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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 26/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á XX. við auka (Um hverfismál) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1102/2008 frá 
22. október 2008 um bann við út flutn ingi á kvikasilfursmálmi og til teknum kvikasilfurssamböndum 
og -blöndum og um örugga geymslu á kvikasilfursmálmi (1).

2) Ákvæði reglu gerð ar (EB) nr. 1102/2008 skulu túlkuð að teknu tilliti til þess að viðskipti við þriðju 
lönd falla utan gildissviðs EES-samn ings ins og af þeim sökum gilda ákvæði reglu gerð arinnar sem 
banna út flutn ing á kvikasilfri ekki um EFTA-ríkin. En þar sem ákvæði um kvikasilfur sem úrgang 
varða EES, munu EFTA-ríkin taka þátt í að tryggja að út flutn ingsbannið sé árangursríkt.

3) XX. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir far andi liður bætist við á eftir 22. lið (til skip un ráðs ins 96/59/EB) í XX. við auka við EES-samn ing inn:

„22a. 32008 R 1102: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1102/2008 frá 22. október 2008 um 
bann við út flutn ingi á kvikasilfursmálmi og til teknum kvikasilfurssamböndum og -blöndum og um 
örugga geymslu á kvikasilfursmálmi (Stjtíð. ESB L 304, 14.11.2008, bls. 75).

Ákvæði reglu gerð arinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Ákvæði 1. gr. hljóði svo:

 „Út flutn ingur á kvikasilfursmálmi (Hg, CAS-númer 7439-97-6), sinnóbergrýti, kvikasilfurs(I)
klóríði (Hg2Cl2, CAS-númer 10112-91-1), kvikasilfurs(II)oxíði (HgO, CAS-númer 21908-
53-2) og blöndum kvikasilfurs málms og annarra efna, þ.m.t. kvikasilfursblendi, þar sem 
styrkur kvikasilfurs er a.m.k. 95% miðað við þyngd frá ESB til EFTA-ríkja og frá EFTA-
ríkjum til ESB og milli EFTA-ríkjanna skal heimilaður.

 Þetta er með fyrirvara um strangara inn flutn ings- eða út flutn ingsbann sem er til staðar í EFTA-
ríki á þeim tíma þegar reglu gerð in er felld inn í EES-samn ing inn.

 EFTA-ríkin skulu gera árangursríkar ráð staf anir til að tryggja að kvikasilfur og kvika silfurs-
sambönd og -blöndur, sem getið er í 1. mgr., séu ekki flutt út frá ESB til þriðja lands um 
EFTA-ríki. Hið sama skal gilda um blöndun kvikasilfursmálms við önnur efni í þeim eina 
tilgangi að flytja út kvikasilfursmálm frá ESB til þriðja lands um EFTA-ríki. Þetta gildir ekki 
um út flutn ing á blöndum, sem um getur í 1. mgr., til rann sókna og þróunar eða til lækninga 
eða grein inga.“

b) Ákvæði 9. gr. gilda ekki að því er varðar EFTA-ríkin.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 1102/2008, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar-
tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*).

(1) Stjtíð. ESB L 304, 14.11.2008, bls. 75.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.


