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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                     2009/EES/25/21 

frá 20. febrúar 2006 

um spurningalista sem nota skal við skýrslugjöf um framkvæmd tilskipunar 2000/76/EB um 
 brennslu úrgangs (*) 

(tilkynnt með númeri C(2006) 438) 

 (2006/329/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2000/76/EB frá 4. desember 2000 um brennslu úrgangs (1), 
einkum 15. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Aðildarríkjum var gert að hrinda tilskipun 2000/76/EB í 
framkvæmd eigi síðar en 28. desember 2002 og skulu 
þau afhenda skýrslu um framkvæmdina í samræmi við 
spurningalista sem framkvæmdastjórnin útbýr. 

2) Helsti tilgangurinn með spurningalistanum er að safna 
upplýsingum um framkvæmd tilskipunar 2000/76/EB 
með svörum frá aðildarríkjunum og skilgreina aðferðir 
við að setja reglur um brennslu- og sambrennslustöðvar í 
hinum ýmsu aðildarríkjum. 

3) Skýrslutímabilið skal taka til fyrstu þriggja áranna eftir 
28. desember 2002 og skal það skilgreint að teknu tilliti 
til krafnanna í tilskipunum 94/67/EB og 96/61/EB er 
varða skýrslugjöf. Að teknu tilliti til þess að tilskipun 
2000/76/EB gildir að öllu leyti fyrir allar stöðvar í rekstri 
frá og með 28. desember og að langflestar stöðvar, sem 
reknar eru í ESB, eru stöðvar í rekstri, að tilskipun 
94/67/EB fellur úr gildi 28. desember 2005 og að

samkvæmt tilskipun 96/61/EB tekur skýrslan til áranna 
2006-2008, að báðum árum meðtöldum, er rétt að fyrsta 
skýrslan taki til tímabilsins 1. janúar 2006 til 
31. desember 2008. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
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. 

1. Aðildarríkin skulu nota spurningalistann sem mælt er fyrir 
um í viðaukanum þegar þau gefa skýrslu um framkvæmd 
tilskipunar 2000/76/EB í samræmi við 15. gr. þeirrar 
tilskipunar. 

2. Fyrsta skýrslan skal taka til þriggja ára tímabilsins sem 
hefst 1. janúar 2006 og skal send framkvæmdastjórninni eigi 
síðar en 30. september 2009. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 20. febrúar 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stavros DIMAS 

framkvæmdastjóri. 

 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 121, 6.5.2006, bls. 38. Hennar var getið 

í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 36/2007 frá 27. april 2007 
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 38, 9.8.2007, p. 41.  

(1) Stjtíð. EB L 332, 28.12.2000, bls. 91. 

 
 
(2) Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 48  
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VIÐAUKI 

Spurningalisti sem nota skal við gerð skýrslu um framkvæmd tilskipunar 2000/76/EB um brennslu úrgangs 

Athugið: Vinsamlegast notið tilvísanir fyrir þær upplýsingar sem hafa þegar verið sendar framkvæmdastjórninni. 

FRAMKVÆMD TILSKIPUNARINNAR 

1. mgr. 2. gr. 1. Hversu margar brennslustöðvar og hversu margar sambrennslustöðvar í aðildarríkinu falla 
undir tilskipun 2000/76/EB? 

3. gr. 2. Lýsið hvers kyns vandamálum varðandi skilgreiningarnar í 3. gr. sem komu í ljós við 
lögleiðingu og framkvæmd tilskipunarinnar. 

1. mgr. 4. gr. 3. Hversu mörg leyfi hafa verið gefin út í samræmi við 1. mgr. 4. gr. fyrir: 

a) nýjar brennslustöðvar? 

b) starfandi brennslustöðvar? 

c) nýjar sambrennslustöðvar? 

d) starfandi sambrennslustöðvar? 

Athugasemd: „Starfandi“ stöðvar eru skilgreindar í 6. mgr. 3. gr. „Nýjar“ stöðvar eru allar aðrar 
stöðvar. 

4. Hafa einhverjar færanlegar stöðvar fengið leyfi samkvæmt þessari tilskipun? 

5. Hversu margar brennslustöðvar og sambrennslustöðvar hafa enn ekki fengið leyfi í samræmi við 1. 
mgr. 4. gr.? 

4. mgr. 4. gr. 6. Liggi þessi gögn fyrir skal tilgreina leyfilega heildarafkastagetu, að því er varðar úrgang, fyrir: 

a) nýjar brennslustöðvar, 

b) starfandi brennslustöðvar, 

c) nýjar sambrennslustöðvar, 

d) starfandi sambrennslustöðvar. 

7. Hvaða flokkar úrgangs (eins og þeir eru settir fram í evrópsku úrgangsskránni, ef mögulegt er) fara 
til sambrennslu í sementsverksmiðjum? 

8. Hvaða flokkar úrgangs (eins og þeir eru settir upp í evrópsku úrgangsskránni, ef mögulegt er) fara 
til sambrennslu í: 

a) brennsluverum, öðrum en sementsverksmiðjum (t.d. orkuverum)? 

b) iðnaðargeirum, sem ekki falla undir 1. eða 2. lið II. viðauka, þar sem sambrennsla á úrgangi 
fer fram? 

9. Vinsamlegast tilgreinið magn úrgangs sem unnt er að sambrenna í þessum stöðvum, liggi þau 
gögn fyrir. 

5. mgr. 4. gr. 10. Hvaða ákvæði hafa verið sett í leyfisveitingaferlinu um: 

a) tilgreiningu á magni og flokkum hættulegs úrgangs sem heimilt er að meðhöndla? 

b) lágmarks- og hámarksflæði hættulegs úrgangs til meðhöndlunar? 

c) leyfileg varmagildi hættulegs úrgangs og takmarkanir á innihaldi mengunarefna, t.d. PCB-
efna, PCP-efna, klórs, flúors, brennisteins og þungmálma? 



Nr. 25/174  14.5.2009  
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

4. mgr. 5. gr. 11. Hvers konar úrgangur er talinn „óviðeigandi“ fyrir töku dæmigerðra sýna? 

4. mgr. 6. gr. 12. Að því er varðar viðstöðutíma og hitastig ofnagassins eins og mælt er fyrir um í 1. mgr. 6. gr.: 

a) Hafa verið veittar einhverjar undanþágur frá rekstrarskilyrðunum í samræmi við 4. mgr. 6. gr.? 
(Já/Nei) 

b) Hversu margar undanþágur hafa verið veittar ef svarið við a-lið er „já“? 

c) Vinsamlegast greinið frá rökstuðningi fyrir hverju tilviki þar sem undanþága var veitt, liggi 
slík gögn fyrir, m.a.: 

i. tilgreiningu á afkastagetu brennslustöðvarinnar eða sambrennslustöðvarinnar, 

ii. áætluðum aldri brennslustöðvarinnar eða sambrennslustöðvarinnar eða hvort hún er 
„starfandi“ stöð, eins og þær eru skilgreindar í 6. mgr. 3. gr., eða ný stöð, 

iii. tegund úrgangsins sem er brenndur, 

iv. hvernig tryggt sé að ekki falli til meiri leifar en tilgreint er í kröfunum og að innihald 
lífrænna mengunarefna í þeim sé ekki meira en gera má ráð fyrir frá stöðvum sem ekki 
hafa undanþágu, 

v. rekstrarskilyrðunum sem mælt er fyrir um í leyfinu og 

vi. viðmiðunarmörkunum fyrir losun sem hver stöð skal virða. 

6. mgr. 6. gr. 13. Fyrir brennslustöðvar: 

a) Hversu margar „starfandi“ stöðvar nýta varma sem myndast í brennsluferlinu? 

b) Hversu margar „nýjar“ stöðvar nýta varma sem myndast í brennsluferlinu? 

14. Fyrir sambrennslustöðvar: 

a) Hversu margar „starfandi“ stöðvar nýta varma sem myndast í brennsluferlinu? 

b) Hversu margar „nýjar“ stöðvar nýta varma sem myndast í brennsluferlinu? 

1. mgr. 7. gr. 15. Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar að því er varðar brennslustöðvar (til viðbótar skýrslunni 
sem krafist er skv. 2. mgr. 12. gr.) til að tryggja að stöðvar séu hannaðar, útbúnar, smíðaðar og 
starfræktar þannig að ekki sé farið yfir viðmiðunarmörkin fyrir losun (eins og þau eru sett 
fram í V. viðauka tilskipunarinnar)? 

2. mgr. 7. gr. 16. Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar að því er varðar sambrennslustöðvar (til viðbótar 
skýrslunni sem krafist er skv. 2. mgr. 12. gr.) til að tryggja að stöðvar séu hannaðar, útbúnar, 
smíðaðar og starfræktar þannig að ekki sé farið yfir viðmiðunarmörkin fyrir losun (eins og þau 
eru sett fram í V. viðauka tilskipunarinnar)? 

17. Hafa verið veittar undanþágur frá viðmiðunarmörkum fyrir losun NOx, ryks, brennisteinsdíoxíðs 
eða heildarmagns lífræns kolefnis í samræmi við 1. lið II. viðauka að því er varðar sementsofna 
þar sem úrgangur er sambrenndur? (Já/Nei) 

a) Hversu margar undanþágur hafa verið veittar ef svarið er „já“? 

b) Vinsamlegast greinið frá rökstuðningi fyrir hverju tilviki, liggi slík gögn fyrir, m.a.: 

i. tilgreiningu á afkastagetu stöðvarinnar, 

ii. tilgreiningu á aldri stöðvarinnar, 

iii. tegund úrgangsins sem er sambrenndur, 

iv. rekstrarskilyrðunum sem mælt er fyrir um í leyfinu og 

v. viðmiðunarmörkunum fyrir losun sem hver stöð skal virða. 
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2. og 4. mgr. 7. gr. 18. Hversu margar sambrennslustöðvar eru bundnar af viðmiðunarmörkunum fyrir losun í V. 
viðauka við tilskipunina (þ.e. ef um er að ræða sambrennslu ómeðhöndlaðs sorps eða meira en 
40% af losuðum varma er frá brennslu hættulegs úrgangs)? 

5. mgr. 7. gr. 19. Hafa viðmiðunarmörk fyrir losun, til viðbótar þeim sem tilgreind eru í II. eða V. viðauka, eftir 
því sem við á, verið sett fyrir losun í andrúmsloft frá brennslu- og sambrennslustöðvum? 
(Já/Nei) 

 Tilgreinið eftirfarandi ef svarið er „já“ og gögnin liggja fyrir: 

a) Stöðvarnar sem þau eiga við um (þ.e. brennslustöðvar eða sambrennslustöðvar). 

b) Hverjar stöðvanna eru „nýjar“ og hverjar „starfandi“. 

c) Mengunarefnin sem viðmiðunarmörkin eiga við um. 

d) Hvers vegna þau eru sett. 

e) Viðmiðunarmörkin. 

f) Hvort vöktun er stöðug eða með hléum. 

 2., 3., 4. og 5. mgr. 8. gr. 20. Hvernig eru viðmiðunarmörk fyrir losun ákvörðuð að því er varðar losun úrgangsvatns úr 
reykhreinsibúnaði í vatn? 

a-liður 6. mgr. 8. gr. 21. Hvaða ákvæði eru sett í tengslum við leyfisveitingarferlið um eftirlit með losun efnanna sem 
tilgreind eru í IV. viðauka? 

b-liður 6. mgr. 8. gr. 22. Hvaða þættir fyrir rekstraryfirlit hafa verið ákvarðaðir í leyfisveitingarferlinu að því er varðar 
losun á úrgangsvatni? 

7. mgr. 8. gr. 23. Hvaða ákvæði hafa verið sett til að tryggja verndun jarðvegs, yfirborðsvatns eða grunnvatns í 
samræmi við 7. mgr. 8. gr.? 

24. Hvaða viðmiðanir eru notaðar til að tryggja að geymsluaðstaða sé fullnægjandi til að prófa og 
hreinsa vatn áður en það er losað, ef nauðsyn krefur? 

8. mgr. 8. gr. 25. Ef viðmiðunarmörk um losun hafa verið ákvörðuð fyrir mengunarefni, til viðbótar 
mengunarefnunum sem tilgreind eru í IV. viðauka: 

a) Fyrir hvaða stöðvar gilda þau (þ.e. brennslu- eða sambrennslustöðvar, „nýjar“ eða 
„starfandi“)? 

b) Um hvaða mengunarefni gilda þau? 

c) Hvers vegna eru þau sett? 

d) Hver eru viðmiðunarmörkin? 

9. gr. 26. Hvaða almenn ákvæði hafa verið sett til að draga úr, eins og framast er kostur, magni og 
skaðsemi leifa frá brennslu- eða sambrennslustöðvum? 

1. mgr. 10. gr. 27. Hvaða ákvæði hafa verið sett til að vakta viðeigandi mæliþætti, skilyrði og massastyrkleika í 
brennsluferlinu? 

28. Hvaða ákvæði hafa verið sett til að vakta viðeigandi mæliþætti, skilyrði og massastyrkleika í 
sambrennsluferlinu? 

11. gr. 29. Hvaða ákvæði eru sett í tengslum við leyfisveitingaferlið til að tryggja að 2.–12. mgr. og 17. 
mgr. 11. gr., að því er varðar andrúmsloft, og 9. mgr. og 14.–17. mgr. 11. gr., að því er varðar 
vatn, séu uppfyllt? 

11. mgr. 11. gr. 30. Lýsið hvers kyns opinberum leiðbeiningum sem samdar hafa verið um ákvörðun á fullgiltum 
dagsmeðalgildum losunar.  
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17. mgr. 11. gr. 31. Hvaða verklagsreglum er fylgt þegar lögbæra yfirvaldinu er tilkynnt um að farið hafi verið 
yfir viðmiðunarmörk losunar? 

1. mgr. 12. gr. 32. Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að tryggja þátttöku almennings í leyfisveitingarferlinu? 

1. og 2. mgr. 12. gr. 33. Að því er varðar aðgang að upplýsingum í leyfisveitingaferlinu: 

a) Eru einhverjar upplýsingar um umhverfismál óaðgengilegar almenningi í tengslum við 
umsóknina, ákvörðunarferlið eða leyfisveitinguna? 

b) Tilgreinið eftirfarandi, liggi þessi gögn fyrir: 

— hvort upplýsingarnar séu aðgengilegar án endurgjalds (já/nei), og ef svarið er „nei“: 

— tilgreinið upphæð gjaldsins, sem krafist er og við hvaða aðstæður þess er krafist. 

2. mgr. 12. gr. 34. Hvaða ákvæði eru sett fyrir brennslustöðvar með nafnafköstum, sem nema meira en tveimur 
tonnum á klukkustund, til að tryggja að rekstraraðilinn afhendi lögbæru yfirvaldi árlega 
skýrslu um rekstur og vöktun stöðvarinnar? 

35. Hvaða ákvæði eru sett fyrir sambrennslustöðvar með nafnafköst, sem nema meira en tveimur 
tonnum á klukkustund, til að tryggja að rekstraraðilinn afhendi lögbæru yfirvaldi árlega 
skýrslu um rekstur og vöktun stöðvarinnar? 

36. Ef árleg skýrsla er lögð fram: 

a) Hvaða upplýsingar eru í henni? 

b) Hvernig getur almennur borgari/almenningur kynnt sér þessa skýrslu? 

37. Hvernig eru upplýsingar um brennslu- eða sambrennslustöðvar með nafnafköstum sem nema 
minna en tveimur tonnum á klukkustund gerðar opinberar? 

1. mgr. 13. gr. 38. Hvaða ákvæði er að finna í leyfinu um eftirlit með starfstíma brennslu- eða 
sambrennslustöðvar ef starfsemin er óeðlileg (þ.e. ef um stöðvun, röskun eða bilun á hreinsi- 
eða mælibúnaði er að ræða)? 

39. Hversu lengi má brennslu- eða sambrennsluferlið halda áfram ef starfsemi er óeðlileg (þ.e. þar 
til stöðinni verður gert að hætta starfsemi)? 

16. gr. 40. Á grundvelli hvaða upplýsinga er lagt til að tilskipuninni verði breytt að því er varðar 10., 11. 
og 13. gr. og I. og III. viðauka? 

 
 

 

 


