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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  
2008/98/EB frá 19. nóvember 2008 um úrgang og um 
niðurfellingu tiltekinna tilskipana (1), einkum 2. mgr. 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Mat á ólíkum straumum úrgangs sýnir að það yrði
endurvinnslumörkuðum fyrir koparrusl til bóta ef
ákveðnar væru sértækar viðmiðanir til að ákvarða hvenær
koparrusl úr úrgangi hættir að vera úrgangur. Þessar
viðmiðanir ættu að tryggja öfluga umhverfisvernd. Þær
ættu ekki að hafa áhrif á flokkun á koparrusli sem
úrgangur í þriðju löndum.

2) Skýrslur frá Sameiginlegri rannsóknarmiðstöð fram-
kvæmda stjórnarinnar sýna að markaður og eftirspurn eru
fyrir hendi að því er varðar koparrusl til notkunar sem
hráefni í járnlausum málmiðnaði. Koparrusl ætti því að
vera nægilega hreint og í samræmi við viðkomandi staðla
eða forskriftir fyrir járnlausan málmiðnað.

3) Í viðmiðununum, sem notaðar eru til að ákvarða hvenær
koparrusl hættir að vera úrgangur, ætti að tryggja að
koparrusl úr endurnýtingu uppfylli tæknilegar kröfur
iðnaðar með járnlausa málma, samræmist gildandi
löggjöf og stöðlum um afurðir og hafi ekki skaðleg áhrif
á umhverfið eða heilbrigði manna í heild. Skýrslur frá
Sameiginlegri rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins sýna að fyrirhugaðar viðmiðanir varð-
andi úrgang, sem notaður er sem hráefni í endurnýtingu,
aðferðir og tækni til meðhöndlunar og koparruslið sem
fæst með endurnýtingunni, uppfylla þessi markmið þar
sem þær ættu að leiða til framleiðslu á koparrusli sem
er án hættulegra eiginleika og nægilega laust við málma
aðra en kopar og málmlaus efnasambönd.

4) Til að tryggja samræmi við viðmiðanirnar er rétt að kveða
á um að veittar séu upplýsingar um koparrusl sem er hætt
að vera úrgangur og að stjórnunarkerfi sé komið á.

5) Nauðsynlegt kann að vera að endurskoða viðmiðanirnar
ef vöktun á þróun markaðsaðstæðna, að því er varðar

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 201, 26.7.2013, bls. 14. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2014 frá 27. júní 
2014 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, 
bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 312, 22.11.2008, bls. 3.

koparrusl, leiðir í ljós skaðleg áhrif á markaði til 
endurvinnslu á koparrusli, einkum að því er varðar 
tiltækileika og aðgengi að slíkum brotamálmi.

6) Rétt þykir að kveða á um hæfilegan frest þar til þessi
reglugerð tekur gildi til að gera rekstraraðilum kleift að
laga sig að viðmiðunum sem gilda um hvenær koparrusl
hættir að vera úrgangur.

7) Nefndin, sem komið var á fót skv. 39. gr. tilskipunar
2008/98/EB, hefur ekki skilað áliti um ráðstafanirnar sem
kveðið er á um í þessari reglugerð og framkvæmdastjórnin 
hefur því lagt tillögu fyrir ráðið varðandi ráðstafanirnar
og sent hana til Evrópuþingsins. Ráðið tók ekki ákvörðun
innan tveggja mánaða tímabilsins sem kveðið er á um
í 5. gr. a í ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní
1999 um reglur um meðferð framkvæmdarvalds sem
framkvæmdastjórninni er falið(2) og framkvæmdastjórnin
lagði því tillöguna fyrir Evrópuþingið án tafar. Evrópu-
þingið andmælti ekki ráðstöfuninni innan 4 mánaða frá
framangreindri sendingu.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Viðfangsefni

Með þessari reglugerð er komið á fót viðmiðunum til að 
ákvarða hvenær koparrusl hættir að vera úrgangur.

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð gilda þær skilgreiningar sem settar voru 
fram í tilskipun 2008/98/EB.

Að auki gilda eftirfarandi skilgreiningar:

1) „koparrusl“: brotamálmur sem samanstendur aðallega af
kopar og koparblendi,

2) „eigandi“: einstaklingur eða lögaðili sem hefur koparrusl í
vörslu sinni,

3) „framleiðandi“: eigandi sem flytur koparrusl til annars
eiganda í fyrsta skipti sem koparrusl sem er hætt að vera
úrgangur,

(2) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 715/2013

frá 25. júlí 2013

um viðmiðanir til að ákvarða hvenær koparrusl hættir að vera úrgangur samkvæmt tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB (*)
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4) „innflytjandi“: einstaklingur eða lögaðili með staðfestu
í Sambandinu sem flytur koparrusl sem er hætt að vera
úrgangur inn á tollsvæði Sambandsins,

5) „sérmenntað starfsfólk“: starfsfólk sem sökum reynslu eða
þjálfunar hefur réttindi og hæfi til að vakta og leggja mat á
eiginleika koparrusls,

6) „sjónræn skoðun“: skoðun á öllum hlutum sendingar af
koparrusli með mannlegum skynfærum eða ósérhæfðum
búnaði.

7) „sending“: lota koparrusls sem ætluð er til afhendingar frá
framleiðanda til annars eiganda og kann að vera geymd í
einni eða fleiri flutningseiningum, t.d. gámum.

3. gr.

Viðmiðanir varðandi koparrusl

Koparrusl skal teljast hætt að vera úrgangur þegar öll eftirfarandi 
skilyrði eru uppfyllt við afhendingu frá framleiðanda til annars 
eiganda:

1) koparrusl, sem fæst með endurnýtingunni, samræmist við-
miðunum sem settar eru fram í 1. þætti I. viðauka,

2) úrgangurinn, sem notaður er sem upphafsefni í endur-
nýtingunni, er í samræmi við viðmiðanirnar sem settar eru
fram í 2. þætti I. viðauka,

3) úrgangurinn, sem notaður er sem upphafsefni í
endurnýtingunni, hefur verið meðhöndlaður í samræmi við
viðmiðanirnar sem settar eru fram í 3. þætti I. viðauka,

4) framleiðandinn uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í 4.
og 5. gr.

4. gr.

Samræmisyfirlýsing

 
II. viðauka, fyrir hverja sendingu af koparrusli.

5. gr.

Stjórnunarkerfi

er að sýna fram á samræmi við viðmiðanirnar sem um getur í  
3. gr.

varðandi hvern eftirfarandi þátta:

a) vöktun á gæðum koparrusls sem fæst með endurnýtingunni, 
eins og sett er fram í 1. þætti I. viðauka (þ.m.t. sýnataka og
greining),

b) skilvirkni vöktunar á geislun, eins og sett er fram í þætti 1.5 
í I. viðauka,

c) eftirlit við viðtöku úrgangs sem notaður er sem upphafsefni 
í endurnýtingunni, eins og sett er fram í 2. þætti I. viðauka,

d) vöktun aðferða og tækni til meðhöndlunar, eins og lýst er í
þætti 3.3 í I. viðauka,

e) svörun frá viðskiptamönnum varðandi gæði koparrusls,

f) skráningu niðurstaðna vöktunar sem fer fram í samræmi
við a- til d-lið,

g) endurskoðun og endurbætur á stjórnunarkerfinu,

h) þjálfun starfsfólks.

kröfurnar um vöktun sem settar eru fram í I. viðauka fyrir 
hverja viðmiðun.

4. Þegar fyrri eigandi annast einhverja meðhöndlun sem
um getur í þætti 3.3 í I. viðauka skal framleiðandinn tryggja 

kröfum þessarar greinar.

5. Samræmismatsstofa, eins og skilgreint er í reglugerð
Evrópu þingsins og ráðsins (EB) nr. 765/2008(3) sem hefur 

sannprófandi, eins og skilgreint er í b-lið 20. mgr. 2. gr. 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009(4), 

Sannprófun skal fara fram á þriggja ára fresti.

Eingöngu sannprófendur með eftirfarandi gildissvið faggildingar 
eða leyfi, sem er byggt á kóðum atvinnugreinaflokkunar 
Evrópubandalaganna eins og tilgreint er í reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1893/2006(5), teljast hafa 
nægilega sértæka reynslu til að inna af hendi þá sannprófun 
sem um getur í þessari reglugerð:

a)  * Kóði atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna 38 
(Starfsemi á sviði sorphirðu, meðhöndlunar og förgunar 
sorps, endurnýting efnis) eða

b)  * Kóði atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna 24 
(Framleiðsla grunnmálma) einkum þar með talinn undir-
kóði 24.44 (Koparframleiðsla).

og sem er sannprófað af óháðum utanaðkomandi sannprófanda.

(3) Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 30.
(4) Stjtíð. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 1.
(5) Stjtíð. ESB L 393, 30.12.2006, bls. 1.
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Stjórnunarkerfi afhendingaraðilans skal vottað af samræmis-
matsstofu sem er faggilt af einum af eftirfarandi:

a) faggildingarstofu sem hefur staðist jafningjamat fyrir
þessa starfsemi af stofnuninni sem er viðurkennd í 14. gr.
reglugerðar (EB) nr. 765/2008.

b) umhverfissannprófanda sem er faggiltur af eða hefur
leyfi frá faggildingarstofnun eða leyfisveitingarstofnun
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1221/2009 og sem skal
einnig gangast undir jafningjamat í samræmi við 31. gr.
þeirrar reglugerðar.

Sannprófendur sem vilja starfa í þriðju löndum verða að fá til 
þess sérstaka faggildingu eða leyfi í samræmi við forskriftirnar  

sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 765/2008 eða reglugerð 
(EB) nr. 1221/2009 ásamt ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2011/832/ESB(6).

6. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún gildir frá og með 1. janúar 2014.

(6) Stjtíð. ESB L 330, 14.12.2011, bls. 25.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 25. júlí 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

José Manuel BARROSO

____________
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I. VIÐAUKI

Viðmiðanir varðandi koparrusl

Viðmiðanir Kröfur varðandi eigið eftirlit

1. þáttur. Gæði koparrusls sem fæst með endurnýtingunni

1.1. Brotamálmurinn skal flokkaður samkvæmt forskrift 
viðskiptamanns eða iðnaðarforskrift eða staðli fyrir 
beina notkun í framleiðslu á efnum eða hlutum úr málmi 
í bræðslum, hreinsunarstöðvum, endurbræðslum eða 
hjá öðrum framleiðendum málma.

Sérmenntað starfsfólk skal flokka hverja sendingu.

1.2. Heildarmagn aðskotaefna skal vera < 2% miðað við 
þyngd.

Aðskotaefni eru:

— málmar aðrir en kopar og koparblendi,

— málmlaust efni eins og jarðvegur, ryk, einangrun 
og gler,

— eldfim, málmlaus efni eins og gúmmí, plast, vefn-
aður, viður og önnur íðefni eða lífræn efni,

— gjall, sindur, skúm, ryk úr loftsíum, ryk úr slípi-
vélum, leðja.

Sérmenntað starfsfólk skal framkvæma sjónræna skoðun 
á hverri sendingu.

Greina skal dæmigerð úrtök úr hverjum gæðaflokki 
koparrusls með viðeigandi millibili (a.m.k. á 6 mánaða 
fresti) til að mæla heildarmagn aðskotaefna. Heildarmagn 
aðskotaefna skal mælt eftir þyngd að lokinni aðgreiningu 
málmagna og hluta úr kopar/koparblendi frá ögnum 
og hlutum úr aðskotaefnum með handvirkri flokkun 
eða annarri aðferð til aðgreiningar (t.d. með segli eða á 
grundvelli þéttleika).

Ákvarða skal viðeigandi tíðni greiningar á dæmigerðum 
úrtökum með tilliti til eftirfarandi þátta:

mynsturs breytileika sem búast má við (t.d. út frá fyrri 
niðurstöðum),

— eðlislægrar áhættu á breytileika í gæðum úrgangs 
sem notaður er sem upphafsefni í endurnýtingu og í 
framkvæmd aðferðarinnar við meðhöndlun,

— nákvæmni sjálfrar vöktunaraðferðarinnar og

— hversu nærri niðurstöður eru viðmiðunarmörkunum 
fyrir heildarmagn aðskotaefna.

Ferlið til að ákvarða tíðni vöktunar skal skjalfest sem hluti 
af stjórnunarkerfinu og hægt skal vera að endurskoða það.

1.3. Brotamálmurinn skal ekki innihalda verulegt magn 
málmoxíðs á hvaða formi sem er umfram dæmigert 
magn sem verður vegna geymslu utandyra á 
meðhöndluðum brotamálmi við eðlileg veðurskilyrði.

Sérmenntað starfsfólk skal framkvæma sjónræna skoðun 
á hverri sendingu.

1.4. Brotamálmurinn skal vera laus við sýnilega olíu, 
olíukenndar ýrulausnir, smurefni eða feiti í slíku 
magni að geti leitt til leka.

Sérmenntað starfsfólk skal framkvæma sjónræna skoðun 
á hverri sendingu og leggja sérstaka áherslu á þá hluta þar 
sem líklegast er að olíuleki geti komið fyrir.

1.5. Ekki er þörf á viðbragðsaðgerðum í samræmi við 
landsbundnar eða alþjóðlegar reglur um vöktun og 
viðbrögð varðandi geislavirkan brotamálm.

Þessi krafa skal ekki hafa áhrif á löggjöf um 
heilsuvernd starfsfólks og almennings sem hefur verið 
samþykkt í III. kafla sáttmála Kjarnorkubandalags 
Evrópu, einkum tilskipun ráðsins 96/29/KBE(1).

Sérmenntað starfsfólk skal framkvæma vöktun að því er 
varðar geislavirkni hverrar sendingar. Hverri sendingu 
brotamálms skal fylgja vottorð sem er í samræmi við 
landsbundnar eða alþjóðlegar reglur um vöktun og 
viðbrögð varðandi geislavirkan brotamálm. Vottorðið má 
vera hluti af öðrum skjölum sem fylgja sendingunni.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 54/596 25.9.2014

Viðmiðanir Kröfur varðandi eigið eftirlit

1.6. Brotamálmurinn skal ekki hafa neina þá hættulegu 
eiginleika sem taldir eru upp í III. viðauka við 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/
EB. Brotamálmurinn skal vera í samræmi við 
styrkleikamörkin sem mælt er fyrir um í ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2000/532/EB(2) og ekki 
fara yfir styrkleikamörkin sem mælt er fyrir um í IV. 
viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 850/2004(3).

Þessi krafa gildir ekki um eiginleika málmblendis í 
koparblendi.

Sérmenntað starfsfólk skal kanna hverja sendingu með 
sjónrænni skoðun. Ef sjónræn skoðun gefur tilefni til 
gruns um að hættulegir eiginleikar kunni að vera til 
staðar skal grípa til frekari viðeigandi ráðstafana varðandi 
vöktun, t.d. sýnatöku og prófunar þegar við á. Starfsfólk 
skal fá þjálfun varðandi hugsanlega hættulega eiginleika 
sem kunna að tengjast koparrusli og varðandi efnisþætti 
eða einkenni sem leitt geta í ljós hættulega eiginleika. 
Aðferðin til greiningar á hættulegum efnum skal skjalfest 
í stjórnunarkerfinu.

1.7. Brotamálmurinn inniheldur ekki ílát sem eru undir 
þrýstingi, lokuð eða ónægilega opin þannig að þau 
gætu valdið sprengingum í málmbræðsluofni.

Sérmenntað starfsfólk skal kanna hverja sendingu með 
sjónrænni skoðun.

1.8. Brotamálmurinn skal ekki innihalda pólývínylklóríð 
(PVC) á formi hjúps, málningar eða plastleifa.

Sérmenntað starfsfólk skal kanna hverja sendingu með 
sjónrænni skoðun.

2. þáttur. Úrgangur sem er notaður sem upphafsefni í endurnýtingunni

2.1. Aðeins má nota úrgang sem inniheldur endurheimtan-
legan kopar eða koparblendi sem upphafsefni.

2.2. Ekki skal nota hættulegan úrgang sem upphafsefni 
nema sýnt sé fram á að aðferðunum og tækninni til 
að fjarlægja alla hættulega eiginleika, eins og tilgreint 
er í viðmiðunum um meðhöndlun og tækni, hafi verið 
beitt.

2.3. Ekki skal nota eftirfarandi úrgang sem upphafsefni:

— spæni og svarf sem inniheldur efni í fljótandi 
formi, eins og olíu eða olíukenndar ýrulausnir og

— tunnur og geyma, að undanskildum búnaði úr úr 
sér gengnum ökutækjum sem innihalda eða hafa 
innihaldið olíu eða málningu.

Sérmenntað starfsfólk, sem hefur verið þjálfað til að bera 
kennsl á úrgang sem uppfyllir ekki viðmiðanirnar sem 
settar eru fram í þessum þætti, skal annast eftirlit með 
öllum úrgangi við viðtöku (með sjónrænni skoðun) og með 
meðfylgjandi skjölum.

3. þáttur Aðferðir og tækni til meðhöndlunar

3.1. Koparruslið skal aðgreint við upptök eða þegar 
það er hirt eða úrgangurinn, sem er notaður sem 
upphafsefni, skal meðhöndlaður til að aðskilja 
koparruslið frá málmlausum efnisþáttum og 
koparlausum efnisþáttum úr málmi. Koparruslið sem 
fæst með þessum aðgerðum skal haft aðskilið frá 
öðrum úrgangi.

3.2. Allri vélrænni meðhöndlun (t.d. skurði, sundurskurði, 
tætingu eða kyrningu, flokkun, aðgreiningu, hreinsun, 
afmengun, tæmingu), sem nauðsynleg er til að 
undirbúa brotamálminn til beinnar og endanlegrar 
notkunar, skal vera lokið.

3.3. Eftirfarandi sértækar kröfur skulu gilda um úrgang 
sem inniheldur hættulega efnisþætti:

— upphafsefni, sem koma úr úrgangi úr rafmagns-
búnaði eða rafrænum búnaði eða úr sér gengnum 
ökutækjum, skulu gangast undir alla meðhöndlun 
sem krafist er í 6. gr. tilskipunar Evrópuþingsins 
og ráðsins 2002/96/EB(4) og 6. gr. tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB(5),
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— klórflúorkolefni í búnaði sem hefur verið fleygt 
skal fangað með aðferð sem er viðurkennd af 
lögbæru yfirvöldunum,

— kaplar skulu saxaðir niður eða strípaðir, Ef kapall 
er með lífrænan hjúp (plast) skal lífræni hjúpurinn 
fjarlægður í samræmi við bestu, fáanlegu tækni,

— tunnur og geymar skulu tæmd og hreinsuð,

— hættuleg efni í úrgangi sem ekki eru nefnd í 1. lið 
skulu fjarlægð á skilvirkan hátt með aðferð sem er 
viðurkennd af lögbæra yfirvaldinu.

(1) Stjtíð. EB L 159, 29.6.1996, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 226, 6.9.2000, bls. 3.
(3) Stjtíð. ESB L 158, 30.4.2004, bls. 7.
(4) Stjtíð. ESB L 37, 13.2.2003, bls. 24.
(5) Stjtíð. EB L 269, 21.10.2000, bls. 34.
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II. VIÐAUKI

Yfirlýsing um samræmi við viðmiðanirnar um hvenær úrgangur hættir að vera úrgangur, eins og um getur 

í 1. mgr. 4. gr.

1. Framleiðandi/innflytjandi koparrusls:

Nafn:

Heimilisfang:

Tengiliður:

Sími:

Bréfasími:

Tölvupóstfang:

2. a) heiti eða kóði flokks brotamálms, í samræmi við iðnaðarforskrift eða staðal:

b) þegar við á, helstu tæknilegu ákvæði forskriftar viðskiptamanns, t.d. samsetning, stærð, tegund og
eiginleikar:

3. Sending brotamálms er í samræmi við iðnaðarforskriftina eða staðalinn sem um getur í a-lið 2. liðar eða forskrift 
viðskiptamanns í b-lið 2. liðar.

4. Þyngd sendingar í kílóum:

5. Vottorð um prófun á geislavirkni hefur verið gefið út í samræmi við landsbundnar eða alþjóðlegar reglur um 
vöktun og viðbrögð varðandi geislavirkan brotamálm.

6. Framleiðandi brotamálms beitir stjórnunarkerfi sem er í samræmi við kröfur reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar 
(ESB) nr. 715/2013 og sem hefur verið sannprófað af viðurkenndri samræmismatsstofu eða af umhverfis sann-
prófanda eða, þegar brotamálmur sem er hættur að vera úrgangur er fluttur inn á tollsvæði Sambandsins, af 
óháðum utanaðkomandi sannprófanda.

7. Sending brotamálms uppfyllir viðmiðanirnar sem um getur í 1. til 3. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 715/2013.

8. Yfirlýsing framleiðanda/innflytjanda brotamálms: Ég votta að framangreindar upplýsingar eru tæmandi og réttar 
samkvæmt minni bestu vitund.
Nafn:
Dagsetning:
Undirskrift:


