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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 73/2008 

frá 6. júní 2008 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 
 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 
 
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum sam-
kvæmt bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir 
„samningurinn“, einkum 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) XX. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 56/2008 frá 25. apríl 2008 (1). 
 
2) Fella ber inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 frá 

14. júní 2006 um flutning úrgangs (2). 
 
3) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 1013/2006 falla úr gildi 12. júlí 2007 reglu-

gerð ráðsins (EBE) nr. 259/93 (3) og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/774/EB (4), 
en þær gerðir hafa verið felldar inn í samninginn og ber því að fella þær úr samningnum. 

 
4) Viðhalda ber efnislega núgildandi aðlögunarákvæðum að því er varðar Liechtenstein 

vegna reglugerðar (EBE) nr. 259/93 og ákvörðunar 94/774/EB. 
 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
XX. viðauki við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Liður 32c (reglugerð ráðsins (EB) nr. 259/93) hljóði svo: 

„32006 R 1013: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 frá 14. júní 
2006 (Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1). 

Beita skal bráðabirgðaráðstöfunum sem mælt er fyrir um í viðaukum við aðildarlögin frá 
16. apríl 2003 að því er varðar Lettland (1. liður B-þáttar í 10. kafla VIII. viðauka), 
Ungverjaland (1. liður A-þáttar í 8. kafla X. viðauka), Möltu (1. liður B-þáttar í 10. kafla 
XI. viðauka), Pólland (1. liður B-þáttar í 13. kafla XII. viðauka) og Slóvakíu (1. liður B-
þáttar í 9. kafla XIV. viðauka) í tengslum við reglugerð (EBE) nr. 259/93 að breyttu 
breytanda. 

Beita skal bráðabirgðaráðstöfunum sem mælt er fyrir um í viðaukum við aðildarlögin frá 
25. apríl 2005 að því er varðar Búlgaríu (1. liður B-þáttar í 10. kafla VI. viðauka) og 
Rúmeníu (1. liður B-þáttar í 9. kafla VII. viðauka) í tengslum við reglugerð (EBE) nr. 
259/93 að breyttu breytanda. 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 223, 21.8.2008, bls. 54, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 52, 21.8.2008, bls. 25. 
(2) Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 30, 6.2.1993, bls. 1. 
(4) Stjtíð. EB L 310, 3.12.1994, bls. 70. 
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Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir: 

a) Að því er varðar útflutning á úrgangi til endurnýtingar (2. kafli IV. bálks reglugerð-
arinnar) telst Liechtenstein land sem OECD-ákvörðunin tekur til.  

b) Þegar um ræðir spilliefni sem send eru frá Liechtenstein til förgunar eða 
endurnýtingar í Sviss er heimilt að nota svissnesk tilkynningar- og flutningsskjöl í 
stað stöðluðu eyðublaðanna sem fylgja reglugerðinni. 

c) Orðin „eða tollsvæði EFTA-ríkjanna“ bætist við á eftir orðunum „tollsvæði Banda-
lagsins“ í 29. mgr. 2. gr.“ 

 
2. Í stað orðanna „og getið er um í reglugerð (EBE) 259/93“ í lok málsliðar í aðlögunar-

ákvæðum með lið 32aa (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/532/EB) komi orðin 
„og getið er um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006“. 

 
3. Texti liðar 32ca (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/774/EB) falli brott. 
 

2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 1013/2006, sem verður birtur í EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi 7. júní 2008 að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 
103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 
þau. 
 

Gjört í Brussel 6. júní 2008. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Alan Seatter 

formaður. 
 

                                                 
(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


