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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1379/2007                  2010/EES/54/04 

frá 26. nóvember 2007 

um breytingu, í því skyni að taka tillit til tækniframfara og breytinga sem hafa verið samþykktar 
samkvæmt Basel-samningnum, á I. viðauka A, I. viðauka B, VII. viðauka og VIII. viðauka við 
 reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 um tilflutning úrgangs (*) 

 
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1013/2006 frá 14. júní 2006 um tilflutning úrgangs (1), einkum 
1. mgr. 58. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samþykkt áttundu ráðstefnu aðila Basel-samningsins um 
eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun 
þeirra frá 27. nóvember til 1. desember 2006 gerir 
nauðsynlegt að breyta I. viðauka A, I. viðauka B, VII. 
viðauka og VIII. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 1013/2006 um tilflutning úrgangs. Breytingarnar eru 
þær að í 5. reit tilkynningarskjalsins í I. viðauka A, 5. og 
18. reit flutningsskjalsins í I. viðauka B og 3. og 14. reit 
upplýsinganna um sendinguna í VII. viðauka koma „tonn 
(mg)“ og „m3“ í stað „kg“ og „lítrar“, nýjum 17. reit er 
bætt inn í flutningsskjalið, 1. nmg. í upplýsingunum um 
sendinguna er breytt sem og tilvísunum í leiðbeiningar 
um umhverfisvæna meðhöndlun í liðum I.4-9 í VIII. 

viðauka. Til glöggvunar skulu aðrir viðaukar koma í stað 
þessara. 

2) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1013/2006 til 
samræmis við það. 

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
skv. 18. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2006/12/EB (2). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað I. viðauka A, I. viðauka B, VII. viðauka og VIII. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 1013/2006 komi textinn í viðaukanum 
við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja 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 26. nóvember 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stavros DIMAS 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 309, 27.11.2007, bls. 7. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 122/2008 frá 7. 
nóvember 2008 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 
79, 18.12.2008, bls. 23. 

(1) Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1. 
 

 
 
 
 
 
___________________ 
(2) Stjtíð. ESB L 114, 27.4.2006, bls. 9. 
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I. VIÐAUKI 

Í stað I. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 1013/2006 komi eftirfarandi: 
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„I. VIÐAUKI A 

Tilkynningarskjal fyrir flutning/tilflutning úrgangs milli landa 
1. Útflytjandi – tilkynnandi 
 
Heiti: 

Skráningarnúmer:  
 
 

3. Tilkynning nr.:  
 
Tilkynning um 

 

Heimilisfang:  A. i. Einn tilflutning  □ 

  ii. Marga tilflutninga  □ 

Tengiliður:   B. i. Förgun (1): □ 

Sími: Bréfasími:  ii. Endurnýting:  □ 

Tölvupóstfang:   C. Fyrirframsamþykkt endurnýtingarstöð (2) (3) Já □     Nei □ 

2. Innflytjandi – viðtakandi 4. Fyrirhugaður heildarfjöldi tilflutninga  

Skráningarnúmer:   

Heiti:  5. Fyrirhugað heildarmagn (4):  
Tonn (Mg): 
m3: 

Heimilisfang:  6. Fyrirhuguð tímalengd tilflutninga (4):  

 Fyrsti tilflutningur:  Síðasti tilflutningur:  

Tengiliður:  7. Gerð(ir) umbúða (5):  

Sími:  Bréfasími: Sérkröfur um meðhöndlun: (6) Já □     Nei □ 

Tölvupóstfang:  11. Förgunar-/endurnýtingaraðgerð(ir) 

8. Fyrirhugaður flytjandi: D-kóði/R-kóði (5):  

Skráningarnúmer:   

Heiti (7):  Tækni sem er notuð (6):  

Heimilisfang:   

  

Tengiliður:  Ástæða fyrir útflutningi (1) (6) 

Sími:  Bréfasími:   

Tölvupóstfang:  12. Heiti og samsetning úrgangsins (6):  

Flutningsmáti (5):   

9. Tilreiðandi/tilreiðendur/framleiðandi/framleiðendur úrgangs (1) (7) 
(8):   

Skráningarnúmer:   

Heiti:   

Heimilisfang:   

 13. Eðliseiginleikar (5):  

Tengiliður:   

  

Sími:  Bréfasími:   

 14. Auðkenning úrgangs (tilgreinið viðeigandi kóða) 

Tölvupóstfang:  i. VIII. viðauki við Basel-samninginn (eða IX. viðauki ef við á):  

Framleiðslustaður og -ferli (6):  ii. OECD-kóði (ef hann er ekki sá sami og í i. lið):  

iii. EB-skrá yfir úrgang:  10. Förgunarstöð (2): □  eða endurnýtingarstöð (2): □  

iv. Landskóði í útflutningslandi:  

Skráningarnúmer:  v. Landskóði í innflutningslandi:  

Heiti: vi. Annað (tilgreinið):  

Heimilisfang: vii. Y-kóði:  

 viii. H-kóði (5):  

Tengiliður:  ix. SÞ-flokkur (5):  

Sími: Bréfasími:  x. SÞ-númer:  

Tölvupóstfang:  xi. SÞ-sendingarheiti  

Raunverulegur förgunar- eða endurnýtingarstaður: xii. Tollnúmer (Samræmd tollskrá):  
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15. (a) Viðkomandi lönd/ríki, (b) kenninúmer lögbærra yfirvalda ef við á, (c) tilteknir brottflutnings- eða aðflutningsstaðir (landamærastöð eða höfn) 
Útflutnings-/sendingarríki Umflutningsríki (aðflutningur og brottflutningur) Innflutnings-/viðtökuríki 

(a)      
(b)      
(c)        

16. Aðflutnings- og/eða brottflutnings- og/eða útflutningstollstöð(Evrópubandalagið): 
Aðflutningur:  Brottflutningur: Útflutningur: 

 
17. Yfirlýsing útflytjanda/tilkynnanda eða tilreiðanda/framleiðanda (1):  
 

Ég staðfesti að framangreindar upplýsingar eru tæmandi og réttar og gefnar samkvæmt bestu vitund. Ég staðfesti jafnframt að 
skriflega hefur verið gengist undir löglega aðfararhæfar samningsskuldbindingar og að allar viðeigandi tryggingar eða aðrar 
fjárhagslegar tryggingar eru eða verða í gildi sem taka til flutningsins yfir landamæri.  

   
Nafn útflytjanda/tilkynnanda: Dagsetning: Undirskrift: 
   
   
Nafn tilreiðanda/framleiðanda:   Dagsetning: Undirskrift: 
   

18. Fjöldi viðauka:  

FYLLIST ÚT AF LÖGBÆRUM YFIRVÖLDUM 
19. Staðfesting frá viðkomandi lögbæru yfirvaldi í innflutnings-

/viðtökulandi, umflutningslandi (1), útflutnings-/sendingarlandi (9):  
20. Skriflegt samþykki (1) ( 8) fyrir flutningnum frá lögbæru yfirvaldi í 

(land):  
  
Land:  Samþykki veitt hinn:  
Tilkynning barst hinn:  Samþykki gildir frá:  til:  
Staðfesting send hinn:  Sértæk skilyrði:  Nei     □ Ef já: sjá reit 21 (6)     □ 
Heiti lögbærs yfirvalds:  
 
 

Heiti lögbærs yfirvalds:  
 
 

Stimpill og/eða undirritun:  
 
 
 
 
 
 

Stimpill og/eða undirritun:  
 
 
 
 
 
 

21. Sértæk skilyrði fyrir samþykki fyrir flutningi eða ástæður fyrir synjun samþykkis:  
 
 
(1) Krafist samkvæmt Basel-samningnum.  
(2) Ef um er að ræða aðgerðir R12/R13 eða D13–D15 skal einnig láta fylgja 

samsvarandi upplýsingar um stöðvar R12/R13 eða D13–D15 og stöð eða 
stöðvar R1–R11 eða D1–D12 ef þess er krafist.  

(3) Fyllist út fyrir flutninga innan OECD-svæðisins og eingöngu ef ii. liður B-liðar 
gildir.  

(4) Ef um er að ræða marga tilflutninga skal láta ítarlega skrá fylgja.  

(5) Sjá skrá yfir skammstafanir og kóða á næstu síðu. 
(6) Ef nauðsyn krefur skal láta ítarlegri upplýsingar fylgja  
(7) Ef fleiri en einn: látið skrá fylgja.  
(8) Ef þess er krafist í landslöggjöf.  
(9) Ef við á samkvæmt ákvörðun Efnahags- og framfarastofnunarinnar.  
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Skrá yfir skammstafanir og kóða sem notuð eru í tilkynningarskjalinu 
 

FÖRGUNARAÐGERÐIR (11. reitur) 

D1 Losun ofan jarðar sem neðan (t.d. urðun) 

D2 Meðhöndlun í jarðvegi (t.d. lífrænt niðurbrot fljótandi úrgangs eða eðju í jarðvegi) 

D3 Dæling djúpt niður í jarðlög (t.d. dæling fljótandi úrgangsefna í borholur, saltstöpla eða náttúrulegar jarðsprungur) 

D4 Losun í yfirborðsvatn (t.d. losun fljótandi úrgangs eða eðju í pytti, tjarnir eða lón) 

D5 Losun á sérhönnuðum urðunarstöðum (t.d. í vatnsþétt, þakin holrými sem eru skilin hvert frá öðru og umhverfinu) 

D6 Losun í vatn, þó ekki í sjó 

D7 Losun í sjó, þ.m.t. niðurgröftur á hafsbotni 

D8 Líffræðileg meðhöndlun, sem ekki er tilgreind annars staðar í þessari skrá, þar sem til verða efnasambönd eða blöndur sem er fargað með einhverjum 
af þeim aðgerðum sem tilgreindar eru í þessari skrá 

D9 Eðlis- og efnafræðileg meðhöndlun, sem ekki er tilgreind annars staðar í þessari skrá, þar sem til verða efnasambönd eða blöndur sem er fargað með 
einhverjum af þeim aðgerðum sem tilgreindar eru í þessari skrá (t.d. uppgufun, þurrkun, glæðing) 

D10 Brennsla á landi 

D11 Brennsla á sjó 

D12 Varanleg geymsla (t.d. það þegar gámum er komið fyrir í námu) 

D13 Blöndun áður en gripið er til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í þessari skrá 

D14 Umpökkun áður en gripið er til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í þessari skrá 

D15 Geymsla þangað til gripið er til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í þessari skrá 

ENDURNÝTINGARAÐGERÐIR (11. reitur) 

R1 Notkun sem eldsneyti (á annan hátt en með beinni brennslu) eða á annan hátt til orkuframleiðslu (Basel/OECD) – Notkun aðallega sem eldsneyti eða á 
annan hátt til orkuframleiðslu (ESB) 

R2 Endurheimt eða endurmyndun leysa 

R3 Endurvinnsla eða endurheimt lífrænna efna sem eru ekki notuð sem leysar 

R4 Endurvinnsla eða endurheimt málma og málmsambanda 

R5 Endurvinnsla eða endurheimt annarra ólífrænna efna 

R6 Endurmyndun sýrna eða basa 

R7 Endurnýting efnisþátta sem eru notaðir til að draga úr mengun 

R8 Endurnýting efnisþátta úr hvötum 

R9 Hreinsun á notaðri olíu eða önnur endurnotkun olíu 

R10 Dreifing á land til hagsbóta fyrir landbúnað eða vistkerfi 

R11 Notkun leifa sem fást með einhverri þeirri aðgerð sem fellur undir R1 til R10 

R12 Skipti á úrgangi með það í huga að grípa til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í liðum R 1 til R 11 

R13 Uppsöfnun efnis með það í huga að grípa til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í þessari skrá.  
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GERÐ UMBÚÐA (7. reitur) 

1. Fat 

2. Trétunna 

3. Brúsi 

4. Kassi 

5. Poki 

6. Samsettar umbúðir 

7. Þrýstigeymir 

8. Í lausu 

9. Annað (tilgreinið) 

FLUTNINGSMÁTI (8. reitur) 

R = Á vegum 

T = Með járnbrautum 

S = Sjóleiðis 

A = Loftleiðis 

W = Á skipgengum vatnaleiðum 

EÐLISEIGINLEIKAR (13. reitur) 

1. Duftkennt/duft 

2. Fast 

3. Límkennt/seigfljótandi 

4. Þunnfljótandi 

5. Vökvi 

6. Loftkennt 

7. Annað (tilgreinið) 

H-KÓÐI OG SÞ-FLOKKUR (14. reitur) 

SÞ-flokkur H-kóði Eiginleikar 

1 H1 Sprengifimt 

3 H3 Eldfimir vökvar 

4.1 H4.1 Eldfim, föst efni 

4.2 H4.2 Efni eða úrgangur sem hætt er við 
sjálfsíkviknun 

4.3 H4.3 Efni eða úrgangur sem gefur frá sér 
eldfimar lofttegundir ef snerting verður við 
vatn 

5.1 H5.1 Eldnærandi 

5.2 H5.2 Lífræn peroxíð 

6.1 H6.1 (Bráð)eitrað 

6.2 H6.2 Smitandi efni 

8 H8 Ætandi efni 

9 H10 Losun eitraðra lofttegunda við snertingu við 
loft eða vatn 

9 H11 Hægvirk eða langvinn eiturefni 

9 H12 Visteitruð efni 

9 H13 Getur eftir förgun gefið frá sér sigvatn eða 
annað efni sem býr yfir einhverjum af 
ofangreindum eiginleikum 

Frekari upplýsingar, einkum í tengslum við auðkenningu úrgangs (14. reitur), þ.e. um kóðana í VIII. og IX. viðauka við Basel-
samninginn, OECD-kóðana og Y-kóðana, má finna í leiðbeiningum/notendahandbók sem fæst hjá Efnahags- og 
framfarastofnuninni og skrifstofu Basel-samningsins.“<0} 
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II. VIÐAUKI 

Í stað I. viðauka B við reglugerð (EB) nr. 1013/2006 komi eftirfarandi: 
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„I. VIÐAUKI B 

Flutningsskjal fyrir flutning/tilflutning úrgangs milli landa 

1. Svarar til tilkynningar nr.:  2. Raðnúmer/heildarfjöldi tilflutninga:  

3. Útflytjandi – tilkynnandi 
 
Nafn: 

Skráningarnúmer:  
 
 

4. Innflytjandi – viðtakandi 
 
Nafn: 

Skráningarnúmer:  

Heimilisfang:  Heimilisfang:  

    

Tengiliður:   Tengiliður:   

Sími: Bréfasími:  Sími: Bréfasími:  

Tölvupóstfang:   Tölvupóstfang:   

5. Raunmagn:  tonn (Mg): m3:  6. Rétt dagsetning tilflutnings:  

7. Umbúðir Gerð(-ir) (1):  Fjöldi pakkninga:   

Sértækar kröfur um meðhöndlun: (2) Já   □ Nei   □ 

8 a) Fyrsti flytjandi (3):  
Skráningarnúmer: 
Nafn:  
Heimilisfang:  
 
Sími: 
Bréfasími: 
Tölvupóstfang:  

8 b) Annar flytjandi (3): 
Skráningarnúmer: 
Nafn: 
Heimilisfang: 
 
Sími:  
Bréfasími:  
Tölvupóstfang:  

8 c) Síðasti flytjandi (3):  
Skráningarnúmer:  
Nafn:  
Heimilisfang:  
 
Sími:  
Bréfasími:  
Tölvupóstfang:  

 - - - - - Fyllist út af fulltrúa flytjanda - - - - - 
Fleiri en þrír flytjendur (2)   □ 

Flutningsmáti (1): 
Dagsetning flutnings: 
Undirskrift: 

Flutningsmáti (1): 
Dagsetning flutnings: 
Undirskrift: 

Flutningsmáti (1): 
Dagsetning flutnings: 
Undirskrift: 

9. Tilreiðandi/tilreiðendur/framleiðandi/framleiðendur úrgangs (4) (5) 
(6):  12. Heiti og samsetning úrgangsins (2):  

Skráningarnúmer:   

Nafn:   

Heimilisfang:   

  

Tengiliður:  13. Eðliseiginleikar (1):  

Sími:  Bréfasími:   

Tölvupóstfang:  

Framleiðslustaður (2):  

10. Förgunarstöð   □ eða endurnýtingarstöð   □ 

Skráningarnúmer:  

Nafn: 

Heimilisfang: 

 

Tengiliður:  

Sími: Bréfasími:  

Tölvupóstfang:   

Raunverulegur förgunar- eða endurnýtingarstaður (2): 

11. Förgunar-/endurnýtingaraðgerð(ir) 

D-kóði/R-kóði (1): 

14. Auðkenning úrgangs (fyllið út með viðeigandi kóðum) 

i. VIII. viðauki við Basel-samninginn (eða IX. viðauki ef það á við):  

ii. OECD-kóði (ef hann er ekki sá sami og (i)):  

iii. EB-skrá yfir úrgang:  

iv. Landskóði í útflutningslandi:  

v. Landskóði í innflutningslandi:  

vi. Annað (tilgreinið):  

vii. Y-kóði:  

viii. H-kóði (1):  

ix. SÞ-flokkur (1):  

x. SÞ-númer:  

xi. SÞ-sendingarheiti:  

xii. Tollnúmer (Samræmd tollskrá):  
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15. Yfirlýsing útflytjanda/tilkynnanda – tilreiðanda/framleiðanda (4):  

Ég staðfesti að framangreindar upplýsingar eru fullnægjandi og réttar og gefnar samkvæmt bestu vitund. Ég staðfesti jafnframt að skriflega hefur verið gengist 
undir löglega aðfararhæfar samningsskuldbindingar, að allar viðeigandi tryggingar eða aðrar fjárhagslegar tryggingar eru í gildi sem taka til flutningsins yfir 
landamæri og að öll nauðsynleg samþykki hafa verið fengin hjá lögbærum yfirvöldum í viðkomandi löndum.  

Nafn:  Undirskrift:  

Dagsetning:   

16. Til notkunar fyrir hvern þann sem tekur þátt í flutningum milli landa ef frekari upplýsinga er þörf  

 

17. Tilflutningur sem innflytjandi – viðtakandi tekur við (ef það er ekki stöð): 

Nafn:  Undirskrift:  

Dagsetning:  

FYLLIST ÚT AF HÁLFU FÖRGUNAR- EÐA ENDURNÝTINGARSTÖÐVAR 

18. Tekið við tilflutningi í förgunarstöð □ eða endurnýtingarstöð   □ 

Móttekið hinn:  Samþykkt □ Hafnað (*):    □  

19. Ég staðfesti að 
förgun/endurnýting þess úrgangs 
sem lýst er hér að framan er lokið.  

Móttekið magn:         tonn (Mg):  m3:  (*)  hafið samband við lögbær 
yfirvöld þegar í stað 

Nafn:  

Áætluð dagsetning fyrir förgun/endurnýtingu:  Dagsetning: 

Förgunar-/endurnýtingaraðgerð (1):   

Nafn:    Undirskrift og stimpill:  

Dagsetning:     

Undirskrift:     

1) Sjá skrá yfir skammstafanir og kóða á næstu síðu. 
2) Ef nauðsyn krefur skal láta ítarlegri upplýsingar fylgja 
3) Ef flytjendur eru fleiri en þrír skal láta þær upplýsingar, sem krafist er í 8. reit (a,b,c), 

fylgja.  

4) Krafist samkvæmt Basel-samningnum.  
5) Ef fleiri en einn skal láta skrá fylgja. 
6) Ef þess er krafist í landslöggjöf.  
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FYLLIST ÚT AF HÁLFU TOLLSTÖÐVA (ef þess er krafist í landslöggjöf) 
20. Útflutnings-/sendingarland eða brottflutningstollstöð 21. Innflutnings-/viðtökuland eða aðflutningstollstöð 

Úrgangurinn, sem er lýst í þessu flutningsskjali, var fluttur úr 

landi hinn:  

Undirskrift:  

 

Stimpill:  

Úrgangurinn, sem er lýst í þessu flutningsskjali, var fluttur inn í 

landið hinn:  

Undirskrift:  

 

Stimpill:  

22. Stimpill tollstöðva umflutningslanda 

Heiti lands:  Heiti lands:  

Aðflutningur:  Brottflutningur:  Aðflutningur:  Brottflutningur:  

    

    

Heiti lands:  Heiti lands:  

Aðflutningur:  Brottflutningur:  Aðflutningur:  Brottflutningur:  

    

    

Skrá yfir skammstafanir og kóða sem notuð eru í flutningsskjalinu 

FÖRGUNARAÐGERÐIR (11. reitur) Endurnýtingaraðgerðir (11. reitur) 
D1 Losun ofan jarðar sem neðan (t.d. urðun) 

D2 Meðhöndlun í jarðvegi (t.d. lífrænt niðurbrot fljótandi úrgangs eða eðju í 
jarðvegi) 

D3 Dæling djúpt niður í jarðlög (t.d. dæling fljótandi úrgangsefna í borholur, 
saltstöpla eða náttúrulegar jarðsprungur) 

D4 Losun í yfirborðsvatn (t.d. losun fljótandi úrgangs eða eðju í pytti, tjarnir 
eða lón) 

D5 Losun á sérhönnuðum urðunarstöðum (t.d. í vatnsþétt, þakin holrými sem 
eru skilin hvert frá öðru og umhverfinu) 

D6 Losun í vatn, þó ekki í sjó 

D7 Losun í sjó, þ.m.t. niðurgröftur á hafsbotni 

D8 Líffræðileg meðhöndlun, sem ekki er tilgreind annars staðar í þessari skrá, 
þar sem til verða efnasambönd eða blöndur sem er fargað með einhverjum 
af þeim aðgerðum sem tilgreindar eru í þessari skrá 

D9 Eðlis- og efnafræðileg meðhöndlun, sem ekki er tilgreind annars staðar í 
þessari skrá, þar sem til verða efnasambönd eða blöndur sem er fargað með 
einhverjum af þeim aðgerðum sem tilgreindar eru í þessari skrá (t.d. 
uppgufun, þurrkun, glæðing) 

D10 Brennsla á landi 

D11 Brennsla á sjó 

D12 Varanleg geymsla (t.d. það þegar gámum er komið fyrir í námu) 

D13 Blöndun áður en gripið er til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í 
þessari skrá 

D14 Umpökkun áður en gripið er til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í 
þessari skrá 

D15 Geymsla þangað til gripið er til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í 
þessari skrá 

 

R1 Notkun sem eldsneyti (á annan hátt en með beinni 
brennslu) eða á annan hátt til orkuframleiðslu 
(Basel/OECD) – Notkun aðallega sem eldsneyti eða á 
annan hátt til orkuframleiðslu (ESB) 

R2 Endurheimt eða endurmyndun leysa 

R3 Endurvinnsla eða endurheimt lífrænna efna sem eru 
ekki notuð sem leysar 

R4 Endurvinnsla eða endurheimt málma og 
málmsambanda 

RS Endurvinnsla eða endurheimt annarra ólífrænna efna 

R6 Endurmyndun sýrna eða basa 

R7 Endurnýting efnisþátta sem eru notaðir til að draga úr 
mengun 

R8 Endurnýting efnisþátta úr hvötum 

R9 Hreinsun á notaðri olíu eða önnur endurnotkun olíu 

R10 Dreifing á land til hagsbóta fyrir landbúnað eða 
vistkerfi 

R11 Notkun leifa sem fást með einhverri þeirri aðgerð sem 
fellur undir R1 til R10 

R12 Skipti á úrgangi með það í huga að grípa til einhverra 
þeirra aðgerða sem um getur í liðum R1 til R11 

R13 Uppsöfnun efnis með það í huga að grípa til einhverra 
þeirra aðgerða sem um getur í þessari skrá 
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GERÐ UMBÚÐA (7. reitur) H-KÓÐI OG SÞ-FLOKKUR (14. reitur) 
SÞ-flokkur 

1 

3 

4.1 

4.2 

4.3  

H-kóði 

H1 

H3 

H4.1  

H4.2  

H4.3  

Eiginleikar 

Sprengifimt 

Eldfimir vökvar 

Eldfim, föst efni 

Efni eða úrgangur sem hætt er við sjálfsíkviknun 

Efni eða úrgangur sem gefur frá sér eldfimar lofttegundir 
ef snerting verður við vatn 

1. Fat 

2. Trétunna 

3. Brúsi 

4. Kassi 

5. Poki 

6. Samsettar umbúðir 

7. Þrýstigeymir 

8. Í lausu 

9. Annað (tilgreinið) 
FLUTNINGSMÁTI (8. reitur) 

R = Á vegum T = Með 
járnbrautum  

S = Sjóleiðis A = Loftleiðis  
W = Á skipgengum vatnaleiðum 
EÐLISEIGINLEIKAR (13. reitur) 

1. Duftkennt/duft 

2. Fast 

3. Límkennt/seigfljótandi 

4. Þunnfljótandi 

5, Vökvi 

6. Loftkennt 

7. Annað (tilgreinið) 

5.1  

5.2  

6.1  

6.2  

8  

9  

9  

9  

9  

H5.1  

H5.2  

H6.1  

H6.2  

H8 

H10 

H11 

H12 

H13 

Eldnærandi 

Lífræn peroxíð 

(Bráð)eitrað 

Smitandi efni 

Ætandi efni 

Losun eitraðra lofttegunda við snertingu við loft eða vatn 

Hægvirk eða langvinn eiturefni 

Visteitruð efni 

Getur eftir förgun gefið frá sér sigvatn eða annað efni sem 
býr yfir einhverjum af ofangreindum eiginleikum 

 
Frekari upplýsingar, einkum í tengslum við auðkenningu úrgangs (14. reitur) þ.e. um kóðana í VIII. og IX. viðauka við Basel-samninginn, OECD-
kóðana og Y-kóðana, má finna í leiðbeiningum/notendahandbók sem hægt er að fá hjá Efnahags- og framfarastofnuninni og skrifstofu Basel-
samningsins.“  
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III. VIÐAUKI 

Í stað VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1013/2006 komi eftirfarandi: 
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„VII. VIÐAUKI 

UPPLÝSINGAR SEM SKULU FYLGJA VIÐ TILFLUTNING ÚRGANGS EINS OG UM GETUR Í 2. OG 4. MGR. 
3. GR. 

 

Upplýsingar um sendingu (1)  

1. Sá sem annast tilflutninginn:  2. Innflytjandi/viðtakandi 
Nafn:  Nafn:  
Heimilisfang:  Heimilisfang:  
Tengiliður:  Tengiliður:  
Sími:  Bréfasími: Sími:  Bréfasími: 
Tölvupóstfang:  Tölvupóstfang:  
  
3. Raunmagn:  tonn (Mg): m3: 4. Raundagsetning tilflutnings:  
5 (a) Fyrsti flytjandi (2):  5 (b) Annar flytjandi:  5 (c) Þriðji flytjandi:  
Nafn:  Nafn:  Nafn 
Heimilisfang:  Heimilisfang:  Heimilisfang:  
Tengiliður:  Tengiliður:  Tengiliður:  
Sími:  Sími:  Sími:  
Bréfasími:  Bréfasími:  Bréfasími:  
Tölvupóstfang:  Tölvupóstfang:  Tölvupóstfang:  
Flutningsmáti:  Flutningsmáti:  Flutningsmáti:  
Dagsetning flutnings:  Dagsetning flutnings:  Dagsetning flutnings:  
Undirskrift: Undirskrift:  Undirskrift: 

8. Endurnýtingaraðgerð (eða förgunaraðgerð, ef við á, að því er varðar 
úrgang sem um getur í 4. mgr. 3. gr.): 
R-kóði/D-kóði:  

6. Tilreiðandi úrgangs (3) 
Upphaflegur framleiðandi/framleiðendur, nýr 
framleiðandi/framleiðendur eða söfnunaraðili: 
Nafn:  
Heimilisfang:  
 
Tengiliður:  
Sími: Bréfasími:  
Tölvupóstfang:  

9. Venjuleg lýsing á úrganginum:  

7. Endurnýtingarstöð   □                 Rannsóknarstofa   □ 
Heiti: 
Heimilisfang: 
Tengiliður: 
Sími: Bréfasími:  
Tölvupóstfang:  

10. Auðkenning úrgangs (fyllið út með viðeigandi kóðum): 
 
i. IX. viðauki við Basel-samninginn: 
ii. OECD (ef hann er ekki sá sami og í i. lið): 
iii. EB-skrá yfir úrgang: 
iv. Landskóði:  

11. Viðkomandi lönd/ríki:  
 

Útflutningur/sending Umflutningur Innflutningur/viðtaka 
     

12. Yfirlýsing frá þeim sem annast tilflutninginn: Ég staðfesti að framangreindar upplýsingar eru fullnægjandi og réttar og gefnar samkvæmt 
bestu vitund. Ég staðfesti jafnframt að skriflega hefur verið gengist undir gildandi löglega aðfararhæfar samningsskuldbindingar við viðtakanda 
(ekki krafist ef um er að ræða úrgang sem um getur í 4. mgr. 3. gr.):  
Nafn:  Dagsetning:  Undirskrift:  
13. Undirskrift viðtakanda við móttöku úrgangsins:  
Nafn:  Dagsetning:  Undirskrift:  

FYLLIST ÚT AF HÁLFU ENDURNÝTINGARSTÖÐVAR EÐA RANNSÓKNARSTOFU: 
14. Endurnýtingarstöð tekur við tilflutningi   □  eða rannsóknarstofa   □  Viðtekið magn: tonn (Mg):    m3 

Nafn:  Dagsetning:  Undirskrift:  
(1) Upplýsingar sem fylgja tilfluttum úrgangi í grænni skrá sem er ætlaður til endurnýtingar eða úrgangi sem ætlaður er til greiningar á rannsóknarstofu samkvæmt 

reglugerð (EB) nr. 1013/2006. Til að ljúka þessu skjali: sjá einnig samsvarandi sértækar leiðbeiningar í I. viðauka C við reglugerð (EB) nr. 1013/2006. 
(2) Ef flytjendur eru fleiri en þrír skulu þær upplýsingar, sem krafist er í 5. reit (a,b,c), fylgja.  
(3) Ef sá sem annast tilflutninginn er ekki framleiðandinn eða söfnunaraðilinn skulu upplýsingar um framleiðandann eða söfnunaraðilann koma fram.“  
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IV. VIÐAUKI 

Í stað VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1013/2006 komi eftirfarandi: 

„VIII. VIÐAUKI 

LEIÐBEININGAR UM UMHVERFISVÆNA MEÐHÖNDLUN (49. gr.) 

I. Leiðbeiningar sem samþykktar hafa verið samkvæmt Basel-samningnum: 

1. Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Health Care Wastes (Y1; 
Y3) (1); 

2. Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Waste Lead Acid Batteries (1); 

3. Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of the Full and Partial Dismantling of Ships (1); 

4. Technical Guidelines on the Environmentally Sound Recycling/Reclamation of Metals and Metal Compounds 
(R4) (2); 

5. Updated General Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, 
Containing or Contaminated with Persistent Organic Pollutants (POPs) (3); 

6. Updated Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or 
Contaminated with Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Polychlorinated Terphenyls (PCTs) or Polybrominated 
Biphenyls (PBBs) (3); 

7. Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or 
Contaminated with the Pesticides Aldrin, Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene (HCB), 
Mirex or Toxaphene or with HCB as an Industrial Chemical (3); 

8. Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or 
Contaminated with 1,1,1-trichloro-2,2-bis (4 chlorophenyl)ethane (DDT) (3); 

9. Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Containing or Contaminated with 
Unintentionally Produced Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins (PCDDs), Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs), 
Hexachlorobenzene (HCB) or Polychlorinated Biphenyls (PCBs) (3).  

II. Leiðbeiningar sem Efnahags- og framfarastofnunin hefur samþykkt: 

Technical guidance for the environmentally sound management of specific waste streams: 

Used and scrap personal computers (4).  

III. Leiðbeiningar sem Alþjóðasiglingamálastofnunin hefur samþykkt: 

Guidelines on ship recycling (5).  

IV. Leiðbeiningar sem Alþjóðavinnumálastofnunin hefur samþykkt: 

Safety and health in shipbreaking: guidelines for Asian countries and Turkey (6). 

 

 
(1) Samþykkt á sjöttu ráðstefnu aðila Basel-samningsins um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra, 9.–13. desember 

2002. 
(2) Samþykkt á sjöundu ráðstefnu aðila Basel-samningsins um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra, 25.–29. október 

2004. 
(3) Samþykkt á áttundu ráðstefnu aðila Basel-samningsins um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra, 27. nóvember til 1. 

desember 2006. 
(4) Samþykkt af hálfu umhverfismálanefndar Efnahags- og framfarastofnunarinnar í febrúar 2003 (skjal 

ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL). 
(5) Ályktun A.962 sem var samþykkt á þingi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar á 23. reglulega fundi hennar, 24. nóvember til 5. desember 

2003. 
(6) Samþykkt til birtingar af hálfu stjórnar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar á 289. fundi hennar, 11.–26. mars 2004.“ 
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