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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 848/2010,
annettu 27 päivänä syyskuuta 2010,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 63 artiklan 2 kohdan a alakohdasta poikkeamisesta
markkinointivuonna 2010/2011 ylijäämäsokerin siirtämistä koskevien ilmoitusten päivämäärien
osalta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityi
sesti sen 85 artiklan c alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 63 artiklan 2 kohdan a
alakohdan mukaisesti kunkin yrityksen, joka on päättänyt
siirtää sokerikiintiön ylittävän tuotantonsa kokonaan tai
osittain, on ilmoitettava päätöksensä kyseiselle jäsenvalti
olle ennen tämän jäsenvaltion määrittelemää päivämäärää
mainitussa artiklassa vahvistettuihin määräaikoihin men
nessä.
Jotta kiintiön ulkopuolisen sokerin tarjontaa voitaisiin
helpottaa unionin markkinoilla, jolloin yritykset voisivat
reagoida ennakoimattomiin kysynnän muutoksiin mark
kinointivuoden 2010/2011 viimeisinä kuukausina, on
tarpeen antaa jäsenvaltioille mahdollisuus vahvistaa myö

häisempiä päivämääriä, joihin mennessä yritysten on il
moitettava siirrettävän ylijäämäsokerin määrät.
(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden
yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon
mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 63 artiklan 2
kohdan a alakohdassa säädetään, yritysten, jotka ovat kyseisen
asetuksen 63 artiklan 1 kohdan mukaisesti päättäneet siirtää
sokerin määriä, on markkinointivuoden 2010/2011 osalta il
moitettava asiasta kyseiselle jäsenvaltiolle ennen tämän jäsenval
tion määrittelemää päivämäärää 1 päivän helmikuuta ja
15 päivän elokuuta 2011 välisenä aikana.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2010 30 päivään syys
kuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2010.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 849/2010,
annettu 27 päivänä syyskuuta 2010,
jätetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002
muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2150/2002 olisi muutet
tava.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan
tilastoja koskevalla, 11 päivänä maaliskuuta 2009 anne
tulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY)
N:o 223/2009 (3) perustetun Euroopan tilastojärjestelmää
käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon jätetilastoista 25 päivänä marraskuuta 2002
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2150/2002 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
(1)

Arvioitaessa kahden ensimmäisen, vuosina 2006 ja 2008
toteutetun, tiedonkeruun tuloksia todettiin, että on tar
peen tarkastella uudelleen tiettyjä asetuksen (EY) N:o
2150/2001 liitteissä esiintyviä käsitteellisiä puutteita.

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2150/2002 liitteet I, II ja III
tämän asetuksen liitteellä.
2 artikla

(2)

Komissio on tiedottanut Euroopan parlamenttia ja neu
vostoa asetuksen (EY) N:o 2150/2002 (2) täytäntöönpa
nosta ja ehdottanut useita muutoksia.

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2010.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 332, 9.12.2002, s. 1.
(2) KOM(2008) 355 lopullinen.

(3) EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.
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LIITE

”LIITE I
JÄTTEIDEN SYNTY
1 JAKSO
Kattavuus
1. Tilastot on laadittava kaikilta toimialoilta, jotka kuuluvat NACE Rev. 2:n pääluokkiin A–U. Nämä pääluokat kattavat
kaikki talouden toimialat.

Tämä liite koskee myös
a) kotitalouksissa syntyvää jätettä;
b) hyödyntämis- ja/tai loppukäsittelytoimista syntyvää jätettä.

2. Jätteen syntypaikalla kierrätetty jäte ei sisälly tähän liitteeseen.
2 JAKSO
Jäteluokat
Tilastot on tuotettava seuraavien jäteluokkien osalta:
Aggregaattiluettelo
Jätteiden tilastonimikkeistö, 4. versio
Nimikkeen
nro

Kuvaus

Vaarallinen/tavanomainen
jäte

1

01.1

Käytetyt liuottimet

Vaaralliset

2

01.2

Happo-, emäs- ja suolajätteet

Tavanomaiset

3

01.2

Happo-, emäs- ja suolajätteet

Vaaralliset

4

01.3

Käytetyt öljyt

Vaaralliset

5

01.4, 02, 03.1

Kemialliset jätteet

Tavanomaiset

6

01.4, 02, 03.1

Kemialliset jätteet

Vaaralliset

7

03.2

Teollisuudessa syntyvät jätevesilietteet

Tavanomaiset

8

03.2

Teollisuudessa syntyvät jätevesilietteet

Vaaralliset

9

03.3

Jätteiden käsittelyssä syntyvät nestemäiset jätteet ja jä
tevesilietteet

Tavanomaiset

10

03.3

Jätteiden käsittelyssä syntyvät nestemäiset jätteet ja jä
tevesilietteet

Vaaralliset

11

05

Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet

Tavanomaiset

12

05

Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet

Vaaralliset

13

06.1

Metallijätteet, rauta

Tavanomaiset

14

06.2

Metallijätteet, ei-rauta

Tavanomaiset
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Aggregaattiluettelo
Jätteiden tilastonimikkeistö, 4. versio
Nimikkeen
nro

Kuvaus

Vaarallinen/tavanomainen
jäte

15

06.3

Metallijätteet, sekalainen rauta ja ei-rauta

Tavanomaiset

16

07.1

Lasijätteet

Tavanomaiset

17

07.1

Lasijätteet

Vaaralliset

18

07.2

Paperi- ja pahvijätteet

Tavanomaiset

19

07.3

Kumijätteet

Tavanomaiset

20

07.4

Muovijätteet

Tavanomaiset

21

07.5

Puujätteet

Tavanomaiset

22

07.5

Puujätteet

Vaaralliset

23

07.6

Tekstiilijätteet

Tavanomaiset

24

07.7

PCB:tä sisältävät jätteet

Vaaralliset

25

08 (lukuun ottamatta
08.1, 08.41)

Käytöstä poistetut laitteistot (lukuun ottamatta käy
töstä poistettuja ajoneuvoja sekä paristo- ja akkujät
teitä)

Tavanomaiset

26

08 (lukuun ottamatta
08.1, 08.41)

Käytöstä poistetut laitteistot (lukuun ottamatta käy
töstä poistettuja ajoneuvoja sekä paristo- ja akkujät
teitä)

Vaaralliset

27

08.1

Käytöstä poistetut ajoneuvot

Tavanomaiset

28

08.1

Käytöstä poistetut ajoneuvot

Vaaralliset

29

08.41

Paristo- ja akkujätteet

Tavanomaiset

30

08.41

Paristo- ja akkujätteet

Vaaralliset

31

09.1

Eläinperäiset jätteet ja sekalainen elintarvikejäte

Tavanomaiset

32

09.2

Kasviperäiset jätteet

Tavanomaiset

33

09.3

Eläinten ulosteet, virtsa ja lanta

Tavanomaiset

34

10.1

Kotitalous- ja samankaltaiset jätteet

Tavanomaiset

35

10.2

Sekalaiset materiaalit

Tavanomaiset

36

10.2

Sekalaiset materiaalit

Vaaralliset

37

10.3

Lajittelujätteet

Tavanomaiset

38

10.3

Lajittelujätteet

Vaaralliset

39

11

Tavanomaiset lietteet

Tavanomaiset

40

12.1

Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät mineraalijät
teet

Tavanomaiset

41

12.1

Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät mineraalijät
teet

Vaaralliset
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Aggregaattiluettelo
Jätteiden tilastonimikkeistö, 4. versio
Nimikkeen
nro

Kuvaus

Vaarallinen/tavanomainen
jäte

42

12.2, 12.3, 12.5

Muut mineraalijätteet

Tavanomaiset

43

12.2, 12.3, 12.5

Muut mineraalijätteet

Vaaralliset

44

12.4

Polttojätteet

Tavanomaiset

45

12.4

Polttojätteet

Vaaralliset

46

12.6

Maa-ainekset

Tavanomaiset

47

12.6

Maa-ainekset

Vaaralliset

48

12.7

Ruoppausmassat

Tavanomaiset

49

12.7

Ruoppausmassat

Vaaralliset

50

12.8, 13

Jätteiden käsittelystä peräisin olevat mineraalijätteet ja
stabiloidut jätteet

Tavanomaiset

51

12.8, 13

Jätteiden käsittelystä peräisin olevat mineraalijätteet ja
stabiloidut jätteet

Vaaralliset

3 JAKSO
Ominaisuustiedot
Tilastot laaditaan seuraavien ominaisuustietojen ja seuraavan jaottelun mukaisesti:
1. Kunkin 2 jakson 1 kohdassa luetellun jäteluokan ja 8 jakson 1 kohdassa luetellun jätettä synnyttävän toimialan osalta
syntyneen jätteen määrästä.
2. Sekalaisten kotitalousjätteiden ja samankaltaisten jätteiden keruujärjestelmän piiriin kuuluvan väestön osalta.
4 JAKSO
Raportointiyksikkö
1. Kaikkien jätenimikkeiden osalta käytettävä raportointiyksikkö on 1 tonni tavanomaista (märkäpaino) jätettä, lukuun
ottamatta jäteluokkia ”Teollisuudessa syntyvät jätevesilietteet”, ”Tavanomaiset lietteet”, ”Jätteiden käsittelyssä syntyvät
nestemäiset jätteet ja jätevesilietteet” ja ”Ruoppausmassa”, joiden osalta raportointiyksikkö on tonni kuiva-ainetta.
2. Edellä 3 jakson 2 kohdassa tarkoitettujen ominaisuustietojen raportointiyksikkö on väestöstä laskettava prosenttiosuus.
5 JAKSO
Ensimmäinen viitevuosi ja tilastojakso
1. Ensimmäinen viitevuosi on tämän asetuksen voimaantuloa seuraava toinen kalenterivuosi.
2. Tähän muutokseen perustuvien jätetilastojen ensimmäinen viitevuosi on 2010.
3. Jäsenvaltioiden on toimitettava ensimmäisen viitevuoden jälkeen tiedot joka toiselta vuodelta.
6 JAKSO
Tulosten toimittaminen Eurostatille
Tulokset on toimitettava 18 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä.
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7 JAKSO
Selvitys tilastojen kattavuudesta ja laadusta
1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin 8 jaksossa luetellun nimikkeen (toimialat ja kotitaloudet) osalta se prosentti
osuus, jonka toimitetut tilastot kattavat kunkin nimikkeen perusjoukosta. Kattavuuden vähimmäisvaatimukset mää
rittelee komissio. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia
sitä täydentämällä, päätetään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
2. Jäsenvaltiot laativat laatuselvityksen, jossa ilmoitetaan kerättyjen tietojen tarkkuus. Kuvaus tehdään estimoinneista,
aggregoinneista tai ulkopuolelle jättämisistä ja siitä, kuinka nämä menettelyt vaikuttavat 2 jakson 1 kohdassa luetel
tujen jäteluokkien jakautumiseen 8 jaksossa tarkoitettujen toimialojen ja kotitalouksien mukaisesti.
3. Komissio liittää kattavuus- ja laatuselvitykset tämän asetuksen 8 artiklassa tarkoitettuun kertomukseen.
8 JAKSO
Tilastojen tuottaminen
1.

Edellä 3 jakson 1 kohdassa lueteltuja ominaisuustietoja koskevat tilastot laaditaan

1.1. seuraavien NACE Rev. 2:n luokituksen mukaisten nimikkeiden osalta:
Nimikkeen
nro

Kuvaus

1

A jakso

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

2

B jakso

Kaivostoiminta ja louhinta

3

Kaksinumerotaso
10

Elintarvikkeiden valmistus

Kaksinumerotaso
11

Juomien valmistus

Kaksinumerotaso
12

Tupakkatuotteiden valmistus

Kaksinumerotaso
13

Tekstiilien valmistus

Kaksinumerotaso
14

Vaatteiden valmistus

Kaksinumerotaso
15

Nahan ja nahkatuotteiden valmistus

5

Kaksinumerotaso
16

Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja pu
nontatuotteiden valmistus

6

Kaksinumerotaso
17

Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus

Kaksinumerotaso
18

Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen

7

Kaksinumerotaso
19

Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus

8

Kaksinumerotaso
20

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus

Kaksinumerotaso
21

Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus

Kaksinumerotaso
22

Kumi- ja muovituotteiden valmistus

9

Kaksinumerotaso
23

Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

10

Kaksinumerotaso
24

Metallien jalostus

Kaksinumerotaso
25

Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)

4
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Nimikkeen
nro

11

Kuvaus

Kaksinumerotaso
26

Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus

Kaksinumerotaso
27

Sähkölaitteiden valmistus

Kaksinumerotaso
28

Muiden koneiden ja laitteiden valmistus

Kaksinumerotaso
29

Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus

Kaksinumerotaso
30

Muiden kulkuneuvojen valmistus

Kaksinumerotaso
31

Huonekalujen valmistus

Kaksinumerotaso
32

Muu valmistus

Kaksinumerotaso
33

Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

13

D jakso

Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto

14

Kaksinumerotaso
36

Veden otto, puhdistus ja jakelu

Kaksinumerotaso
37

Viemäri- ja jätevesihuolto

Kaksinumerotaso
39

Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut

15

Kaksinumerotaso
38

Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys

16

Pääluokka F

Rakentaminen

12

Palvelutoiminta:

17

18

Pääluokka G, pl.
46.77

Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus

Pääluokka H

Kuljetus ja varastointi

Pääluokka I

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Pääluokka J

Informaatio ja viestintä

Pääluokka K

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

Pääluokka L

Kiinteistöalan toiminta

Pääluokka M

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

Pääluokka N

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Pääluokka O

Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus

Pääluokka P

Koulutus

Pääluokka Q

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Pääluokka R

Taiteet, viihde ja virkistys

Pääluokka S

Muu palvelutoiminta

Pääluokka T

Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroi
den ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön

Pääluokka U

Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

Nelinumerotaso
46.77

Jätteen ja romun tukkukauppa
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1.2. Kotitaloudet

Nimikkeen
nro

19

2.

Kuvaus

Kotitalouksien tuottamat jätteet

Toimialojen osalta tilastoyksiköt ovat neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 696/93 (1) määriteltyjä paikallisyksiköitä tai
toimialayksiköitä kunkin jäsenvaltion tilastointijärjestelmän mukaisesti.
Kuvaus siitä, kuinka valittu tilastoyksikkö vaikuttaa siihen, miten tiedot jakautuvat NACE Rev. 2 -luokista muodos
tettuihin ryhmiin, olisi sisällytettävä 7 jakson mukaisesti tehtävään laatuselvitykseen.

___________
(1) EYVL L 76, 30.3.1993, s. 2.

LIITE II
JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA LOPPUKÄSITTELY
1 JAKSO
Kattavuus
1. Tilastot on laadittava kaikista jätteitä hyödyntävistä ja loppukäsittelevistä laitoksista, jotka harjoittavat 8 jakson 2
kohdassa tarkoitettuja toimia ja jotka kuuluvat liitteessä I olevan 8 jakson 1.1 kohdassa mainittuihin NACE Rev.
2:n mukaisiin toimialaryhmiin tai ovat osa niitä.
2. Tätä liitettä ei sovelleta laitoksiin, joiden jätteenkäsittely rajoittuu ainoastaan jätteen syntypaikalla tapahtuvaan kierrät
tämiseen
2 JAKSO
Jäteluokat
Liitteessä I olevan 2 jakson 1 kohdassa on luettelo jäteluokista, joista on kunkin 8 jakson 2 kohdassa tarkoitetun
hyödyntämis- tai loppukäsittelytoimen mukaisesti laadittava tilastot.
3 JAKSO
Ominaisuustiedot
Tilastot laaditaan seuraavien ominaisuustietojen ja jaottelun mukaisesti:
Nimike

Kuvaus

Aluetaso

1

Käsitellyn jätteen määrä kutakin 2 jaksossa lueteltua jäteluokkaa kohti sekä 8 jakson 2 kohdassa
luetelluissa hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimissa mainittua nimikettä kohti, lukuun ottamatta
jätteen kierrätystä sen syntypaikalla

Kansallinen

2

Laitosten määrä ja kapasiteetti 8 jakson 2 kohdassa olevan nimikkeen 4 osalta jaoteltuna
seuraavasti:
a) vaarallinen jäte, b) tavanomainen jäte ja c) inertti jäte

Kansallinen

3

Edellisen viitevuoden jälkeen suljettujen laitosten määrä 8 jakson 2 kohdassa olevan nimikkeen
4 osalta (joissa siis loppukäsittelyä ei enää suoriteta) jaoteltuna seuraavasti:
a) vaarallinen jäte, b) tavanomainen jäte ja c) inertti jäte

Kansallinen

FI
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Nimike

Kuvaus

Aluetaso

4

Jäljempänä 8 jakson 2 kohdassa luetelluista jätteen hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimista huo
lehtivien laitosten määrä, lukuun ottamatta nimikettä 5

NUTS 2

5

Jäljempänä 8 jakson 2 kohdassa lueteltujen jätteen hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimista huo
lehtivien laitosten kapasiteetti, lukuun ottamatta nimikettä 3 ja 5

NUTS 2

4 JAKSO
Raportointiyksikkö
Kaikkien jätenimikkeiden osalta käytettävä raportointiyksikkö on 1 tonni tavanomaista (märkäpaino) jätettä, lukuun
ottamatta jäteluokkia ’Teollisuudessa syntyvät jätevesilietteet’, ’Tavanomaiset lietteet’, ’Jätteiden käsittelyssä syntyvät nes
temäiset jätteet ja jätevesilietteet’ ja ’Ruoppausmassa’, joiden osalta raportointiyksikkö on 1 tonni kuiva-ainetta.
5 JAKSO
Ensimmäinen viitevuosi ja tilastojakso
1. Ensimmäinen viitevuosi on tämän asetuksen voimaantuloa seuraava toinen kalenterivuosi.
2. Tähän muutokseen perustuvien jätetilastojen ensimmäinen viitevuosi on 2010.
3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 8 jakson 2 kohdassa tarkoitetuista laitoksista tiedot joka toiselta vuodelta ensimmäisen
viitevuoden jälkeen.
6 JAKSO
Tulosten toimittaminen Eurostatille
Tulokset on toimitettava 18 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä.
7 JAKSO
Selvitys tilastojen kattavuudesta ja laadusta
1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 3 jaksossa lueteltujen ominaistietojen ja kunkin 8 jakson 2 kohdassa luetellun toimen
pidetyypin nimikkeen osalta se prosenttiosuus, jonka toimitetut tilastot kattavat kunkin nimikkeen perusjoukosta.
Kattavuuden vähimmäisvaatimukset määrittelee komissio. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa
tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvon
nan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
2. Jäsenvaltiot laativat 3 jaksossa lueteltujen ominaistietojen osalta laatuselvityksen, jossa ilmoitetaan kerättyjen tietojen
tarkkuus.
3. Komissio liittää kattavuus- ja laatuselvitykset tämän asetuksen 8 artiklassa tarkoitettuun kertomukseen.
8 JAKSO
Jätteen hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimet
1. Edellä 3 jaksossa tarkoitettujen ominaistietojen mukaiset tilastotiedot on laadittava kunkin 8 jakson 2 kohdassa
luetellun toimenpidetyypin nimikkeen osalta.
2. Luettelo hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimista: tunnukset viittaavat direktiivin 2008/98/EY (1) liitteissä I ja II oleviin
tunnuksiin:

Nimikkeen
nro

Hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimet

Polttaminen

1

R1

Käyttö pääasiassa polttoaineena tai muutoin energian tuottamiseksi

2

D10

Polttaminen maalla

(1) EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.
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Nimikkeen
nro

Hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimet

Hyödyntämistoimet (lukuun ottamatta energian hyödyntämistä)

3a

R2 +

Liuottimien talteenotto tai uudistaminen

R3 +

Sellaisten orgaanisten aineiden kierrätys ja/tai talteenotto, joita ei käytetä liuottimina (myös
kompostointi ja muut biologiset muuntamismenetelmät)

R4 +

Metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys ja/tai talteenotto

R5 +

Muiden epäorgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto

R6 +

Happojen tai emästen regenerointi

R7 +

Saastumisen torjumiseksi käytettyjen aineiden hyödyntäminen

R8 +

Katalyyttien ainesosien hyödyntäminen

R9 +

Öljyn uudelleenjalostaminen tai muu uudelleenkäyttö

R10 +

Maaperäkäsittely maatalouden kannalta tai ekologisesti hyödyllisellä tavalla

R11

Toimista R1–R10 syntyneiden jätteiden käyttö
Maantäyttö

3b

Loppukäsittelytoimet

4

5

D1 +

Sijoittaminen maahan tai maan päälle (esimerkiksi kaatopaikalle)

D5 +

Erityisesti suunnitellut kaatopaikat (esimerkiksi sijoittaminen vuorattuihin erillisiin osastoihin,
jotka on katettu ja eristetty toisistaan ja ympäristöstä)

D12

Pysyvä varastointi (esimerkiksi säiliöiden sijoittaminen kaivokseen)

D2 +

Maaperäkäsittely (esimerkiksi nestemäisen tai lietemäisen jätteen biologinen hajottaminen
maaperässä)

D3 +

Syväinjektointi (esim. pumpattavien jätteiden injektoiminen kaivoihin, suolakupuihin tai luon
taisesti esiintyviin muodostumiin)

D4 +

Allastaminen (esimerkiksi nestemäisen tai lietemäisen jätteen sijoittaminen kaivantoihin, lam
mikkoihin tai patoaltaisiin)

D6 +

Päästäminen vesistöihin lukuun ottamatta meriä

D7

Päästäminen meriin, myös sijoittaminen merenpohjaan
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LIITE III
VASTAAVUUSTAULUKKO
johon viitataan asetuksen (EY) N:o 2150/2002 1 artiklan 5 kohdassa, EWC-Stat Rev.4 (jätteiden aineenmukainen
tilastonimikkeistö) -luokituksen ja komission päätöksellä 2000/532/EY (1) perustetun Euroopan jäteluettelon (LoW) välillä
01 Kemiallisten yhdisteiden jätteet
01.1 Käytetyt liuottimet
01.11 Käytetyt halogenoidut liuottimet
1 Vaaralliset
07 01 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 02 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 03 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 04 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 05 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 06 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 07 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

14 06 01*

kloorifluorihiilivedyt, HCFC-yhdisteet, HFC-yhdisteet

14 06 02*

muut halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset

14 06 04*

lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia

01.12 Käytetyt halogenoimattomat liuottimet
1 Vaaralliset
07 01 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 02 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 03 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 04 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 05 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 06 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 07 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

14 06 03*

muut liuottimet ja liuotinseokset

14 06 05*

lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisältävät muita liuottimia

20 01 13*

liuottimet

01.2 Happo-, emäs- ja suolajätteet
01.21 Happojätteet
1 Vaaralliset
06 01 01*

rikkihappo ja rikkihapoke

06 01 02*

suolahappo

06 01 03*

fluorivetyhappo

06 01 04*

fosforihappo ja fosforihapoke

(1) EUVL L 226, 6.9.2000, s. 3.

L 253/11

L 253/12

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

06 01 05*

typpihappo ja typpihapoke

06 01 06*

muut hapot

06 07 04*

liuokset ja hapot, kuten kontaktihappo (rikkihappo)

08 03 16*

etsausliuosten jätteet

09 01 04*

kiinniteliuokset

09 01 05*

valkaisuliuokset ja valkaisu/kiinniteliuokset

10 01 09*

rikkihappo

11 01 05*

peittaushapot

11 01 06*

hapot, joita ei ole mainittu muualla

16 06 06*

erikseen kerätyt paristojen ja akkujen elektrolyytit

20 01 14*

hapot

01.22 Emäksiset jätteet
0 Tavanomaiset
03 03 09

meesajäte

11 01 14

muut kuin nimikkeessä 11 01 13 mainitut rasvanpoistojätteet

1 Vaaralliset
05 01 11*

emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

06 02 01*

kalsiumhydroksidi

06 02 03*

ammoniumhydroksidi

06 02 04*

natriumhydroksidi ja kaliumhydroksidi

06 02 05*

muut emäkset

09 01 01*

vesipohjaiset kehite- ja aktivointiliuokset

09 01 02*

vesipohjaiset kehiteliuokset offsetlevylle

09 01 03*

liuotinpohjaiset kehiteliuokset

11 01 07*

peittausemäkset

11 01 13*

rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 03 01*

syanideja sisältävät jätteet

19 11 04*

emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

20 01 15*

emäksiset liuokset

01.24 Muut suolajätteet
0 Tavanomaiset
05 01 16

öljyn rikinpoistossa syntyvät, rikkiä sisältävät jätteet

05 07 02

rikkiä sisältävät jätteet

06 03 14

muut kuin nimikkeissä 06 03 11 ja 06 03 13 mainitut kiinteät suolat ja liuokset

06 03 16

muut kuin nimikkeessä 06 03 15 mainitut metallioksidit

06 06 03

muita kuin nimikkeessä 06 06 02 mainittuja sulfideja sisältävät jätteet

11 02 06

muut kuin nimikkeessä 11 02 05 mainitut kuparin hydrometallurgiassa syntyvät
jätteet

28.9.2010

28.9.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

1 Vaaralliset
06 03 11*

kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät syanideja

06 03 13*

kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät raskasmetalleja

06 03 15*

metallioksidit, jotka sisältävät raskasmetalleja

06 04 03*

arseenia sisältävät jätteet

06 04 04*

elohopeaa sisältävät jätteet

06 04 05*

muita raskasmetalleja sisältävät jätteet

06 06 02*

vaarallisia sulfideja sisältävät jätteet

10 03 08*

sekundäärituotannon suolakuonat

10 04 03*

kalsiumarsenaatti

11 01 08*

fosfatointilietteet

11 02 05*

kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 03 02*

muut jätteet

11 05 04*

käytetyt sulatteet

16 09 01*

permanganaatit, kuten kaliumpermanganaatti

16 09 02*

kromaatit, kuten kaliumkromaatti, kaliumdikromaatti ja natriumdikromaatti

01.3 Käytetyt öljyt
01.31 Käytetyt moottoriöljyt
1 Vaaralliset
13 02 04*

mineraalipohjaiset klooratut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 02 05*

mineraalipohjaiset klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 02 06*

synteettiset moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 02 07*

helposti biohajoavat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 02 08*

muut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

01.32 Muut käytetyt öljyt
1 Vaaralliset
05 01 02*

suolanpoistolietteet

05 01 03*

säiliöiden pohjalietteet

05 01 04*

happamat alkyylilietteet

05 01 12*

happoja sisältävä öljy

08 03 19*

dispersioöljy

08 04 17*

hartsiöljy

12 01 06*

mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka sisältävät halogeeneja (ei emulsiot eikä liuokset)

12 01 07*

mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka eivät sisällä halogeeneja (ei emulsiot eikä liuok
set)

12 01 08*

työstöemulsiot ja -liuokset, jotka sisältävät halogeeneja

12 01 09*

työstöemulsiot ja -liuokset, jotka eivät sisällä halogeeneja

12 01 10*

synteettiset työstö-öljyt

12 01 12*

vaha- ja rasvajätteet
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12 01 18*

metalliliete (hionnassa ja hierrossa syntyvät lietteet), joka sisältää öljyä

12 01 19*

helposti biohajoava työstö-öljy

13 01 04*

klooratut emulsiot

13 01 05*

klooraamattomat emulsiot

13 01 09*

mineraalipohjaiset klooratut hydrauliöljyt

13 01 10*

mineraalipohjaiset klooraamattomat hydrauliöljyt

13 01 11*

synteettiset hydrauliöljyt

13 01 12*

helposti biohajoavat hydrauliöljyt

13 01 13*

muut hydrauliöljyt

13 03 06*

muut kuin nimikkeessä 13 03 01 mainitut mineraalipohjaiset klooratut eristys- ja
lämmönsiirtoöljyt

13 03 07*

mineraalipohjaiset klooraamattomat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 03 08*

synteettiset eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 03 09*

helposti biohajoavat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 03 10*

muut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 05 06*

öljynerottimien öljy

20 01 26*

muut kuin nimikkeessä 20 01 25 mainitut öljyt ja rasvat

01.4 Käytetyt kemialliset katalyytit
01.41 Käytetyt kemialliset katalyytit
0 Tavanomaiset
16 08 01

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät kultaa, hopeaa, reniumia, rodiumia, palladiumia,
iridiumia tai platinaa (lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07)

16 08 03

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät sellaisia siirtymämetalleja tai siirtymämetalliyhdis
teitä, joita ei ole mainittu muualla

16 08 04

nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen käytetyt katalyytit (lukuun ottamatta nimikettä
16 08 07)

1 Vaaralliset
16 08 02*

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia siirtymämetalleja tai vaarallisia siirtymä
metalliyhdisteitä

16 08 05*

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät fosforihappoa

16 08 06*

katalyytteinä käytetyt nesteet

16 08 07*

käytetyt katalyytit, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia

02 Kemiallisten valmisteiden jätteet
02.1 Epäkuranttien kemikaalien jätteet
02.11 Maatalouden kemikaalijätteet
0 Tavanomaiset
02 01 09

muut kuin nimikkeessä 02 01 08 mainitut maatalouskemikaalien jätteet

1 Vaaralliset
02 01 08*

maatalouskemikaalien jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

06 13 01*

epäorgaaniset kasvinsuojeluaineet, puunsuojakemikaalit ja muut biosidit

20 01 19*

torjunta-aineet
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02.12 Käyttämättömät lääkkeet
0 Tavanomaiset
07 05 14

muut kuin nimikkeessä 07 05 13 mainitut kiinteät jätteet

18 01 09

muut kuin nimikkeessä 18 01 08 mainitut lääkkeet

18 02 08

muut kuin nimikkeessä 18 02 07 mainitut lääkkeet

20 01 32

muut kuin nimikkeessä 20 01 31 mainitut lääkkeet

1 Vaaralliset
07 05 13*

kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

18 01 08*

sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit

18 02 07*

sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit

20 01 31*

sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit

02.13 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
0 Tavanomaiset
04 02 17

muut kuin nimikkeessä 04 02 16 mainitut väriaineet ja pigmentit

08 01 12

muut kuin nimikkeessä 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajätteet

08 01 14

muut kuin nimikkeessä 08 01 13 mainitut maali- tai lakkalietteet

08 01 16

muut kuin nimikkeessä 08 01 15 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset
lietteet

08 01 18

muut kuin nimikkeessä 08 01 17 mainitut maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet

08 01 20

muut kuin nimikkeessä 08 01 19 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot

08 02 01

jauhemaisten pinnoitteiden jätteet

08 03 07

painoväriä sisältävät vesipohjaiset lietteet

08 03 08

painoväriä sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet

08 03 13

muut kuin nimikkeessä 08 03 12 mainitut painovärijätteet

08 03 15

muut kuin nimikkeessä 08 03 14 mainitut painovärilietteet

08 03 18

muut kuin nimikkeessä 08 03 17 mainitut värijauhejätteet

08 04 10

muut kuin nimikkeessä 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajätteet

08 04 12

muut kuin nimikkeessä 08 04 11 mainitut liima- ja tiivistysmassalietteet

08 04 14

muut kuin nimikkeessä 08 04 13 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät
vesipitoiset lietteet

08 04 16

muut kuin nimikkeessä 08 04 15 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät
vesipitoiset nestemäiset jätteet

20 01 28

muut kuin nimikkeessä 20 01 27 mainitut maalit, painovärit, liimat ja hartsit

1 Vaaralliset
04 02 16*

vaarallisia aineita sisältävät väriaineet ja pigmentit

08 01 11*

maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 13*

maali- tai lakkalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 15*

maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai
muita vaarallisia aineita
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08 01 17*

maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai
muita vaarallisia aineita

08 01 19*

maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai
muita vaarallisia aineita

08 03 12*

painovärijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

08 03 14*

painovärilietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

08 03 17*

värijauhejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

08 04 09*

liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia
aineita

08 04 11*

liima- ja tiivistysmassalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia
aineita

08 04 13*

liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia
liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 04 15*

liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät
orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

20 01 27*

maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

02.14 Jätteet muista kemiallisista valmisteista
0 Tavanomaiset
02 07 03

kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

03 02 99

puunsuojakemikaalit, joita ei ole mainittu muualla

04 01 09

muokkaus- ja viimeistelyjätteet

04 02 15

muut kuin nimikkeessä 04 02 14 mainitut viimeistelyjätteet

07 02 15

muut kuin nimikkeessä 07 02 14 mainitut lisäainejätteet

07 02 17

muita kuin nimikkeessä 07 02 16 mainittuja silikoneja sisältävät jätteet

10 09 16

muu kuin nimikkeessä 10 09 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty nes
tejäte

10 10 14

muut kuin nimikkeessä 10 10 13 mainitut sideainejätteet

10 10 16

muu kuin nimikkeessä 10 10 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty nes
tejäte

16 01 15

muut kuin nimikkeessä 16 01 14 mainitut jäätymisenestoaineet

16 05 05

muut kuin nimikkeessä 16 05 04 mainitut painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat
kaasut

18 01 07

muut kuin nimikkeessä 18 01 06 mainitut kemikaalit

18 02 06

muut kuin nimikkeessä 18 02 05 mainitut kemikaalit

20 01 30

muut kuin nimikkeessä 20 01 29 mainitut pesu- ja puhdistusaineet

1 Vaaralliset
03 02 01*

halogenoimattomat orgaaniset puunsuoja-aineet

03 02 02*

klooratut orgaaniset puunsuoja-aineet

03 02 03*

organometalliset puunsuoja-aineet

03 02 04*

epäorgaaniset puunsuoja-aineet

03 02 05*

muut puunsuojakemikaalit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

04 02 14*

orgaanisia liuottimia sisältävät viimeistelyjätteet

05 07 01*

elohopeaa sisältävät jätteet

06 08 02*

vaarallisia kloorisilaaneja sisältävät jätteet

06 10 02*

vaarallisia aineita sisältävät jätteet

28.9.2010

28.9.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

07 02 14*

lisäainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 02 16*

vaarallisia silikoneja sisältävät jätteet

07 04 13*

kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

08 01 21*

maalin- tai lakanpoistoaineiden jätteet

08 05 01*

isosyanaattijätteet

10 09 13*

sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09 15*

halkeamien tunnistamiseen käytetty nestejäte, joka sisältää vaarallisia aineita

10 10 13*

sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 15*

halkeamien tunnistamiseen käytetty nestejäte, joka sisältää vaarallisia aineita

11 01 16*

kyllästetyt tai käytetyt ioninvaihtohartsit

11 01 98*

muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 01 13*

jarrunesteet

16 01 14*

jäätymisenestoaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 05 04*

painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisäl
tävät vaarallisia aineita

16 09 03*

peroksidit, kuten vetyperoksidi

16 09 04*

hapettavat aineet, joita ei ole mainittu muualla

18 01 06*

kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

18 02 05*

kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

20 01 17*

valokuvauskemikaalit

20 01 29*

pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

02.2 Käyttämättömät räjähteet
02.21 Räjähdysaineiden ja pyroteknisten tuotteiden jätteet
1 Vaaralliset
16 04 02*

ilotulitusjätteet

16 04 03*

muut räjähdysjätteet

02.22 Ammusjätteet
1 Vaaralliset
16 04 01*

ampumatarvikejätteet

02.3 Sekalaiset kemialliset jätteet
02.31 Seoksina olevat kemialliset jätteet pieninä määrinä
0 Tavanomaiset
16 05 09

muut kuin nimikkeissä 16 05 06, 16 05 07 ja 16 05 08 mainitut käytöstä poistetut
kemikaalit

1 Vaaralliset
16 05 06*

laboratoriokemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä, labora
toriokemikaalien seokset mukaan luettuina

16 05 07*

käytöstä poistetut epäorgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai
sisältävät niitä

16 05 08*

käytöstä poistetut orgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisäl
tävät niitä

02.33 Haitallisten aineiden saastuttamat pakkaukset
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1 Vaaralliset
15 01 10*

pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia

03 Muut kemialliset jätteet
03.1 Kemialliset sakat ja jäännökset
03.11 Tervat ja hiilipitoiset jätteet
0 Tavanomaiset
05 01 17

bitumi

06 13 03

nokimusta

10 01 25

hiilivoimalaitosten polttoaineen varastoinnissa ja valmistuksessa syntyvät jätteet

10 03 02

anodiromu

10 03 18

muut kuin nimikkeessä 10 03 17 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipi
toiset jätteet

10 08 13

muut kuin nimikkeessä 10 08 12 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipi
toiset jätteet

10 08 14

anodijätteet

11 02 03

elektrolyysiprosessien anodien valmistuksessa syntyvät jätteet

20 01 41

nuohouksessa syntyvät jätteet

1 Vaaralliset
05 01 07*

happotervat

05 01 08*

muut tervat

05 06 01*

happotervat

05 06 03*

muut tervat

06 13 05*

noki

10 03 17*

anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet

10 08 12*

anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet

19 11 02*

happotervat

03.12 Tislausjätteet
1 Vaaralliset
05 01 06*

jalostamon ja laitteistojen kunnossapitotoiminnassa syntyvät öljyiset lietteet

13 04 01*

sisävesiliikenteessä syntyvät pilssivedet

13 04 02*

satamien vastaanottolaitteistoihin kerätyt pilssivedet

13 04 03*

muut vesiliikenteessä syntyvät pilssivedet

13 05 01*

hiekanerottimien ja öljynerottimien kiinteät jätteet

13 05 02*

öljynerottimien lietteet

13 05 03*

keräilyaltaan lietteet

13 05 07*

öljynerottimien öljyinen vesi

13 05 08*

hiekanerottimien ja öljynerottimien jäteseokset

13 07 01*

polttoöljy ja dieselöljy

13 07 02*

bensiini

13 07 03*

muut polttoaineet (seokset mukaan luettuina)
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13 08 01*

suolanpoiston lietteet tai emulsiot

13 08 02*

muut emulsiot

13 08 99*

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

16 07 09*

jätteet, jotka sisältävät muita vaarallisia aineita

19 02 07*

öljynerotuksessa syntyvät öljyt ja konsentraatit

03.13 Jätteet kemiallisista reaktioista
0 Tavanomaiset
03 03 02

soodasakka (joka syntyy keittolipeän hyödyntämisessä)

04 01 04

kromia sisältävät parkitsemisliuokset

04 01 05

parkitsemisliuokset, jotka eivät sisällä kromia

11 01 12

muut kuin nimikkeessä 11 01 11 mainitut vesipitoiset huuhtelunesteet

1 Vaaralliset
04 01 03*

rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät liuottimia ilman nestefaasia

06 07 03*

elohopeaa sisältävät bariumsulfaattilietteet

07 01 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 01 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 01 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 02 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 02 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 02 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 03 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 03 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 03 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 04 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 04 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 04 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 05 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 05 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 05 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 06 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 06 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 06 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 07 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 07 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 07 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

09 01 13*

muut kuin nimikkeessä 09 01 06 mainitut, hopean talteenotossa toimipaikalla syn
tyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet

11 01 11*

vesipitoiset huuhtelunesteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
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03.14 Käytetyt suodatus- ja absorboimisaineet
0 Tavanomaiset
15 02 03

muut kuin nimikkeessä 15 02 02 mainitut absorboimisaineet, suodatinmateriaalit,
puhdistusliinat ja suojavaatteet

19 09 03

veden pehmennyksessä syntyvät lietteet

19 09 04

käytetty aktiivihiili

19 09 05

kyllästetyt tai käytetyt ioninvaihtohartsit

19 09 06

ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet

1 Vaaralliset
05 01 15*

käytetyt suodatussavet

06 07 02*

kloorin valmistuksessa käytetty aktiivihiili

06 13 02*

käytetty aktiivihiili (lukuun ottamatta nimikettä 06 07 02)

07 01 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 01 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 02 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 02 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 03 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 03 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 04 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 04 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 05 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 05 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 06 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 06 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 07 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 07 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

11 01 15*

membraanijärjestelmissä tai ioninvaihtojärjestelmissä syntyvät eluaatit ja lietteet, jotka
sisältävät vaarallisia aineita

15 02 02*

absorboimisaineet, suodatinmateriaalit (mukaan luettuina öljysuodattimet, joita ei ole
mainittu muualla), puhdistusliinat ja suojavaatteet, jotka ovat vaarallisten aineiden
saastuttamia

19 01 10*

savukaasujen käsittelyssä käytetty aktiivihiili

19 08 06*

kyllästetyt tai käytetyt ioninvaihtohartsit

19 08 07*

ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet

19 08 08*

membraanijärjestelmissä syntyvät jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja

19 11 01*

käytetyt suodatussavet

03.2 Teollisuudessa syntyvät jätevesilietteet
03.21 Teollisuusprosesseista ja jäteveden käsittelystä syntyvät lietteet
0 Tavanomaiset
03 03 05

keräyspaperin siistauslietteet

03 03 10

mekaanisessa erotuksessa syntyvät kuitujätteet sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystys
ainelietteet
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04 01 06

erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät kromia

04 01 07

erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka eivät sisällä kro
mia

04 02 20

muut kuin nimikkeessä 04 02 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syn
tyvät lietteet

05 01 10

muut kuin nimikkeessä 05 01 09 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syn
tyvät lietteet

05 01 14

jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet

05 06 04

jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet

06 05 03

muut kuin nimikkeessä 06 05 02 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syn
tyvät lietteet

07 01 12

muut kuin nimikkeessä 07 01 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syn
tyvät lietteet

07 02 12

muut kuin nimikkeessä 07 02 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syn
tyvät lietteet

07 03 12

muut kuin nimikkeessä 07 03 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syn
tyvät lietteet

07 04 12

muut kuin nimikkeessä 07 04 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syn
tyvät lietteet

07 05 12

muut kuin nimikkeessä 07 05 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syn
tyvät lietteet

07 06 12

muut kuin nimikkeessä 07 06 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syn
tyvät lietteet

07 07 12

muut kuin nimikkeessä 07 07 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syn
tyvät lietteet

10 01 21

muut kuin nimikkeessä 10 01 20 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syn
tyvät lietteet

10 01 23

muut kuin nimikkeessä 10 01 22 mainitut, kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesi
pitoiset lietteet

10 01 26

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 02 12

muut kuin nimikkeessä 10 02 11 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 02 15

muut lietteet ja suodatuskakut

10 03 28

muut kuin nimikkeessä 10 03 27 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 04 10

muut kuin nimikkeessä 10 04 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 05 09

muut kuin nimikkeessä 10 05 08 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 06 10

muut kuin nimikkeessä 10 06 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 07 08

muut kuin nimikkeessä 10 07 07 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 08 20

muut kuin nimikkeessä 10 08 19 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 11 20

muut kuin nimikkeessä 10 11 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syn
tyvät kiinteät jätteet

10 12 13

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvä liete

11 01 10

muut kuin nimikkeessä 11 01 09 mainitut lietteet ja suodatuskakut

12 01 15

muut kuin nimikkeessä 12 01 14 mainitut työstölietteet

16 10 02

muut kuin nimikkeessä 16 10 01 mainitut vesipitoiset nestemäiset jätteet

16 10 04

muut kuin nimikkeessä 16 10 03 mainitut vesipitoiset konsentraatit

19 08 12

muut kuin nimikkeessä 19 08 11 mainitut teollisuuden jätevesien biologisessa käsit
telyssä syntyvät lietteet

19 08 14

muut kuin nimikkeessä 19 08 13 mainitut teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä
syntyvät lietteet

19 13 04

muut kuin nimikkeessä 19 13 03 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät
lietteet

19 13 06

muut kuin nimikkeessä 19 13 05 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät
lietteet

19 13 08

muut kuin nimikkeessä 19 13 07 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät
vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit
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1 Vaaralliset
04 02 19*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

05 01 09*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

06 05 02*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 01 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 02 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 03 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 04 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 05 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 06 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 07 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 01 20*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 01 22*

kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät vaarallisia ai
neita

10 11 19*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia
aineita

11 01 09*

lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 02 07*

muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

12 01 14*

työstölietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 10 01*

vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 10 03*

vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 08 11*

teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaa
rallisia aineita

19 08 13*

teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia
aineita

19 13 03*

maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 13 05*

pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 13 07*

pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset
konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

03.22 Hiilivetyjä sisältävät lietteet
1 Vaaralliset
01 05 05*

porausjätteitä sisältävä öljy

10 02 11*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 03 27*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 04 09*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 05 08*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 06 09*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 07 07*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 08 19*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

12 03 01*

vesipitoiset pesunesteet
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12 03 02*

höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa syntyvät jätteet

16 07 08*

öljyä sisältävät jätteet

19 08 10*

muut kuin nimikkeessä 19 08 09 mainitut, öljyn erotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn
seokset

19 11 03*

vesipitoiset nestemäiset jätteet

03.3 Jätteiden käsittelyssä syntyvät nestemäiset jätteet ja jätevesilietteet
03.31 Jätteiden käsittelyssä syntyvät nestemäiset jätteet ja jätevesilietteet
0 Tavanomaiset
19 02 06

muut kuin nimikkeessä 19 02 05 mainitut fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä synty
vät lietteet

19 04 04

lasitettujen jätteiden karkaisussa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet

19 06 03

yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste

19 06 04

yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete

19 06 05

eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste

19 06 06

eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete

19 07 03

muut kuin nimikkeessä 19 07 02 mainitut kaatopaikan suotovedet

19 11 06

muut kuin nimikkeessä 19 11 05 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syn
tyvät lietteet

1 Vaaralliset
19 02 05*

fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 02 08*

palavat nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 02 11*

muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 07 02*

kaatopaikan suotovedet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 11 05*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

05 Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet
05.1 Tartuntavaaran aiheuttavat jätteet
05.11 Ihmisten terveydenhoidossa syntyvät tartuntavaaran aiheuttavat jätteet
1 Vaaralliset
18 01 03*

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran
vuoksi

05.12 Eläimille tartuntavaaran aiheuttavat jätteet terveydenhuollosta
1 Vaaralliset
18 02 02*

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran
vuoksi

05.2 Tartuntavaaraa aiheuttamattomat terveydenhoidosta syntyvät jätteet
05.21 Tartuntavaaraa aiheuttamattomat ihmisten terveydenhoidossa syntyvät jätteet
0 Tavanomaiset
18 01 01

viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03)

18 01 02

ruumiinosat ja elimet, verivalmisteet mukaan luettuina (lukuun ottamatta nimikettä
18 01 03)

18 01 04

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran
vuoksi (esimerkiksi sidetarpeet, kipsisiteet, liinavaatteet, kertakäyttövaatteet, vaipat)
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05.22 Tartuntavaaraa aiheuttamattomat eläinten terveydenhoidosta syntyvät jätteet
0 Tavanomaiset
18 02 01

viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 02 02)

18 02 03

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran
vuoksi

06 Metallijätteet
06.1 Metallijätteet, rauta
06.11 Rautametallien jäte ja romu
0 Tavanomaiset
10 02 10

hehkuhilse

10 12 06

käytöstä poistetut muotit

12 01 01

rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet

12 01 02

rautametallien pölyt ja hienojakeet

16 01 17

rautametalli

17 04 05

rauta ja teräs

19 01 02

pohjatuhkasta erotellut rautapitoiset jätteet

19 10 01

rauta- ja teräsjätteet

19 12 02

rautametalli

06.2 Metallijätteet, ei-rauta
06.23 Muut alumiinijätteet
0 Tavanomaiset
17 04 02

alumiini

06.24 Kuparijätteet
0 Tavanomaiset
17 04 01

kupari, pronssi, messinki

06.25 Lyijyjätteet
0 Tavanomaiset
17 04 03

lyijy

06.26 Jätteet muista metalleista
0 Tavanomaiset
11 05 01

kovasinkki

12 01 03

ei-rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet

12 01 04

ei-rautametallien pölyt ja hienojakeet

16 01 18

ei-rautametalli

17 04 04

sinkki

17 04 06

tina

17 04 11

muut kuin nimikkeessä 17 04 10 mainitut kaapelit

19 10 02

ei-rautametallijätteet

19 12 03

ei-rautametalli
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06.3 Metallijätteet, sekalainen rauta ja ei-rauta
06.31 Sekalaisten metallipakkausten jäte
0 Tavanomaiset
15 01 04

metallipakkaukset

06.32 Muut sekalaiset metallijätteet
0 Tavanomaiset
02 01 10

metallijätteet

17 04 07

sekalaiset metallit

20 01 40

metallit

07 Muut kuin metallijätteet
07.1 Lasijätteet
07.11 Lasipakkaukset
0 Tavanomaiset
15 01 07

lasipakkaukset

07.12 Muut lasijätteet
0 Tavanomaiset
10 11 12

muut kuin nimikkeessä 10 11 11 mainitut lasijätteet

16 01 20

lasi

17 02 02

lasi

19 12 05

lasi

20 01 02

lasi

1 Vaaralliset
10 11 11*

lasijätteet pieninä kappaleina ja lasijauho (joka on peräisin esim. katodisädeputkista),
jotka sisältävät raskasmetalleja

07.2 Paperi- ja pahvijätteet
07.21 Paperi- ja pahvipakkausten jätteet
0 Tavanomaiset
15 01 01

paperi- ja kartonkipakkaukset

07.23 Muut paperi- ja pahvijätteet
0 Tavanomaiset
19 12 01

paperi ja kartonki

20 01 01

paperi ja kartonki

07.3 Kumijätteet
07.31 Käytetyt renkaat
0 Tavanomaiset
16 01 03

loppuun käytetyt renkaat

07.4 Muovijätteet
07.41 Muovipakkausten jätteet
0 Tavanomaiset
15 01 02

muovipakkaukset
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07.42 Muut muovijätteet
0 Tavanomaiset
02 01 04

muovijätteet (lukuun ottamatta pakkauksia)

07 02 13

muovijätteet

12 01 05

muovilastut ja muovien muovausjätteet

16 01 19

muovi

17 02 03

muovi

19 12 04

muovi ja kumi

20 01 39

muovi

07.5 Puujätteet
07.51 Puupakkausten jätteet
0 Tavanomaiset
15 01 03

puupakkaukset

07.52 Sahajauho ja lastut
0 Tavanomaiset
03 01 05

muut kuin nimikkeessä 03 01 04 mainitut sahajauho, lastut, palaset, puu, lastulevy ja
vaneri

1 Vaaralliset
03 01 04*

sahajauho, lastut, palaset, puu, lastulevy ja vaneri, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07.53 Muut puujätteet
0 Tavanomaiset
03 01 01

kuori- ja korkkijätteet

03 03 01

kuori- ja puujätteet

17 02 01

puu

19 12 07

muu kuin nimikkeessä 19 12 06 mainittu puu

20 01 38

muu kuin nimikkeessä 20 01 37 mainittu puu

1 Vaaralliset
19 12 06*

puu, joka sisältää vaarallisia aineita

20 01 37*

puu, joka sisältää vaarallisia aineita

07.6 Tekstiilijätteet
07.61 Käytetyt vaatteet
0 Tavanomaiset
20 01 10

vaatteet

07.62 Sekalaiset tekstiilijätteet
0 Tavanomaiset
04 02 09

komposiittimateriaalien jätteet (kyllästetyt tekstiilit, elastomeerit, plastomeerit)

04 02 10

luonnonmateriaaleista syntyvä orgaaninen aines kuten rasva ja vaha

04 02 21

käsittelemättömien tekstiilikuitujen jätteet
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04 02 22

käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet

15 01 09

tekstiilipakkaukset

19 12 08

tekstiilit

20 01 11

tekstiilit

07.63 Nahkajätteet
0 Tavanomaiset
04 01 01

lihaus-, halkaisu- ja trimmausjätteet

04 01 02

kalkitusjätteet

04 01 08

kromia sisältävät parkitun nahan jätteet (lastut, palat, hiontapöly)

07.7 PCB:tä sisältävät jätteet
07.71 PCB:tä sisältävät öljyt
1 Vaaralliset
13 01 01*

PCB:tä sisältävät hydrauliöljyt

13 03 01*

PCB:tä sisältävät eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

07.72 PCB:tä sisältävät tai niiden saastuttamat laitteistot
1 Vaaralliset
16 01 09*

PCB:tä sisältävät osat

16 02 09*

PCB:tä sisältävät muuntajat ja kondensaattorit

16 02 10*

muut kuin nimikkeessä 16 02 09 mainitut, PCB:tä sisältävät tai niiden saastuttamat
käytöstä poistetut laitteistot

07.73 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä
1 Vaaralliset
17 09 02*

rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä (kuten PCB:tä
sisältävät tiivistysmassat, PCB:tä sisältävät hartsipohjaiset lattiapäällysteet, PCB:tä sisäl
tävät umpiolasit ja PCB:tä sisältävät muuntajat)

08 Käytöstä poistetut laitteistot
08.1 Käytöstä poistetut ajoneuvot
08.12 Muut käytöstä poistetut ajoneuvot
0 Tavanomaiset
16 01 06

romuajoneuvot, jotka eivät sisällä nesteitä eivätkä muita vaarallisia osia

1 Vaaralliset
16 01 04*

romuajoneuvot

08.2 Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot
08.21 Käytöstä poistetut suuret kotitalouslaitteet
1 Vaaralliset
16 02 11*

kloorifluorihiilivetyjä, HCFC-yhdisteitä ja HFC-yhdisteitä sisältävät käytöstä poistetut
laitteistot

20 01 23*

kloorifluorihiilivetyjä sisältävät käytöstä poistetut laitteistot

08.23 Muut käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot
0 Tavanomaiset
09 01 10

kertakäyttökamerat, joissa ei ole paristoa
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09 01 12

muut kuin nimikkeessä 09 01 11 mainitut kertakäyttökamerat, joissa on paristo

16 02 14

muut kuin nimikkeissä 16 02 09–16 02 13 mainitut käytöstä poistetut laitteistot

20 01 36

muut kuin nimikkeissä 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35 mainitut, käytöstä poistetut
sähkö- ja elektroniikkalaitteistot

1 Vaaralliset
09 01 11*

kertakäyttökamerat, joissa on nimikkeessä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoi
tettu paristo

16 02 13*

muut kuin nimikkeissä 16 02 09–16 02 12 mainitut, vaarallisia osia sisältävät käy
töstä poistetut laitteistot

20 01 35*

muut kuin nimikkeissä 20 01 21 ja 20 01 23 mainitut, käytöstä poistetut sähkö- ja
elektroniikkalaitteistot, jotka sisältävät vaarallisia osia

08.4 Koneiden ja laitteiden käytöstä poistetut osat
08.41 Paristo- ja akkujätteet
0 Tavanomaiset
16 06 04

alkaliparistot (lukuun ottamatta nimikettä 16 06 03)

16 06 05

muut paristot ja akut

20 01 34

muut kuin nimikkeessä 20 01 33 mainitut paristot ja akut

1 Vaaralliset
16 06 01*

lyijyakut

16 06 02*

nikkelikadmiumakut

16 06 03*

elohopeaa sisältävät paristot

20 01 33*

nimikkeissä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitetut paristot ja akut sekä
lajittelemattomat paristot ja akut, jotka sisältävät tällaisia paristoja

08.43 Muut koneiden ja laitteiden käytöstä poistetut osat
0 Tavanomaiset
16 01 12

muut kuin nimikkeessä 16 01 11 mainitut jarrupalat

16 01 16

nesteytetyn kaasun säiliöt

16 01 22

osat, joita ei ole mainittu muualla

16 02 16

muut kuin nimikkeessä 16 02 15 mainitut, käytöstä poistetuista laitteista poistetut
osat

1 Vaaralliset
16 01 07*

öljynsuodattimet

16 01 08*

elohopeaa sisältävät osat

16 01 10*

räjähdysvaaralliset osat (kuten turvatyynyt)

16 01 21*

muut kuin nimikkeissä 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ja 16 01 14 mainitut
vaaralliset osat

16 02 15*

käytöstä poistetuista laitteista poistetut vaaralliset osat

20 01 21*

loisteputket ja muut elohopeaa sisältävät jätteet

09 Eläin- ja kasvijätteet
09.1 Eläinperäiset jätteet ja sekalainen elintarvikejäte
09.11 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät eläinperäiset jätteet
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0 Tavanomaiset
02 01 02

eläinkudosjätteet

02 02 01

pesu- ja puhdistuslietteet

02 02 02

eläinkudosjätteet

02 02 03

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 05 01

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

09.12 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät sekajätteet
0 Tavanomaiset
02 03 02

säilöntäainejätteet

02 06 02

säilöntäainejätteet

19 08 09

öljynerotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset, jotka sisältävät ainoastaan ruokaöl
jyjä ja ravintorasvoja

20 01 08

biohajoavat keittiö- ja ruokalajätteet

20 01 25

ruokaöljyt ja ravintorasvat

09.2 Kasviperäiset jätteet.
09.21 Kasviperäiset jätteet
0 Tavanomaiset
02 01 07

metsätalouden jätteet

20 02 01

biohajoavat jätteet

09.22 Elintarvikevalmisteista ja -tuotteista syntyvä kasvijäte
0 Tavanomaiset
02 01 01

pesu- ja puhdistuslietteet

02 01 03

kasvikudosjätteet

02 03 01

pesu-, puhdistus-, kuorinta-, sentrifugointi- ja erotuslietteet

02 03 03

liuotinuuton jätteet

02 03 04

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 06 01

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 07 01

raaka-aineiden pesussa ja puhdistuksessa sekä mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jät
teet

02 07 02

alkoholin tislausjätteet

02 07 04

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

09.3 Lanta ja lietelanta
09.3

Lanta ja lietelanta
0 Tavanomaiset
02 01 06

eläinten ulosteet, virtsa ja lanta (mukaan lukien likaantunut olki) sekä erikseen kootut
ja muualla käsiteltävät nestemäiset jätteet

10 Sekalaiset jätteet
10.1 Kotitalous- ja samankaltaiset jätteet
10.11 Kotitalousjätteet
0 Tavanomaiset
20 03 01

sekalaiset yhdyskuntajätteet
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20 03 02

torikaupassa syntyvät jätteet

20 03 07

kookkaat jätteet

20 03 99

yhdyskuntajätteet, joita ei ole mainittu muualla

10.12 Katujen puhdistuksesta syntyvät jätteet
0 Tavanomaiset
20 03 03

katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet

10.2 Sekalaiset materiaalit
10.21 Sekalaiset pakkaukset
0 Tavanomaiset
15 01 05

komposiittipakkaukset

15 01 06

sekalaiset pakkaukset

10.22 Muut sekalaiset materiaalit
0 Tavanomaiset
01 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

01 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

01 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

03 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

03 03 07

keräyspaperin ja -kartongin pulpperoinnissa syntyvät mekaanisesti erotetut jätteet

03 03 08

kierrätykseen tarkoitetun paperin ja kartongin lajittelussa syntyvät jätteet

03 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

04 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

04 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 08 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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06 09 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 10 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 11 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 13 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

09 01 07

valokuvausfilmit ja -paperit, jotka sisältävät hopeaa tai hopeayhdisteitä

09 01 08

valokuvausfilmit ja -paperit, jotka eivät sisällä hopeaa tai hopeayhdisteitä

09 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 08 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 09 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 10 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 11 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 12 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 13 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

11 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

11 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

11 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

12 01 13

hitsausjätteet

12 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

16 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

16 03 04

muut kuin nimikkeessä 16 03 03 mainitut epäorgaaniset jätteet
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16 03 06

muut kuin nimikkeessä 16 03 05 mainitut orgaaniset jätteet

16 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 08 01

seulontajätteet

19 08 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 09 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 11 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

20 01 99

muut jakeet, joita ei ole mainittu muualla

1 Vaaralliset
09 01 06*

valokuvausjätteiden käsittelystä toimipaikalla syntyvät hopeaa sisältävät jätteet

16 03 03*

epäorgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 03 05*

orgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 04 09*

metallijätteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia

17 04 10*

öljyä, kivihiilitervaa tai muita vaarallisia aineita sisältävät kaapelit

18 01 10*

hammashoidon amalgaamijätteet

10.3 Lajittelujätteet
10.32 Muut käsittelyjätteet
0 Tavanomaiset
19 02 03

sekoitetut jätteet, jotka koostuvat ainoastaan vaarattomista jätteistä

19 02 10

muut kuin nimikkeissä 19 02 08 ja 19 02 09 mainitut palavat jätteet

19 05 01

yhdyskuntajätteiden ja samankaltaisten jätteiden kompostoimaton osa

19 05 02

eläin- ja kasvijätteiden kompostoimaton osa

19 05 03

komposti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia

19 10 04

muu kuin nimikkeessä 19 10 03 mainittu metallinöyhtä (fluff) -kevytjae ja pöly

19 10 06

muut kuin nimikkeessä 19 10 05 mainitut muut jakeet

19 12 10

palava jäte (jäteperäiset polttoaineet)

19 12 12

muut kuin nimikkeessä 19 12 11 mainitut, jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syn
tyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina)

1 Vaaralliset
19 02 04*

sekoitetut jätteet, jotka koostuvat jätteistä, joista vähintään yksi on vaarallista

19 02 09*

palavat kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 04 03*

lasittumaton kiinteä faasi

19 10 03*

metallinöyhtä (fluff) -kevytjae ja pöly, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 10 05*

muut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 12 11*

muut jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset
mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita
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11 Tavanomaiset lietteet
11.1 Jätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
11.11 Yhdyskuntajätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
0 Tavanomaiset
19 08 05

asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet

11.12 Muiden jätevesien käsittelyssä syntyvät biohajoavat lietteet
0 Tavanomaiset
02 02 04

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 03 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 04 03

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 05 02

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 06 03

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 07 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

03 03 11

muut kuin nimikkeessä 03 03 10 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syn
tyvät lietteet

11.2 Juoma- ja prosessiveden puhdistuksessa syntyvät lietteet
11.21 Juoma- ja prosessiveden puhdistuksessa syntyvät lietteet
0 Tavanomaiset
05 01 13

kattiloiden syöttöveden käsittelyssä syntyvät lietteet

19 09 02

selkeytyksessä syntyvät lietteet

11.4 Sakokaivolietteet
11.41 Sakokaivolietteet
0 Tavanomaiset
20 03 04

sakokaivolietteet

20 03 06

viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

12 Mineraalijätteet
12.1 Rakennus- ja purkujätteet
12.11 Betoni-, tiili- ja kipsijäte
0 Tavanomaiset
17 01 01

betoni

17 01 02

tiilet

17 01 03

laatat ja keramiikka

17 01 07

muut kuin nimikkeessä 17 01 06 mainitut betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan
seokset

17 05 08

muut kuin nimikkeessä 17 05 07 mainitut ratapenkereiden sorapäällysteet

17 08 02

muut kuin nimikkeessä 17 08 01 mainitut kipsipohjaiset rakennusaineet

1 Vaaralliset
17 01 06*

betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset tai lajitellut jakeet, jotka sisältävät
vaarallisia aineita

17 05 07*

ratapenkereiden sorapäällysteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 08 01*

kipsipohjaiset rakennusaineet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia
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12.12 Teiden päällystyksessä syntyvät hiilivetyjä sisältävät jätteet
0 Tavanomaiset
17 03 02

muut kuin nimikkeessä 17 03 01 mainitut bitumiseokset

1 Vaaralliset
17 03 01*

kivihiilitervaa sisältävät bitumiseokset

17 03 03*

kivihiiliterva ja -tervatuotteet

12.13 Sekalaiset rakennusjätteet
0 Tavanomaiset
17 06 04

muut kuin nimikkeissä 17 06 01 ja 17 06 03 mainitut eristysaineet

17 09 04

muut kuin nimikkeissä 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03 mainitut rakentamisessa ja
purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet

1 Vaaralliset
17 02 04*

lasi, muovi ja puu, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saastuttamia

17 06 03*

muut eristysaineet, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

17 09 01*

rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa

17 09 03*

muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (sekalaiset jätteet mukaan luet
tuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita

12.2 Asbestijäte
12.21 Asbestijäte
1 Vaaralliset
06 07 01*

jätteet, jotka sisältävät elektrolyysissä käytettyä asbestia

06 13 04*

asbestin käsittelyssä syntyvät jätteet

10 13 09*

asbestisementin valmistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät asbestia

15 01 11*

metallipakkaukset, joiden rakenneaine sisältää vaarallista kiinteää huokoista ainetta
(esim. asbestia), tyhjät ainepakkaukset ja -säiliöt mukaan luettuina

16 01 11*

asbestia sisältävät jarrupalat

16 02 12*

asbestia vapaana sisältävät laitteistot

17 06 01*

asbestia sisältävät eristysaineet

17 06 05*

asbestia sisältävät rakennusaineet

12.3 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
12.31 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
0 Tavanomaiset
01 01 01

metallimineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

01 01 02

muiden mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

01 03 06

muut kuin nimikkeissä 01 03 04 ja 01 03 05 mainitut rikastushiekat

01 03 08

muut kuin nimikkeessä 01 03 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet

01 03 09

muu kuin nimikkeessä 01 03 07 mainittu alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä
punaliejujäte

01 04 08

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut sorajätteet ja kivimurske

01 04 09

hiekka- ja savijätteet
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01 04 10

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet

01 04 11

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut potaskan ja vuorisuolan jalostusjätteet

01 04 12

muut kuin nimikkeissä 01 04 07 ja 01 04 11 mainitut mineraalien pesussa ja
puhdistuksessa syntyvät rikastushiekat ja jätteet

01 04 13

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut kivien veistämisessä ja sahauksessa syn
tyvät jätteet

01 05 04

makean veden porauksessa syntyvät lietteet ja jätteet

01 05 07

muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut baryyttia sisältävät poraus
lietteet ja -jätteet

01 05 08

muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut klorideja sisältävät poraus
lietteet ja -jätteet

02 04 01

sokerijuurikkaiden pesussa ja puhdistuksessa syntyvä maa-aines

08 02 02

keraamisia materiaaleja sisältävät vesipitoiset lietteet

10 11 10

muut kuin nimikkeessä 10 11 09 mainitut polttamattomat raaka-aineseosjätteet

10 12 01

polttamattomat raaka-aineseosjätteet

10 13 01

polttamattomat raaka-aineseosjätteet

19 08 02

hiekanerotuksessa syntyvät jätteet

19 09 01

ensisuodatuksessa, siivilöinnissä ja välppäyksessä syntyvät kiinteät jätteet

19 13 02

muut kuin nimikkeessä 19 13 01 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät
kiinteät jätteet

20 02 03

muut biohajoamattomat jätteet

1 Vaaralliset
01 03 04*

sulfidimalmin käsittelyssä syntyvät happoa muodostavat rikastushiekat

01 03 05*

muut rikastushiekat, jotka sisältävät vaarallisia aineita

01 03 07*

muut metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet,
jotka sisältävät vaarallisia aineita

01 04 07*

muiden mineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka
sisältävät vaarallisia aineita

01 05 06*

porauslietteet ja muut porausjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 11 09*

polttamattomat raaka-aineseosjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 13 01*

maaperän kunnostamisessa syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

12.4 Polttojätteet
12.41 Kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
0 Tavanomaiset
10 01 05

savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kiinteät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

10 01 07

savukaasujen rikinpoistossa syntyvät lietemäiset kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

10 01 19

muut kuin nimikkeissä 10 01 05, 10 01 07 ja 10 01 18 mainitut, kaasujen puhdis
tuksessa syntyvät jätteet

10 02 08

muut kuin nimikkeessä 10 02 07 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät
jätteet

10 02 14

muut kuin nimikkeessä 10 02 13 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja
suodatuskakut

10 03 20

muut kuin nimikkeessä 10 03 19 mainitut savukaasujen suodatuspölyt
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10 03 24

muut kuin nimikkeessä 10 03 23 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät
jätteet

10 03 26

muut kuin nimikkeessä 10 03 25 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja
suodatuskakut

10 07 03

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 07 05

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 08 16

muut kuin nimikkeessä 10 08 15 mainitut savukaasujen suodatuspölyt

10 08 18

muut kuin nimikkeessä 10 08 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
ja suodatuskakut

10 09 10

muut kuin nimikkeessä 10 09 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt

10 10 10

muut kuin nimikkeessä 10 10 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt

10 11 16

muut kuin nimikkeessä 10 11 15 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät
jätteet

10 11 18

muut kuin nimikkeessä 10 11 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
ja suodatuskakut

10 12 05

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 12 10

muut kuin nimikkeessä 10 12 09 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät
jätteet

10 13 07

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 13 13

muut kuin nimikkeessä 10 13 12 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät
jätteet

1 Vaaralliset
10 01 18*

kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 02 07*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 02 13*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia ai
neita

10 03 19*

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 23*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 25*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia ai
neita

10 04 04*

savukaasujen suodatuspölyt

10 04 06*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 04 07*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 05 03*

savukaasujen suodatuspölyt

10 05 05*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 05 06*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 06 03*

savukaasujen suodatuspölyt

10 06 06*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 06 07*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 08 15*

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 08 17*

savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia
aineita

10 09 09*

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 09*

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 11 15*

savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 11 17*

savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia
aineita

10 12 09*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
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10 13 12*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 14 01*

kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa

11 05 03*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

12.42 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
0 Tavanomaiset
06 09 02

fosforia sisältävä kuona

10 01 01

pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka (lukuun ottamatta nimikkeessä 10 01 04 mainittua
kattilatuhkaa)

10 01 02

hiilen poltossa syntyvä lentotuhka

10 01 03

turpeen ja (käsittelemättömän) puun poltossa syntyvä lentotuhka

10 01 15

muu kuin nimikkeessä 10 01 14 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka,
kuona ja kattilatuhka

10 01 17

muu kuin nimikkeessä 10 01 16 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka

10 01 24

leijupetihiekka

10 02 01

kuonan käsittelyssä syntyvät jätteet

10 02 02

käsittelemätön kuona

10 03 16

muut kuin nimikkeessä 10 03 15 mainitut skimmausjätteet

10 03 22

muut kuin nimikkeessä 10 03 21 mainitut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly
mukaan luettuna)

10 03 30

muut kuin nimikkeessä 10 03 29 mainitut suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä
syntyvät jätteet

10 05 01

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

10 05 04

muut hienojakeet ja pölyt

10 05 11

muut kuin nimikkeessä 10 05 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet

10 06 01

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

10 06 02

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet

10 06 04

muut hienojakeet ja pölyt

10 07 01

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

10 07 02

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet

10 07 04

muut hienojakeet ja pölyt

10 08 04

hienojakeet ja pölyt

10 08 09

muut kuonat

10 08 11

muut kuin nimikkeessä 10 08 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet

10 09 03

valimouunien kuona

10 09 12

muut kuin nimikkeessä 10 09 11 mainitut hienojakeet

10 10 03

valimouunien kuona

10 10 12

muut kuin nimikkeessä 10 10 11 mainitut hienojakeet

10 12 03

hienojakeet ja pölyt

11 05 02

sinkkituhka
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1 Vaaralliset
10 01 04*

öljyn poltossa syntyvä lentotuhka ja kattilatuhka

10 01 13*

polttoaineena käytetyistä emulsifioiduista hiilivedyistä syntyvä lentotuhka

10 01 14*

rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka, jotka sisältävät vaaral
lisia aineita

10 01 16*

rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

10 03 04*

primäärituotannossa syntyvät kuonat

10 03 09*

sekundäärituotannon mustakuonat

10 03 15*

skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan
kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja

10 03 21*

muut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna), jotka sisältävät vaaral
lisia aineita

10 03 29*

suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia
aineita

10 04 01*

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

10 04 02*

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet

10 04 05*

muut hienojakeet ja pölyt

10 05 10*

kuonat ja skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen
joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja

10 08 08*

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvä suolakuona

10 08 10*

kuonat ja skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen
joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja

10 09 11*

muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 11*

muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

12.5 Sekalaiset mineraalijätteet
12.51 Keinotekoisten mineraalien jätteet
0 Tavanomaiset
02 04 02

kalsiumkarbonaatti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia

06 09 04

muut kuin nimikkeessä 06 09 03 mainitut kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

06 11 01

titaanidioksidin valmistuksessa syntyvät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

08 02 03

keraamisia aineita sisältävät vesipitoiset lietteet

10 03 05

alumiinioksidijätteet

10 09 14

muut kuin nimikkeessä 10 09 13 mainitut sideainejätteet

10 11 03

lasikuitupohjaisten materiaalien jätteet

10 11 05

hienojakeet ja pölyt

10 11 14

muu kuin nimikkeessä 10 11 13 mainittu lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä
liete

10 12 08

keramiikka-, tiili-, laatta- ja rakennustuotejäte (termisesti käsitelty)

10 12 12

muut kuin nimikkeessä 10 12 11 mainitut lasituksessa syntyvät jätteet

10 13 04

kalkin kalsinointi- ja hydratointijätteet

10 13 06

hienojakeet ja pölyt (lukuun ottamatta nimikkeitä 10 13 12 ja 10 13 13)
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10 13 10

muut kuin nimikkeessä 10 13 09 mainitut asbestisementin valmistuksessa syntyvät
jätteet

10 13 11

muut kuin nimikkeissä 10 13 09 ja 10 13 10 mainitut sementtipohjaisten kompo
siittimateriaalien valmistuksessa syntyvät jätteet

10 13 14

betonijäte ja betoniliete

12 01 17

muut kuin nimikkeessä 12 01 16 mainitut suihkupuhdistusjätteet

12 01 21

muut kuin nimikkeessä 12 01 20 mainitut käytetyt hiomakappaleet ja -aineet

1 Vaaralliset
06 09 03*

kalsiumpohjaiset reaktiojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saas
tuttamia

10 11 13*

lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä liete, joka sisältää vaarallisia aineita

10 12 11*

lasituksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja

11 02 02*

sinkin hydrometallurgiassa syntyvät lietteet (jarosiitti ja götiitti mukaan luettuina)

12 01 16*

suihkupuhdistusjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

12 01 20*

käytetyt hiomakappaleet ja -aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

12.52 Tulenkestävien aineiden jätteet
0 Tavanomaiset
10 09 06

muut kuin nimikkeessä 10 09 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit

10 09 08

muut kuin nimikkeessä 10 09 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit

10 10 06

muut kuin nimikkeessä 10 10 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit

10 10 08

muut kuin nimikkeessä 10 10 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit

16 11 02

muut kuin nimikkeessä 16 11 01 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät
hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet

16 11 04

muut kuin nimikkeessä 16 11 03 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät
vuoraukset ja tulenkestävät aineet

16 11 06

muut kuin nimikkeessä 16 11 05 mainitut, muissa kuin metallurgisissa prosesseissa
syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet

1 Vaaralliset
10 09 05*

käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09 07*

käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 05*

käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 07*

käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 11 01*

metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet,
jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 11 03*

muut metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka
sisältävät vaarallisia aineita

16 11 05*

muissa kuin metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet,
jotka sisältävät vaarallisia aineita
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12.6 Maa-ainekset
12.61 Maa-ainekset
0 Tavanomaiset
17 05 04

muut kuin nimikkeessä 17 05 03 mainitut maa- ja kiviainekset

20 02 02

maa- ja kiviainekset

1 Vaaralliset
05 01 05*

öljyvahingot

17 05 03*

maa- ja kiviainekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita

12.7 Ruoppausmassat
12.71 Ruoppausmassat
0 Tavanomaiset
17 05 06

muut kuin nimikkeessä 17 05 05 mainitut ruoppausmassat

1 Vaaralliset
17 05 05*

ruoppausmassat, jotka sisältävät vaarallisia aineita

12.8 Jätteiden käsittelystä syntyvä jäte
12.81 Jätteiden käsittelystä syntyvä jäte
0 Tavanomaiset
19 01 12

muut kuin nimikkeessä 19 01 11 mainitut pohjatuhka ja kuona

19 01 14

muu kuin nimikkeessä 19 01 13 mainittu lentotuhka

19 01 16

muu kuin nimikkeessä 19 01 15 mainittu kattilatuhka

19 01 18

muut kuin nimikkeessä 19 01 17 mainitut pyrolyysijätteet

19 01 19

leijupetihiekka

19 12 09

mineraalit (kuten hiekka ja kiviainekset)

1 Vaaralliset
19 01 05*

kaasujen käsittelystä syntyvät suodatuskakut

19 01 06*

kaasujen käsittelyssä syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja muut vesipitoiset nes
temäiset jätteet

19 01 07*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

19 01 11*

pohjatuhka ja kuona, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 01 13*

lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

19 01 15*

kattilatuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

19 01 17*

pyrolyysijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 04 02*

lentotuhkat ja muut savukaasujen käsittelyssä syntyvät jätteet

19 11 07*

savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet

13 Kiinteytetyt, stabiloidut tai lasitetut jätteet
13.1 Kiinteytetyt tai stabiloidut jätteet
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13.11 Kiinteytetyt tai stabiloidut jätteet
0 Tavanomaiset
19 03 05

muut kuin nimikkeessä 19 03 04 mainitut stabiloidut jätteet

19 03 07

muut kuin nimikkeessä 19 03 06 mainitut kiinteytetyt jätteet

1 Vaaralliset
19 03 04*

vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on osittain stabiloitu

19 03 06*

vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on kiinteytetty

13.2 Lasitetut jätteet
13.21 Lasitetut jätteet
0 Tavanomaiset
19 04 01

lasitetut jätteet”
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 850/2010,
annettu 27 päivänä syyskuuta 2010,
lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien
magnesiittitiilien tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1659/2005 liittyvän uutta
viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin
sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta
natalousolosuhteissa tai vaihtoehtoisesti pyytää yksilöl
listä kohtelua perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukai
sesti. Se väittää myös, että se ei vienyt tarkasteltavana
olevaa tuotetta unioniin polkumyynnin vastaisten toi
menpiteiden perustana olleena tutkimusajanjaksona eli
1 päivän huhtikuuta 2003 ja 31 päivän maaliskuuta
2004 välisenä aikana, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimus
ajanjakso’, ja että se ei ole etuyhteydessä yhteenkään
niistä kyseisen tuotteen vientiä harjoittavista tuottajista,
joihin sovelletaan edellä mainittuja polkumyynnin vastai
sia toimenpiteitä.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhtei
sön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti
sen 11 artiklan 4 kohdan,
on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,
(5)

sekä katsoo seuraavaa:

Pyynnön esittäjä väittää lisäksi, että se aloitti tarkastelta
vana olevan tuotteen viennin unioniin alkuperäisen tut
kimusajanjakson päätyttyä.

A. TARKASTELUPYYNTÖ
(1)

Komissio on vastaanottanut perusasetuksen 11 artiklan 4
kohdan mukaisen pyynnön uutta viejää koskevan tarkas
telun vireillepanosta. Pyynnön esitti Kiinan kansantasaval
lassa, jäljempänä ’asianomainen maa’, toimiva vientiä har
joittava tuottaja TRL China Ltd, jäljempänä ’pyynnön
esittäjä’.
B. TUOTE

(2)

E. MENETTELY
(6)

Niille unionin tuottajille, joita asian tiedetään koskevan,
on ilmoitettu edellä mainitusta pyynnöstä, ja niille on
annettu tilaisuus esittää huomautuksia.

(7)

Komissio on saatavilla olevan näytön tutkittuaan päättä
nyt, että näyttö on riittävä perusasetuksen 11 artiklan 4
kohdan mukaisen uutta viejää koskevan tarkastelun pa
nemiseksi vireille. Saatuaan jäljempänä olevassa 13 kap
paleessa mainitun pyynnön komissio määrittää, toimiiko
pyynnön esittäjä perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c
alakohdassa määritellyissä markkinatalousolosuhteissa tai
vaihtoehtoisesti täyttääkö se yksilöllisen tullin vahvistami
selle asetetut vaatimukset perusasetuksen 9 artiklan 5
kohdan mukaisesti. Jos näin on, lasketaan pyynnön esit
täjän yksilöllinen polkumyyntimarginaali, ja jos polku
myyntiä havaitaan, määritetään tulli, jota olisi sovellettava
sen tuodessa tarkasteltavana olevaa tuotetta unioniin.

(8)

Jos todetaan, että pyynnön esittäjä täyttää yksilöllisen
tullin vahvistamiselle asetetut vaatimukset, saattaa olla
tarpeen muuttaa asetuksen (EY) N:o 1659/2005
1 artiklan 2 kohdassa mainitsemattomien yritysten val
mistaman tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa tällä
hetkellä sovellettavaa tullia.

Tarkastelun kohteena ovat Kiinan kansantasavallasta pe
räisin olevat kemiallisesti sidotut, polttamattomat magne
siittitiilet, joiden magnesiaosan magnesiumoksidipitoisuus
on vähintään 80 prosenttia, myös magnesiittia sisältävät,
jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, jotka nykyisin
luokitellaan
CN-koodeihin
ex 6815 91 00,
ex 6815 99 10
ja
ex 6815 99 90
(Taric-koodit
6815 91 00 10, 6815 99 10 20 ja 6815 99 90 20).
C. VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(3)

Voimassa oleva toimenpide on lopullinen polkumyynti
tulli, joka otettiin käyttöön neuvoston asetuksella (EY)
N:o 1659/2005 (2); sen perusteella Kiinan kansantasaval
lasta peräisin olevan, myös pyynnön esittäjän tuottaman,
tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa unioniin sovel
letaan 39,9 prosentin suuruista lopullista polkumyyntitul
lia, kun taas asetuksessa erikseen mainittuihin lukuisiin
yrityksiin sovelletaan yksilöllistä tullia.
D. TARKASTELUN PERUSTEET

(4)

Pyynnön esittäjä väittää toimivansa perusasetuksen
2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa määritellyissä markki

a) Kyselylomakkeet
(9)

(1 )

EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.
(2) EUVL L 267, 12.10.2005, s. 1.

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pi
tämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeen pyyn
nön esittäjälle.
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santasavallasta ja niitä tarvitaan normaaliarvon määrittä
miseksi. Komissio aikoo käyttää Amerikan yhdysvaltoja
myös tähän tarkoitukseen.

b) Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen
(10)

L 253/43

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään nä
kökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukevaa
näyttöä.

F. VOIMASSA OLEVAN TULLIN KUMOAMINEN JA
TUONNIN KIRJAAMINEN
(11)

Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne
pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemi
seen on olemassa erityisiä syitä.

(12)

Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että useimpien
perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oike
uksien käyttö edellyttää osapuolten ilmoittautumista tässä
asetuksessa säädetyssä määräajassa.

(16)

Voimassa oleva polkumyyntitulli olisi kumottava perus
asetuksen 11 artiklan 4 kohdan nojalla pyynnön esittäjän
tuottaman ja unioniin vientiä varten myymän tarkastelta
vana olevan tuotteen tuonnin osalta. Samalla tällaisen
tuonnin kirjaaminen olisi tehtävä pakolliseksi perusase
tuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti sen varmistami
seksi, että polkumyyntitullit voidaan kantaa taannehti
vasti tämän tarkastelun vireillepanopäivästä alkaen, jos
tarkastelu osoittaa pyynnön esittäjän harjoittavan polku
myyntiä. Pyynnön esittäjän maksettaviksi tulevaisuudessa
mahdollisesti lankeavia määriä ei voida menettelyn tässä
vaiheessa arvioida.

c) Markkinatalouskohtelu ja yksilöllinen kohtelu
(13)

Normaaliarvo määritetään perusasetuksen 2 artiklan 7
kohdan b alakohdan mukaisesti, jos pyynnön esittäjä toi
mittaa riittävän näytön siitä, että se toimii markkinata
lousolosuhteissa eli täyttää perusasetuksen 2 artiklan 7
kohdan c alakohdassa säädetyt vaatimukset. Tätä kos
kevat asianmukaisesti perustellut pyynnöt on toimitettava
tämän asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa asetetussa erityi
sessä määräajassa. Komissio lähettää lomakkeet tällaista
pyyntöä varten pyynnön esittäjälle ja Kiinan kansantasa
vallan viranomaisille. Pyynnön esittäjä voi käyttää loma
ketta myös yksilöllistä kohtelua koskevan pyynnön esit
tämiseen eli sen ilmoittamiseen, että se täyttää perusase
tuksen 9 artiklan 5 kohdassa esitetyt vaatimukset.

G. MÄÄRÄAJAT
(17)

— asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua komis
siolle, esittää näkökantansa kirjallisesti ja toimittaa
tämän asetuksen johdanto-osan 8 kappaleen a ala
kohdassa tarkoitetun kyselylomakkeen vastaukset tai
muita tietoja, jotka olisi otettava huomioon tutkimuk
sessa,

— asianomaiset osapuolet voivat esittää komissiolle kir
jallisen kuulemispyynnön,

d) Markkinatalousmaan valinta
(14)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava
määräajat, joiden kuluessa

Jos pyynnön esittäjälle ei myönnetä markkinatalouskoh
telua, mutta se täyttää yksilöllisen tullin vahvistamiselle
asetetut vaatimukset perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan
mukaisesti, Kiinan kansantasavaltaa koskeva normaa
liarvo määritetään perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan
a alakohdan mukaisesti sopivaa markkinatalousmaata
koskevien tietojen perusteella. Komission aikomuksena
on käyttää tähän tarkoitukseen Amerikan yhdysvaltoja,
kuten tehtiin tutkimuksessa, joka johti Kiinan kansanta
savallasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen
tuonnissa sovellettavien toimenpiteiden käyttöönottoon.
Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään huomau
tuksensa valinnan sopivuudesta tämän asetuksen
4 artiklan 2 kohdassa asetetussa erityisessä määräajassa.

— asianomaiset osapuolet voivat esittää mielipiteensä
siitä, ovatko Amerikan yhdysvallat sopiva valinta
markkinatalousmaaksi, jota käytettäisiin Kiinan kan
santasavaltaa koskevan normaaliarvon määrittämiseen
siinä tapauksessa, että pyynnön esittäjälle ei myön
netä markkinatalouskohtelua,

— pyynnön esittäjä voi toimittaa asianmukaisesti perus
tellun pyynnön markkinatalouskohtelun saamiseksi.

H. YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN
(15)

Jos pyynnön esittäjälle myönnetään markkinatalouskoh
telu, komissio voi tarvittaessa käyttää myös sopivalle
markkinatalousmaalle määritettyä normaaliarvoa koskevia
päätelmiä esimerkiksi korvatakseen Kiinan kansantasaval
taa koskevat epäluotettavat kustannus- tai hintatiedot, jos
vaadittavia luotettavia tietoja ei ole saatavissa Kiinan kan

(18)

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvitta
via tietoja tai ei toimita niitä määräajassa tai jos se huo
mattavasti vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat
olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä
olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan
mukaisesti.

L 253/44

(19)

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Jos asianomaisen osapuolen todetaan toimittaneen vääriä
tai harhaanjohtavia tietoja, niitä ei oteta huomioon ja
niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja
perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti. Jos asianomainen
osapuoli ei toimi tai toimii vain osittain yhteistyössä ja
tästä johtuen päätelmät perustuvat käytettävissä oleviin
tietoihin perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputu
los voi olla kyseisen osapuolen kannalta epäedullisempi
kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään
yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tieto
jen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 45/2001 (1) mukaisesti.

J. KUULEMISMENETTELYSTÄ

VASTAAVA
ANTAJA

(21)

2 artikla
Kumotaan asetuksella (EY) N:o 1659/2005 käyttöön otettu pol
kumyyntitulli tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn tuonnin
osalta.

3 artikla
Tulliviranomaiset velvoitetaan asetuksen (EY) N:o 1225/2009
14 artiklan 5 kohdan nojalla toteuttamaan tarvittavat toimenpi
teet tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn tuonnin kirjaa
miseksi. Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden
kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

I. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
(20)

28.9.2010

NEUVON

Jos puolustautumisoikeuksien käytössä ilmenee vaikeuk
sia, asianomainen osapuoli voi ottaa yhteyttä kuulemis
menettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston
neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö
ja toimii tarvittaessa sovittelijana menettelytapakysymyk
sissä, jotka vaikuttavat osapuolten etujen suojaamiseen
kyseisessä menettelyssä. Tällaisia kysymyksiä ovat lähinnä
oikeus tutustua asiakirjoihin, salassapito, määräaikojen
pidentäminen ja kirjallisten ja/tai suullisten näkökantojen
käsittely. Yhteystiedot sekä lisätietoja on saatavilla kuu
lemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilla
kauppapolitiikan pääosaston sivustolla osoitteessa http://
ec.europa.eu/trade

4 artikla
1.
Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin
ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava ko
missiolle, esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava tä
män asetuksen johdanto-osan 8 kappaleen a alakohdassa tarkoi
tetun kyselylomakkeen vastaukset tai muut tiedot 37 päivän
kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä, jollei toisin il
moiteta.

Asianomaiset osapuolet voivat myös pyytää kirjallisesti samassa
37 päivän määräajassa saada tulla komission kuulemiksi.

2.
Jos tutkimuksen osapuolet haluavat esittää huomautuksia
siitä, voidaanko Amerikan yhdysvaltoja pitää viitemaaksi sovel
tuvana kolmantena markkinatalousmaana normaaliarvon mää
rittämiseksi Kiinan kansantasavallan osalta, niiden on toimitet
tava huomautuksensa 10 päivän kuluessa tämän asetuksen voi
maantulopäivästä.

3.
Asianmukaisesti perustellut markkinatalouskohtelua kos
kevat pyynnöt on toimitettava komissiolle 15 päivän kuluessa
tämän asetuksen voimaantulosta.
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Pannaan vireille asetuksen (EY) N:o 1659/2005 uudelleentarkas
telu asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 4 kohdan no
jalla sen määrittämiseksi, olisiko asetuksella (EY) N:o
1659/2005 käyttöön otettua polkumyyntitullia sovellettava ja
missä laajuudessa Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin,
TRL China Ltd:n (Taric-lisäkoodi A985) tuottamiin ja unioniin
vientiä varten myymiin kemiallisesti sidottuihin, polttamatto
miin magnesiittitiiliin, joiden magnesiaosan magnesiumoksidipi
toisuus on vähintään 80 prosenttia, myös magnesiittia sisältä
viin, jotka nykyisin luokitellaan CN-koodeihin ex 6815 91 00,
ex 6815 99 10 ja ex 6815 99 90 (Taric-koodit 6815 91 00 10,
6815 99 10 20 ja 6815 99 90 20).
(1) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

4.
Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomau
tuksensa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, ellei
toisin ilmoiteta), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen
nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelin- ja faksinumero.
Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat
kirjalliset huomautukset, mukaan luettuna tässä asetuksessa pyy
detyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava
merkinnällä ’Limited’ (2), ja niihin on liitettävä asetuksen (EY)
N:o 1225/2009 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuk
sellinen toisinto, joka varustetaan merkinnällä ’For inspection by
interested parties’ (asianomaisten tarkasteltavaksi).
(2) Tämä tarkoittaa asiakirjan olevan tarkoitettu ainoastaan sisäiseen
käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43)
4 artiklan nojalla. Se on asetuksen (EY) N:o 1225/2009
19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan sovel
tamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopi
mus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja.

28.9.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Kaikki asiaan liittyvät tiedot ja/tai kuulemista koskevat pyynnöt on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:
European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate H
Office: N105 4/92
1049 Brussels
BELGIUM
Faksi: +32 22956505
5 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2010.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja

L 253/45

L 253/46

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

28.9.2010

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 851/2010,
annettu 27 päivänä syyskuuta 2010,
tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja
yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 881/2002 muuttamisesta 136. kerran
tettu varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyt
täminen koskee.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkos
toa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdis
tuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin
suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämi
sestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen
sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentami
sesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoa
misesta 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1
kohdan a alakohdan ja 7 a artiklan (2) 5 kohdan,

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pako
tekomitea päätti 9 päivänä syyskuuta 2010 muuttaa nel
jän luonnollisen henkilön tietoja luettelossa henkilöistä,
ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudel
listen resurssien jäädyttäminen koskee.

(3)

Sen vuoksi liitettä I olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen
liitteen mukaisesti.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo hen
kilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoi

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2010.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Karel KOVANDA

Ulkosuhteiden pääosaston vt. pääjohtaja

(1) EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.
(2) 7 a artikla on lisätty asetuksella (EU) N:o 1286/2009 (EUVL L 346,
23.12.2009, s. 42).
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LIITE
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:
(1) Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa oleva kohta ”Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias
a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Osoite: a) via Romagnosi 6, Varese, Italia, b) Piazza Giovane Italia 2,
Varese, Italia. Syntynyt a) 4.6.1966, b) 4.9.1966 Kairouanissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: G025057
(23.6.1999 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 5.2.2004). Lisätietoja: a) Italian verotunnus:
BDA YSF 66P04 Z352Q, b) tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kahdeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi
vankeuteen. Italialainen muutoksenhakutuomioistuin kumosi tuomion 17.5.2004 ja määräsi uuden oikeudenkäynnin.”
seuraavasti:
”Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah, d) Abou Abdullah,
e) Abdullah Youssef). Osoite: a) via Romagnosi 6, Varese, Italia, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia, c) Via Torino
8/B, Cassano Magnago (VA), Italia, d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunisia. Syntynyt 4.9.1966 Kairouanissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: G025057 (23.6.1999 myönnetty Tunisian passi, jonka voimas
saolo päättyi 5.2.2004). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) maahantulokielto Schengenalueelle, c) asunut Italiassa kesäkuusta 2009, d) äidin nimi: Fatima Abdaoui. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu nimeämispäivä: 25.6.2003.”.
(2) Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa oleva kohta ”Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Osoite:
via Catalani 1, Varese, Italia. Syntynyt 10.8.1965 Sfaxissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L965734
(6.2.1999 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 5.2.2004). Lisätietoja: a) Italian verotunnus:
BDL MMD 65M10 Z352S, b) Milanon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuominnut 3.12.2004 neljäksi vuo
deksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen. Milanon muutoksenhakutuomioistuin lyhentänyt 29.9.2005 tuomion
kolmeen vuoteen ja neljään kuukauteen. Kassaatiotuomioistuin vahvistanut päätöksen 10.11.2006. Ollut vankilassa tai
vaihtoehtoisten toimenpiteiden alaisena 24.6.2003 ja 6.5.2005 välisenä aikana. Määrätty karkotettavaksi Italiasta.”
seuraavasti:
”Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (alias Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Osoite: a) Via Galileo
Ferraries 64, Varese, Italia, b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisia. Syntynyt 10.8.1965 Sfaxissa, Tunisiassa.
Tunisian kansalainen. Passin nro: L965734 (6.2.1999 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 5.2.2004).
Lisätietoja: a) Italian verotunnus: BDL MMD 65M10 Z352S, b) äidin nimi: Shadhliah Ben Amir, c) oleskeli Italiassa
elokuussa 2009. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.6.2004.”.
(3) Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa oleva kohta ”Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi.
Osoite: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italia. Syntynyt 1.5.1966 Rainneenissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen.
Passin nro: L945660 (4.12.1998 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 3.12.2001). Lisätietoja:
a) Italian verotunnus: TRB CBN 66E01 Z352O, b) vapautettu syytteistä Milanon ensimmäisen oikeusasteen tuomiois
tuimen 3.12.2004 antamalla päätöksellä. Muutoksenhakuprosessi oli kesken Milanon muutoksenhakutuomioistui
messa syyskuussa 2007.” seuraavasti:
”Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (alias Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Osoite: Via Salvo
D’Acquisto 2, Varese, Italia. Syntynyt 1.5.1966 Menzel Temimessä, Nabeulissä, Tunisiassa. Tunisian kansalainen.
Passin nro: L945660 (4.12.1998 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 3.12.2001). Lisätietoja:
a) Italian verotunnus: TRB CBN 66E01 Z352O, b) oleskeli Italiassa joulukuussa 2009. 2 a artiklan 4 kohdan b
alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.6.2004.”.
(4) Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa oleva kohta ”Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel
Darraji). Osoite: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Syntynyt 22.7.1967 Menzel Bouzelfassa, Tunisiassa.
Tunisian kansalainen. Passin nro: L029899 (14.8.1995 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi
13.8.2000). Henkilötunnus: a) DDR KML 67L22 Z352Q (Italian verotunnus), b) DRR KLB 67L22 Z352S (Italian
verotunnus). Muita tietoja: a) oli vankilassa tai muiden vapausrangaistusten alaisena ajanjaksolla
24.6.2003–17.11.2006; b) määrätty karkotettavaksi Italian alueelta. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
nimeämispäivä: 23.6.2004.” seuraavasti:
”Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Osoite: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Italia.
Syntynyt 22.7.1967 Menzel Bouzelfassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L029899 (14.8.1995 myön
netty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 13.8.2000). Lisätietoja: a) Italian verotunnus:
i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) oleskeli Italiassa joulukuussa 2009. 2 a artiklan 4 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.6.2004.”.
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 852/2010,
annettu 27 päivänä syyskuuta 2010,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
sekä katsoo seuraavaa:

EUROOPAN KOMISSIO, joka

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierrok
sen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi
perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista
maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen
liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjak
soille,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiin
teät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY)
N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä he
delmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen
138 artiklan 1 kohdan,

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä syyskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2010.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.
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Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmansien maiden koodi

(1 )

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA
MK
TR
ZZ

84,4
54,2
50,2
62,9

0707 00 05

TR
ZZ

127,9
127,9

0709 90 70

TR
ZZ

116,1
116,1

0805 50 10

AR
CL
EG
IL
MA
TR
UY
ZA
ZZ

99,0
128,9
66,3
126,1
157,0
107,3
124,6
107,2
114,6

0806 10 10

TR
ZA
ZZ

121,0
56,2
88,6

0808 10 80

AR
AU
BR
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

68,9
217,4
61,0
94,5
82,6
91,0
87,8
98,0
100,2

0808 20 50

CN
ZA
ZZ

100,7
87,4
94,1

0809 30

TR
ZZ

149,8
149,8

0809 40 05

BA
MK
ZZ

53,5
45,0
49,3

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 853/2010,
annettu 27 päivänä syyskuuta 2010,
asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen
tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta
lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2009/10 on vah
vistettu komission asetuksessa (EY) N:o 877/2009 (3). Ky
seiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu ko
mission asetuksella (EU) N:o 819/2010 (4).

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

(2)

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 sovel
tamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuon
titullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2
kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitet
tujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointi
vuodeksi 2009/10 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa so
vellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen
perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa
(EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien
edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä syyskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2010.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3) EUVL L 253, 25.9.2009, s. 3.
(4) EUVL L 245, 17.9.2010, s. 31.
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LIITE
Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa
sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 28 päivästä syyskuuta 2010
(EUR)
Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

CN-koodi

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

56,73

0,00

(1)

56,73

0,00

1701 12 10 (1)

56,73

0,00

1701 12 90 (1)

56,73

0,00

1701 91 00 (2)

47,26

3,29

1701 99 10 (2)

47,26

0,16

1701 99 90 (2)

47,26

0,16

(3)

0,47

0,23

1701 11 90

1702 90 95

(1) Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.
(2) Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.
(3) Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 854/2010,
annettu 27 päivänä syyskuuta 2010,
jakokertoimen vahvistamisesta 8 päivän ja 14 päivän syyskuuta 2010 välisenä aikana haettujen
sokerialan tuotteiden tuontitodistusten myöntämiseksi eräissä tariffikiintiöissä sekä tällaisten
hakemusten jättämisen keskeyttämisestä
nitut määrät ylittävät järjestysnumeron 09.4320 osalta
käytettävissä olevat määrät.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

(2)

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maatalous
tuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhtei
sistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2
kohdan,

1 artikla

ottaa huomioon tiettyjen yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta
ja hallinnoinnista sokerialalla 25 päivänä syyskuuta 2009 anne
tun komission asetuksen (EY) N:o 891/2009 (3) ja erityisesti sen
5 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Sen vuoksi olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o
1301/2006 mukaisesti jakokerroin todistuksille, jotka
myönnetään järjestysnumeron 09.4320 osalta. Uusien to
distushakemusten jättäminen kyseisen järjestysnumeron
osalta olisi keskeytettävä markkinointivuoden loppuun
asti asetuksen (EY) N:o 891/2009 mukaisesti,

1.
Määriin, joista on jätetty asetuksen (EY) N:o 891/2009
mukaisesti tuontitodistushakemuksia 8 päivän ja 14 päivän
syyskuuta 2010 välisenä aikana, sovelletaan tämän asetuksen
liitteessä olevia jakokertoimia.
2.
Uusien todistushakemusten jättäminen liitteessä olevien
järjestysnumerojen osalta keskeytetään markkinointivuoden
2010/11 loppuun asti.
2 artikla

Toimivaltaisille viranomaisille 8 päivän ja 14 päivän syys
kuuta 2010 välisenä aikana asetuksen (EY) N:o 891/2009
mukaisesti toimitetuissa tuontitodistushakemuksissa mai

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2010.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.
(3) EUVL L 254, 26.9.2009, s. 82.
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LIITE
CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri
Markkinointivuosi 2010/2011
8.9.2010 ja 14.9.2010 välisenä aikana jätetyt hakemukset
Järjestysnumero

Maa

Jakokerroin
(%)

09.4317

Australia

—

09.4318

Brasilia

—

09.4319

Kuuba

—

09.4320

Muut kolmannet maat

09.4321

Intia

5,0039

Uudet hakemukset

Keskeytetty

—

— Ei sovelleta: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.

Balkanin maista peräisin oleva sokeri
Markkinointivuosi 2010/2011
8.9.2010 ja 14.9.2010 välisenä aikana jätetyt hakemukset
Järjestysnumero

Maa

Jakokerroin
(%)

09.4324

Albania

—

09.4325

Bosnia ja Hertsegovina

(1 )

09.4326

Serbia, Montenegro ja Kosovo (*)

(1 )

09.4327

Entinen Jugoslavian tasavalta Make
donia

—

09.4328

Kroatia

(1 )

Uudet hakemukset

— Ei sovelleta: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.
(*) Kosovo siten kuin se on määritelty Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244/1999.
(1) Ei sovelleta: hakemukset eivät ylitä käytettävissä olevia määriä, ja ne hyväksytään kokonaisuudessaan.

Poikkeustuonnin alainen sokeri ja teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri
Markkinointivuosi 2010/2011
8.9.2010 ja 14.9.2010 välisenä aikana jätetyt hakemukset
Järjestysnumero

Tyyppi

Jakokerroin
(%)

09.4380

Poikkeustuonnin alainen

—

09.4390

Teollisuuden tarpeisiin

—

— Ei sovelleta: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.

Uudet hakemukset
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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/573/YUTP,
annettu 27 päivänä syyskuuta 2010,
Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja eri
tyisesti sen 29 artiklan

2.
Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään
omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

ii) Moldovan tasavallan Transnistrian alueen latinalaista kirjai
mistoa käyttäviin moldovalaisiin kouluihin kohdistetun pe
lottelu- ja sulkemiskampanjan suunnittelusta ja toteuttami
sesta ja jotka on lueteltu liitteessä II.

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä helmikuuta 2008 yhteisen
kannan 2008/160/YUTP Moldovan tasavallan Transnist
rian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimen
piteistä (1). Neuvoston päätöksellä 2010/105/YUTP (2)
näitä rajoittavia toimenpiteitä jatkettiin 27 päivään hel
mikuuta 2011, mutta niiden soveltaminen keskeytettiin
30 päivään syyskuuta 2010.

Yhteisen kannan 2008/160/YUTP uudelleentarkastelun
perusteella rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava
30 päivään syyskuuta 2011.

Jotta poliittisen ratkaisun löytämistä Transnistrian konf
liktiin, latinalaista kirjaimistoa käyttävien koulujen jäljellä
olevien ongelmien ratkaisemista ja henkilöiden vapaan
liikkuvuuden palauttamista voitaisiin kuitenkin edistää,
rajoittavien toimenpiteiden soveltaminen olisi keskeytet
tävä 31 päivään maaliskuuta 2011. Kyseisen ajan päätty
essä neuvosto tarkastelee rajoittavia toimenpiteitä uudel
leen ottaen huomioon erityisesti edellä mainituissa kysy
myksissä tapahtuneen kehityksen. Neuvosto voi milloin
tahansa päättää ottaa matkustusrajoitukset uudelleen
käyttöön tai poistaa ne.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet es
tääkseen niiden henkilöiden pääsyn alueelleen ja kauttakulun
alueensa kautta, jotka ovat vastuussa:

i) Moldovan tasavallan Transnistrian alueen konfliktin poliitti
sen ratkaisun edistymisen estämisestä ja jotka on lueteltu
liitteessä I;
(1) EUVL L 51, 26.2.2008, s. 23.
(2) EUVL L 46, 23.2.2010, s. 3.

3.
Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin
kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, erityisesti:

i) kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

ii) Yhdistyneiden kansakuntien koolle kutsuman tai sen puit
teissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

iii) erioikeuksien ja vapauksien myöntämistä koskevan monen
välisen sopimuksen nojalla;

tai

iv) Pyhän istuimen (Vatikaanivaltion) ja Italian välillä vuonna
1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) perusteella.

4.
Edellä olevan 3 kohdan katsotaan koskevan myös tapauk
sia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyö
järjestön (ETYJ) isäntämaana.

5.
Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista ta
pauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksia 3 tai 4 kohdan
nojalla.

6.
Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdassa tar
koitetuista toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua
pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin
hallitustenvälisiin kokouksiin, joissa käydään demokratiaa, ih
misoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta Moldovan tasavallassa vä
littömästi edistävää poliittista vuoropuhelua, mukaan lukien Eu
roopan unionin järjestämät tai ETYJ:n puheenjohtajavaltiona toi
mivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset.
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7.
Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 kohdassa tarkoitettuja
poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poik
keus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston
jäsen esitä kirjallista vastalausetta kahden työpäivän kuluessa
ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.
Silloin, kun yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalau
seen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdo
tetun poikkeuksen.
8.
Jos jäsenvaltio antaa 3, 4, 6 ja 7 kohdan nojalla liitteissä I
ja II luetelluille henkilöille luvan päästä sen alueelle tai kulkea
sen alueen kautta, lupa koskee ainoastaan sitä tarkoitusta, johon
se on myönnetty, ja asianomaisia henkilöitä.
2 artikla
Neuvosto hyväksyy jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja tur
vallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta muutoksia
liitteissä I ja II oleviin luetteloihin, jos Moldovan tasavallan po
liittiset tapahtumat sitä edellyttävät.
3 artikla
Kumotaan neuvoston päätös 2010/105/YUTP.

L 253/55

4 artikla
1.
Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se hyväk
sytään.
2.
Tätä päätöstä sovelletaan 30 päivään syyskuuta 2011. Se
on jatkuvan tarkastelun alainen. Sen voimassaoloa voidaan jat
kaa tai sitä voidaan muuttaa tarvittaessa, jos neuvosto katsoo,
ettei sen tavoitteita ole saavutettu.
3.
Tässä päätöksessä säädettyjen rajoittavien toimenpiteiden
soveltaminen keskeytetään 31 päivään maaliskuuta 2011. Kysei
sen ajan päättyessä neuvosto tarkastelee rajoittavia toimenpiteitä
uudelleen.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2010.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
K. PEETERS
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LIITE I
Luettelo 1 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä
1. SMIRNOV, Igor Nikolajevitš, ”presidentti”, synt. 23.10.1941, Habarovsk, Venäjän federaatio. Venäjän passi nro
50No0337530
2. SMIRNOV, Vladimir Igorjevitš, 1 kohdassa mainitun poika ja ”valtion tullikomitean puheenjohtaja”, synt. 3.4.1961,
Kupjansk, Harkovin alue tai Novaja Kahovka, Hersonin alue, Ukraina. Venäjän passi nro 50No00337016
3. SMIRNOV, Oleg Igorjevitš, 1 kohdassa mainitun poika ja ”valtion tullikomitean neuvonantaja”, ”korkeimman neuvos
ton jäsen”, synt. 8.8.1967, Novaja Kahovka, Hersonin alue, Ukraina. Venäjän passi nro 60No1907537
4. LITSKAI, Valeri Anatoljevitš, entinen ”ulkoasiainministeri”, synt. 13.2.1949, Tver, Venäjän federaatio. Venäjän passi
nro 51No0076099, myönnetty 9.8.2000
5. HAŽEJEV, Stanislav Galimovitš, ”puolustusministeri”, synt. 28.12.1941, Tšeljabinsk, Venäjän federaatio
6. ANTJUFEJEV, Vladimir Jurjevitš, alias ŠEVTSOV, Vadim, ”valtion turvallisuudesta vastaava ministeri”, synt. 1951,
Novosibirsk, Venäjän federaatio, Venäjän passi
7. KOROLJOV, Aleksandr Ivanovitš, ”varapresidentti”, synt. 24.10.1958, Wroclaw, Puola, Venäjän passi
8. BALALA, Viktor Aleksejevitš, entinen ”oikeusministeri”, synt. 1961, Vinnitsa, Ukraina
9. GUDYMO, Oleg Andrejevitš, ”korkeimman neuvoston jäsen”, ”korkeimman neuvoston turvallisuus-, puolustus- ja
rauhanturvakomitean puheenjohtaja”, entinen ”varaturvallisuusministeri”, synt. 11.9.1944, Alma-Ata, Kazakstan, Ve
näjän passi nro 51No0592094
10. KRASNOSELSKI, Vadim Nikolajevitš, ”sisäasiainministeri”, synt. 14.4.1970, Daurija, Zabaikalski rajon, Šitinskajan
alue, Venäjän federaatio
11. ATAMANJUK, Vladimir, ”varapuolustusministeri”.
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LIITE II
Luettelo 1 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä
1. MAZUR, Igor Leonidovitš, ”Dubossarin rajonin hallintojohtaja”, synt. 29.1.1967, Dubossari, Moldovan tasavalta
2. PLATONOV, Juri Mihailovitš, tunnettu nimellä Jury PLATONOV, ”Ribnitsi rajonin ja Ribnitsan kaupungin hallintojoh
taja”, synt. 16.1.1948, Klimkovo, Poddorski rajon, Novgorodin alue, Venäjän passi nro 51No0527002, myönnetty
Venäjän suurlähetystössä Chișinăussa 4.5.2001
3. TŠERBULENKO, Alla Viktorovna, ”koulutusasioista vastaava varahallintojohtaja”, Ribnitsa
4. KOGUT, Vetšeslav Vasiljevitš, ”Benderin hallintojohtaja”, synt. 16.2.1950, Taraklia, Tšadir-Lunga rajon, Moldovan
tasavalta
5. KOSTIRKO, Viktor Ivanovitš, ”Tiraspolin hallintojohtaja”, synt. 24.5.1948, Komsomolsk na Amure, Habarovski kraj,
Venäjän federaatio
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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 21 päivänä syyskuuta 2010,
niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettävien ERVV-lainojen hallinnoimisesta
(EKP/2010/15)
(2010/574/EU)
EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perus
sääntö’) ja erityisesti sen 17 ja 21 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

EKPJ:n perussäännön 17 artiklan mukaan Euroopan kes
kuspankki (EKP) voi toimiensa toteuttamiseksi avata tilejä
luottolaitoksille, julkisyhteisöille ja muille markkinaosa
puolille.
EKPJ:n perussäännön 21.1 ja 21.2 artiklan mukaan EKP
voi toimia unionin toimielinten tai laitosten, jäsenvaltioi
den keskushallintojen, alueellisten, paikallisten tai muiden
viranomaisten, muiden julkisoikeudellisten laitosten tai
julkisten yritysten verojen ja maksujen välittäjänä.

(3)

Jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, ja Luxem
burgin lain mukaisen, European Financial Stability Faci
lity, Société Anonyme -nimisen (Euroopan rahoitus
vakausväline, ERVV) osakeyhtiön välillä on tehty ERVVpuitesopimus. Jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro,
ovat ERVV:n osakkaina. ERVV-puitesopimus tuli voimaan
ja sitovaksi 4 päivänä elokuuta 2010.

(4)

ERVV-puitesopimuksen nojalla ja ERVV:n yhtiöjärjestyk
sen mukaisesti ERVV antaa lainaohjelmien (jäljempänä
’lainaohjelmat’) muodossa rahoitusta jäsenvaltioille, joiden
rahayksikkö on euro, jos nämä jäsenvaltiot ovat rahoitus
vaikeuksissa ja ne ovat tehneet Euroopan komission
kanssa talouspoliittisia ehtoja sisältävän yhteisymmärrys
pöytäkirjan.

(5)

(6)

ERVV-puitesopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa todetaan,
että ERVV:n jäsenvaltiolle, jonka rahayksikkö on euro,
myöntämä laina maksetaan ERVV:n tililtä kyseisen lai
nansaajana olevan jäsenvaltion tilille, joka on avattu lai
naohjelmaa varten EKP:ssä. ERVV-puitesopimuksen
12 artiklan 2 kohdan nojalla ERVV ja EKP voivat tehdä
sopimuksen EKP:n toiminnasta maksuasiamiehenä ja
ERVV voi nimittää EKP:n hoitamaan pankki- ja arvo
paperitilejään.
On vahvistettava säännökset ERVV:n maksutilistä, joka
avataan EKP:ssä lainaohjelmien toteutusta varten,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Maksutilin avaaminen
EKP avaa ERVV-puitesopimuksen nojalla lainaohjelmia varten
maksutilin ERVV:n nimissä.

2 artikla
Maksutiliä koskevien maksujen hyväksyminen
EKP hyväksyy maksujen suorittamisen ERVV:n nimissä avatulle
maksutilille tai tältä maksutililtä vain, jos nämä maksut liittyvät
lainaohjelmaan.

3 artikla
Ohjeiden hyväksyminen ja maksutilin hallinnoiminen
EKP hyväksyy ERVV:n nimissä avatun maksutilin osalta ohjeita
ainoastaan ERVV:ltä tai asiamieheltä, jonka ERVV mahdollisesti
nimittää ERVV-puitesopimuksen nojalla toimimaan puolestaan,
ja toimii vain näiden ohjeiden perusteella. Jos asiamies nimite
tään ja ERVV on pyytänyt EKP:tä hyväksymään tämän asiamie
hen, asiamies hoitaa seuraavia tehtäviä: a) antaa ERVV:n nimissä
avattuun maksutiliin liittyviä ohjeita ja b) hallinnoi tätä tiliä
yksinomaisesti ja pysyvästi.

4 artikla
Maksutilin saldo
ERVV:n nimissä avattavalle maksutilille ei saa jäädä hyvityssal
doa sen jälkeen kun johonkin lainaohjelmaan liittyvät maksut
on suoritettu, eikä tälle maksutilille siirretä varoja ennen päivää,
jona maksuja on suoritettava jonkin lainaohjelman perusteella.
ERVV:n nimissä avattavalle maksutilille ei saa missään vaiheessa
jäädä velkasaldoa. Tästä syystä ERVV:n nimissä avattavalta mak
sutililtä suoritettavat maksut eivät saa ylittää kyseisellä tilillä
olevaa hyvityssaldoa.

5 artikla
Korko
Mikäli edellä 4 artiklassa säädetystä huolimatta ERVV:n nimissä
avatulle maksutilille jää hyvityssaldo yön yli, EKP maksaa tästä
saldosta koron, joka vastaa soveltuvaa EKP:n talletuskorkoa las
kettuna periaatteella todelliset päivät/360. Mitä 2 artiklassa sää
detään, ei vaikuta EKP:n maksutilille maksamaan korkoon.
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6 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Annettu Frankfurt am Mainissa 21 päivänä syyskuuta 2010.
EKP:n puheenjohtaja
Jean-Claude TRICHET
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KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN
ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET
EU–JORDANIA-ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/2010,
annettu 16 päivänä syyskuuta 2010,
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan
Euro–Välimeri-sopimuksen käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja
hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa pöytäkirjassa 3 olevan 15 artiklan 7 kohdan
muuttamisesta
(2010/575/EU)
ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-as
sosiaatiosopimuksen ja erityisesti sen pöytäkirjassa 3 olevan
39 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jorda
nian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-sopi
muksen (1), jäljempänä ’sopimus’, pöytäkirjassa 3 (2) ole
vassa 15 artiklan 7 kohdassa sallitaan tietyin edellytyksin
tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen pa
lauttaminen taikka niistä vapauttaminen 31 päivään jou
lukuuta 2009.
Selkeyden, pitkän aikavälin talouden ennustettavuuden ja
talouden toimijoiden oikeusvarmuuden varmistamiseksi
sopimuksen osapuolet ovat sopineet pidentävänsä sopi
muksen pöytäkirjassa 3 olevan 15 artiklan 7 kohdan
soveltamisaikaa kolmella vuodella 1 päivästä tammikuuta
2010.
Jordaniassa sovellettavia tullien määriä olisi lisäksi mu
kautettava Euroopan unionissa nykyisin sovellettavien
tullien mukaisiksi.

(4)

Sen vuoksi sopimuksen pöytäkirja 3 olisi muutettava tä
män mukaisesti.

(5)

Koska sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan 15 artiklan 7
kohtaa ei enää sovelleta 31 päivästä joulukuuta 2009,
tätä päätöstä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta
2010,

muksen käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet)
määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa
pöytäkirjassa 3 oleva 15 artiklan 7 kohta seuraavasti:
”7.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, Jordania
voi, harmonoidun järjestelmän 1–24 ryhmän tuotteita lukuun
ottamatta, soveltaa sellaisia tullien tai vaikutukseltaan niitä
vastaavien maksujen palauttamista tai niistä vapauttamista
koskevia järjestelyjä, joita sovelletaan alkuperätuotteiden val
mistuksessa käytettyihin ei-alkuperäaineksiin, seuraavien mää
räysten mukaisesti:
a) harmonoidun järjestelmän 25–49 ja 64–97 ryhmän tuot
teista kannetaan 4 prosentin tulli tai Jordaniassa voimassa
oleva tulli, jos se on pienempi;
b) harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmän tuotteista kan
netaan 8 prosentin tulli tai Jordaniassa voimassa oleva
tulli, jos se on pienempi.
Tätä kohtaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2012, ja sitä
voidaan tarkistaa yhteisellä sopimuksella.”
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tehty Brysselissä 16 päivänä syyskuuta 2010.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä
Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-sopi

(1) EYVL L 129, 15.5.2002, s. 3.
(2) EUVL L 209, 31.7.2006, s. 31.

EU-Jordania-assosiaationeuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. ASHTON

TILAUSHINNAT 2010 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

1 100 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, paperipainos,
vuosittainen CD-ROM

22 EU:n virallista kieltä

1 200 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

770 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, kuukausittainen
(kumulatiivinen) CD-ROM

22 EU:n virallista kieltä

400 euroa/vuosi

Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset
hankinnat, CD-ROM, ilmestyy kahdesti viikossa

Monikielinen: 23 EU:n
virallista kieltä

300 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja – kilpailut

Kilpailua koskevilla kielillä

50 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallisilla kielillä ilmestyvästä Euroopan unionin virallisesta lehdestä on tilattavissa 22 eri kieliversiota. Tilaus käsittää L-sarjan (Lainsäädäntö) ja C-sarjan (Tiedonannot ja ilmoitukset).
Jokainen kieliversio tilataan erikseen.
Virallisessa lehdessä L 156 18. kesäkuuta 2005 julkaistun neuvoston asetuksen (EY) N:o 920/2005 mukaan
velvollisuus laatia kaikki säädökset iirin kielellä ja julkaista ne tällä kielellä ei väliaikaisesti sido Euroopan
unionin toimielimiä, joten iirin kielellä julkaistavat viralliset lehdet ovat myynnissä erikseen.
Virallisen lehden täydennysosan (S-sarja – tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat) tilaukseen sisältyvät kaikki 23
virallista kieliversiota yhdellä monikielisellä CD-ROM-levyllä.
Euroopan unionin virallisen lehden tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan
liitteiden ilmestymisestä Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”.
CD-ROM-levyt korvataan DVD-levyillä vuoden 2010 aikana.

Myynti ja tilaukset
Maksulliset julkaisut, kuten Euroopan unionin virallinen lehti, ovat tilattavissa jälleenmyyjiltämme. Luettelo jälleenmyyjistä löytyy seuraavasta internet-osoitteesta:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) on suora ja maksuton portti Euroopan unionin lainsäädäntöön.
Sivustolla voi tarkastella Euroopan unionin virallista lehteä ja siellä ovat nähtävillä myös
sopimukset, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainsäädännön valmisteluasiakirjat.
Lisätietoja Euroopan unionista löytyy osoitteesta: http://europa.eu
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