skal til undan ágna sem gilda um gagnasafni . 

L sing á a ilum sem eiga hlut a  máli/ heimildum sem nota ar voru vi  gagnasöfnunina. Tengsl a ilanna/heimildanna vi  
svæ i regluger arinnar um hagsk rslur um úrgang. Hver er lagagrundvöllurinn fyrir gagnaheimildinni? Hvernig er sam-
felldni metin? 

Almenn l sing á ví hva a a fer ir eru nota ar í mismunandi hlutum gagnasafnsins. essi l sing er notu  til vi mi unar í II. 
hluta sk rslunnar. essar mismunandi a fer ir eru: 

— Könnun, 

— Stjórns sluheimildir, 

— Reiknilíkön, 

— Anna  (tilgreini ) 

Gera skal grein fyrir breytingum sem ger ar eru í tengslum vi  fyrra vi mi unarár ásamt mati á áhrifum á gæ i gagna. Gæta 
ber sérstaklega a  samanbur arhæfi egar til lengri tíma er liti . Uppl singar var andi samanbur arhæfi ver a tilgreindar í 5. 
li  II. hluta: Samanbur arhæfi. Fyrsta vi mi unarári  er engin krafa um a  gefa sk rslu um samanbur arhæfi vi  valfrjálsu 
gagnasöfnunina sem bygg  er á sameiginlegum spurningalista Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) og Hagstofu 
Evrópubandalaganna um úrgang. 

A ildarríkin ver a a  skrá helstu breytingar sem fyrirhuga ar eru á eim a fer um sem nota á næsta vi mi unarár.  
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II. hluti: Sk rsla um eiginleika gæ a 

1. Mikilvægi 

Leggja skal fram samantekt, ar sem fram kemur l sing á notendum og örfum á landsvísu. 

A ildarríkin skulu tilgreina hversu miklu hefur veri  safna  í gagnsöfnin.  au skulu tilgreina breytur og/e a 
sundurli anir sem krafist er samkvæmt regluger inni um hagsk rslur um úrgang, sem ekki eru tiltækar (t.d. gildi í 
reit er „M“ e a „L“ í gagnasafninu sem sent er inn). Krafist er sk ringar fyrir au tilvik sem ekki falla undir 
undan águ. Í ví tilviki a  reitir eru au kenndir sem gögn vantar ver ur a  gera rá stafanir til a  bæta úr essum 
annmarka. 

2. Nákvæmni 

2.1. Ú r ta k s s k e k k ju r  

Var andi afmörkun ess könnunarsvæ is sem um er a  ræ a skal vísa  til I. hluta . Leggja skal fram uppl singar 
um eftirfarandi ætti: 

— úrtaksramma sem nota ur er, 

— úrtaksáætlun sem notu  er, 

— lagskiptingu (tilgreini  t.d. hvort hún fari eftir stær arflokkun, atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins 
o.s.frv.), 

— stær  úrtaks: tilgreini  fjölda fyrirtækja í i og fjölda í könnuninni (í hverju lagi, ef vi  á), 

— fráviksstu ul fyrir heildarmagn úrgangs og sundurli un í fjóra helstu samandregnu ætti.  Nefnari stu ulsins er 
heildarmagn úrgangs í vi eigandi heild, .m.t. au lög sem ekki eru metin me  úrtaksa fer um. Til ess a  
meta fráviki  skal teki  tillit til umfangs brottfalls. 

— fráviksstu ul fyrir heildarmagn me höndla s úrgangs og sundurli un í átta helstu samandregnu ætti.  Nefnari 
stu ulsins er heildarmagn me höndla s úrgangs í vi eigandi heild, .m.t au lög sem ekki eru metin me  
úrtaksa fer um. Til ess a  meta fráviki  skal teki  tillit til umfangs brottfalls. 

2.2. A ra r  s k e k k ju r  e n  ú r ta k s s k e k k ju r  

2.2.1. ekjuskekkjur 

— A  ví er var ar I. vi auka um myndun úrgangs: L sing á a fer  e a a fer um sem nota ar eru til a  ná 100% 
ekju, 

— A  ví er var ar II. vi auka um me höndlun úrgangs: L sing á sorpme höndlunarstö vum sem eru 
undanskildar sk rslugjöf og ástæ a fyrir ví a  ær eru undanskildar 

— L sing á ví hvernig magn úrgangs frá fyrirtækjum/verslunum sem er í úrgangi frá heimilum er meti  og hva a 
a fer  er notu  til a  meta úrgang sem er frá heimilum eingöngu,  

— L sing á helstu vandamálum vi  rangflokkun, of- og van ekju sem koma í ljós vi  gagnaöflunina. 

2.2.2. Mælingarskekkjur 

— Hva a hagsk rslueiningar eru nota ar í tilteknum hlutum gagnasafnsins? Hver er ni ursta a matsins á 
mögulegum skekkjum vi  beitingu hagsk rslueininga? 

— Skekkjur í nákvæmni magnmælinga: L sa skal hvernig vigtun og skráning fer fram og hva a a fer um til sta -
festingar er beitt til ess a  finna vigtunarskekkjur. Hver er ni ursta a villugreiningara fer anna sem eru fyrir 
hendi? 

— Gefa skal l singu á gæ um uppl singanna úr gagnasöfnunara fer inni. Var, t.d., spurningalistinn sta festur 
innan r nihóps a  ví er var ar úrtakskannanir me  spurningarlista? A  ví er var ar stjórns slugögn: eru 
hvatar í svareiningunni e a í stjórns slunni sem stu la a  of mikilli sk rslugjöf, of lítilli sk rslugjöf e a egar 
sk rslugjöf skarast e a tefst?  

 



Nr. 46/130  18.7.2008 
  

EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

2.2.3. Úrvinnsluskekkjur 

— Samantekt á úrvinnslu repum milli söfnunar á hagtölum og hagsk rsluger ar, .m.t. rá stafanir til a  greina og 
lei rétta úrvinnsluskekkjur, 

— Skráning á úrvinnsluskekkjum sem finnast, umfangi eirra og áhrifum, 

— Kó unarvillur vi  kó un á úrgangsflokki, flokki í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, tegund 
me höndlunar og svæ i. Gefa skal l singu á ví hvernig kó un fer fram og hva a sta festingara fer um er 
beitt til a  finna kó unarvillur. Hver er ni ursta an úr villugreiningara fer um sem eru fyrir hendi? 

— Hlutfall flokksins „úrgangur frá heimilum“ sem í raun kemur frá fyrirtækjum. Hvernig er essi rangflokkun 
metin? 

2.2.4. Brottfallsskekkjur 

— Svarhlutfall á stigi helstu samandreginna átta 

— L sing á me höndlun á brottfalli (brottfall einingar og brottfall li a) í könnunum, 

— Ákvör un á væntanlegum skekkjum sem ver a til vegna brottfalls. 

2.2.5. Skekkjur í forsendum líkana 

— L sing á líkönum, forsendur tengdar beitingu líkana og væntanlegar skekkjur og hvernig takast skal á vi  ær, 

— Ni urstö ur næmisgreiningar, 

— Heimildir sem nota ar eru (sbr. l sing á heimildum í I. hluta). 

3. Tímanleiki og rétt tímasetning 

— Tímaáætlun me  l singu á helstu repum vi  gagnasöfnun egar unni  er a  ví a  taka gagnasöfnin saman og 
á  

— Tímaáætlun me  l singu á helstu repum í gagnavinnslunni (t.d. upphafs- og lokadagsetning fyrir a  nóg sé 
komi  af gögnum, kó un og sennileikaathugun, sta festingu gagna og rá stafanir til a  tryggja a  trúna ar sé 
gætt)  

— Tímaáætlun me  l singu á helstu repum í útgáfu (t.d. hvenær brá abirg a ni urstö ur og nákvæmar ni ur-
stö ur eru reikna ar, sta festar og hvenær eim er dreift.  

Stundvísi í gagnasendingum til Hagstofu Evrópubandalaganna ver ur metin í samræmi vi  regluger ina um hag-
sk rslur um úrgang, ar sem tilgreind er tí ni gagnasendinga og skilafrestur á eim. Gefa skal sk ringu á öllum 
töfum. A  auki skal teki  fram í sk rslunni hva a rá stafanir hafa veri  ger ar til ess a  for ast tafir í fram-
tí inni. 

4. A gengi og sk rleiki 

Innlenda sk rslugjafarstofnunin (sem tilgreind er í I. hluta gæ ask rslunnar) skal l sa: 

— stefnu um dreifingu á hagsk rslum um úrgang,  

— rá stöfunum og tækjum til a  koma á/bæta sk rleika,  

— vi eigandi stefnu um trúna arkvö . 

5. Samanbur arhæfi 

— Í ví skyni a  meta samanbur arhæfi innlendra gagna sem unnin eru me  mismunandi a fer um er nau synlegt 
a  sk ra áhrif takmarkana me  tilliti til skráningar og nákvæmni gagnanna (byggt á fyrrnefndum ná-
kvæmni áttum), 

— Hvernig er svæ isbundi  samanbur arhæfi gagna um sorpme höndlunarstö var sta fest? Hva a hagsk rslu-
eining er notu ? Hvernig er fari  me  færanlegar sorpme höndlunarstö var?  
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— Samanbur arhæfi til lengri tíma liti : bæ i skulu skrá ar breytingar sem eiga vi  fyrra vi mi unartímabil og 
áætla ar breytingar á næsta vi mi unartímabili. Ítarlegar uppl singar um breytingar á skilgreiningum, ekju 
e a a fer um skulu tilgreindar (sbr. I. hluti). Meta skal aflei ingarnar. 

6. Samræmi 

Umhverfishagsk rslur: 

— samræmi í innlendri dreifingu vi  gögn sem skrá  eru samkvæmt regluger inni um hagsk rslur um úrgang.  
Ekki er nau synlegt a  skrá samræmi vi : 

— sameiginlegan spurningalista Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) og Hagstofu Evrópubandalaganna, 

— sérstakar skuldbindingar um sk rslugjöf um úrgang (úr sér gengin ökutæki, raf- og rafeindabúna arúrgangur, 
umbú ir og umbú aúrgangur, flutningur á úrgangi o.s.frv.), 

— sk rslugjöf um sam ættar mengunarvarnir og eftirlit me  mengun (IPPC), 

— sk rslugjöf til Umhverfisstofnunar Evrópu. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) mun fjalla 
um etta beint. Félagshagfræ ilegar hagsk rslur: 

A ildarríkin eru hvött til ess a  setja fram athugasemdir um samræmi vi : 

— hagsk rslur um vi skipti, 

— umhverfis- og efnahagsreikningar, .m.t. jó hagsreikningar, 

— framlei sla grunnhagvísa, 

Athugasemdir um essi atri i gætu fali  í sér greiningu á mismunandi beitingu hagsk rslueininga og flokkunar. 

7. Fyrirhöfn svarenda 

Meta skal fyrirhöfn svarenda í reynd ( ann tíma sem tekur a  svara) og raunverulegan fjölda svarenda.  Fyrir stjórn-
s sluheimildir ætti a  meta fyrirhöfn svarenda vegna vi bótarspurninga vegna hagsk rsluger ar.  

VI MI  

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) mun meta uppl singarnar sem safna  er á grundvelli regluger arinnar 
um hagsk rslur um úrgang í samræmi vi  eftirfarandi fimm almenn vi mi : 

1. Fullfrágengin gagnasöfn 

Hversu fullnægjandi gagnasöfnin eru ákvar ast af ví sni i sem hagsk rslur um úrgang eru sendar á (regluger  fram-
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 782/2005 frá 24. maí 2005 (1)). 

2. Fullfrágengin gæ ask rsla 

Ákvar a  er í essari regluger  hvenær gæ ask rslan telst fullfrágengin. 

3. Tímanleiki 

Tímanleiki gagnasafnanna og me fylgjandi gæ ask rslu ákvar ast í regluger inni um hagsk rslur um úrgang (eigi sí ar 
en 18 mánu um frá lokum vi mi unarársins)  

 
(1) Stjtí . ESB L 131, 25.5.2005, bls. 26. 
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4. Rétt beiting skilgreininga og flokkunar 

Handbók um hagsk rslur um úrgang mun mæla fyrir um sameiginlegan skilning á skilgreiningum og flokkun. 

5. Beiting árei anlegra tölfræ ilegra a fer a 

Regluger in um hagsk rslur um úrgang mælir ekki fyrir um tiltekna a fer  vi  a  taka saman hagsk rslur um úrgang. 
Handbókin um hagsk rslur um úrgang veitir lei beiningar um gó ar starfsvenjur. 

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) tilkynnir eim sem ber ábyrg  á gæ um hagsk rslna um úrgang í 
a ildarríkinu um matsni urstö ur innan tveggja mána a frá skilafresti gagnasendingar.  

 
 

 


