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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 740/2008 НА КОМИСИЯТА
от 29 юли 2008 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 по отношение на процедурите, които трябва да се
следват при износа на отпадъци в някои страни
(текст от значение за ЕИП)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(3)

Правителството на Лихтенщайн подчерта, че Лихтенщайн
трябва да се разглежда като страна, за която се прилага
Решението на ОИСР. Следователно член 37, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 1013/2006 не се прилага за посочената
страна и позиция „Лихтенщайн“ следва да бъде заличена
от приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007.

(4)

Регламент (ЕО) № 1418/2007 следва да бъде съответно
изменен,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на
отпадъци (1) , и по-специално трета алинея от член 37, параграф
2 от него,
след консултация със заинтересованите страни,
като има предвид, че:
(1)

(2)

Следва да бъдат отстранени всички неясноти по
отношение на прилагането на член 18 от Регламент
(ЕО) № 1013/2006 към превози на отпадъци, когато
дадена страна в отговора си към искането на Комисията
в съответствие с първа алинея от член 37, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 1013/2006 е посочила, че няма да
забранява тези превози, нито ще прилага към тях проце
дурата за предварителна писмена нотификация и съгласие,
както е описана в член 35 от посочения регламент.
Комисията получи отговори от Босна и Херцеговина, Иран
и Того на писмените си искания да потвърдят в писмена
форма, че отпадъци, включени в приложение III или IIIA
към Регламент (ЕО) № 1013/2006 и чийто внос не е
забранен съгласно член 36 от същия, могат да бъдат
изнасяни от Общността за оползотворяване в посочените
страни и да посочат кои контролни процедури ще се
следват, ако изобщо се предвиждат такива. Комисията
получи също така допълнителна информация, свързана с
Кот д'Ивоар, Малайзия, Молдова (2), Русия и Украйна.
Следователно приложението към Регламент (ЕО) №
1418/2007 на Комисията (3) следва да бъде изменено,
за да вземе това предвид.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕО) № 1418/2007 се изменя, както следва:
1. Добавя се следният член 1а:
„Член 1a
Когато дадена страна в отговора си на писмено искане,
изпратено от Комисията в съответствие с първа алинея от
член 37, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1013/2006,
отбеляза, че по отношение на някои превози на отпадъци
тя няма да налага забрана, нито ще прилага процедурата за
предварителна писмена нотификация и съгласие, както е
описана в член 35 от посочения регламент, за такива
превози се прилага mutatis mutandis член 18 от посочения
регламент.“
2. Приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007 се изменя в
съответствие с приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на четиринадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от датата на влизането му в сила.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 29 юли 2008 година.
За Комисията
Peter MANDELSON

Член на Комисията

(1) ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 669/2008 на Комисията (ОВ L 188,
16.7.2008 г., стр. 7).
(2) Кратката форма „Молдова“ се използва за означаване на Република
Молдова.
(3) ОВ L 316, 4.12.2007 г., стр. 6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАБЕЛЕЖКА: Член 18 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 се прилага за колони в) и г) в приложението към Регламент (ЕО)
№ 1418/2007 по силата на член 1 от настоящия регламент.
1. В текста преди информацията по страни, буква г) се заменя със следното:
„г) други контролни процедури ще се следват в страната по местоназначение съгласно приложимото национално
законодателство.“
2. След позиция „Бенин“ се вписва следната позиция:
„Босна и Херцеговина
а)

б)

в)

г)

в)

г)

B3020
всички
останали
отпадъци,
изброени в приложение III към
Регламент (ЕО) № 1013/2006“

3. След позиция „Коста Рика“ се вписва следната позиция:
„Кот д'Ивоар (Република Кот д'Ивоар)
а)

б)

от B1010:

от B1010

всички останали отпадъци

— благородни
метали
(злато,
сребро, метали от платиновата
група, без живак)

B1020—B2120
B2130
B3010—B3020
от B3030

от B3030

всички останали отпадъци

— отпадъци (вкл. дреб, отпадъци от
прежди и конци) от изкуствени
влакна
— употребявани дрехи и други
износени текстилни артикули
— употребявани парцали, въжета,
корда, шнурове и кабели и
износени артикули от въжета,
корда, шнурове или кабели от
текстилни материали

B3035—B3130
B3140
B4010—B4030
GB040

7112
2620 30
2620 90
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а)

б)
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в)

г)

в)

г)

GC010
GC020
GC030

ex 8908 00

GC050
GE020

ex 7001
ex 7019 39

GF010
GG030

ex 2621

GG040

ex 2621

GH013

3915 30
ex 3904 10—40

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90“

4. Позиция „Лихтенщайн“ се заличава.
5. След позиция „Индонезия“ се вписва следната позиция:
„Иран (Ислямска република Иран)
а)

б)

B1010—B1090
от B1100:

от B1100:

— следните цинк-съдържащи
шлаки/утайки:

— твърд цинк от горещо поцин
коване

— цинкова шлака от горещо
галванизиране (> 92 % Zn)
— цинкова пяна
— алуминиева
пяна
(или
огрибки), с изключение на
солеви шлаки
— отпадъци от огнеупорни
облицовки,
вкл.
тигли,
произхождащи от топене на
мед
— шлака от производството на
благородни метали, предназ
начени за последващо рафи
ниране
— тантал съдържащи калаени
шлаки със съдържание на
калай под 0,5 %

— следните цинк-съдържащи
шлаки/утайки:
— повърхностни дроси от
галванизация (> 90 % Zn)
— дънни утайки от галва
низация (> 92 % Zn)
— цинкова шлака при леене
(> 85 % Zn)
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а)

б)

B1115
B1120—B1150
B1160—B1210
B1220—B2010
B2020—B2130
B3010—B3020
B3030—B3040
от B3050:

от B3050:

— коркови отпадъци: натрошен,
гранулиран или смлян корк

— дървесни отпадъци и остатъци,
независимо дали са агломе
рирани или не под формата
на трупчета, брикети, топчета
или други подобни форми

B3060—B3070
B3080
B3090—B3130
B3140
B4010—B4030
GB040

7112
2620 30
2620 90

GC010
GC020
GC030

ex 8908 00

GC050
GE020

ex 7001
ex 7019 39

GF010
GG030

ex 2621

GG040

ex 2621

GH013

3915 30
ex 3904 10—40

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90“

в)

L 201/39

г)
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6. След позиция „Тайланд“ се вписва следната позиция:
„Того (Република Того)
а)

б)

в)

г)

от B3010
— скрап от пластмаса на следните
нехалогенирани полимери и
съполимери:
— полипропилен
— полиетилентерефталат

всички
останали
отпадъци,
изброени в приложение III към
Регламент (ЕО) № 1013/2006“

7. След позиция „Тунис“ се вписва следната позиция:
„Украйна
а)

б)

в)

г)

в)

г)

B2020
B3010; B3020
всички
останали
отпадъци,
изброени в приложение III към
Регламент (ЕО) № 1013/2006“

8. Позиция „Кот д'Ивоар“ се заличава.
9. Позиция „Малайзия“ се заменя със следното:
„Малайзия
а)

б)

от B1010:

от B1010:

от B1010:

— скрап от никел

— скрап от молибден

— скрап от цинк

— скрап от кобалт

— скрап от волфрам

— скрап от бисмут

— благородни метали (злато,
сребро, метали от платиновата
група, без живак)

— скрап от тантал

— скрап от цирконий

— скрап от магнезий

— скрап от торий

— скрап от титан
— скрап от манган
— скрап от германий
— скрап от ванадий
— скрап от хафний, индий,
ниобий, рений и галий
— скрап от редкоземни елементи
— скрап от хром

— скрап от желязо и стомана
— скрап от мед
— скрап от алуминий
— скрап от калай
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б)
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в)

г)

B1020—B1090
от B1100:

от B1100:

всички останали отпадъци

— твърд цинк от горещо поцин
коване
— цинкова пяна
B1115

B1120—B1140
B1150
B1160—B1190
B1200; B1210
B1220—B1240
B1250—B2030
от B2040:

от B2040:

— частично рафиниран калциев
сулфат, получен от газова десул
фуризация на димни газове
(FGD)

всички останали отпадъци

— шлака от производство на мед,
химически стабилизирана, с
високо съдържание на желязо
(над 20 %) и произведена
съгласно техническите специ
фикации (напр. DIN 4301 и
DIN
8201),
основно
за
строителни и абразивни нужди
B2060
B2070; B2080
B2090
B2100
B2110—B2130
B3010
B3020—B3035
B3040
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а)

б)

в)

от B3050:

от B3050:

— дървесни отпадъци и остатъци,
независимо дали са агломе
рирани или не под формата
на трупчета, брикети, топчета
или други подобни форми

— коркови отпадъци: натрошен,
гранулиран или смлян корк

от B3060:

— изсушени и стерилизирани
растителни отпадъци, остатъци
и странични продукти, неза
висимо дали са или не под
формата на палети, или във
вид, използван за храна на
животни, неупоменати или
невключени другаде (само
оризови трици и други
странични продукти съгласно
2302 20 100/900)

— изсушени и стерилизирани
растителни отпадъци, остатъци
и странични продукти, неза
висимо дали са или не под
формата на палети, или във
вид, използван за храна на
животни, неупоменати или
невключени
другаде
(само
оризови
трици
и
други
странични продукти съгласно
2302 20 100/900)

— отпадъци от кости и сърцевини
от рога, необработени, обез
маслени, първично обработени
(но не нарязани на форми),
обработени с киселина или
дежелатинирани

— други отпадъци от селскосто
панската
и
хранителновкусовата промишленост, с
изключение
на
странични
продукти, които отговарят на
националните и международни
изисквания и стандарти за
консумация от хора и животни

— други отпадъци от селскосто
панската
и
хранителновкусовата промишленост, с
изключение на странични
продукти, които отговарят на
националните и международни
изисквания и стандарти за
консумация от хора и животни
B3065—B3140
B4010
B4020
B4030
7112
2620 30
2620 90
GC010
GC020
GC030

ex 8908 00

GC050
GE020

ex 7001
ex 7019 39

GF010
GG030

ex 2621

г)

от B3060:

— обелки от кокосови орехи,
черупки, люспи и други
кокосови отпадъци

GB040
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а)

GG040

ex 2621

GH013

3915 30

б)

L 201/43

в)

г)

ex 3904 10—40
GN010

ex 0502 00

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90

GN030

ex 0505 90“

10. Позиция „Молдова“ се заменя със следното:
„Молдова (Република Молдова)
а)

б)

в)

г)

B1010
B2020
от B3020:

от B3020:

всички останали отпадъци

— неизбелена хартия или картон,
или от гофрирана хартия или
картон
— друга хартия или картон, произ
ведени основно от химически
избелена хартиена маса (пулп),
неоцветена в масата
— хартия или картон, произведени
основно
от
механична
дървесинна
хартиена
маса
(пулп)
(напр.
вестници,
списания и подобни печатни
материали)

Всички останали отпадъци, изброени
в приложение III към Регламент (ЕО)
№ 1013/2006“

11. Позиция „Руска федерация“ се заменя със следното:
„Русия (Руска федерация)
а)

б)

в)

г)

B1010—B2120
B2130
B3010—B3030
B3035; B3040
B3050—B3070
B3080
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в)

г)

B3090
B3100
B3110—B3130
B3140
B4010—B4030
GB040

7112
2620 30
2620 90

GC010
GC020
GC030

ex 8908 00

GC050
GE020

ex 7001

GE020

ex 7019 39

GF010
GG030

ex 2621

GG040

ex 2621

GH013

3915 30
ex 3904 10—40

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90.“

