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REGULAMENTUL (CE) NR. 967/2009 AL COMISIEI
din 15 octombrie 2009
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1418/2007 privind exportul anumitor deșeuri destinate
recuperării în anumite țări care nu sunt membre ale OCDE
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parla
mentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind
transferurile de deșeuri (1), în special articolul 37 alineatul (2) al
treilea paragraf,

Articolul 1a din Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 se înlo
cuiește cu următorul text:
„Articolul 1a
Răspunsurile primite în urma unei cereri scrise din partea
Comisiei în conformitate cu articolul 37 alineatul (1)
primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 sunt
menționate în anexă.

după consultarea țărilor în cauză,

întrucât:

Comisia a primit răspunsuri din Muntenegru, Nepal, Serbia și
Singapore la cererile sale scrise prin care solicită confirmarea în
scris că deșeurile enumerate în anexa III sau IIIA la Regula
mentul (CE) nr. 1013/2006 și al căror export nu este interzis
conform articolului 36 din regulamentul respectiv pot fi
exportate din Comunitate pentru recuperare în țările respective
și prin care cere țărilor respective să indice procedura de
control, dacă este cazul, care ar urma să fie aplicată la fața
locului. Comisia a primit, de asemenea, informații suplimentare
referitoare la Hong Kong, Indonezia și Ucraina. Prin urmare,
pentru a se ține cont de acestea, anexa la Regulamentul (CE)
nr. 1418/2007 al Comisiei (2) ar trebui să fie modificată,

În cazul în care în anexă se precizează că o țară nu interzice
transferurile anumitor deșeuri și nici nu aplică procedura de
notificare și de consimțire în scris prealabile descrisă la
articolul 35 din respectivul regulament, articolul 18 din regu
lamentul în cauză se aplică acestor transferuri mutatis
mutandis.”
Articolul 2
Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 se modifică în
conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la data intrării în vigoare.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 octombrie 2009.
Pentru Comisie
Catherine ASHTON

Membru al Comisiei

(1) JO L 190, 12.7.2006, p. 1.
(2) JO L 316, 4.12.2007, p. 6.
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ANEXĂ
Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 se modifică după cum urmează:
1. Rubrica pentru Hong Kong referitoare la codul de deșeu B3010 se înlocuiește cu textul următor:
„Hong Kong
(a)

(b)

(c)

Sub codul B3010:
— etilenă
— stiren
— polipropilenă
— polietilentereftalat
— acrilonitril
— butadienă
— poliamide
— polibutilen tereftalat
— policarbonați
— polisulfură de fenilen
— polimeri acrilici
— poliuretan (care nu conține
clorofluorcarboni)
— polisiloxani
— polimetacrilat de metil
— alcool polivinilic
— polivinil butiral
— polivinil acetat

(d)

Sub codul B3010:
— poliacetali
— polieteri
— alcani C10-C13 (plastifianți)
— perfluoroetilenă/propilenă
(FEP)
— perfluoroalcoxi alcani
— tetrafluoroetilenă/perfluo
rovinil eter (PFA)
— tetrafluoroetilenă/perfluorome
tilvinil eter (MFA)
— polifluorură de vinil (PVF)
— polifluorură
de
viniliden
(PVDF)”

Rășini uzate întărite sau produși
de condensare, inclusiv urmă
toarele:
— rășini ureoformaldehidice
— rășini fenol-formaldehidă
— rășini
melamină-formal
dehidă
— rășini epoxidice
— rășini alchidice
— poliamide

2. Rubrica pentru Indonezia se modifică cu privire la următoarele deșeuri:
„Indonezia
(a)

(b)

(c)

(d)

B3010
B3030
B3035
B3130
Deșeuri de mase plastice sub
formă solidă
GH013 391530
Polimeri de clorură de vinil
ex 3904 10—40”
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3. După rubrica pentru Moldova (Republica Moldova), se introduce următoarea rubrică:
„Muntenegru
(a)

(b)

(c)

(d)

(c)

(d)

B3140
GC010
GC020
Toate celelalte
deșeuri enumerate
în anexa III la
Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006”

4. După rubrica pentru Maroc se introduce următoarea rubrică:
„Nepal
(a)

(b)

B3020”

5. După rubrica pentru Rusia (Federația Rusă), se introduce următoarea rubrică:
„Serbia
(a)

(b)

B1010-B3020
Sub codul B3030:
— Îmbrăcăminte
uzată și alte
articole textile
uzate

Sub codul B3030:
toate celelalte
deșeuri

B3035
B3040
B3050-B3070
B3080
B3090-B4030
GB040
GC010
GC020
GC030-GN030”

(c)

(d)
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6. După rubrica pentru Seychelles, se introduce următoarea rubrică:
„Singapore
(a)

(b)

(c)

(d)

B1010
B1020
B1150
B1200
Sub codul B2040:
Zgură de la obținerea cuprului,
stabilizată chimic, cu un conținut
ridicat de fier (peste 20 %) și
prelucrată în conformitate cu
specificațiile
industriale
(de
exemplu DIN 4301 și DIN
8201), în principal pentru apli
cațiile din construcții și obținerea
materialelor abrazive
Sub codul B3010:
Deșeuri de mase plastice sub
formă solidă, cu condiția să nu
fie amestecate cu alte deșeuri și
să fie pregătite conform unei
specificații
Sub codul B3020:
Următoarele materiale, cu condiția
să nu fie amestecate cu deșeuri
periculoase:
Deșeuri și resturi de hârtie sau
carton provenind din:
— hârtie sau carton nealbite sau
din hârtie sau carton ondulate
— alte tipuri de hârtie sau carton,
fabricate în principal din pastă
de hârtie înălbită obținută
chimic, necolorată în masă
— hârtie sau carton fabricat în
principal din pastă mecanică
(de exemplu, ziare, reviste și
materiale tipărite similare)
— altele, inclusiv, dar nu limitate
la carton laminat”
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7. Rubrica pentru Ucraina se înlocuiește cu următorul text:
„Ucraina
(a)

(b)

(c)

B1010, cu excepția:
Resturi de crom
B1020-B1030
B1040-B1090
B1100, cu excepția:
Zguri obținute de la prelucrarea
cuprului pentru procesare sau
rafinare ulterioară, care nu
conțin arsenic, plumb sau
cadmiu într-o măsură care să le
facă să prezinte caracteristicile
periculoase prevăzute la anexa III
B1120-B1130
B1150-B1240
B2010-B2040
B2060-B2120
B3010, cu excepția:
— Tetrafluoroetilenă/perfluo
rovinil eter (PFA)
— Tetrafluoroetilenă/perfluoro
metilvinil eter (MFA)
B3020-B3030
B3040-B3060
B3070-B3130
B3140
B4010-B4030”

(d)

