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 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR   2013/EES/4/40 

 frá 20. nóvember 2008 

um skilgreiningu sniðs fyrir upplýsingarnar sem aðildarríkin senda í samræmi við iii. lið b-liðar 
 4. mgr. 7. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004 (*) 

(tilkynnt með númeri C(2008) 6917) 

 

(2009/63/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
850/2004 frá 29. apríl 2004 um þrávirk, lífræn mengunarefni 
og um breytingu á tilskipun 79/117/EBE (1), einkum 7. gr. (iii. 
lið b-liðar 4. mgr.), 7. gr. (6. mgr.) og 17. gr. (2. mgr.), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Enn sem komið er skortir reynslu af beitingu 
undanþágunnar sem mælt er fyrir um í b-lið 4. mgr. 7. 
gr. Tilkynningarnar munu verða innlegg í endurskoðun 
hennar, sem framkvæma skal fyrir 31. desember 2009 
skv. 7. mgr. 7. gr., og í skýrsluna um beitingu 
reglugerðarinnar skv. 6. mgr. 12. gr. 

2) Tilkynna skal hinum aðildarríkjunum og 
framkvæmdastjórninni um leyfðu aðgerðirnar, hverja 
fyrir sig. Tilkynningin skal vera skilvirk og með áherslu 
á raunverulega nauðsynlegar upplýsingar til að forðast 
að leggja óþarfa byrðar á aðildarríkin og 
framkvæmdastjórnina. 

3) Tilkynningin skal vera skýr og markmið hennar skal 
vera að forðast að veita tvíræðar upplýsingar. Í þessu 
skyni eru spurningarnar í 1., 2. og 3. lið orðaðar þannig 
að einungis er hægt að svara þeim á stöðluðu sniði eða á 
sniði sem almennt samkomulag er um. 

4) Á spurningalistanum er tilvísun í leyfisnúmerið og stað 
sem gerir kleift að sækja allt leyfið fyrir undanþágunni 
og rökstuðninginn fyrir henni, ef nauðsyn krefur. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
skv. 18. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2006/12/EB frá 5. apríl 2006 um úrgang (2). 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Spurningalistinn, sem settur er fram í viðaukanum við þessa 
reglugerð, er hér með samþykktur. 

2. gr. 

Aðildarríkin skulu nota spurningalistann sem grunn að 
tilkynningu sinni skv. iii. lið b-liðar 4. mgr. 7. gr. í reglugerð 
(EB) nr. 850/2004. 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 20. nóvember 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stavros Dimas 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 23, 27.1.2009, bls. 30. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 8/2010 frá 29. janúar 
2010 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 19, 22.4.2010, bls. 16. 

 (1) Stjtíð ESB L 158, 30.4.2004, bls. 7; leiðrétt útgáfa í Stjtíð. ESB L 229, 
29.6.2004, bls. 5. 

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

Upplýsingar sem þarf að tilkynna um skv. iii. lið b-liðar 4. mgr. 7. gr. í reglugerð (EB) nr. 850/2004 

1. Leyfi fyrir undanþágunni: 

1.1. Heiti lögbæra yfirvaldsins: 

1.2. Heimilisfang lögbæra yfirvaldsins: 

1.3. Kenninúmer leyfis: 

1.4. Dagsetning heimildar: 

1.5. Handhafi leyfisins (heiti fyrirtækis): 

1.6. Heimilisfang handhafa leyfisins: 

2. Almenn lýsing á úrganginum: 

2.1. Sex tölustafa kóði sem mælt er fyrir um í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/532/EB (1) með áorðnum 
breytingum: 

2.2. Heiti úrgangs sem mælt er fyrir um í ákvörðun 2000/532/EB með áorðnum breytingum: 

2.3. Samþykkt magn í tonnum: 

2.4. Þrávirk(t), lífræn(t) mengunarefni (2) og styrkur þeirra sem er yfir þeim mörkum sem mælt er fyrir um í IV. viðauka: 

3. Lýsing á meðhöndlunartækni: 

3.1. Krafa um formeðhöndlun: já/nei (3) 

þ.e.a.s.: breyting í fast efni (3)/stöðgun (3)/ 

önnur formeðhöndlun (3): 

3.2. Endanleg geymsla: 

Í saltnámu (3)/í öruggum berglögum sem liggja djúpt neðanjarðar (3)/á urðunarstað fyrir hættulegan úrgang (3) 

3.3. Heiti endanlegs geymslustaðar: 

3.4. Heimilisfang endanlegs geymslustaðar: 

4. Samantekt á rökstuðningi fyrir því að meðhöndlun sé ákjósanlegri með tilliti til umhverfisins en eyðing eða óafturkræf 
ummyndun á innihaldi þrávirkra, lífrænna mengunarefna í úrganginum (t.d. þegar fjallað er um losun þrávirkra, 
lífrænna mengunarefna, aðra losun og áhættu eða óvissu vegna aðgerðarinnar): 

5. Veffang eða önnur tilvísun þar sem finna má frekari upplýsingar um leyfið og rökstuðning fyrir undanþágunni, ef slíkt 
er fyrir hendi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 226, 6.9.2000, bls. 3. 
(2)  Heiti í samræmi við efnaheitið sem mælt er fyrir um í IV. viðauka. 
(3)  Strikið yfir röng svör. 


