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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 255/2013 2013/EES/64/12 

frá 20. mars 2013 

um breytingu á I. viðauka C og VII. og VIII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1013/2006 um tilflutning úrgangs til að laga þá að vísindalegum og tæknilegum 

framförum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

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) Í reglugerð (EB) nr. 1013/2006 er tilgreint undir hvaða
skilyrði tilflutningur á úrgangi, sem er skráður í III.
viðauka A eða III. viðauka B við þá reglugerð, fellur
samkvæmt málsmeðferð um skriflega fyrirframtilkynn-
ingu og skriflegt fyrirframsamþykki. Framlagning til-
kynningar krefst útfyllingar tilkynningar- og flutning-
skjala sem sett eru fram í I. viðauka A og I. viðauka B
við þá reglugerð. Hægt er að tilgreina úrgang, sem er
skráður í III. viðauka A, III. viðauka B eða IV. viðauka
A við reglugerð (EB) nr. 1013/2006, í 14. reit í I.
viðauka A eða I. viðauka B, undir undirlið vi. „Annað
(tilgreinið)“. Breyta þarf ákvæðum I. viðauka C við þá
reglugerð, en í honum eru tilgreindar sérstakar leið-
beiningar vegna útfyllingar á annaðhvort I. viðauka A
eða I. viðauka B, til að skýra hvernig sá úrgangur skal
tilgreindur í I. viðauka A eða I. viðauka B.

2) Í reglugerð (EB) nr. 1013/2006 er einnig tiltekið við
hvaða skilyrði skjalið, sem er í VII. viðauka við þá
reglugerð, þarf að fylgja úrgangi sem er skráður í III.
viðauka A og III. viðauka B við þá reglugerð þegar
fyrirhugað er að flytja þann úrgang. Þar eð ekki er hægt
að tilgreina úrgang, sem er skráður í III. viðauka A og
III. viðauka B, í 10. reit í VII. viðauka er ekki hægt að
tilgreina slíkan úrgang rétt í VII. viðauka. Færsla
úrgangs á skrá í III. viðauka A og III. viðauka B kallar á
að valkostunum, sem eru skráðir í 10. reit VII. viðauka,
sé fjölgað.

3) Tæknilegar viðmiðunarreglur og leiðbeiningarskjöl um
umhverfisvæna meðhöndlun voru samþykkt á tíundu
ráðstefnu aðila Basel-samningsins um eftirlit með
flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra sem fór
fram 17.–21. október 2011. Eftir samþykkt þeirra þarf að
uppfæra VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1013/2006
til samræmis við það.

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

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
skv. 39. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2008/98/EB frá 19. nóvember 2008 um úrgang og um
niðurfellingu tiltekinna tilskipana (2).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 1013/2006 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum I. viðauka C er breytt í samræmi við I. viðauka
við þessa reglugerð.

2) Í stað VII. viðauka komi II. viðauki við þessa reglugerð.

3) Í stað VIII. viðauka komi III. viðauki við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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 20. mars 2013. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 79, 21.3.2013, bls. 19. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 209/2013 frá 
8. november 2013 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-
samninginn, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1. (2) Stjtíð. ESB L 312, 22.11.2008, bls. 3. 
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I. VIÐAUKI 

Ákvæðum I. viðauka C við reglugerð (EB) nr. 1013/2006 er breytt sem hér segir: 

a) Annar málsliður c-liðar 25. liðar falli brott.

b) Annar málsliður d-liðar 25. liðar falli brott.

c) Í e-lið 25. liðar bætist eftirfarandi liður við:

„Slíkir kóðar geta verið tilgreindir í III. viðauka A, III. viðauka B eða IV. viðauka A við þessa reglugerð. Í
því tilviki skal númer viðaukans koma fram á undan kóðunum. Að því er varðar III. viðauka A skal nota
viðkomandi kóða sem er tilgreindur, eða sem eru tilgreindir, í III. viðauka A, í röð eins og við á. Tilteknar
Basel-færslur, s.s. B1100, B3010 og B3020, takmarkast eingöngu við tiltekna strauma úrgangs, eins og
tilgreint er í III. viðauka A.“
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II. VIÐAUKI

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
Nafn: 
Heimilisfang: 
Tengiliður: 
Sími Bréfasími 
Tölvupóstfang: 

2. Innflytjandi/viðtakandi
Nafn: 
Heimilisfang: 
Tengiliður: 
Sími Bréfasími 
Tölvupóstfang: 

3. Raunmagn: Tonn (Mg): m3: 4. Raundagsetning tilflutnings:

5.(a) Fyrsti flytjandi (2) 
Nafn: 
Heimilisfang: 
Tengiliður: 
Sími 
Bréfasími 
Tölvupóstfang: 
Flutningsmáti: 
Dagsetning flutnings: 
Undirskrift: 

5.(b) Annar flytjandi 
Nafn: 
Heimilisfang: 
Tengiliður: 
Sími 
Bréfasími 
Tölvupóstfang: 
Flutningsmáti: 
Dagsetning flutnings: 
Undirskrift: 

5.(c) Þriðji flytjandi 
Nafn: 
Heimilisfang: 
Tengiliður: 
Sími 
Bréfasími 
Tölvupóstfang: 
Flutningsmáti: 
Dagsetning flutnings: 
Undirskrift: 

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

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

9. Venjuleg lýsing á úrganginum:

7. Endurnýtingarstöð □ Rannsóknarstofa □ 
Nafn: 
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. III. viðauki A (4):
iv. III. viðauki B (5):
v. EB-skrá yfir úrgang:
vi. 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 virkar 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 og 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. 
4) Nota skal viðkomandi kóða sem er tilgreindur, eða sem eru tilgreindir, í III. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 1013/2006, í röð eins og við á. Tilteknar Basel-færslur, s.s.

B1100, B3010 og B3020, takmarkast eingöngu við tiltekna strauma úrgangs, eins og tilgreint er í III. viðauka A. 
5) Nota skal BEU-kóða sem skráðir eru í III. viðauka B við reglugerð (EB) nr. 1013/2006.“ 
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III. VIÐAUKI 

VIII. VIÐAUKI 

VIÐMIÐUNARREGLUR UM UMHVERFISVÆNA MEÐHÖNDLUN (49. gr.) 

I.  Viðmiðunarreglur og leiðbeiningaskjöl sem samþykkt 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) 

10. Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Used and Waste Pneumatic Tyres (4) 

11. Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of Elemental Mercury and 
Wastes Containing or Contaminated with Mercury (4) 

12. Technical Guidelines for the Environmentally Sound Co-processing of Hazardous Wastes in Cement Kilns (4) 

13. Guidance Document on the Environmentally Sound Management of Used and End-of-life Mobile Phones (4) 

14. Guidance Document on Environmentally Sound Management of Used and End-of-life Computing Equipment, 
Sections 1, 2, 4 and 5 (4) 

II. Viðmiðunarreglur sem Efnahags- og framfarastofnunin hefur samþykkt: 

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

Used and scrap personal computers (5) 

 

 

 
(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 á tíundu ráðstefnu aðila Basel-samningsins um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra, 17.–21. október 

2011. 
(5) Samþykkt af hálfu umhverfismálanefndar Efnahags- og framfarastofnunarinnar í febrúar 2003 (skjal ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL). 
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III. Viðmiðunarreglur sem Alþjóðasiglingamálastofnunin hefur samþykkt:

Guidelines on ship recycling (1)

IV. Viðmiðunarreglur sem Alþjóðavinnumálastofnunin hefur samþykkt: 

Safety and health in shipbreaking: guidelines for Asian countries and Turkey (2)“

(1) Ályktun A.962 sem var samþykkt á þingi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar á 23. reglulega fundi hennar, 24. nóvember til 5. desember 
2003. 

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


