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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1234/2014

frá 18. nóvember 2014

um breytingu á III. viðauka B og V. og VIII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1013/2006 um tilflutning úrgangs (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

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) Ráðstefna aðila að Basel-samningnum um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra (Basel-
samningurinn) samþykkti á ellefta fundi sínum í Genf 28. apríl til 10. maí 2013 ákvörðun BC-11/6 um breytingu 
á IX. viðauka við Basel-samninginn. Ákvæði IX. viðauka við Basel-samninginn má finna í skrá B í 1. hluta  
V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1013/2006. Breytingin, m.a. tvær nýjar úrgangsfærslur, tekur gildi þegar liðnir 
eru sex mánuðir frá 26. nóvember 2013 í samræmi við b-lið 2. mgr. 18. gr. Basel-samningsins.

2) Þeir straumar úrgangs, sem lýst er með tveimur nýju færslunum B3026 og B3027, samsvara straumum í þremur 
færslum sem fyrir eru í III. viðauka B við reglugerð (EB) nr. 1013/2006. Umræddar færslur eru BEU01, BEU02 og 
BEU03. Fyrsti undirliður færslu B3026 samsvarar færslu BEU02 og annar undirliður færslu B3026 samsvarar færslu 
BEU03. Færsla B3027 samsvarar færslu BEU01.

3) Til að taka tillit til ákvörðunar BC-11/6 þarf að bæta færslum B3026 og B3027 við í skrá B í 1. hluta  
V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1013/2006. Jafnframt ætti að fella færslur BEU01, BEU02 and BEU03 brott 
úr III. viðauka B við reglugerð (EB) nr. 1013/2006 sem inniheldur óflokkaðan úrgang til bráðabirgða þar til 
tekin hefur verið ákvörðun um að færa hann á skrá í viðeigandi viðaukum við Basel-samninginn eða ákvörðun 
Efnahags- og framfarastofnunarinnar.

4) Á sama fundi samþykkti ráðstefna aðila að Basel-samningnum, með ákvörðun BC-11/15, 1., 2., 4. og 5. lið 
í leiðbeiningarskjalinu um umhverfisvæna meðhöndlun á notuðum og úr sér gengnum tölvubúnaði. Í kjölfar 
samþykktarinnar ætti að uppfæra VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1013/2006 til samræmis við það.

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

6) 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 (2).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum III. viðauka B og V. og VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1013/2006 er breytt í samræmi við viðaukann við 
þessa reglugerð.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 332, 19.11.2014, bls. 15. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 230/2015 frá  
25. september 2015 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1.
(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB frá 19. nóvember 2008 um úrgang og um niðurfellingu tiltekinna tilskipana (Stjtíð. ESB L 312, 

22.11.2008, bls. 3).
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2. gr.

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

Hún gildir frá og með 26. maí 2014.

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

Gjört í Brussel 18. nóvember 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

____________
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VIÐAUKI

Viðaukum við reglugerð (EB) nr. 1013/2006 er breytt sem hér segir:

1. Færslur BEU01, BEU02 og BEU03 falli brott úr 2. lið III. viðauka B.

2. Í skrá B í 1. hluta V. viðauka bætast eftirfarandi tvær færslur við á eftir færslu B3020.

„B3026 Eftirfarandi úrgangur frá formeðhöndlun samsettra umbúða fyrir vökva, sem inniheldur ekki efni í I. viðauka í styrk sem 
nægir til að eiginleikar úr III. viðauka komi fram:

— Óaðskiljanlegir plasthlutar

— Óaðskiljanlegir plast- og álhlutar

B3027 Úrgangur úr sjálflímandi merkimiðum sem innihalda hráefni sem notuð eru við framleiðslu á efni í merkimiða“.

3. Ákvæðum VIII. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað liðar I.14 komi eftirfarandi:

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

________
(5) Samþykkt á elleftu ráðstefnu aðila Basel-samningsins um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra,  

28. apríl til 10 maí 2013.

b) Í stað annarrar færslu í II. lið komi eftirfarandi:

„Used and scrap personal computers (6)“

________
(6) Samþykkt af hálfu umhverfismálanefndar Efnahags- og framfarastofnunarinnar í febrúar 2003 (skjal ENV/EPOC/

WGWPR(2001)3/FINAL).

____________




