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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2016/2321

30.1.2020

2020/EES/5/05

frá 19. desember 2016
um snið vottorðs um tiltækileika til endurvinnslu sem gefið er út í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 um endurvinnslu skipa (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 frá 20. nóvember 2013 um endurvinnslu skipa og um
breytingu á reglugerð (EB) nr. 1013/2006 og tilskipun 2009/16/EB (1), einkum 9. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (ESB) nr. 1257/2013 er mælt fyrir um kröfur til eigenda skipa, stjórnvalda og viðurkenndra stofnana
varðandi útgáfu, áritun og framlengingu vottorða um tiltækileika til endurvinnslu ásamt kröfu um að vottorðin séu fyrir
hendi um borð.

2)

Í samræmi við kröfur í c-lið 2. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013 skulu skip sem ætluð eru til endurvinnslu
hafa vottorð um tiltækileika til endurvinnslu.

3)

Endurvinnsluáætlun, sem er bundin við hvert einstakt skip, skal gerð skv. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013 áður
en nokkur endurvinnsla skips hefst. Endurvinnsluáætlun skipsins skal taka á atriðum sem tengjast skipinu sérstaklega og
er ekki fjallað um í áætluninni fyrir skipaendurvinnslustöðina eða þarfnast sérstaks verklags.

4)

Skip skulu, skv. 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013, skoðuð af fulltrúum stjórnvalda eða viðurkenndra stofnana sem
hafa leyfi frá stjórnvöldum. Markmiðið með skoðunum er að staðfesta að birgðaskrár yfir hættuleg efni séu í samræmi
við gildandi kröfur í þeirri reglugerð.

5)

Að lokinni jákvæðri lokaskoðun skv. 9. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013 skal stjórnvald eða viðurkennd
stofnun sem hefur leyfi frá því gefa út vottorð um tiltækileika til endurvinnslu. Því vottorði skal fylgja birgðaskráin yfir
hættuleg efni og endurvinnsluáætlun skipsins. Snið vottorðs um tiltækileika til endurvinnslu skal vera í samræmi við
4. viðbæti við alþjóðlega Hong Kong-samninginn um örugga og umhverfisvæna endurvinnslu skipa, sem var
samþykktur í Hong Kong 15. maí 2009 (hér á eftir nefndur Hong Kong-samningurinn).

6)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar um reglur um endurvinnslu
skipa sem komið var á fót skv. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.
Vottorð um tiltækileika til endurvinnslu, sem eru gefin út í samræmi við 9. mgr. 9. gr. og árituð í samræmi við 5. mgr. 10. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013, skulu vera í samræmi við sniðið sem sett er fram í viðaukanum við þessa ákvörðun.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 345, 20.12.2016, bls. 112. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 28/2019
frá 8. febrúar 2019 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 330, 10.12.2013, bls. 1.
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2. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Gjört í Brussel 19. desember 2016.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
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VIÐAUKI

VOTTORÐ UM TILTÆKILEIKA TIL ENDURVINNSLU
samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 um
endurvinnslu skipa

(Aths.: Þessu vottorði skal fylgja birgðaskráin yfir hættuleg efni og endurvinnsluáætlun skips)

(Opinbert kennimerki)

(Ríki)

Gefið út samkvæmt ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013 í umboði ríkisstjórnar

...........................................................................................................................
(Heiti ríkis)

af .....................................................................................................................................................................................................
(Fullt heiti einstaklings eða stofnunar sem hefur heimild
samkvæmt ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013)

Upplýsingar um skip

Heiti skips

Einkennisnúmer eða einkennisstafir

Skráningarhöfn

Brúttótonn

IMO-númer

Nafn og heimilisfang skipseiganda

IMO-auðkennisnúmer skráðs eiganda

IMO-auðkennisnúmer fyrirtækis

Smíðadagsetning
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Upplýsingar um skipaendurvinnslustöð(var)

Heiti skipaendurvinnslustöðvar
Sérstakt kenninúmer endurvinnslufyrirtækis (1)
Fullt heimilisfang
Gildislok innfærslu skipaendurvinnslustöðvarinnar í Evrópuskrána.
(1)

Kenninúmer eins og það er tilgreint í Evrópuskránni.

Upplýsingar um birgðaskrá yfir hættuleg efni
Auðkennis-/sannprófunarnúmer birgðaskrár yfir hættuleg efni: .........................................................................................................

Aths.: Í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1257/213 fylgir birgðaskrá fyrir hættuleg efni með vottorðinu um tiltækileika til
endurvinnslu. Birgðaskráin yfir hættuleg efni skal tekin saman á grundvelli staðlaða sniðsins sem sýnt er í leiðbeiningum
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar og henni skulu fylgja, eftir atvikum, leiðbeiningar varðandi þætti sem eru bundnir við reglugerð
(ESB) nr. 1257/2013, s.s. efni sem eru skráð í þeirri reglugerð en ekki í Hong Kong-samningnum.

Upplýsingar um endurvinnsluáætlun skips
Auðkennis-/sannprófunarnúmer endurvinnsluáætlunarinnar skips: ...................................................................................................

Aths.: Í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1257/213 fylgir endurvinnsluáætlun skips með vottorðinu um tiltækileika til endurvinnslu.

ÞAÐ VOTTAST HÉR MEÐ:
1. að skipið hefur verið skoðað í samræmi við 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013,
2. að skipinu fylgir gild birgðaskrá yfir hættuleg efni í samræmi við 7. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013,
3. að endurvinnsluáætlun skips hefur verið tekin saman í samræmi við 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013, og
4. að skipaendurvinnslustöð/-stöðvar, þar sem viðkomandi skip verður endurunnið, séu skráðar í Evrópuskrána í samræmi við
16. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013.

Þetta vottorð gildir til (dd/mm/áááá) ..................................................................................................................................................
(Dagsetning)
Útgefið í ...........................................................................................................................................................................................
(Útgáfustaður skírteinis)
(dd/mm/áááá) .......................................................................... ......................................................................................................
(Útgáfudagur)
(undirskrift embættismanns sem hefur fullt umboð til að gefa skírteinið út)

(Kennimerki eða stimpill yfirvalds, eftir því sem við á)
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ÁRITUN TIL AÐ FRAMLENGJA GILDISTÍMA VOTTORÐSINS ÞAR TIL KOMIÐ
ER TIL HAFNAR SKIPAENDURVINNSLUSTÖÐVARINNAR UM TILTEKINN
TÍMA ÞEGAR ÁKVÆÐI 5. MGR. 10. GR. GILDA (*)
Þetta vottorð skal, í samræmi við 5. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013 um endurvinnslu skipa, gilda fyrir eina beina
siglingu
frá höfninni: ......................................................................................................................................................................................
til hafnarinnar: ..................................................................................................................................................................................
Undirskrift: ........................................................................................................................................................................................
(Undirskrift embættismanns sem til þess hefur fullt umboð)

Staður: .............................................................................................................................................................................................
Dagsetning: (dd/mm/áááá) ...............................................................................................................................................................

(Kennimerki eða stimpill yfirvalds, eftir því sem við á)

(*)

Taka skal afrit af þessari blaðsíðu áritunarinnar og láta hana fylgja vottorðinu ef stjórnvöld telja það nauðsynlegt.

