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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 967/2009
z dne 15. oktobra 2009
o spremembi Uredbe (ES) št. 1418/2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo v nekatere
države, ki niso članice OECD
(Besedilo velja za EGP)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (1),
in zlasti tretjega pododstavka člena 37(2) Uredbe,
po posvetovanju z zadevnimi državami,
ob upoštevanju naslednjega:
Komisija je prejela odgovore od Črne gore, Nepala, Srbije in
Singapurja na pisno zahtevo za potrditev, da se odpadki iz
Priloge III ali Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006, katerih
izvoz ni prepovedan v skladu s členom 36 navedene uredbe,
lahko izvažajo iz Skupnosti za predelavo v navedenih državah,
in na pisno zahtevo za navedbo morebitnih kontrolnih
postopkov, ki se bodo pri tem uporabljali. Komisija je prav
tako prejela dodatne informacije v zvezi s Hongkongom, Indo
nezijo in Ukrajino. Prilogo k Uredbi Komisije (ES)
št. 1418/2007 (2) je zato treba spremeniti, da se upoštevajo
navedene spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Člen 1a Uredbe (ES) št.1418/2007 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 1a
Odgovori, ki jih je Komisija prejela na pisno zahtevo v skladu
s prvim pododstavkom člena 37(1) Uredbe (ES)
št. 1013/2006, so navedeni v Prilogi.
Kadar je v Prilogi navedeno, da država glede nekaterih pošiljk
odpadkov ne prepoveduje teh pošiljk, hkrati pa ne uporablja
postopka vnaprejšnjega pisnega obveščanja ter soglasja, kot
določa člen 35 navedene uredbe, se za takšne pošiljke
smiselno uporablja člen 18.“
Člen 2
Priloga k Uredbi (ES) št. 1418/2007 se spremeni v skladu s
Prilogo k tej uredbi.
Člen 3
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po njeni objavi v Uradnem
listu Evropske unije.
Uporablja se od dneva začetka veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. oktobra 2009
Za Komisijo
Catherine ASHTON

Članica Komisije

(1) UL L 190, 12.7.2006, str. 1.
(2) UL L 316, 4.12.2007, str. 6.
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PRILOGA
Priloga k Uredbi (ES) št. 1418/2007 se spremeni:
1. Vnos za Hongkong glede številke odpadkov B3010 se nadomesti z naslednjim:
„Hongkong
(a)

(b)

(c)

(d)

Od B3010:
— etilen
— stiren
— polipropilen
— polietilen tereftalat
— akrilonitril
— butadien
— poliamidi
— polibutilen tereftalat
— polikarbonati
— polifenilen sulfidi
— akrilni polimeri
— poliuretan (ki ne vsebuje
CFC-jev)
— polisiloksani
— polimetil metakrilat
— polivinil alkohol
— polivinil butiral
— polivinil acetat

Od B3010:
— poliacetali
— polietri
— alkani C10–C13 (mehčala)
— perfluoroetilen/propilen (FEP)
— perfluoroalkoksialkan
— tetrafluorotilen/perfluorovinil
eter (PFA)
— tetrafluorotilen/perfluoro
metilvinil eter (MFA)
— polivinilfluorid (PVF)
— polivinilidenfluorid (PVDF)“

Odpadne utrjene smole ali
kondenzacijski
proizvodi,
vključno z naslednjim:
— sečninsko
formaldehidne
smole
— fenolformaldehidne smole
— melaminformaldehidne
smole
— epoksi smole
— alkidne smole
— poliamidi

2. Vnos za Indonezijo se nadomesti glede na naslednje odpadke:
„Indonezija
(a)

(b)

(c)

(d)

B3010
B3030
B3035
B3130
Odpadki iz trde plastike
GH013 391530
polimeri vinilklorida
ex 3904 10-40“
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3. Za vnosom za Moldavijo (Republika Moldavija) se vstavi:
„Črna gora
(a)

(b)

(c)

(d)

(c)

(d)

B3140
GC010
GC020
Vsi drugi odpadki iz
Priloge III k Uredbi
(ES) št. 1013/2006“

4. Za vnosom za Maroko se vstavi:
„Nepal
(a)

(b)

B3020“

5. Za vnosom za Rusijo (Ruska federacija) se vstavi:
„Srbija
(a)

(b)

B1010–B3020
Od B3030:
— rabljena oblačila
in drugi rabljeni
tekstilni izdelki

Od B3030:
vsi drugi odpadki

B3035
B3040
B3050–B3070
B3080
B3090–B4030
GB040
GC010
GC020
GC030–GN030“

(c)

(d)
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6. Za vnosom za Sejšele se vstavi:
„Singapur
(a)

(b)

(c)

(d)

B1010
B1020
B1150
B1200
Od B2040:
žlindra iz proizvodnje bakra,
kemično stabilizirana, z visoko
vsebnostjo železa (nad 20 %) in
obdelana v skladu z industrijskimi
specifikacijami (npr. DIN 4301 in
DIN 8201) predvsem za uporabo
v gradbeništvu in kakor abraziv
Od B3010:
odpadki iz trde plastike, če niso
mešani z drugimi odpadki in so
pripravljeni po specifikaciji
Od B3020:
naslednji materiali, če niso mešani
z nevarnimi snovmi:
odpadki in izmet papirja kartona
in lepenke iz:
— nebeljenega papirja ali kartona
ali nebeljenega ovalovljenega
papirja ali kartona
— drugega papirja ali kartona,
izdelanega predvsem iz beljene
lesne celulozne vlaknine, ki ni
obarvana v snovi
— papirja ali kartona in lepenke,
izdelanega predvsem iz leso
vine (npr. časopisi, revije in
podoben potiskan material)
— drugega, vključno z zlepljenim
kartonom, a ne omejeno samo
na zlepljen karton“
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7. Vnos za Ukrajino se nadomesti z naslednjim:
„Ukrajina
(a)

(b)

(c)

B1010 razen za:
odpadni krom
B1020–B1030
B1040–B1090
B1100 razen za:
žlindra iz proizvodnje bakra,
namenjena za nadaljnjo prede
lavo ali prečiščevanje, ki ne
vsebuje arzena, svinca ali
kadmija v tolikšni meri, da bi
kazala nevarne lastnosti iz
Priloge III
B1120–B1130
B1150–B1240
B2010–B2040
B2060–B2120
B3010 razen za:
— tetrafluorotilen/perfluorovinil
eter (PFA)
— tetrafluoroetilen/perfluorome
tilvinil eter (MFA)
B3020–B3030
B3040–B3060
B3070–B3130
B3140
B4010–B4030“

(d)

