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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 967/2009,
15. oktoober 2009,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1418/2007 seoses teatavate jäätmete väljaveoga taaskasutamise
eesmärgil teatavatesse OECD-välistesse riikidesse
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006.
aasta määrust (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta, (1)
eriti selle artikli 37 lõike 2 kolmandat lõiku,

pärast nõupidamist asjaomaste riikidega

ning arvestades,

et Montenegro, Nepal, Serbia ja Singapur on vastanud komisjoni
kirjalikule taotlusele, millega taotletakse kirjalikku kinnitust selle
kohta, et määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud
jäätmeid, mille väljavedu ei ole keelatud määruse artikli 36
kohaselt, võib ühendusest nendesse riikidesse taaskasutamise
eesmärgil välja vedada, ning teavitamist selle kohta, millist kont
rollimenetlust nendes riikides rakendatakse, kui seda üldse
rakendatakse. Komisjon on saanud lisateavet ka Hongkongi,
Indoneesia ja Ukraina kohta. Seepärast tuleks muuta komisjoni
määruse (EÜ) nr 1418/2007 (2) lisa eespool nimetatut arvesse
võttes,

Määruse (EÜ) nr 1418/2007 artikkel 1a asendatakse järgmisega:
„Artikkel 1a
Lisas loetletakse vastused määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli
37 lõike 1 esimese lõigu kohasele komisjoni kirjalikule taot
lusele.
Juhul kui lisas on märgitud, et riik ei keela teatavate jäätme
saadetiste vedu ega kohalda nende suhtes kõnealuse määruse
artiklis 35 kirjeldatud eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku
menetlust, tuleks selliste saadetiste suhtes kohaldada kõnealu
se määruse artiklit 18 mutatis mutandis.”
Artikkel 2
Määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisa muudetakse vastavalt käesoleva
määruse lisale.
Artikkel 3
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolevat määrust kohaldatakse alates selle jõustumise kuupäe
vast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 15. oktoober 2009
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Catherine ASHTON

(1) ELT L 190, 12.7.2006, lk 1.
(2) ELT L 316, 4.12.2007, lk 6.
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LISA
Määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisa muudetakse järgmiselt.
1) Hongkongi käsitlev kanne jäätmekoodi B3010 kohta asendatakse järgmisega:
„Hongkong
a)

b)

c)

B3010 alt:
— etüleen
— stüreen
— polüpropüleen
— polüetüleentereftalaat
— akrüülnitriil
— butadieen
— polüamiidid
— polübutüleentereftalaat
— polükarbonaadid
— polüfenüleensulfiidid
— akrüülpolümeerid
— polüuretaan (ei sisalda CFC)
— polüsiloksaanid
— polümetüülmetakrülaat
— polüvinüülalkohol
— polüvinüülbutüraal
— polüvinüülatsetaat

d)

B3010 alt:
— polüatsetaalid
— polüeetrid
— alkaanid C10–C13 (plastifikaa
torid)
— perfluoroetüleen/propüleen
(FEP)
— perfluoroalkoksüalkaan
— tetrafluoroetüleen/perfluorovi
nüüleeter (PFA)
— tetrafluoroetüleen/perfluoro
metüülvinüüleeter (MFA)
— polüvinüülfluoriid (PVF)
— polüvinüüldieenfluoriid
(PVDF)”

vulkaniseeritud vaigu jäätmed või
kondensatsiooni saadused, mis
sisaldavad järgmisi aineid:
— karbamiidformaldehüüd
vaigud
— fenoolformaldehüüdvaigud
— melamiinformaldehüüd
vaigud
— epoksüvaigud
— alküüdvaigud
— polüamiidid

2) Indoneesiat käsitlevas kandes muudetakse järgmisi jäätmeid:
„Indoneesia
a)

b)

c)

d)

B3010
B3030
B3035
B3130
tahked plastijäätmed
GH013 391530 vinüülkloriidi
polümeerid
ex 3904 10–40”
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3) Pärast kannet Moldova (Moldova Vabariik) kohta lisatakse järgmine kanne:
„Montenegro
a)

b)

c)

d)

c)

d)

B3140
GC010
GC020
kõik muud määruse
(EÜ) nr 1013/2006
III lisas loetletud
jäätmed”

4) Pärast kannet Maroko kohta lisatakse järgmine kanne:
„Nepal
a)

b)

B3020”

5) Pärast kannet Venemaa (Venemaa Föderatsioon) kohta lisatakse järgmine kanne:
„Serbia
a)

b)

B1010–B3020
B3030 alt:
— kasutatud rõivad ja
muud kasutatud
tekstiiltooted

B3030 alt:
kõik muud jäätmed

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

c)

d)
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6) Pärast kannet Seišellide kohta lisatakse järgmine kanne:
„Singapur
a)

b)

c)

d)

B1010
B1020
B1150
B1200
B2040 alt:
vase tootmisel tekkiv keemiliselt
stabiliseeritud, kõrge rauasisaldu
sega (üle 20 %) šlakk, mis on
töödeldud enamasti ehituses või
abrasiivmaterjalide puhul kasutata
vate tööstuslike spetsifikaatide
kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN
8201)
B3010 alt:
tahked plastijäätmed tingimusel, et
neid ei ole segatud ohtlike jäätme
tega ja need on valmistatud vasta
valt spetsifikatsioonile
B3020 alt:
järgmised materjalid tingimusel, et
neid ei ole segatud ohtlike jäätme
tega:
paberi- või papijäätmed ja -murd:
— pleegitamata paberist või
papist või lainepaberist või
-papist
— muust paberist või papist,
valmistatud peamiselt pleegi
tatud värvimata keemilisest
pulbist
— paber või papp, mis on
valmistatud peamiselt mehaa
nilisest pulbist (nt ajalehed,
ajakirjad jm trükitooted)
— muust, sealhulgas lamineeritud
papp”
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7) Ukrainat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:
„Ukraina
a)

b)

c)

B1010, välja arvatud:
kroomimurd
B1020–B1030
B1040–B1090
B1100, välja arvatud:
vase töötlemisel tekkiv räbu
edasiseks töötlemiseks või rafi
neerimiseks, kusjuures arseeni,
plii või kaadmiumi kontsentrat
sioon ei ulatu määrani, et
ilmneks III lisas nimetatud
ohtlikud omadused
B1120–B1130
B1150–B1240
B2010–B2040
B2060–B2120
B3010, välja arvatud:
— tetrafluoroetüleen/perfluoro
vinüüleeter (PFA)
— tetrafluoroetüleen/perfluoro
metüülvinüüleeter (MFA)
B3020–B3030
B3040–B3060
B3070–B3130
B3140
B4010–B4030”

d)

