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REGLUGERÐ EVRÓ U INGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 1102/2008 

frá 22. október 2008

um bann við út utningi á kvikasilfursmálmi og tilteknum kvikasilfurssamböndum 
og -blöndum og um örugga geymslu á kvikasilfursmálmi (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum  
1. mgr. 175. gr., og 133. gr. að því er varðar 1. gr. þessarar 
reglu gerðar,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna (1),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Losun kvikasilfurs er viðurkennd sem hnattræn ógnun 
sem krefst aðgerða á stað- og svæðisbundnum vettvangi 
og einnig á lands- og heimsvísu.

2) Í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar 
til ráðsins og Evrópuþingsins um áætlun Bandalagsins 
um kvikasilfur, ályktun ráðsins frá 24. júní 2005 og 
ályktun Evrópuþingsins frá 14. mars 2006 (3) um áður-
nefnda áætlun er nauðsynlegt að draga úr áhættunni á því 
að menn og umhver ð verði fyrir váhrifum af völd um 
kvikasilfurs.

3) Líta skal á ráðstafanir, sem gerðar eru á vettvangi 
Bandalagsins, sem hluta af átaki á heimsvísu til að draga 
úr áhættu á váhrifum af völdum kvikasilfurs, einkum 
innan ramma kvikasilfursáætlunar Umhver s stofnunar 
Sameinuðu þjóðanna.

4) Þegar kvikasilfursnámum í Bandalaginu er lokað hefur 
það í för með sér umhver sleg og félagsleg vandamál. 
Áfram ber að styðja verkefni og annað framtak með þeim 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 304, 14.11.2008, bls. 75. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 26/2013 frá 1. febrúar 
2013 um breytingu á XX. viðauka (Umhver smál) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB C 168, 20.7.2007, bls. 44.
(2) Álit Evrópuþingsins frá 20. júní 2007 (Stjtíð. ESB C 146 E, 12.6.2008, bls. 

209), sameiginleg afstaða ráðsins frá 20. desember 2007 (Stjtíð. ESB C 52 
E, 26.2.2008, bls. 1) og afstaða Evrópuþingsins frá 21. maí 2008 (hefur enn 
ekki verið birt í Stjórnartíðindunum). Ákvörðun ráðsins frá 25. september 
2008.

(3) Stjtíð. ESB C 291 E, 30.11.2006, bls. 128.

fjármögnunaraðferðum sem eru fyrir hendi til að gera 
hagkvæmar lausnir mögulegar á þeim svæðum sem verða 
fyrir áhrifum að því er varðar staðbundna starf semi á 
sviði umhver s-, atvinnu- og efnahagsmála.

5) Banna ber út utning frá Bandalaginu á kvikasilfurs málmi, 
sinnóbergrýti, kvikasilfurs(I)klóríði, kvikasilf urs(II)oxíði 
og blöndum kvikasilfursmálms og annarra efna, þ.m.t. 
kvikasilfursblendi, þar sem styrkur kvika silfurs er a.m.k. 
95% miðað við þyngd, til að draga verulega úr framboði 
á kvikasilfri á heimsvísu.

6) Út utningsbannið mun hafa í för með sér umtalsvert 
umframmagn af kvikasilfri í Bandalaginu sem ber að 
koma í veg fyrir að komist aftur á markað. Því skal tryggja 
örugga geymslu þessa kvikasilfurs innan Banda lagsins.

7) Til að gera kleift að geyma kvikasilfursmálm, sem telst 
vera úrgangur, á öruggan hátt er rétt að tilteknir urðun-
arstaðir séu undanþegnir a-lið 3. mgr. 5. gr. tilskipunar 
ráðsins 1999/31/EB frá 26. apríl 1999 um urðun úrgangs (4) 
og að lýsa því y r að viðmiðanirnar, sem settar eru fram 
í þætti 2.4. í viðaukanum við ákvörðun ráðsins 2003/33/
EB frá 19. desember 2002 um að ákveða viðmiðanir og 
aðferðir við móttöku úrgangs á urðunarstöðum skv. 16. 
gr. og II. viðauka við tilskipun 1999/31/EB (5), gildi 
ekki um endurheimtanlega og tímabundna geymslu á 
kvikasilfursmálmi í meira en eitt ár í aðstöðu ofanjarðar 
sem sérstaklega er ætluð til slíkrar geymslu og útbúin í 
þeim tilgangi.

8) Önnur ákvæði tilskipunar 1999/31/EB skulu gilda um alla 
geymsluaðstöðu fyrir kvikasilfursmálm sem telst vera 
úrgangur. Þar með talin er krafan, sem sett er fram í iv. 
lið a-liðar 8. gr. þeirrar tilskipunar, um að umsækj andi um 
ley  skuli gera ráðstafanir í formi fullnægjandi trygginga 
eða á annan jafngildan hátt sem tryggja að staðið verði 
við þær skyldur (þeirra á meðal skyldur sem varða eftirlit 
í kjölfar lokunar) sem fylgja ley nu og að fylgt verði 
þeirri tilhögun við lokun sem kra st er. Ennfremur gildir 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/35/EB frá 21. 
apríl 2004 um umhver s ábyrgð í tengslum við varnir 
gegn umhver stjóni og úrbætur vegna þess (6) um slíka 
geymsluaðstöðu.

(4) Stjtíð. EB L 182, 16.7.1999, bls. 1.
(5) Stjtíð. EB L 11, 16.1.2003, bls. 27.
(6) Stjtíð. ESB L 143, 30.4.2004, bls. 56.
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9) Tilskipun ráðsins 96/82/EB frá 9. desember 1996 um 
varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra 
efna (7) skal gilda um tímabundna geymslu á kvika-
silfursmálmi í meira en eitt ár í aðstöðu ofanjarðar sem 
sérstaklega er ætluð til slíkrar geymslu og útbúin í þeim 
tilgangi.

10) Þessi reglugerð gildir með fyrirvara um reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 frá 14. 
júní 2006 um til utning úrgangs (8). Engu að síður eru 
lögbær viðtöku- og sendingary rvöld hvött til að forðast 
að hreyfa andmælum við sendingum á kvika silfursmálmi, 
sem telst vera úrgangur skv. a-lið 1. mgr. 11. gr. þeirrar 
reglugerðar, til að gera viðeigandi förgun kvikasilfurs 
mögulega í Bandalaginu. Þess skal geta að skv. 3. mgr. 
11. gr. þeirrar reglugerðar skal a-liður 1. mgr. 11. gr. 
hennar ekki gilda ef hættulegur úrgangur fellur til árlega 
í svo litlu magni í sendingaraðildarríki að uppsetning 
nýrra, sérhæfðra förgunarstöðva í við komandi ríki væri 
óhagkvæm.

11) Til að tryggja geymslu sem er örugg með tilliti til 
heilbrigðis manna og umhver sins skal bæta sértækum 
kröfum við öryggismatið, sem kra st er fyrir geymslu 
neðanjarðar samkvæmt ákvörðun 2003/33/EB, og 
skal það einnig gilda um geymslu ofanjarðar. Engin 
endanleg förgunaraðgerð skal heimiluð fyrr en 
sérkröfurnar og samþykktarviðmiðanir hafa verið sam-
þykktar. Geymsluskilyrði í saltnámu eða berglögum 
sem liggja djúpt neðanjarðar og aðlöguð eru að förgun 
kvikasilfursmálms skulu einkum uppfylla meginreglur 
um verndun grunnvatns gegn kvikasilfri, hindrun los unar 
á kvikasilfursgufum, ógagndræpi gagnvart loft tegundum 
og vökvum í umhver nu og — þegar um er að ræða 
varanlega geymslu — trygga hjúpun úrgangsins eftir 
formbreytingarferli námunnar. Þessar viðmiðanir skulu 
koma fram í viðaukunum við tilskipun 1999/31/EB þegar 
þeim er breytt með tilliti til þessarar reglugerðar.

12) Geymsluskilyrði ofanjarðar skulu einkum uppfylla 
meginreglurnar um afturkræfa geymslu, verndun kvika-
silfurs gegn regnvatni, ógagndræpi gagnvart jarðvegi og 
hindrun losunar á kvikasilfursgufum. Þessar viðmiðanir 
skulu koma fram í viðaukunum við tilskipun 1999/31/EB 
þegar þeim er breytt með tilliti til þessarar reglugerðar. 
Geymsla kvikasilfursmálms ofanjarðar skal teljast 
tímabundin lausn.

13) Klóralkalíiðnaðurinn skal senda öll viðeigandi gögn 
er varða ónýtingu kvikasilfurhlaða í verum þeirra 
til fram kvæmdastjórnarinnar og lögbærra y rvalda 

(7) Stjtíð. EB L 10, 14.1.1997, bls. 13.
(8) Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1.

viðkomandi aðildarríkja til að auðvelda framkvæmd 
þessarar reglugerðar. Atvinnugreinar þar sem kvikasilfur 
fæst við hreinsun jarðgass eða sem aukaafurð af námi 
og bræðslu annarra málma en járns skulu einnig láta 
framkvæmdastjórninni og lögbærum y rvöldum við-
komandi aðildarríkja í té viðeigandi gögn. Fram-
kvæmdastjórnin skal veita almenningi aðgang að þessum 
upplýsingum.

14) Aðildarríkin skulu leggja fram upplýsingar um ley , sem 
ge n eru fyrir geymsluaðstöðu, og um beitingu þessarar 
reglugerðar og áhrif hennar á markaðinn svo unnt sé að 
leggja mat á hana innan hæ legs tíma. Inn ytjendur, 
út ytjendur og rekstraraðilar skulu leggja fram 
upplýsingar um utning og notkun kvikasilfurs málms, 
sinnóbergrýtis, kvikasilfurs(I)klóríðs, kvikasilf urs(II)
oxíðs og blandna kvikasilfursmálms og annarra efna, 
þ.m.t. kvikasilfursblendi, þar sem styrkur kvika silfurs er 
a.m.k. 95% miðað við þyngd.

15) Aðildarríkin skulu ákveða viðurlög sem gilda um brot á 
ákvæðum þessarar reglugerðar sem beita skal gagnvart 
einstaklingum og lögaðilum. Þessi viðurlög skulu vera 
skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og letjandi.

16) Rétt þykir að skipuleggja upplýsingaskipti við viðkom-
andi hagsmunaaðila til að leggja mat á mögulega nauð-
syn þess að gera viðbótarráðstafanir varðandi út utning, 
inn utning og geymslu á kvikasilfri og varðandi kvika-
silfurssambönd og vörur sem innihalda kvikasilfur, með 
fyrirvara um samkeppnisreglur sáttmálans, einkum 81. gr. 
hans.

17) Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin skulu hvetja til þess 
að þróunarlöndum og löndum með umbreytingar hagker  
sé veitt tækniaðstoð, einkum aðstoð sem greiðir fyrir því 
að skipt sé y r í aðra tækni, sem er án kvikasilfurs, og því 
að notkun og losun kvikasilfurs og kvikasilfurssambanda 
verði hætt í áföngum.

18) Rannsóknir fara nú fram á öruggri förgun kvikasilfurs, 
þ.m.t. mismunandi tækni til stöðgunar kvikasilfurs eða 
aðrar leiðir til að binda kvikasilfur. Framkvæmda stjórnin 
skal gera það að forgangsverkefni að fylgja þessum 
rannsóknum eftir og leggja fram skýrslu eins jótt og 
mögulegt er. Þessar upplýsingar eru mikil vægar þar sem 
þær munu veita traustan grundvöll fyrir endurskoðun 
þessarar reglugerðar í því skyni að ná fram markmiði 
hennar.

19) Framkvæmdastjórnin skal taka tillit til þessara upplýsinga 
þegar hún leggur fram matsskýrslu í þeim tilgangi að 
greina hvort nauðsynlegt sé að breyta þessari reglugerð.
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20) Framkvæmdastjórnin skal einnig fylgjast með þróun á 
alþjóðavettvangi að því er varðar framboð á og eftir spurn 
eftir kvikasilfri, einkum marghliða samninga viðræðum, 
og gefa skýrslu þar að lútandi með það að markmiði að 
meta hvort samkvæmni sé í heildar stefnunni.

21) Þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til beitingar 
þessarar reglugerðar að því er varðar tímabundna geymslu 
kvikasilfursmálms í tiltekinni aðstöðu, sem tilgreind er í 
reglugerðinni, skulu samþykktar í sam ræmi við tilskipun 
1999/31/EB, með tilliti til beinnar tengingar þessarar 
reglugerðar við þá tilskipun.

22) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði 
þessarar reglugerðar, þ.e. að draga úr váhrifum af völd um 
kvikasilfurs með út utningsbanni og geymslu skyldu, og 
því verður betur náð á vettvangi Bandalags ins vegna áhrifa 
á vöru utninga og starfsemi innri markaðarins og einnig 
vegna þess að kvikasilfurs mengun nær y r landamæri, er 
Bandalaginu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi 
við dreifræðisregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. 
sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún 
er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn 
krefur í þessari reglugerð til að ná þessu markmiði.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

1. Út utningur frá Bandalaginu 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, skal bannaður frá 
15. mars 2011.

2. Bannið skal ekki gilda um út utning á efnasamböndum, 
sem um getur í 1. mgr., til rannsókna og þróunar eða til lækninga 
eða greininga.

3. Blöndun kvikasilfursmálms við önnur efni í þeim eina 
tilgangi að ytja út kvikasilfursmálm skal bönnuð frá 15. mars 
2011.

2. gr.

Frá 15. mars 2011 skal eftirfarandi teljast vera úrgangur og 
skal fargað í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2006/12/EB frá 5. apríl 2006 um úrgang (9) með aðferð sem er 
örugg fyrir heilbrigði manna og umhver ð:

a) kvikasilfursmálmur sem ekki er lengur notaður í klóral kalí-
iðnaðinum,

b) kvikasilfursmálmur sem fæst við hreinsun jarðgass,

c) kvikasilfursmálmur sem fæst við nám og bræðslu annarra 
málma en járns og d) kvikasilfursmálmur sem unninn er úr 
sinnóbergrýti í Bandalaginu frá og með 15. mars 2011.

3. gr.

1. Þrátt fyrir a-lið 3. mgr. 5. gr. tilskipunar 1999/31/EB 
má geyma kvikasilfursmálm, sem telst vera úrgangur, við 
viðeigandi aðstæður:

a) tímabundið í meira en eitt ár eða varanlega (förgunar aðgerð 
D 15 eða D 12, eftir því sem við á, eins og skil greint er 
í II. viðauka A við tilskipun 2006/12/EB) í salt námum 
sem aðlagaðar eru til förgunar kvikasilfursmálms eða í 
berglögum sem liggja djúpt neðanjarðar þar sem öryggi og 
innilokun jafngildir því sem nna má í salt námunum, eða

b) tímabundið (förgunaraðgerð D 15, eins og skilgreint er í 
II. viðauka A við tilskipun 2006/12/EB) í meira en eitt ár í 
aðstöðu ofanjarðar sem ætluð er til tímabundinnar geymslu 
á kvikasilfursmálmi og er útbúin í þeim tilgangi. Í því 
tilviki gilda viðmiðanirnar, sem settar eru fram í þætti 2.4 í 
viðaukanum við ákvörðun 2003/33/EB, ekki.

Önnur ákvæði tilskipunar 1999/31/EB og ákvörðunar 2003/33/
EB skulu gilda um a- og b-lið.

2. Tilskipun 96/82/EB skal gilda um geymslur sem um getur 
í b-lið 1. mgr. þessarar greinar.

4. gr.

1. Í öryggismatinu, sem gera skal í samræmi við ákvörðun 
2003/33/EB í tengslum við förgun kvikasilfursmálms skv. 3. 
gr. þessarar reglugerðar, skal tryggja að tillit sé tekið til þeirrar 
tilteknu áhættu sem stafar af eðli og langtíma eiginleikum 
kvikasilfursmálms og geymslu hans.

2. Ley ð, sem um getur í 8. og 9. gr. tilskipunar 1999/31/
EB, fyrir aðstöðu sem um getur í a- og b-lið 1. mgr. 3. gr. 
þessarar reglugerðar, skal fela í sér kröfur um að fram fari 
regluleg, sjónræn skoðun á ílátum og uppsetning við eigandi 
gufugreiningarbúnaðar til að nna allan leka.

(9) Stjtíð. ESB L 114, 27.4.2006, bls. 9.
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3. Kröfurnar varðandi aðstöðu sem um getur í a- og b-lið 
1. mgr. 3. gr. þessarar reglugerðar og samþykktarviðmiðanir 
varðandi kvikasilfursmálm sem breyta I., II. og III. viðauka 
við tilskipun 1999/31/EB skulu samþykktar í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 16. gr. þeirrar tilskipunar. 
Framkvæmdastjórnin skal leggja fram viðeigandi tillögu eins 

jótt og unnt er og eigi síðar en 1. janúar 2010 með hliðsjón af 
niðurstöðu upplýsingaskipta skv. 1. mgr. 8. gr. og skýrslunni 
um rannsóknir á öruggum förgunarkostum skv. 2. mgr. 8. gr.

Hvers kyns endanleg förgunaraðgerð (förgunaraðgerð D 12 
eins og skilgreint er í II. viðauka A við tilskipun 2006/12/EB) 
varðandi kvikasilfursmálm skal aðeins heimiluð eftir þann dag 
sem breytingin á I., II. og III. viðauka við tilskipun 1999/31/
EB var samþykkt.

5. gr.

1. Aðildarríki skulu afhenda framkvæmdastjórninni afrit 
af öllum leyfum, sem veitt eru fyrir aðstöðu sem ætluð er til 
tímabundinnar eða varanlegrar geymslu á kvikasilfursmálmi 
(förgunaraðgerð D 15 eða D 12, eftir því sem við á, eins og 
skilgreint er í II. viðauka A við tilskipun 2006/12/EB), ásamt 
viðkomandi öryggismati skv. 1. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar.

2. Aðildarríki skulu gera framkvæmdastjórninni grein fyrir 
beitingu þessarar reglugerðar og áhrifum hennar á markaðinn 
á y rráðasvæði þeirra, eigi síðar en 1. júlí 2012. Aðildarríki 
skulu leggja fram slíkar upplýsingar fyrir þann dag, ef 
framkvæmdastjórnin fer fram á það.

3. Inn ytjendur, út ytjendur og rekstraraðilar sem stunda 
þá starfsemi sem um getur í 2. gr., eins og við á, skulu senda 
framkvæmdastjórninni og lögbærum y rvöldum eftirfarandi 
upplýsingar, eigi síðar en 1. júlí 2012:

a) umfang, verð, upprunaland og ákvörðunarland og fyrir-
hugaða notkun kvikasilfursmálms sem uttur er til Banda-
lagsins,

b) umfang, upprunaland og ákvörðunarland kvikasilfurs-
málms sem telst vera úrgangur og sem verslað er með y r 
landamæri innan Bandalagsins.

6. gr.

1. Viðkomandi fyrirtæki í klóralkalíiðnaðinum skulu senda 
eftirfarandi gögn, er varða ónýtingu kvikasilfurs á tilteknu ári, 
til framkvæmdastjórnarinnar og lögbærra y rvalda viðkom-
andi aðildarríkja:

a) besta mat á heildarmagni kvikasilfurs sem enn er í notkun í 
klóralkalíhlöðum,

b) heildarmagn kvikasilfurs sem geymt er í starfsstöðinni,

c) magn kvikasilfurs, sem er sent sem úrgangur til tíma-
bundinnar eða varanlegrar geymslu í geymsluaðstöðu, 
staðsetningu og samskiptaupplýsingar slíkrar geymslu-
aðstöðu.

2. Viðkomandi fyrirtæki í þeim atvinnugreinum þar sem 
kvikasilfur fæst við hreinsun jarðgass eða sem aukaafurð af 
námi og bræðslu annarra málma en járns skulu senda fram-
kvæmdastjórninni og lögbærum y rvöldum viðkomandi 
aðildarríkja eftirfarandi gögn um kvikasilfur sem fæst á tilteknu 
ári:

a) magn kvikasilfurs sem fæst,

b) magn kvikasilfurs sem er sent til tímabundinnar eða 
varanlegrar geymslu í geymsluaðstöðu og staðsetningu og 
samskiptaupplýsingar slíkrar geymsluaðstöðu.

3. Viðkomandi fyrirtæki skulu senda gögnin sem um getur 
í 1. og 2. mgr., eftir því sem við á, í fyrsta sinn eigi síðar en 4. 
desember 2009 og síðan á hverju ári eigi síðar en 31. maí.

4. Framkvæmdastjórnin skal gera upplýsingarnar í 3. mgr. 
aðgengilegar öllum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 1367/2006 frá 6. september 2006 um 
beitingu ákvæða Árósasamningsins um aðgang að upp-
lýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang 
að réttlátri málsmeðferð í umhver smálum hjá stofnunum og 
aðilum Bandalagsins (10).

7. gr.

Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum gegn 
ákvæðum þessarar reglugerðar og gera allar nauðsynlegar 
ráðstafanir til að tryggja að þeim sé beitt. Viðurlögin skulu 
vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og hafa letjandi áhrif. 
Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þessi 
ákvæði, eigi síðar en 4. desember 2009, og skulu tilkynna henni 
án tafar um síðari breytingar sem hafa áhrif á þau.

8. gr.

1. Framkvæmdastjórnin skal skipuleggja upplýsingaskipti 
milli aðildarríkjanna og viðkomandi hagsmunaaðila eigi síðar 
en 1. janúar 2010. Við þessi upplýsingaskipti skal einkum 
kanna þör na á eftirfarandi:

a) rýmkun út utningsbannsins þannig að það gildi einnig um 
önnur kvikasilfurssambönd, blöndur með minna kvika-
silfursinnihald og vörur sem innihalda kvikasilfur, einkum 
hitamæla, loftvogir og blóðþrýstingsmæla,

(10) Stjtíð. ESB L 264, 25.9.2006, bls. 13.



Nr. 16/274 14.3.2013EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

b) banni við inn utningi á kvikasilfursmálmi, kvikasilfurs-
samböndum og vörum sem innihalda kvikasilfur,

c) rýmkun geymsluskyldunnar þannig að hún gildi einnig um 
kvikasilfursmálm af öðrum uppruna,

d) tímamörkum varðandi tímabundna geymslu kvikasilfurs-
málms.

Við þessi upplýsingaskipti skal einnig taka til athugunar 
rannsóknir á öruggum förgunarkostum.

Framkvæmdastjórnin skal skipuleggja frekari upplýsingaskipti 
þegar nýjar upplýsingar sem skipta máli liggja fyrir.

2. Framkvæmdastjórnin skal endurskoða reglulega y r-
standandi rannsóknastarfsemi varðandi örugga förgunarkosti, 
þ.m.t. storknun kvikasilfursmálms. Framkvæmdastjórnin skal 
leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið eigi síðar en 1. 
janúar 2010. Framkvæmdastjórnin skal, ef við á, leggja fram 
tillögu að endurskoðun þessarar reglugerðar eins jótt og unnt 
er og eigi síðar en 15. mars 2013, á grundvelli þessarar skýrslu.

3. Framkvæmdastjórnin skal leggja mat á beitingu þessarar 
reglugerðar og áhrif hennar á markaðinn í Bandalaginu með 
hliðsjón af upplýsingunum sem um getur í 1. og 2. mgr. og í 5. 
og 6. gr.

4. Framkvæmdastjórnin skal, eins jótt og unnt er en eigi 
síðar en 15. mars 2013, leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og 
ráðið, ásamt tillögu um endurskoðun þessarar reglugerðar 
ef við á, þar sem fjallað er um og mat lagt á niðurstöðu 
upplýsingaskiptanna sem um getur í 1. mgr. og matsins sem um 
getur í 3. mgr. og skýrslunnar sem um getur í 2. mgr.

5. Framkvæmdastjórnin skal leggja skýrslu fyrir Evrópu-
þingið og ráðið, eigi síðar en 1. júlí 2010, um framvindu 
marghliða starfsemi og samningaviðræðna varðandi kvika-
silfur þar sem einkum er lagt mat á það hvort tímasetningar og 
gildissvið ráðstafananna, sem tilteknar eru í þessari reglugerð, 
samræmast þróun á alþjóðavettvangi.

9. gr.

Aðildarríki mega viðhalda landsbundnum ráðstöfunum fram 
til 15. mars 2011, þar sem takmarkaður er út utningur á 
kvikasilfursmálmi, sinnóbergrýti, kvikasilfurs(I)klóríði, kvika-
silfurs(II)oxíði og blöndum kvikasilfursmálms og annarra efna, 
þ.m.t. kvikasilfursblendi, þar sem styrkur kvikasilfurs er a.m.k. 
95% miðað við þyngd, sem samþykktar voru í samræmi við 
löggjöf Bandalagsins fyrir 22. október 2008.

10. gr.

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

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

Gjört í Strassborg 22. október 2008.

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

H.-G. PÖTTERING J.-P. JOUYET

forseti. forseti.

__________________


