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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1013/2006 frá 14. júní 2006 um til utning úrgangs (1), einkum 
b-lið 1. mgr. 58. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Írland, Lúxemborg, Holland, Austurríki og Finnland hafa 
lagt fram beiðni til framkvæmdastjórnarinnar um að taka 
til athugunar að bæta tilteknum, ó okkuðum úrgangi við í 
III. viðauka B við reglugerð (EB) nr. 1013/2006.

2)  Framkvæmdastjórninni hafa borist athugasemdir 
frá Búlgaríu, Tékklandi, Þýskalandi, Frakklandi, 
Ungverjalandi, Hollandi, Austurríki, Póllandi, Finnlandi 
og Svíþjóð varðandi ásættanleika beiðna, sem hafa verið 
lagðar fram, um að úrgangur verði tilgreindur í grænu 
skránni og honum bætt við III. viðauka B við reglugerð 
(EB) nr. 1013/2006.

3)  Með tilliti til þessara athugasemda ráðlagði framkvæmda-
stjórnin Írlandi, Hollandi og Finnlandi að leggja fyrir 
skrifstofu Basel-samningsins frá 22. mars 1989 um 
eftirlit með utningi spilliefna milli landa og förgun 
þeirra (2) („Basel-samningurinn“) umsóknir um nýjar 
færslur í IX. viðauka við Basel-samninginn, í samræmi 
við málsmeðferðina sem kveðið er á um í COP8-

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 46, 17.2.2012, bls. 30. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2013 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 L 190, 12.7.2006, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 39, 16.2.1993, bls. 3.

ákvörðun VIII/15 í Basel-samningnum, að því er varðar 
endurskoðanir á málsmeðferðinni fyrir endurskoðun eða 
breytingar á skránum y r úrgang í VIII. og IX. viðauka 
við Basel-samninginn.

4)  Finnland, Holland og Írland lögðu fram umsóknir um nýjar 
færslur í IX. viðauka við Basel-samninginn fyrir skrifstofu 
Basel-samningsins 14. janúar 2011, 25. janúar 2011 og 1. 
febrúar 2011, í þeirri röð. Til bráðabirgða er hægt er að 
bæta ó okkuðum færslum við III. viðauka B við reglugerð 
(EB) nr. 1013/2006, þar til ákvörðun hefur verið tekin 
um hvort þær skuli hafðar með í viðeigandi viðaukum 
við Basel-samninginn eða við ákvörðun ráðs Efnahags- 
og framfarastofnunarinnar C(2001)107/lokagerð um 
endurskoðun ákvörðunar C(92)39/lokagerð um eftirlit 
með utningi úrgangs sem ætlaður er til endurnýtingar 
(ákvörðun Efnahags- og framfarastofnunarinnar).

5)  Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1013/2006 til 
samræmis við það.

6)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á 
fót skv. 39. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2008/98/EB(3).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað III. viðauka B við reglugerð (EB) nr. 1013/2006 komi 
textinn sem er settur fram í viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.

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

(3) Stjtíð. ESB L 312, 22.11.2008, bls. 3.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 135/2012

frá 16. febrúar 2012

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 um til utning úrgangs í því 
skyni að bæta tilteknum, ó okkuðum úrgangi við í III. viðauka B við hana (*)
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 16. febrúar 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

__________
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VIÐAUKI

„III. VIÐAUKI B

ÚRGANGUR SEM KEMUR TIL VIÐBÓTAR ÞEIM ÚRGANGI SEM TILGREINDUR ER Í GRÆNU 
SKRÁNNI OG BÍÐUR ÞESS AÐ VERA FÆRÐUR Á SKRÁ Í VIÐEIGANDI VIÐAUKUM VIÐ 

BASEL-SAMNINGINN EÐA ÁKVÖRÐUN EFNAHAGS- OG FRAMFARASTOFNUNARINNAR 
SEM UM GETUR Í b-LIÐ 1. MGR. 58. GR.

1.  Hvort sem þessi úrgangur er tilgreindur í þessari skrá eða ekki má hann ekki falla undir almennu kröfurnar um 
upplýsingar, sem mælt er fyrir um í 18. gr., ef hann er mengaður öðrum efnum í slíkum mæli að þau:

a)  auki áhættu vegna úrgangsins svo mikið að hann falli undir málsmeðferð um skri ega fyrirframtilkynningu 
og fyrirframsamþykki, með tilliti til hættulegu eiginleikanna sem tilgreindir eru í III. viðauka við tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EBE(4) eða

b)  komi í veg fyrir vistvæna endurnýtingu úrgangsins.

2.  Eftirfarandi úrgangur fellur undir þennan viðauka:

BEU01 Úrgangur úr sjál ímandi merkimiðum, sem innihalda hráefni sem notuð eru við framleiðslu á efni í 
merkimiða, sem fellur ekki undir færslu B3020 í Basel-samningnum.

BEU02 Óaðskiljanlegir plasthlutar úr formeðhöndlun notaðra vökvaumbúða

BEU03 Óaðskiljanlegir plast- og álhlutar úr formeðhöndlun notaðra vökvaumbúða

BEU04 Samsettar umbúðir sem samanstanda aðallega af pappír og einhverju plasti en innihalda ekki leifar og 
falla ekki undir færslu B3020 í Basel-samningnum.

BEU05 Hreinn, lífbrjótanlegur úrgangur úr landbúnaði, garðyrkju, skógrækt, görðum, almenningsgörðum og 
kirkjugörðum

3.  Þeir til utningar úrgangs sem skráðir eru í þessum viðauka eru með fyrirvara um ákvæði tilskipunar ráðsins 
2000/29/EB(5), þ.m.t. ráðstafanir sem samþykktar eru skv. 3. mgr. 16. gr. hennar.

____________

(4) Stjtíð. ESB L 312, 22.11.2008, bls. 3.
(5) Stjtíð. EB L 169, 10.7.2000, bls. 1.“


