
Nr. 8/408 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 26.1.2023 

 

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2022/520 

frá 31. mars 2022 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1418/2007 um útflutning á tilteknum tegundum úrgangs til 

endurnýtingar sem tilgreindar eru í III. viðauka eða III. viðauka A við reglugerð Evrópuþingsins  

og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 til tiltekinna landa, sem falla ekki undir ákvörðun Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar um eftirlit með flutningi úrgangs yfir landamæri (*) 

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 

þriðja málslið 2. mgr. 37. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1418/2007 (2) var breytt með reglugerð (ESB) 2021/1840 

(3). 

2) Samkvæmt. 1. og 2. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 1013/2006 tók framkvæmdastjórnin tillit til þeirra svara sem 

bárust við skriflegri beiðni hennar frá Indlandi og Moldóvu þegar viðaukanum við reglugerð (ESB) 2021/1840 var 

breytt. Í kjölfarið lýsti Indland því skriflega yfir að upplýsingarnar sem koma fram í svari landsins varðandi undirfærslu 

B3020 endurspegli ekki gildandi löggjöf og málsmeðferðarreglur sem bönnuðu ekki innflutning á þessum tegundum 

úrgangs. Þar af leiðandi óskaði Indland eftir því að málsmeðferðinni fyrir undirfærslu B3020 yrði breytt úr valkosti a) 

yfir í valkost d). 

3) Í kjölfarið lýsti Moldóva því skriflega yfir að upplýsingarnar sem koma fram í svari landsins varðandi nokkrar 

undirfærslur endurspegli ekki gildandi löggjöf og málsmeðferðarreglur sem bönnuðu ekki innflutning á þessum 

undirflokkum úrgangs. Þar af leiðandi óskaði Moldóva eftir því að málsmeðferðinni fyrir undirfærslur B1010, B1200, 

B2020, B2110, B3011, B3020, B3030 og B3060 yrði breytt úr valkosti a) yfir í valkost d). 

4) Þegar breytingin var gerð var Chile (Síle) ranglega skráð þannig í reglugerð (EB) nr. 1418/2007 að landið tilheyrði þeim 

löndum sem falla ekki undir ákvörðun Efnahags- og framfarastofnunarinnar um eftirlit með flutningi úrgangs sem 

ætlaður er til endurnýtingar í reglugerð nr. 1418/2007. Hinn 10. apríl 2018 samþykkti ráð Efnahags- og framfara-

stofnunarinnar álit Umhverfismálanefndarinnar að því er varðar að Chile (Síle) fari að þessari ákvörðun efnahags- og 

framfarastofnunarinnar. Af þessum sökum gildir 2. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 1013/2006 ekki lengur um Chile 

(Síle) og því ætti að fella töfluna fyrir Chile (Síle) brott úr viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1418/2007. 

5) Þegar breytingin var gerð voru úrgangskóðar B3010 og GH013 skráðir í töfluna fyrir Alsír. Þegar reglugerð (EB)  

nr. 1418/2006 var breytt með reglugerð (ESB) 2021/1840 var úrgangskóði GC040 skráður í töfluna fyrir Taíland. Þessir 

kóðar eru ekki lengur í notkun og því ætti að fella þá brott úr viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1418/2007. 

6) Það er ósamræmi í greinamerkjasetningu í töflunum fyrir Taívan og Líberíu. Í töflunni fyrir Taívan ætti að standa 

„B1030, B1031“ í b-dálki í stað „B1030 – B1031“ í samræmi við reglurnar um hvernig á að lesa viðaukann. Í töflunni 

fyrir Líberíu ætti að standa „ B1010 – B1250“ í a-dálki í stað „– B1010 – B1250“ í samræmi við reglurnar um hvernig á 

að lesa b-dálk. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 104, 1.4.2022, bls. 63. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 350/2022 frá 

9. desember 2022 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1418/2007 frá 29. nóvember 2007 um útflutning á tilteknum tegundum úrgangs til 

endurnýtingar sem tilgreindar eru í III. viðauka eða III. viðauka A við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 til 

tiltekinna landa, sem falla ekki undir ákvörðun Efnahags- og framfarastofnunarinnar um eftirlit með flutningi úrgangs yfir landamæri 

(Stjtíð. ESB L 316, 4.12.2007, bls. 6). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1840 frá 20. október 2021 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1418/2007 um útflutning á 

tilteknum tegundum úrgangs til endurnýtingar sem tilgreindar eru í III. viðauka eða III. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 1013/2006 til 

tiltekinna landa, sem falla ekki undir ákvörðun Efnahags- og framfarastofnunarinnar um eftirlit með flutningi úrgangs yfir landamæri 

(Stjtíð. ESB L 373, 21.10.2021, bls. 1). 

2023/EES/8/63 
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7) Í því skyni að leiðrétta þessi mistök og að teknu tilliti til áhrifanna á rekstraraðila ætti að breyta viðaukanum við 

reglugerð (EB) nr. 1418/2007 til samræmis við það. 

8) Að teknu tilliti til þess að brýn þörf er á að hefja aftur flutning á viðkomandi úrgangi til Indlands og Moldóvu ætti þessi 

reglugerð að öðlast gildi daginn eftir að hún birtist. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1418/2007 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn 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 31. mars 2022. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1418/2007 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað töflunnar fyrir Alsír kemur eftirfarandi: 

„Alsír 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

   B1010 – B1020 

B1030    

   B1031 

B1040    

   B1050 

    

B1070 – B1220    

   B1230 – B1240 

B1250 – B2020    

undir B2030: 

— trefjar, að stofni til úr kera-

míkefnum, ót.a. 

  undir B2030: 

— úrgangur og rusl úr 

keramíkmelmi 

B2040 – B2130    

B3020    

   B3030 – B3035 

B3040 – B3065    

B3080    

B3100 – B4030    

GB040 – GC050    

   GF010 

GG030    

   GG040“ 

GN010    

GN030    

Blöndur úrgangstegunda 

Allar blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka A við 

reglugerð (EB) nr. 1013/2006 

   

2) Taflan fyrir Chile (Síle) er felld brott. 

3) Í stað „B1030, B1031“ í þriðju línu í öðrum dálki töflunnar fyrir Taívan kemur „B1030 – B1031“. 
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4) Í stað töflunnar fyrir Indland kemur eftirfarandi: 

„Indland 

a) b) c) d) 

   undir B1010: 

úrgangur málma og málmblandna í 

formi sem tvístrast ekki: 

— þóríumrusl 

— lantaníðarusl 

undir B1010: 

úrgangur málma og málmblandna í 

formi sem tvístrast ekki: 

— eðalmálmar (gull, silfur og platínu-

flokkurinn, þó ekki kvikasilfur) 

— rusl úr járni og stáli 

— koparrusl 

— nikkelrusl 

— álrusl 

— sinkrusl 

— tinrusl 

— volframrusl 

— mólýbdenrusl 

— tantalrusl 

— magnesíumrusl 

— kóbaltrusl 

— bismútrusl 

— títanrusl 

— sirkonrusl 

— manganrusl 

— germaníumrusl 

— vanadíumrusl 

— hafníum-, indíum-, níóbíum-, 

reníum- og gallíumrusl 

— krómrusl 

   B1020 

   B1030 

   B1031 

   B1040 

   B1050: 

þungur hluti blandaðra málma, annarra 

en járns, sem inniheldur kadmíum, 

antímon, blý og tellúr 

B1050: 

þungur hluti blandaðra málma, annarra 

en járns, sem inniheldur aðra málma en 

þá sem eru tilgreindir 

   B1060 

   B1070 

   B1080 
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   B1090 

   undir B1100: 

úrgangur sem inniheldur málma og 

fellur til við bræðslu og hreinsun 

málma: 

— harðsinksúrgangur 

— sindur sem inniheldur sink: 

— galvanhúðunarsindur, yfirborð 

(> 90% Zn) 

— galvanhúðunarsindur, botn  

(> 92% Zn) 

— sindur sem fellur til við 

sinksteypu (> 85% Zn) 

— sinksindur sem fellur til við 

heitgalvanhúðun (> 92% Zn) 

— sinkskúm 

— álskúm, þó ekki saltgjall 

B1115    

   B1120 – B1240 

B1250    

   B2010 – B2100 

B2110 – B2130    

   B3020 

B3026    

   B3027 

   undir B3030: 

— textílúrgangur. Eftirfarandi efni, 

sem framleidd eru samkvæmt 

forskrift, svo fremi þau séu ekki 

blönduð öðrum úrgangi: 

— úrgangur úr ull eða fín- eða 

grófgerðu dýrahári, einnig garnúr-

gangur, en þó ekki forkembd textíl-

efni 

— afkembur úr ull eða fíngerðu 

dýrahári 

— annar úrgangur úr ull 

— eða fíngerðu dýrahári 

— úrgangur úr grófgerðu dýrahári 

— baðmullarúrgangur (einnig garnúr-

gangur og forkembd textílefni) 

— garnúrgangur (einnig úrgangur 

þráða) 

— forkembd textílefni 

— annað 

— hörruddi og -úrgangur 
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   — hampruddi og úrgangur (einnig 

garnúrgangur og forkembd textíl-

efni) úr hampi (Cannabis sativa) 

— hampruddi og úrgangur (einnig 

garnúrgangur og forkembd textíl-

efni) úr jútu og annars konar 

textílbasttrefjum (nema hör, hampi 

og ramí) 

— hampruddi og úrgangur (einnig 

garnúrgangur og forkembd textíl-

efni) úr sísalhampi og annars konar 

textíltrefjum úr plöntum af ættkvísl 

eyðimerkurlilja (Agave) 

— hampruddi, afkembur og úrgangur 

(einnig garnúrgangur og forkembd 

textílefni) úr kókostrefjum 

— hampruddi, afkembur og úrgangur 

(einnig garnúrgangur og forkembd 

textílefni) úr manilahampi (Musa 

textilis Nee) 

— hampruddi, afkembur og úrgangur 

(einnig garnúrgangur og forkembd 

textílefni) úr ramíi og annars konar 

textíltrefjum úr jurtaríkinu, ót.a. 

— úrgangur (einnig afkembur, garnúr-

gangur og forkembd textílefni) úr 

gervitrefjum 

— úr tilbúnum (efnasmíðuðum) 

trefjum 

— úr gervitrefjum 

— notaður fatnaður og aðrar notaðar 

textílvörur 

— notaðar tuskur, úrgangur úr 

seglgarni, snærum, böndum og 

köðlum og úr sér gengnar textíl-

vörur úr seglgarni, snæri, böndum 

og köðlum úr textílefni 

— flokkað 

— annað 

   B3035 – B3060 

B3065    

   B3070 – B3130 

   B3140: 

notaðir hjólbarðar og aðrir hjólbarðar, 

þó ekki þeir sem fara ekki til endurnýt-

ingar auðlinda, endurvinnslu, endur-

heimtar, en ekki til beinnar endur-

notkunar 

B3140: 

hjólbarðar fyrir loftför sem eru fluttir út 

til framleiðenda upprunalegs búnaðar til 

sólunar og flugrekendur flytja þá inn 

aftur eftir sólun til viðhalds loftfara og 

eru annaðhvort áfram um borð eða í 

vörslu viðkomandi flugrekenda í 

vörugeymslum sem eru staðsettar á 

flugsvæði tollvarinna svæða 
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   B4010 – B4030 

   GB040 

gjall sem fellur til við vinnslu 

eðalmálma og kopars og er ætlað til 

frekari hreinsunar 

262030 262090 

— úrgangur úr eldföstum fóðringum, 

einnig deiglum, sem falla til við 

bræðslu kopars 

— gjall sem fellur til við vinnslu 

eðalmálma og er ætlað til frekari 

hreinsunar 

— tingjall sem inniheldur tantal og 

minna en 0,5% tin 

   GC010 

rafmagnssamstæður sem eru eingöngu 

úr málmum eða málmblöndum 

   GC020 

rusl úr rafeindabúnaði (t.d. prentplötur, 

rafeindaíhlutir, vírar o.s.frv.) og 

endurunnir rafeindaíhlutir sem úr má 

endurvinna ódýra málma og eðalmálma 

   GG040“ 

5) Í stað „– B1010“ og „– B1250“ í fyrsta dálki (a-dálki) í töflunni fyrir Líberíu kemur „B1010 – B1250“. Til samræmis við 

það er „– B3011“ skipt út fyrir „B3011“. 

6) Í stað töflunnar fyrir Moldóvu kemur eftirfarandi: 

„Moldóva (Lýðveldið Moldóva) 

a) b) c) d) 

Allur úrgangur sem tilgreindur er í III. 

viðauka við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006 nema: 

undir B1010: 

úrgangur og rusl úr steypujárni, járni 

eða stáli 

undir B1200: 

kornað háofnaslagg (slaggsandur) úr 

framleiðslu á hrájárni, járni eða stáli 

undir B2020 og GE020: 

frákast (cullet) og annar úrgangur og 

rusl, úr gleri; glermassi 

— frákast (cullet) og annar úrgangur 

og rusl, úr gleri (sem inniheldur 

ekki hættuleg efni) 

  undir B1010: 

úrgangur og rusl úr steypujárni, járni 

eða stáli 

undir B1200: 

kornað háofnaslagg (slaggsandur) úr 

framleiðslu á hrájárni, járni eða stáli 

undir B2020 og GE020: 

frákast (cullet) og annar úrgangur og 

rusl, úr gleri; glermassi 

— frákast (cullet) og annar úrgangur 

og rusl, úr gleri (sem inniheldur 

ekki hættuleg efni) 
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undir B2110: 

rauð eðja (báxítleif) 

undir B3011: 

pólýetýlen með eðlismassa sem er 

minni en 0,94 

etýlenfjölliður 

undir B3020: 

endurvinnanlegur pappír eða pappi 

(úrgangur og rusl) 

— óbleiktur kraftpappír eða -pappi 

eða bylgjupappír eða -pappi 

— annars konar pappír eða pappi, að 

mestu úr bleiktu, efnafræðilega 

unnu mauki, ekki gegnlitaður 

— pappír eða pappi, að mestu úr 

vélunnu mauki (t.d. dagblöð, 

tímarit og áþekkt prentað efni) 

— gömul og óseld dagblöð og 

tímarit, símaskrár, bæklingar og 

prentað auglýsingarefni 

— annað, þar með talið óflokkaður 

úrgangur og rusl 

— óflokkaður (þ.e. framleiðslu- og 

heimilisúrgangur, ýmsar tegundir 

af pappa, hvítur og litaður pappír) 

— flokkaður (þ.e. pappírsbútar) 

undir B3030: 

baðmullarúrgangur (einnig garnúr-

gangur og forkembd textílefni) 

undir B3060: 

tóbaksúrgangur (blaðstrengir tób-

aksplantna) 

víndreggjar 

óunninn vínsteinn 

  undir B2110: 

rauð eðja (báxítleif) 

undir B3011: 

pólýetýlen með eðlismassa sem er 

minni en 0,94 

etýlenfjölliður 

undir B3020: 

endurvinnanlegur pappír eða pappi 

(úrgangur og rusl) 

— óbleiktur kraftpappír eða -pappi 

eða bylgjupappír eða -pappi 

— annars konar pappír eða pappi, að 

mestu úr bleiktu, efnafræðilega 

unnu mauki, ekki gegnlitaður 

— pappír eða pappi, að mestu úr 

vélunnu mauki (t.d. dagblöð, 

tímarit og áþekkt prentað efni) 

— gömul og óseld dagblöð og tímarit, 

símaskrár, bæklingar og prentað 

auglýsingarefni 

— annað, þar með talið óflokkaður 

úrgangur og rusl 

— óflokkaður (þ.e. framleiðslu- og 

heimilisúrgangur, ýmsar tegundir 

af pappa, hvítur og litaður pappír) 

— flokkaður (þ.e. pappírsbútar) 

undir B3030: 

baðmullarúrgangur (einnig garnúr-

gangur og forkembd textílefni) 

undir B3060: 

tóbaksúrgangur (blaðstrengir tób-

aksplantna) 

víndreggjar 

óunninn vínsteinn“ 

Blöndur úrgangstegunda 

Allar blöndur úrgangs sem tilgreindar 

eru í III. viðauka A við reglugerð (EB) 

nr. 1013/2006 

   

7) Í stað „GC010 – GC040“ í öðrum dálki (b-dálki) í töflunni fyrir Taíland kemur „GC010 – GC030“. 

 __________  


