Az Európai Unió

Hivatalos Lapja
Jogszabályok

Magyar nyelvű kiadás

ISSN 1725-5090

L 253

53. évfolyam
2010. szeptember 28.

Tartalom

II

Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK
A Bizottság 848/2010/EU rendelete (2010. szeptember 27.) a 2010‒2011-es gazdasági évre
vonatkozóan a cukortöbblet átviteléről szóló tájékoztatás időpontjai tekintetében az
1234/2007/EK tanácsi rendelet 63. cikke (2) bekezdésének a) pontjától való eltérésről . . . . . . . .

1

★

A Bizottság 849/2010/EU rendelete (2010. szeptember 27.) a hulladékra vonatkozó statiszti
kákról szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (1) . . . . . . . . . .

2

★

A Bizottság 850/2010/EU rendelete (2010. szeptember 27.) a Kínai Népköztársaságból származó
egyes égetett magnéziatéglák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről
szóló 1659/2005/EK tanácsi rendelet „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálatának megindítá
sáról, az ezen ország egyik exportőrétől származó behozatalra vonatkozó vám eltörléséről,
valamint az e behozatallal kapcsolatos nyilvántartásbavételi kötelezettségről . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

A Bizottság 851/2010/EU rendelete (2010. szeptember 27.) az Oszáma bin Ládennel, az AlQaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel
szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi
rendelet 136. alkalommal történő módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

A Bizottság 852/2010/EU rendelete (2010. szeptember 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék beho
zatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

★

★

Ár: 4 EUR

HU

(folytatás a túloldalon)
(1) EGT-vonatkozású szöveg
Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak
korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Tartalom (folytatás)
A Bizottság 853/2010/EU rendelete (2010. szeptember 27.) a cukorágazat egyes termékeire a
2009/10-es gazdasági évben alkalmazandó, a 877/2009/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és
kiegészítő importvámok összegének módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

A Bizottság 854/2010/EU rendelete (2010. szeptember 27.) a bizonyos vámkontingensek szerinti
cukorágazati termékek tekintetében 2010. szeptember 8. és 14. között kérelmezett behozatali engedé
lyek kibocsátásakor alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról és az ilyen engedélyek iránti
kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

HATÁROZATOK
★

A Tanács 2010/573/KKBP határozata (2010. szeptember 27.) a Moldovai Köztársaság Dnyesz
teren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

2010/574/EU:
★

Az Európai Központi Bank határozata (2010. szeptember 21.) az azon tagállamoknak nyújtott
EFSF-kölcsönök kezelésérõl, amelyeknek a pénzneme az euro (EKB/2010/15) . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
2010/575/EU:
★

HU

Az EU‒Jordánia Társulási Tanács 1/2010 határozata (2010. szeptember 16.) az egyrészről az
Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Jordán Hasemita Királyság közötti társulást
létrehozó euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatá
rozásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv 15. cikke (7)
bekezdésének módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2010.9.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 253/1

II
(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG 848/2010/EU RENDELETE
(2010. szeptember 27.)
a 2010–2011-es gazdasági évre vonatkozóan a cukortöbblet átviteléről szóló tájékoztatás időpontjai
tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 63. cikke (2) bekezdésének a) pontjától való
eltérésről
határozzanak meg a vállalkozások számára az átvitelre
kerülő cukortöbblet-mennyiségekről szóló tájékoztatás
tekintetében.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszerve
zésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 85. cikkének c)
pontjára, összefüggésben 4. cikkével,

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó
irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

mivel:
(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 63. cikke (2) bekezdésének a)
pontja szerint minden olyan vállalkozás, amely úgy
döntött, hogy a cukorkvótáját meghaladó termelésének
egészét vagy egy részét átviszi, döntéséről tájékoztatja
az érintett tagállamot az ezen tagállam által meghatá
rozandó időpont előtt, a szóban forgó cikkben rögzített
időhatárok között.

(2)

Az uniós piac kvótán kívüli cukorral történő ellátásának
megkönnyítése érdekében – ami lehetővé tenné a vállal
kozások számára, hogy reagáljanak a 2010–2011-es
gazdasági év utolsó hónapjaiban a keresletben bekövet
kező, előre nem látható változásokra – szükséges módot
adni a tagállamoknak arra, hogy későbbi időpontokat

Az 1234/2007/EK rendelet 63. cikke (2) bekezdésének a) pont
jától eltérve a 2010–2011-es gazdasági évre vonatkozóan azok
a vállalkozások, amelyek a szóban forgó rendelet 63. cikkének
(1) bekezdésével összhangban úgy döntöttek, hogy cukormenynyiségeket visznek át, döntésükről tájékoztatják az érintett
tagállamot az ezen tagállam által meghatározandó időpont előtt,
2011. február 1-je és augusztus 15-e között.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő hetedik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2010. október 1-jétől 2011. szeptember 30-ig
kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 27-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
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A BIZOTTSÁG 849/2010/EU RENDELETE
(2010. szeptember 27.)
a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló, 2002.
november 25-i 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

(2)

(3)

A 2150/2002/EK rendeletet ezért a fentieknek megfele
lően módosítani kell.

(4)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban
vannak az európai statisztikákról szóló, 2009. március
11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rende
lettel (3) létrehozott európai statisztikai rendszer bizott
ságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

A 2006. évi és 2008. évi első két adatszolgáltatás érté
kelése azt mutatta, hogy a 2150/2002/EK rendelet
mellékleteiben található néhány koncepcionális hiányos
ságot meg kell vizsgálni.
A Bizottság tájékoztatta az Európai Parlamentet és a
Tanácsot a 2150/2002/EK rendelet végrehajtásáról (2) és
számos változtatást javasolt.

1. cikk
A 2150/2002/EK rendelet I., II. és III. melléklete helyébe e
rendelet mellékletének szövege lép.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 27-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

(1) HL L 332., 2002.12.9., 1. o.
(2) COM(2008) 355 végleges.

(3) HL L 87., 2009.3.31., 164. o.
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MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET
HULLADÉKTERMELÉS
1. SZAKASZ
A statisztikák tárgya
1. A statisztikákat minden olyan tevékenységre vonatkozóan el kell készíteni, amelyek a NACE Rev. 2. A–U. nemzet
gazdasági ágaiba vannak besorolva. Ezek a nemzetgazdasági ágak lefedik az összes gazdasági tevékenységet.
Ez a melléklet kiterjed továbbá a következőkre:
a) háztartásokban keletkező hulladékok;
b) hulladékhasznosítás és/vagy -ártalmatlanítás során keletkező hulladékok.
2. A melléklet nem tartalmazza a keletkezés helyén újrafeldolgozott hulladékokat.
2. SZAKASZ
Hulladékkategóriák
Az alábbi hulladékkategóriákról kell statisztikákat készíteni:
Statisztikai tételek
EHK-Stat/4. változat
Tételszám

Megnevezés

Veszélyes/nem veszélyes
hulladék

1

01.1

Használt oldószerek

Veszélyes

2

01.2

Savas, lúgos vagy sós hulladékok

Nem veszélyes

3

01.2

Savas, lúgos vagy sós hulladékok

Veszélyes

4

01.3

Használt olajok

Veszélyes

5

01.4, 02, 03.1

Vegyipari hulladékok

Nem veszélyes

6

01.4, 02, 03.1

Vegyipari hulladékok

Veszélyes

7

03.2

Ipari folyékony hulladékok iszapja

Nem veszélyes

8

03.2

Ipari folyékony hulladékok iszapja

Veszélyes

9

03.3

Hulladékkezelésből származó iszap és folyékony
hulladék

Nem veszélyes

10

03.3

Hulladékkezelésből származó iszap és folyékony
hulladék

Veszélyes

11

05

Egészségügyi és biológiai hulladékok

Nem veszélyes

12

05

Egészségügyi és biológiai hulladékok

Veszélyes

13

06.1

Fémhulladékok, vasfém

Nem veszélyes

14

06.2

Fémhulladékok, nemvasfém

Nem veszélyes
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Statisztikai tételek
EHK-Stat/4. változat
Tételszám

Megnevezés

Veszélyes/nem veszélyes
hulladék

15

06.3

Fémhulladékok, vegyesen vasfém és nemvasfém

Nem veszélyes

16

07.1

Üveghulladékok

Nem veszélyes

17

07.1

Üveghulladékok

Veszélyes

18

07.2

Papír- és kartonhulladékok

Nem veszélyes

19

07.3

Gumihulladékok

Nem veszélyes

20

07.4

Műanyaghulladékok

Nem veszélyes

21

07.5

Fahulladékok

Nem veszélyes

22

07.5

Fahulladékok

Veszélyes

23

07.6

Textilhulladékok

Nem veszélyes

24

07.7

PCB-t tartalmazó hulladék

Veszélyes

25

08 (kivéve 08.1, 08.41)

Kiselejtezett berendezések (kivéve kiselejtezett
járművek, szárazelem- és akkumulátorhulladékok)

Nem veszélyes

26

08 (kivéve 08.1, 08.41)

Kiselejtezett berendezések (kivéve kiselejtezett
járművek, szárazelem- és akkumulátorhulladékok)

Veszélyes

27

08.1

Kiselejtezett járművek

Nem veszélyes

28

08.1

Kiselejtezett járművek

Veszélyes

29

08.41

Szárazelem- és akkumulátorhulladékok

Nem veszélyes

30

08.41

Szárazelem- és akkumulátorhulladékok

Veszélyes

31

09.1

Állati hulladékok és vegyes ételhulladékok

Nem veszélyes

32

09.2

Növényi hulladékok

Nem veszélyes

33

09.3

Állati ürülék, vizelet és trágya

Nem veszélyes

34

10.1

Háztartási és hasonló hulladékok

Nem veszélyes

35

10.2

Vegyes és el nem különülő anyagok

Nem veszélyes

36

10.2

Vegyes és el nem különülő anyagok

Veszélyes

37

10.3

Válogatási maradékok

Nem veszélyes

38

10.3

Válogatási maradékok

Veszélyes

39

11

Közönséges iszapok

Nem veszélyes

40

12.1

Építési és bontási ásványi hulladékok

Nem veszélyes

41

12.1

Építési és bontási ásványi hulladékok

Veszélyes
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Statisztikai tételek
EHK-Stat/4. változat
Tételszám

Megnevezés

Veszélyes/nem veszélyes
hulladék

42

12.2, 12.3, 12.5

Egyéb ásványi hulladékok

Nem veszélyes

43

12.2, 12.3, 12.5

Egyéb ásványi hulladékok

Veszélyes

44

12.4

Égetési hulladékok

Nem veszélyes

45

12.4

Égetési hulladékok

Veszélyes

46

12.6

Talajok

Nem veszélyes

47

12.6

Talajok

Veszélyes

48

12.7

Kotrási meddő

Nem veszélyes

49

12.7

Kotrási meddő

Veszélyes

50

12.8, 13

Hulladékkezelésből származó ásványi hulladékok és
stabilizált hulladékok

Nem veszélyes

51

12.8, 13

Hulladékkezelésből származó ásványi hulladékok és
stabilizált hulladékok

Veszélyes

3. SZAKASZ
Jellemzők
A következő jellemzőkről kell statisztikákat készíteni az alábbi bontásban:
1. A keletkező hulladék mennyisége a 2. szakasz 1. pontjában felsorolt egyes hulladékkategóriák és a 8. szakasz 1.
pontjában felsorolt, hulladékkeletkezéssel járó egyes tevékenységek szerint.
2. Vegyes háztartási és hasonló hulladékot gyűjtő rendszer által kiszolgált lakosság.
4. SZAKASZ
Adatszolgáltatási egység
1. Az adatszolgáltatási egység az összes hulladékkategóriánál 1 tonna (normál) nedves hulladék, kivéve a következő
kategóriákat: »ipari szennyvíziszapok«, »közönséges iszapok«, »hulladékkezelésből származó iszap és folyékony
hulladék« és »kotrási meddő«, amelyeknél az adatszolgáltatási egység 1 tonna szárazanyag.
2. A 3. szakasz 2. pontjában előírt jellemzőnél az adatszolgáltatási egység a rendszer által kiszolgált lakosság részaránya
százalékban.
5. SZAKASZ
Első tárgyév és gyakoriság
1. Az első tárgyév az e rendelet hatálybalépését követő második naptári év.
2. Az ezen a módosításon alapuló hulladékstatisztika első tárgyéve 2010.
3. A tagállamok az első tárgyévet követően minden második évről szolgáltatnak adatokat.
6. SZAKASZ
Az eredmények megküldése az Eurostathoz
Az eredményeket a tárgyév végétől számított 18 hónapon belül kell megküldeni.
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7. SZAKASZ
A statisztikai lefedettségről és a statisztikák minőségéről szóló jelentés
1. A tagállamok a 8. szakaszban felsorolt valamennyi tételre (tevékenységek és háztartások) megadják, hogy az elkészített
statisztikák az adott tételhez tartozó teljes hulladékmennyiség hány százalékát képviselik. A lefedettségre vonatkozó
minimumkövetelményeket a Bizottság határozza meg. A rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel
történő módosítását szolgáló ilyen intézkedéseket a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályo
zási bizottsági eljárással kell elfogadni.

2. A tagállamok minőségjelentést adnak be a gyűjtött adatok pontosságáról. Megadják a becslések, és az adatfelhasználás
vagy -kizárás leírását és azt, hogy ezek hogyan befolyásolják a 2. szakasz 1. pontjában megadott hulladékkategóriáknak
a 8. szakaszban említett gazdasági tevékenységek és háztartások szerinti megoszlását.

3. A Bizottság a lefedettségről és a minőségről szóló jelentéseket felveszi az e rendelet 8. cikkében meghatározott
jelentésébe.

8. SZAKASZ
Az eredmények megállapítása
1.

A 3. szakasz 1. pontjában előírt jellemzőkre vonatkozó eredményeket a következőkre kell összeállítani:

1.1. az alábbi tételek, a NACE Rev. 2. meghatározásaival:

Tételszám

Megnevezés

1

A. nemzetgazda
sági ág

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

2

B. nemzetgazda
sági ág

Bányászat, kőfejtés

3

10. ágazat

Élelmiszergyártás

11. ágazat

Italgyártás

12. ágazat

Dohánytermék gyártása

13. ágazat

Textilgyártás

14. ágazat

Ruházati termék gyártása

15. ágazat

Bőr és kapcsolódó termékek gyártása

5

16. ágazat

Fafeldolgozás, fa- és parafatermék gyártása (kivéve bútor); szalma- és fonottáru
gyártása

6

17. ágazat

Papír és papírtermék gyártása

18. ágazat

Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

7

19. ágazat

Kokszgyártás és finomított kőolajtermékek

8

20. ágazat

Vegyi anyagok és vegyipari termékek gyártása

21. ágazat

Gyógyszeralapanyag- és gyógyszerkészítmény-gyártás

22. ágazat

Gumi- és műanyag termék gyártása

9

23. ágazat

Egyéb nemfém ásványi termék gyártása

10

24. ágazat

Fémalapanyag gyártása

25. ágazat

Fémfeldolgozási termék gyártása, kivéve gépek és berendezések

4
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Megnevezés

26. ágazat

Számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása

27. ágazat

Villamos berendezés gyártása

28. ágazat

Máshova nem sorolt gép és berendezés gyártása

29. ágazat

Gépjármű, pótkocsi és félpótkocsi gyártása

30. ágazat

Egyéb jármű gyártása

31. ágazat

Bútorgyártás

32. ágazat

Egyéb feldolgozóipari tevékenység

33. ágazat

Gépek és berendezések javítása és telepítése

13

D. nemzetgazda
sági ág

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás

14

36. ágazat

Vízgyűjtés, -kezelés, -ellátás

37. ágazat

Szennyvíz gyűjtése és kezelése

39. ágazat

Remediáció és egyéb hulladékgazdálkodási szolgáltatások

15

38. ágazat

Hulladékgyűjtés, -kezelés, és -ártalmatlanítás; anyaghasznosítás

16

F. nemzetgazda
sági ág

Építőipar

12

17

18

Szolgáltatások:
G. nemzetgazda
sági ág, kivéve:
46.77 szakágazat

Nagy- és kiskereskedelem; gépjárművek és motorkerékpárok javítása

H. nemzetgazda
sági ág

Szállítás és raktározás

I. nemzetgazda
sági ág

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

J. nemzetgazda
sági ág

Tájékoztatás és kommunikáció

K. nemzetgazda
sági ág

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

L. nemzetgazda
sági ág

Ingatlanügyletek

M. nemzetgazda
sági ág

Szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek

N. nemzetgazda
sági ág

Adminisztratív tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások

O. nemzetgazda
sági ág

Közigazgatás és védelem; kötelező társadalombiztosítás

P. nemzetgazda
sági ág

Oktatás

Q. nemzetgazda
sági ág

Humán-egészségügyi és szociális ellátás

R. nemzetgazda
sági ág

Művészet, szórakoztatás, szabadidő

S. nemzetgazda
sági ág

Egyéb szolgáltatás

T. nemzetgazda
sági ág

Háztartások munkaadói tevékenysége; háztartások el nem különülő termék előállí
tására és szolgáltatás végzésére irányuló tevékenysége, saját felhasználásra

U. nemzetgazda
sági ág

Területen kívüli szervezetek és testületek tevékenysége

46.77 szakágazat

Hulladék-nagykereskedelem
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1.2. háztartások

Tételszám

19

2.

Megnevezés

Háztartásokban keletkező hulladékok

Gazdasági tevékenységek esetében a statisztikai egység alatt a 696/93/EGK tanácsi rendeletben (1) meghatározott
telepet vagy szakosodott egységet kell érteni, az egyes tagállamok statisztikai rendszerének megfelelően.
A 7. szakasz értelmében a statisztikák minőségéről készítendő jelentésnek ki kell térnie arra, hogy a választott
statisztikai egység hogyan befolyásolja a NACE Rev. 2- nek megfelelő szerinti csoportosítás szerinti adatmegoszlást.

___________
(1) HL L 76., 1993.3.30., 2. o.

II. MELLÉKLET
HULLADÉKHASZNOSÍTÁS ÉS -ÁRTALMATLANÍTÁS
1. SZAKASZ
Statisztikai lefedettség
1. A statisztikákat minden olyan hulladékhasznosító és -ártalmatlanító létesítményre vonatkozóan el kell készíteni,
amelyben a 8. szakasz 2. pontjában említett műveletek valamelyikét végzik, és amely az I. melléklet 8. szakaszának
1.1. pontjában felsorolt, a NACE Rev. 2. szerint csoportosított gazdasági tevékenységekhez tartozik, vagy azok részét
képezi.
2. Ez a melléklet nem vonatkozik azokra a létesítményekre, amelyekben a hulladékkezelési tevékenységek a hulladéknak a
keletkezés helyén történő újrafeldolgozására korlátozódnak.
2. SZAKASZ
Hulladékkategóriák
Azokat a hulladékkategóriákat, amelyekre a 8. szakasz 2. pontjában meghatározott hulladékhasznosítási vagy -ártalmat
lanítási műveletek szerint a statisztikákat el kell készíteni, az I. melléklet 2. szakaszának 1. pontja sorolja fel.
3. SZAKASZ
Jellemzők
A következő jellemzőkről kell statisztikákat készíteni az alábbi bontásban:
Regionális
szint

Tétel

Megnevezés

1

A 2. szakaszban felsorolt összes hulladékkategóriára és a 8. szakasz 2. pontjában felsorolt összes
hasznosítási és ártalmatlanítási műveletre a kezelt hulladék mennyisége, kivéve a keletkező
hulladék helyben történő újrafeldolgozását.

Nemzeti

2

A 8. szakasz 2. pontjának 4. tételében leírt tevékenységre használt létesítmények száma és
kapacitása, az alábbi bontásban:
a) veszélyes hulladék, b) nem veszélyes hulladék, c) inert hulladék.

Nemzeti

3

A 8. szakasz 2. pontjának 4. tételében leírt tevékenységre használt, a legutóbbi tárgyév óta
bezárt (ártalmatlanítás megszűnt) létesítmények száma, a következő bontásban:
a) veszélyes hulladék, b) nem veszélyes hulladék, c) inert hulladék.

Nemzeti

HU
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Regionális
szint

Tétel

Megnevezés

4

A 8. szakasz 2. pontjában felsorolt hasznosítási és ártalmatlanítási műveleteket ( az 5. tétel
kivételével) végző létesítmények száma.

NUTS 2

5

A 8. szakasz 2. pontjában felsorolt hasznosítási és ártalmatlanítási műveleteket (a 3. és 5. tétel
kivételével) végző létesítmények kapacitása.

NUTS 2

4. SZAKASZ
Adatszolgáltatási egység
Az adatszolgáltatási egység az összes hulladékkategóriánál 1 tonna (normál) nedves hulladék, kivéve a következő kate
góriákat: »ipari szennyvíziszapok«, »közönséges iszapok«, »hulladékkezelésből származó iszap és folyékony hulladék« és
»kotrási meddő«, amelyeknél az adatszolgáltatási egység 1 tonna szárazanyag.
5. SZAKASZ
Első tárgyév és gyakoriság
1. Az első tárgyév az e rendelet hatálybalépését követő második naptári év.
2. Az ezen a módosításon alapuló hulladékstatisztika első tárgyéve 2010.
3. A tagállamok a 8. szakasz 2. pontjában említett létesítményekről az első tárgyévet követően minden második évről
szolgáltatnak adatokat.
6. SZAKASZ
Az eredmények megküldése az Eurostathoz
Az eredményeket a tárgyév végétől számított 18 hónapon belül kell megküldeni.
7. SZAKASZ
A statisztikai lefedettségről és a statisztikák minőségéről szóló jelentés
1. A tagállamok a 3. szakaszban felsorolt jellemzőkre és a 8. szakasz 2. pontjában felsorolt művelettípusok tételeire
megadják, hogy az elkészített statisztikák az adott tételhez tartozó teljes hulladékmennyiség hány százalékát képviselik.
A lefedettségre vonatkozó minimumkövetelményeket a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontos
ságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ilyen intézkedéseket a 7. cikk (3) bekezdésében említett,
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.
2. A tagállamok minőségjelentést nyújtanak be a 3. szakaszban felsorolt jellemzőkről, megadva a gyűjtött adatok pontos
ságát.
3. A Bizottság a lefedettségre és a minőségre vonatkozó jelentéseket felveszi az e rendelet 8. cikkében meghatározott
jelentésbe.
8. SZAKASZ
Hulladékhasznosítási és -ártalmatlanítási műveletek
1. Az eredményeket a 8. szakasz 2. pontjában felsorolt művelettípusok minden egyes tételére össze kell állítani, a 3.
szakaszban meghatározott jellemzők szerint.
2. Hulladékhasznosítási és -ártalmatlanítási műveletek jegyzéke; a kódok a 2008/98/EK irányelv (1) I. és II. mellékletében
szereplő kódokat jelentik:

Tételszám

Hulladékhasznosítási és -ártalmatlanítási műveletek
Hulladékégetés

1

R1

Elsődlegesen tüzelőanyagként vagy más módon való felhasználás energianyerés céljából

2

D10

Hulladékégetés szárazföldön

(1) HL L 312., 2008.11.22., 3. o.
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Tételszám

Hulladékhasznosítási és -ártalmatlanítási műveletek
Hulladékhasznosítási műveletek (kivéve az energetikai hasznosítást)

3a

R2 +

Oldószerek visszanyerése/regenerálása

R3 +

Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése/regenerálása (beleértve a
komposztálást és más biológiai átalakítási műveleteket is)

R4 +

Fémek és fémvegyületek visszanyerése/újrafeldolgozása

R5 +

Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése/újrafeldolgozása

R6 +

Savak és lúgok regenerálása

R7 +

Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése

R8 +

Katalizátorok összetevőinek visszanyerése

R9 +

Olaj újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata

R10 +

Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös

R11

Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladékok hasznosítása

3b

Feltöltés
Hulladékártalmatlanítási műveletek

4

5

D1 +

Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba (például hulladéklerakó stb.)

D5 +

Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól
is elkülönített cellákban stb.)

D12

Tartós tárolás (például tartályokban történő elhelyezés bányákban stb.)

D2 +

Talajban történő kezelés (például folyadékok, iszapok talajban történő biológiai lebontása
stb.)

D3 +

Mély-injektálás (például szivattyúzható hulladékok injektálása kutakba, sódómokba vagy
természetes földalatti üregekbe stb.)

D4 +

Felszíni feltöltés (például folyékony vagy iszapos hulladékanyagok elhelyezése árkokban,
mélyedésekben, tavakban vagy lagúnákban stb.)

D6 +

Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket/óceánokat

D7

Bevezetés tengerbe vagy óceánba, beleértve a tengerfenéken történő elhelyezést is
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III. MELLÉKLET
ÁTVITELI TÁBLÁZAT
az EHK-Stat (anyagorientált hulladékstatisztikai nómenklatúra) 4. változata és a 2000/532/EK bizottsági határozattal (1) létrehozott
Európai hulladékjegyzék között, a 2150/2002/EK rendelet 1. cikke (5) bekezdésének megfelelően
01 Összetett vegyi hulladékok
01.1 Használt oldószerek
01.11 Halogéntartalmú használt oldószerek
1 Veszélyes
07 01 03*

halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 02 03*

halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 03 03*

halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 04 03*

halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 05 03*

halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 06 03*

halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 07 03*

halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

14 06 01*

fluorozott-klórozott szénhidrogének, HCFC, HFC

14 06 02*

egyéb halogénezett oldószerek és oldószerkeverékek

14 06 04*

halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok

01.12 Nem halogénezett használt oldószerek
1 Veszélyes
07 01 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 02 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 03 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 04 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 05 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 06 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 07 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

14 06 03*

egyéb oldószerek és oldószerkeverékek

14 06 05*

egyéb oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok

20 01 13*

oldószerek

01.2 Savas, lúgos vagy sós hulladékok
01.21 Savas hulladékok
1 Veszélyes
06 01 01*

kénsav és kénessav

06 01 02*

sósav

06 01 03*

folysav (hidrogén-fluorid)

06 01 04*

foszforsav és foszforossav

(1) HL L 226., 2000.9.6., 3. o.
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06 01 05*

salétromsav és salétromossav

06 01 06*

egyéb savak

06 07 04*

oldatok és savak, például kontaktkénsav

08 03 16*

hulladékká vált gravírozó oldatok

09 01 04*

rögzítő oldatok

09 01 05*

fehérítőoldatok és fehérítőt rögzítő oldatok

10 01 09*

kénsav

11 01 05*

savas pácoldatok

11 01 06*

közelebbről nem meghatározott savak

16 06 06*

szárazelemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit

20 01 14*

savak

01.22 Lúgos hulladékok
0 Nem veszélyes
03 03 09

hulladék-mésziszap

11 01 14

zsírtalanítási hulladékok, amelyek különböznek a 11 01 13-tól

1 Veszélyes
05 01 11*

tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladékok

06 02 01*

kalcium-hidroxid

06 02 03*

ammónium-hidroxid

06 02 04*

nátrium- és kálium-hidroxid

06 02 05*

egyéb lúgok

09 01 01*

vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok

09 01 02*

vizes alapú ofszetlemez-előhívó oldatok

09 01 03*

oldószeralapú előhívóoldatok

11 01 07*

lúgos pácoldatok

11 01 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok

11 03 01*

cianidtartalmú hulladékok

19 11 04*

tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladékok

20 01 15*

lúgok

01.24 Egyéb sós hulladékok
0 Nem veszélyes
05 01 16

kőolaj kéntelenítéséből származó kéntartalmú hulladékok

05 07 02

kéntartalmú hulladékok

06 03 14

szilárd sók és azok oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól

06 03 16

fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től

06 06 03

szulfidvegyületeket tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 06 06 02-től

11 02 06

réz-hidrometallurgiai hulladékok, amelyek különböznek a 11 02 05-től

2010.9.28.

2010.9.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1 Veszélyes
06 03 11*

cianidtartalmú szilárd sók és oldatok

06 03 13*

nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldatok

06 03 15*

nehézfémeket tartalmazó fémoxidok

06 04 03*

arzéntartalmú hulladékok

06 04 04*

higanytartalmú hulladékok

06 04 05*

más nehézfémeket tartalmazó hulladékok

06 06 02*

veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladékok

10 03 08*

másodlagos termelésből származó sósalak

10 04 03*

kalcium-arzenát

11 01 08*

foszfátozásból származó iszapok

11 02 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladékok

11 03 02*

egyéb hulladékok

11 05 04*

elhasznált folyósítószer

16 09 01*

permanganátok, például kálium-permanganát

16 09 02*

kromátok, például kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát

01.3 Használt olajok
01.31 Használt motorolajok
1 Veszélyes
13 02 04*

ásványolaj-alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 05*

ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 06*

szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 07*

biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 08*

egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok

01.32 Egyéb használt olajok
1 Veszélyes
05 01 02*

sótalanító berendezésből származó iszapok

05 01 03*

tartályfenék-iszapok

05 01 04*

alkilsavas iszapok

05 01 12*

savas olajok

08 03 19*

diszpergált olaj

08 04 17*

fenyőgyanta-olaj

12 01 06*

ásványolaj-alapú, halogéntartalmú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az
oldatokat)

12 01 07*

ásványolaj-alapú, halogénmentes hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az
oldatokat)

12 01 08*

halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok

12 01 09*

halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok

12 01 10*

szintetikus hűtő-kenő folyadékok

12 01 12*

elhasznált viaszok és zsírok

L 253/13
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12 01 18*

olajtartalmú fémiszap (csiszolásból, hónolásból, lappolásból származó iszap)

12 01 19*

biológiailag könnyen lebomló hűtő-kenő folyadékok

13 01 04*

klórozott emulziók

13 01 05*

nem klórozott emulziók

13 01 09*

ásványolaj-alapú, klórozott vegyületeket tartalmazó hidraulikaolajok

13 01 10*

ásványolaj-alapú, klórozott vegyületeket nem tartalmazó hidraulikaolajok

13 01 11*

szintetikus hidraulikaolajok

13 01 12*

biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolajok

13 01 13*

egyéb hidraulikaolajok

13 03 06*

ásványolaj-alapú, klórozott vegyületeket tartalmazó szigetelő- és hőtranszmissziós
olajok, amelyek különböznek a 13 03 01-től

13 03 07*

ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok

13 03 08*

szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olajok

13 03 09*

biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olajok

13 03 10*

egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olajok

13 05 06*

olaj-víz szeparátorokból származó olaj

20 01 26*

olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től

01.4 Használt vegyi katalizátorok
01.41 Használt vegyi katalizátorok
0 Nem veszélyes
16 08 01

arany-, ezüst-, rénium-, ródium-, palládium-, irídium- vagy platinatartalmú elhasznált
katalizátorok (kivéve 16 08 07)

16 08 03

egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált, köze
lebbről meg nem határozott katalizátorok

16 08 04

fluidizációs katalitikus krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve 16 08 07)

1 Veszélyes
16 08 02*

veszélyes átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek veszélyes vegyületeit tartalmazó
elhasznált katalizátorok

16 08 05*

foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátorok

16 08 06*

elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak

16 08 07*

veszélyes anyagokkal szennyezett elhasznált katalizátorok

02 Vegyi feldolgozási hulladékok
02.1 Előírástól eltérő vegyi hulladékok
02.11 Mezőgazdasági vegyszerhulladékok
0 Nem veszélyes
02 01 09

mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a 02 01 08-tól

1 Veszélyes
02 01 08*

veszélyes anyagokat tartalmazó mezőgazdasági vegyi hulladékok

06 13 01*

szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok

20 01 19*

peszticidek
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02.12 Fel nem használt gyógyszerek
0 Nem veszélyes
07 05 14

szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 07 05 13-tól

18 01 09

gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 01 08-tól

18 02 08

gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 02 07-től

20 01 32

gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től

1 Veszélyes
07 05 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

18 01 08*

citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

18 02 07*

citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

20 01 31*

citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

02.13 Festékek, lakkok, nyomdafestékek és ragasztóanyagok hulladékai
0 Nem veszélyes
04 02 17

színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a 04 02 16-tól

08 01 12

festék- vagy lakkhulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től

08 01 14

festék- vagy lakkiszapok, amelyek különböznek a 08 01 13-tól

08 01 16

festék- vagy lakktartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 01 15-től

08 01 18

festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a
08 01 17-től

08 01 20

festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től

08 02 01

poralapú bevonatok hulladékai

08 03 07

nyomdafestéket tartalmazó vizes iszapok

08 03 08

nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladékok

08 03 13

nyomdafesték-hulladékok, amelyek különböznek a 08 03 12-től

08 03 15

nyomdafestékiszapok, amelyek különböznek a 08 03 14-től

08 03 18

hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től

08 04 10

ragasztó- és tömítőanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 08 04 09-től

08 04 12

ragasztó- és tömítőanyag-iszapok, amelyek különböznek a 08 04 11-től

08 04 14

ragasztó- vagy tömítőanyag-tartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a
08 04 13-tól

08 04 16

ragasztó- vagy tömítőanyag-tartalmú vizes folyékony hulladékok, amelyek külön
böznek a 08 04 15-től

20 01 28

festékek, nyomdafestékek, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től

1 Veszélyes
04 02 16*

veszélyes anyagokat tartalmazó színezékek és pigmentek

08 01 11*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhul
ladékok

08 01 13*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakki
szapok

08 01 15*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó, festék- vagy lakktar
talmú vizes iszapok
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08 01 17*

festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy más veszélyes
anyagokat tartalmazó hulladékok

08 01 19*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó, festék- vagy lakktar
talmú vizes szuszpenziók

08 03 12*

veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték-hulladékok

08 03 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték-iszapok

08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

08 04 09*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó- és tömítő
anyag-hulladékok

08 04 11*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó- és tömítő
anyag-iszapok

08 04 13*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó, ragasztó- vagy tömítő
anyag-tartalmú vizes iszapok

08 04 15*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó, ragasztó- vagy tömítő
anyag-tartalmú vizes folyékony hulladékok

20 01 27*

veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, nyomdafestékek, ragasztók és gyanták

02.14 Egyéb vegyi feldolgozási hulladékok
0 Nem veszélyes
02 07 03

vegyi kezelésből származó hulladékok

03 02 99

közelebbről nem meghatározott faanyagvédő szerek

04 01 09

kötözési és kikészítési hulladékok

04 02 15

kikészítésből származó hulladékok, amelyek különböznek a 04 02 14-től

07 02 15

adalékanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 14-től

07 02 17

szilikonokat tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 16-tól

10 09 16

hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 09 15-től

10 10 14

kötőanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 10 10 13-tól

10 10 16

hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 10 15-től

16 01 15

fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-től

16 05 05

nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től

18 01 07

vegyszerek, amelyek különböznek a 18 01 06-tól

18 02 06

vegyszerek, amelyek különböznek a 18 02 05-től

20 01 30

mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

1 Veszélyes
03 02 01*

halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédő szerek

03 02 02*

szerves klórvegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

03 02 03*

fémorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

03 02 04*

szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

03 02 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb faanyagvédő szerek

04 02 14*

kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladékok

05 07 01*

higanytartalmú hulladékok

06 08 02*

veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladékok

06 10 02*

veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
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07 02 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag-hulladékok

07 02 16*

veszélyes szilícium-vegyületeket tartalmazó hulladékok

07 04 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

08 01 21*

festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok

08 05 01*

hulladék izocianátok

10 09 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladékok

10 09 15*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok

10 10 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladékok

10 10 15*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok

11 01 16*

telítődött vagy elhasznált ioncserélő gyanták

11 01 98*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

16 01 13*

fékfolyadékok

16 01 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok

16 05 04*

nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a
halonokat is)

16 09 03*

peroxidok, például hidrogén-peroxid

16 09 04*

közelebbről nem meghatározott oxidáló anyagok

18 01 06*

veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó vegyszerek

18 02 05*

veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó vegyszerek

20 01 17*

fényképészeti vegyszerek

20 01 29*

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

02.2 Fel nem használt robbanószerek
02.21 Robbanószerek és pirotechnikai termékek hulladékai
1 Veszélyes
16 04 02*

tűzijáték-hulladékok

16 04 03*

egyéb robbanóanyag-hulladékok

02.22 Lőszerhulladékok
1 Veszélyes
16 04 01*

lőszerhulladékok

02.3 Vegyes vegyi hulladékok
02.31 Ritkán előforduló vegyi hulladékok
0 Nem veszélyes
16 05 09

kiselejtezett vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-től és a
16 05 08-tól

1 Veszélyes
16 05 06*

veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó laboratóriumi vegyszerek, bele
értve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is

16 05 07*

kiselejtezett, veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó szervetlen vegy
szerek

16 05 08*

kiselejtezett, veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó szerves vegyszerek

02.33 Veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolóanyagok
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1 Veszélyes
15 01 10*

veszélyes anyagok maradékait tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagoló
anyagok

03 Egyéb vegyi hulladékok
03.1 Vegyi üledékek és maradékok
03.11 Kátrányok és széntartalmú hulladékok
0 Nem veszélyes
05 01 17

bitumen

06 13 03

műkorom

10 01 25

széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából és előkészítéséből származó
hulladékok

10 03 02

anódhulladék

10 03 18

anódgyártásból
10 03 17-től

származó

széntartalmú

hulladékok, amelyek

különböznek

a

10 08 13

anódgyártásból
10 08 12-től

származó

széntartalmú

hulladékok, amelyek

különböznek

a

10 08 14

anódhulladék

11 02 03

vizes elektrolitikus eljárásokban használt anódok gyártásából származó hulladékok

20 01 41

kéménysöprésből származó hulladékok

1 Veszélyes
05 01 07*

savas kátrányok

05 01 08*

egyéb kátrányok

05 06 01*

savas kátrányok

05 06 03*

egyéb kátrányok

06 13 05*

korom

10 03 17*

anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladékok

10 08 12*

anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladékok

19 11 02*

savas kátrányok

03.12 Olaj-víz emulziók iszapjai
1 Veszélyes
05 01 06*

üzem vagy berendezések karbantartásából származó olajos iszapok

13 04 01*

belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz

13 04 02*

kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladékok

13 04 03*

egyéb hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz

13 05 01*

homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok

13 05 02*

olaj-víz szeparátorokból származó iszapok

13 05 03*

bűzelzáróból származó iszapok

13 05 07*

olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz

13 05 08*

homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékkeverékek

13 07 01*

fűtőolaj és dízelolaj

13 07 02*

benzin

13 07 03*

egyéb üzemanyagok (beleértve a keverékeket is)
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13 08 01*

sótalanítási iszapok vagy emulziók

13 08 02*

egyéb emulziók

13 08 99*

közelebbről nem meghatározott hulladékok

16 07 09*

egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

19 02 07*

elválasztásból származó olaj és koncentrátumok

03.13 Kémiai reakciók maradékanyagai
0 Nem veszélyes
03 03 02

zöldlúg-iszap (főzőlúg regenerálásából)

04 01 04

krómtartalmú cserzőlé

04 01 05

krómot nem tartalmazó cserzőlé

11 01 12

öblítővizek, amelyek különböznek a 11 01 11-től

1 Veszélyes
04 01 03*

oldószertartalmú, folyékony fázis nélküli zsírtalanítási hulladékok

06 07 03*

higanyt tartalmazó báriumszulfát-iszap

07 01 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 01 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 01 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 02 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 02 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 02 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 03 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 03 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 03 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 04 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 04 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 04 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 05 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 05 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 05 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 06 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 06 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 06 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 07 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 07 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 07 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

09 01 13*

a keletkezés helyén történő ezüstvisszanyerés vizes folyékony hulladékai, amelyek
különböznek a 09 01 06-tól

11 01 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó öblítővizek
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03.14 Használt szűrő és abszorbens anyagok
0 Nem veszélyes
15 02 03

abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a
15 02 02-től

19 09 03

karbonáteltávolításból származó iszapok

19 09 04

elhasznált aktív szén

19 09 05

telítődött vagy elhasznált ioncserélő gyanták

19 09 06

ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok

1 Veszélyes
05 01 15*

elhasznált derítőföld

06 07 02*

klórgyártásból származó aktív szén

06 13 02*

elhasznált aktív szén (kivéve 06 07 02)

07 01 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

07 01 10*

egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

07 02 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

07 02 10*

egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

07 03 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

07 03 10*

egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

07 04 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

07 04 10*

egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

07 05 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

07 05 10*

egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

07 06 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

07 06 10*

egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

07 07 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

07 07 10*

egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

11 01 15*

membránszűrős és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátumai és
iszapjai

15 02 02*

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről
nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat

19 01 10*

füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén

19 08 06*

telítődött vagy elhasznált ioncserélő gyanták

19 08 07*

ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok

19 08 08*

membránszűrős rendszerek nehézfémeket tartalmazó hulladékai

19 11 01*

elhasznált derítőföld

03.2 Ipari szennyvíziszapok
03.21 Ipari folyamatokból és folyékony hulladékok kezeléséből származó iszapok
0 Nem veszélyes
03 03 05

papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási iszap

03 03 10

mechanikai szétválasztásból származó szálmaradékok, szál-, töltőanyag- és fedőanyagiszapok
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04 01 06

főleg folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó,
krómot tartalmazó iszapok

04 01 07

főleg folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó,
krómot nem tartalmazó iszapok

04 02 20

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok,
amelyek különböznek a 04 02 19-től

05 01 10

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok,
amelyek különböznek a 05 01 09-től

05 01 14

hűtőtornyokból származó hulladékok

05 06 04

hűtőtornyokból származó hulladékok

06 05 03

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok,
amelyek különböznek a 06 05 02-től

07 01 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok,
amelyek különböznek a 07 01 11-től

07 02 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok,
amelyek különböznek a 07 02 11-től

07 03 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok,
amelyek különböznek a 07 03 11-től

07 04 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok,
amelyek különböznek a 07 04 11-től

07 05 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok,
amelyek különböznek a 07 05 11-től

07 06 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok,
amelyek különböznek a 07 06 11-től

07 07 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok,
amelyek különböznek a 07 07 11-től

10 01 21

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok,
amelyek különböznek a 10 01 20-tól

10 01 23

kazán tisztításából származó vizes iszapok, amelyek különböznek a 10 01 22-től

10 01 26

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok

10 02 12

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 11-től

10 02 15

egyéb iszapok és szűrőpogácsák

10 03 28

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 27-től

10 04 10

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 04 09-től

10 05 09

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 05 08-tól

10 06 10

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 06 09-től

10 07 08

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 07 07-től

10 08 20

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 19-től

10 11 20

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó szilárd hulla
dékok, amelyek különböznek a 10 11 19-től

10 12 13

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszap

11 01 10

iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 11 01 09-től

12 01 15

gépi megmunkálás során keletkező iszapok, amelyek különböznek a 12 01 14-től

16 10 02

vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a 16 10 01-től

16 10 04

tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól

19 08 12

ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a
19 08 11-től

19 08 14

ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a
19 08 13-tól

19 13 04

talajremediációból származó iszapok, amelyek különböznek a 19 13 03-tól

19 13 06

talajvíz-remediációból származó iszapok, amelyek különböznek a 19 13 05-től

19 13 08

talajvíz-remediációból származó vizes folyékony hulladékok és tömény vizes oldatok,
amelyek különböznek a 19 13 07-től
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1 Veszélyes
04 02 19*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszapok

05 01 09*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszapok

06 05 02*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszapok

07 01 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszapok

07 02 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszapok

07 03 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszapok

07 04 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszapok

07 05 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszapok

07 06 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszapok

07 07 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszapok

10 01 20*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszapok

10 01 22*

kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszapok

10 11 19*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

11 01 09*

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

11 02 07*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

12 01 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok

16 10 01*

veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok

16 10 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó tömény vizes oldatok

19 08 11*

ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó
iszapok

19 08 13*

ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 13 03*

talajremediációból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 13 05*

talajvíz-remediációból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 13 07*

talajvíz-remediációból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony
hulladékok és tömény vizes oldatok

03.22 Szénhidrogént tartalmazó iszapok
1 Veszélyes
01 05 05*

olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok

10 02 11*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 03 27*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 04 09*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 05 08*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 06 09*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 07 07*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 08 19*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

12 03 01*

vizes mosófolyadékok

2010.9.28.

2010.9.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

12 03 02*

gőzzel végzett zsírtalanításból származó hulladékok

16 07 08*

olajat tartalmazó hulladékok

19 08 10*

olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től

19 11 03*

vizes folyékony hulladékok

03.3 Hulladékkezelésből származó iszap és folyékony hulladék
03.31 Hulladékkezelésből származó iszap és folyékony hulladék
0 Nem veszélyes
19 02 06

fizikai-kémiai kezelésből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 02 05-től

19 04 04

üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladékok

19 06 03

települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék

19 06 04

települési hulladék anaerob kezeléséből származó bomlási maradék

19 06 05

állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék

19 06 06

állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó bomlási maradék

19 07 03

hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től

19 11 06

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok,
amelyek különböznek a 19 11 05-től

1 Veszélyes
19 02 05*

fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 02 08*

veszélyes anyagokat tartalmazó, folyékony éghető hulladékok

19 02 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

19 07 02*

hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz

19 11 05*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszapok

05 Egészségügyi és biológiai hulladékok
05.1 Fertőző egészségügyi hulladékok
05.11 Fertőző humán-egészségügyi hulladékok
1 Veszélyes
18 01 03*

hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a
fertőzések elkerülése érdekében

05.12 Fertőző állat-egészségügyi hulladékok
1 Veszélyes
18 02 02*

hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a
fertőzések elkerülése érdekében

05.2 Nem fertőző egészségügyi hulladékok
05.21 Nem fertőző humán-egészségügyi hulladékok
0 Nem veszélyes
18 01 01

éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03)

18 01 02

testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és a konzervált vért is beleértve (kivéve
18 01 03)

18 01 04

hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nincs a fertőzések elkerülését célzó
speciális követelményekhez kötve (például kötszerek, gipszkötések, vásznak, eldobható
ruházat, pelenkák)
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05.22 Nem fertőző állat-egészségügyi hulladékok
0 Nem veszélyes
18 02 01

éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02)

18 02 03

hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nincs a fertőzések elkerülését célzó
speciális követelményekhez kötve

06 Fémhulladékok
06.1 Fémhulladékok, vasfémek
06.11 Vasfémhulladék és maradékanyag
0 Nem veszélyes
10 02 10

hengerlési reve

10 12 06

kiselejtezett öntőformák

12 01 01

vasfémreszelék és esztergaforgács

12 01 02

vasfémpor és -részecskék

16 01 17

vasfémek

17 04 05

vas és acél

19 01 02

kazánhamuból eltávolított vasfémek

19 10 01

vas- és acélhulladék

19 12 02

vasfémek

06.2 Fémhulladékok, nemvasfém
06.23 Egyéb alumíniumhulladék
0 Nem veszélyes
17 04 02

alumínium

06.24 Rézhulladék
0 Nem veszélyes
17 04 01

vörösréz, bronz, sárgaréz

06.25 Ólomhulladék
0 Nem veszélyes
17 04 03

ólom

06.26 Egyéb fémhulladékok
0 Nem veszélyes
11 05 01

kemény cink

12 01 03

nemvasfém reszelék és esztergaforgács

12 01 04

nemvasfém por és részecskék

16 01 18

nemvasfémek

17 04 04

cink

17 04 06

ón

17 04 11

kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től

19 10 02

nemvasfém hulladék

19 12 03

nemvasfémek
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06.3 Fémhulladékok, vegyesen vasfém és nemvasfém
06.31 Vegyes fém csomagolóanyagok
0 Nem veszélyes
15 01 04

fém csomagolóanyagok

06.32 Egyéb vegyes fémhulladékok
0 Nem veszélyes
02 01 10

fémhulladék

17 04 07

fémkeverékek

20 01 40

fémek

07 Nemfémes hulladékok
07.1 Üveghulladékok
07.11 Üveg csomagolóanyagok
0 Nem veszélyes
15 01 07

üveg csomagolóanyagok

07.12 Egyéb üveghulladékok
0 Nem veszélyes
10 11 12

üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től

16 01 20

üveg

17 02 02

üveg

19 12 05

üveg

20 01 02

üveg

1 Veszélyes
10 11 11*

nehézfémeket tartalmazó, hulladékká vált üvegszilánkok és üvegpor (például katód
sugárcsövekből)

07.2 Papír- és kartonhulladékok
07.21 Papír és karton csomagolóanyag-hulladékok
0 Nem veszélyes
15 01 01

papír és karton csomagolóanyagok

07.23 Egyéb papír- és kartonhulladékok
0 Nem veszélyes
19 12 01

papír és karton

20 01 01

papír és karton

07.3 Gumihulladékok
07.31 Használt gumiabroncsok
0 Nem veszélyes
16 01 03

termékként tovább nem használható gumiabroncsok

07.4 Műanyaghulladékok
07.41 Műanyag csomagolási hulladékok
0 Nem veszélyes
15 01 02

műanyag csomagolóanyagok
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07.42 Egyéb műanyaghulladékok
0 Nem veszélyes
02 01 04

műanyaghulladék (kivéve a csomagolóanyagokat)

07 02 13

hulladékműanyagok

12 01 05

gyalulásból és esztergálásból származó műanyagforgács

16 01 19

műanyag

17 02 03

műanyag

19 12 04

műanyag és gumi

20 01 39

műanyagok

07.5 Fahulladékok
07.51 Facsomagolás
0 Nem veszélyes
15 01 03

fa csomagolóanyagok

07.52 Fűrészpor és forgács
0 Nem veszélyes
03 01 05

fűrészpor, faforgács, darabolási hulladék, fa-, forgácslap- és furnérhulladékok, amelyek
különböznek a 03 01 04-től

1 Veszélyes
03 01 04*

veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabolási hulladék, fa-,
forgácslap- és furnérhulladékok

07.53 Egyéb fahulladékok
0 Nem veszélyes
03 01 01

fakéreg és parafahulladék

03 03 01

fakéreg és fahulladék

17 02 01

fa

19 12 07

fa, amely különbözik a 19 12 06-tól

20 01 38

fa, amely különbözik a 20 01 37-től

1 Veszélyes
19 12 06*

veszélyes anyagokat tartalmazó fa

20 01 37*

veszélyes anyagokat tartalmazó fa

07.6 Textilhulladékok
07.61 Használt ruha
0 Nem veszélyes
20 01 10

ruhanemű

07.62 Vegyes textilhulladékok
0 Nem veszélyes
04 02 09

társított (kompozit) anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elaszto
merek, plasztomerek)

04 02 10

természetes anyagokból származó szerves anyagok (például zsír, viasz)

04 02 21

hulladékokká vált feldolgozatlan textilszál
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04 02 22

hulladékokká vált feldolgozott textilszál

15 01 09

textil csomagolóanyagok

19 12 08

textíliák

20 01 11

textíliák

07.63 Bőrhulladékok
0 Nem veszélyes
04 01 01

húsolás és meszezési bőrhasíték hulladéka

04 01 02

meszezési hulladék

04 01 08

krómtartalmú cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)

07.7 PCB-t tartalmazó hulladék
07.71 PCB-ket tartalmazó olajok
1 Veszélyes
13 01 01*

PCB-ket tartalmazó hidraulikaolajok

13 03 01*

PCB-ket tartalmazó szigetelő- és hőtranszmissziós olajok

07.72 PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett berendezések
1 Veszélyes
16 01 09*

PCB-ket tartalmazó alkatrészek

16 02 09*

PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok

16 02 10*

PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett, kiselejtezett berendezések, amelyek külön
böznek a 16 02 09-től

07.73 PCB-ket tartalmazó építési és bontási hulladék
1 Veszélyes
17 09 02*

PCB-ket tartalmazó építési és bontási hulladékok (például PCB-ket tartalmazó szige
telőanyag, PCB-ket tartalmazó gyantaalapú padlózat, PCB-ket tartalmazó hőszigetelő
üvegezések, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok)

08 Kiselejtezett berendezések
08.1 Kiselejtezett járművek
08.12 Egyéb kiselejtezett járművek
0 Nem veszélyes
16 01 06

termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem tartalmaznak sem folya
dékokat, sem más veszélyes alkatrészeket

1 Veszélyes
16 01 04*

termékként tovább nem használható járművek

08.2 Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések
08.21 Kiselejtezett nagy háztartási berendezések
1 Veszélyes
16 02 11*

fluorozott-klórozott szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó kiselejtezett berende
zések

20 01 23*

fluorozott-klórozott szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések

08.23 Egyéb kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések
0 Nem veszélyes
09 01 10

egyszer használatos fényképezőgépek, áramforrás nélkül
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09 01 12

áramforrást tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek különböznek a
09 01 11-től

16 02 14

kiselejtezett berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től a 16 02 13-ig
felsorolt tételektől

20 01 36

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a
20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól

1 Veszélyes
09 01 11*

egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a
16 06 03 kódszámú tételekhez tartozó áramforrást tartalmaznak

16 02 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezések, amelyek különböznek a
16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől

20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
amelyek különböznek a 20 01 21 és a 20 01 23 kódszámú hulladékoktól

08.4 Gépek és berendezések kiselejtezett alkatrészei
08.41 Szárazelem- és akkumulátorhulladékok
0 Nem veszélyes
16 06 04

lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03)

16 06 05

egyéb elemek és akkumulátorok

20 01 34

elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól

1 Veszélyes
16 06 01*

ólomakkumulátorok

16 06 02*

nikkel-kadmium elemek

16 06 03*

higanyt tartalmazó elemek

20 01 33*

a 16 06 01-hez, a 16 06 02-höz vagy a 16 06 03-hoz tartozó elemek és akkumu
látorok, és az ezeket tartalmazó szét nem válogatott elemek és akkumulátorok

08.43 Gépek és berendezések egyéb kiselejtezett alkatrészei
0 Nem veszélyes
16 01 12

fékbetétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től

16 01 16

cseppfolyósított gázok tartályai

16 01 22

közelebbről nem meghatározott alkatrészek

16 02 16

kiselejtezett berendezésekből eltávolított alkatrészek, amelyek különböznek a
16 02 15-től

1 Veszélyes
16 01 07*

olajszűrők

16 01 08*

higanytartalmú alkatrészek

16 01 10*

robbanó tulajdonságú alkatrészek (például légzsákok)

16 01 21*

veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07 és a 16 01 11 között,
valamint a 16 01 13 és a 16 01 14 alatt felsoroltaktól

16 02 15*

kiselejtezett berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok

20 01 21*

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

09 Állati és növényi hulladékok
09.1 Állati hulladékok és vegyes ételhulladékok
09.11 Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszeripari termékek állati hulladékai
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0 Nem veszélyes
02 01 02

hulladékká vált állati szövetek

02 02 01

mosásból és tisztításból származó iszapok

02 02 02

hulladékká vált állati szövetek

02 02 03

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 05 01

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

09.12 Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek vegyes hulladékai
0 Nem veszélyes
02 03 02

tartósítószerek hulladékai

02 06 02

tartósítószerek hulladékai

19 08 09

olaj-víz elválasztásból származó, csak étolajat és zsírt tartalmazó zsír-olaj keverék

20 01 08

biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék

20 01 25

étolaj és zsír

09.2 Növényi hulladékok
09.21 Zöldhulladékok
0 Nem veszélyes
02 01 07

erdőgazdálkodási hulladékok

20 02 01

biológiailag lebomló hulladékok

09.22 Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek növényi hulladékai
0 Nem veszélyes
02 01 01

mosásból és tisztításból származó iszapok

02 01 03

hulladékká vált növényi szövetek

02 03 01

mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból szár
mazó iszapok

02 03 03

oldószeres extrakcióból származó hulladékok

02 03 04

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 06 01

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 07 01

nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulla
dékok

02 07 02

szeszfőzési hulladék

02 07 04

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

09.3 Hígtrágya és almos trágya
09.31 Hígtrágya és almos trágya
0 Nem veszélyes
02 01 06

állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát is), elkülönítve gyűjtött
és nem a keletkezés helyén kezelt folyékony hulladék

10 Vegyes hulladékok
10.1 Háztartási és hasonló jellegű hulladékok
10.11 Háztartási hulladékok
0 Nem veszélyes
20 03 01

vegyes települési hulladék
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20 03 02

piacokon keletkező hulladék

20 03 07

lom (terjedelmes) hulladék

20 03 99

közelebbről nem meghatározott települési hulladékok

10.12 Úttisztítás során keletkező hulladékok
0 Nem veszélyes
20 03 03

úttisztításból származó maradékok

10.2 Vegyes és el nem különülő anyagok
10.21 Vegyes csomagolóanyagok
0 Nem veszélyes
15 01 05

kompozit csomagolóanyagok

15 01 06

vegyes csomagolóanyagok

10.22 Egyéb vegyes és el nem különülő anyagok
0 Nem veszélyes
01 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

01 04 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

01 05 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 04 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 05 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 06 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 07 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

03 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

03 03 07

hulladékpapír- és kartonrost-szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott
maradékok

03 03 08

újrafeldolgozásra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok

03 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

04 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

04 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

05 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

05 06 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

05 07 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 04 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 06 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 07 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 08 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok
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06 09 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 10 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 11 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 13 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 04 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 05 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 06 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 07 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 04 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

09 01 07

ezüstöt vagy ezüstvegyületet tartalmazó fényképészeti film és papír

09 01 08

ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fényképészeti film és papír

09 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 04 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 05 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 06 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 07 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 08 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 09 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 10 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 11 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 12 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 13 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

11 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

11 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

11 05 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

12 01 13

hegesztési hulladékok

12 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

16 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

16 03 04

szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól
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16 03 06

szerves hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 05-től

16 07 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 05 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 06 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 08 01

rácsszemét

19 08 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 09 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 11 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

20 01 99

közelebbről nem meghatározott egyéb frakciók

1 Veszélyes
09 01 06*

fényképészeti hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó ezüsttar
talmú hulladék

16 03 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok

16 03 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok

17 04 09*

veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok

17 04 10*

olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek

18 01 10*

fogászati célokra használt, hulladékká vált amalgám

10.3 Válogatási maradékok
10.32 Egyéb válogatási maradékok
0 Nem veszélyes
19 02 03

kevert hulladék, amely kizárólag nem veszélyes hulladékokat tartalmaz

19 02 10

éghető hulladékok, amelyek különböznek a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től

19 05 01

települési és hasonló hulladékok nem komposztált frakciója

19 05 02

állati és növényi hulladékok nem komposztált frakciója

19 05 03

előírástól eltérő minőségű komposzt

19 10 04

könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól

19 10 06

más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től

19 12 10

éghető hulladék (például hulladékból készített tüzelőanyag)

19 12 12

egyéb, a 19 12 11-től eltérő hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok
(ideértve a kevert anyagokat is)

1 Veszélyes
19 02 04*

kevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz

19 02 09*

veszélyes anyagokat tartalmazó, szilárd, éghető hulladékok

19 04 03*

nem üvegesített szilárd fázis

19 10 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por

19 10 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók

19 12 11*

egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulla
dékok (ideértve a kevert anyagokat is)
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11 Közönséges iszapok
11.1 Szennyvízkezelésből származó iszapok
11.11 Kommunális szennyvíz kezeléséből származó iszapok
0 Nem veszélyes
19 08 05

települési szennyvíz kezeléséből származó iszapok

11.12 Egyéb folyékony hulladékok kezeléséből származó, biológiailag lebomló iszapok
0 Nem veszélyes
02 02 04

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 03 05

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 04 03

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 05 02

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 06 03

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 07 05

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

03 03 11

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok,
amelyek különböznek a 03 03 10-től

11.2 Ivó- és ipari víz tisztításából származó iszapok
11.21 Ivó- és ipari víz tisztításából származó iszapok
0 Nem veszélyes
05 01 13

kazántápvíz iszapja

19 09 02

víz derítéséből származó iszapok

11.4 Emésztőgödrök tartalma
11.41 Emésztőgödrök tartalma
0 Nem veszélyes
20 03 04

emésztőgödrökből származó iszap

20 03 06

szennyvíz tisztításából származó hulladék

12 Ásványi hulladékok
12.1 Építési és bontási hulladékok
12.11 Beton-, tégla- és gipszhulladékok
0 Nem veszélyes
17 01 01

beton

17 01 02

tégla

17 01 03

cserép és kerámia

17 01 07

beton, tégla, cserép és kerámia keveréke, amelyek különböznek a 17 01 06-tól

17 05 08

vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től

17 08 02

gipszalapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től

1 Veszélyes
17 01 06*

veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok
keveréke

17 05 07*

vasúti pálya veszélyes anyagokat tartalmazó kavicságya

17 08 01*

veszélyes anyagokkal szennyezett, gipszalapú építőanyagok
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12.12 Szénhidrogénezett útburkoló anyagok hulladéka
0 Nem veszélyes
17 03 02

bitumenkeverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től

1 Veszélyes
17 03 01*

szénkátrányt tartalmazó bitumenkeverékek

17 03 03*

szénkátrány és kátránytermékek

12.13 Vegyes építési hulladékok
0 Nem veszélyes
17 06 04

szigetelőanyagok, amelyek különböznek a 17 06 01-től és a 17 06 03-tól

17 09 04

vegyes építési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01-től, a
17 09 02-től és a 17 09 03-tól

1 Veszélyes
17 02 04*

veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag és fa

17 06 03*

veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó egyéb szigetelőanyagok

17 09 01*

higanyt tartalmazó építési és bontási hulladékok

17 09 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési és bontási hulladékok (ideértve a kevert
hulladékokat is)

12.2 Azbeszthulladékok
12.21 Azbeszthulladékok
1 Veszélyes
06 07 01*

elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladékok

06 13 04*

azbesztfeldolgozás hulladéka

10 13 09*

azbesztcement gyártásakor keletkező, azbesztet tartalmazó hulladékok

15 01 11*

veszélyes szilárd porózus mátrixot (például azbesztet) tartalmazó, fémből készült
csomagolóanyagok, ideértve a kiürült nyomástartó palackokat

16 01 11*

azbesztet tartalmazó fékbetétek

16 02 12*

szabad azbesztet tartalmazó kiselejtezett berendezések

17 06 01*

azbesztet tartalmazó szigetelőanyagok

17 06 05*

azbesztet tartalmazó építőanyagok

12.3 Természetes ásványokból származó hulladékok
12.31 Természetes ásványokból származó hulladékok
0 Nem veszélyes
01 01 01

fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladékok

01 01 02

nemfémes ásványok bányászatából származó hulladékok

01 03 06

meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től

01 03 08

hulladékporok, amelyek különböznek a 01 03 07-től

01 03 09

timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 07-től

01 04 08

kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től

01 04 09

hulladékhomok és hulladékagyag
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01 04 10

hulladékporok, amelyek különböznek a 01 04 07-től

01 04 11

kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladékok, amelyek különböznek a
01 04 07-től

01 04 12

ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladékok, amelyek
különböznek a 01 04 07-től és a 01 04 11-től

01 04 13

kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a
01 04 07-től

01 05 04

édesvízfúrásból származó fúrási iszapok és hulladékok

01 05 07

baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszapok és hulladékok, amelyek külön
böznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól

01 05 08

kloridtartalmú fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 05 05-től és a
01 05 06-tól

02 04 01

cukorrépa tisztításából és mosásából származó föld

08 02 02

kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszapok

10 11 10

hőkezelésre előkészített keverék hulladékai, amelyek különböznek a 10 11 09-től

10 12 01

hőkezelésre előkészített, hulladékká vált keverék

10 13 01

hőkezelésre előkészített, hulladékká vált keverék

19 08 02

homokfogóból származó hulladékok

19 09 01

durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék

19 13 02

talajremediációból származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 19 13 01-től

20 02 03

egyéb, biológiailag nem lebomló hulladékok

1 Veszélyes
01 03 04*

szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő

01 03 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő

01 03 07*

fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat
tartalmazó egyéb hulladékok

01 04 07*

nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat
tartalmazó hulladékok

01 05 06*

veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok

10 11 09*

hőkezelésre előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékai

19 13 01*

talajremediációból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

12.4 Égetési hulladékok
12.41 Füstgáztisztításból származó hulladékok
0 Nem veszélyes
10 01 05

füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó szilárd hulladékok

10 01 07

füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó iszaphulladékok

10 01 19

gázok tisztításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 01 05-től, a
10 01 07-től és a 10 01 18-tól

10 02 08

gázok kezeléséből
10 02 07-től

10 02 14

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a
10 02 13-tól

10 03 20

füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től

származó

szilárd

hulladékok,

amelyek

különböznek

a
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10 03 24

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 23-tól

10 03 26

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a
10 03 25-től

10 07 03

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 07 05

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 08 16

füstgázból származó por, amely különbözik a 10 08 15-től

10 08 18

füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a
10 08 17-től

10 09 10

füstgázból származó por, amely különbözik a 10 09 09-től

10 10 10

füstgázból származó por, amely különbözik a 10 10 09-től

10 11 16

füstgáz kezeléséből
10 11 15-től

10 11 18

füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a
10 11 17-től

10 12 05

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 12 10

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 09-től

10 13 07

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 13 13

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 13 12-től

származó

szilárd

hulladékok,

amelyek

különböznek

a

1 Veszélyes
10 01 18*

gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

10 02 07*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 02 13*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogá
csák

10 03 19*

füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por

10 03 23*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 03 25*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogá
csák

10 04 04*

füstgázpor

10 04 06*

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 04 07*

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 05 03*

füstgázpor

10 05 05*

gázok kezeléséből származó szilárd hulladék

10 05 06*

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 06 03*

füstgázpor

10 06 06*

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 06 07*

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 08 15*

füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por

10 08 17*

füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogá
csák

10 09 09*

füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por

10 10 09*

füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por

10 11 15*

füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 11 17*

füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogá
csák

10 12 09*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
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10 13 12*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 14 01*

gázok tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladékok

11 05 03*

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

12.42 Hőkezelésből és égetésből származó salak, hamu és pernye
0 Nem veszélyes
06 09 02

foszforvegyületeket tartalmazó salak

10 01 01

hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04-ben említett kazánport)

10 01 02

széntüzelésből származó pernye

10 01 03

tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye

10 01 15

együttégetésből származó hamu, salak és kazánpor, amely különbözik a 10 01 14-től

10 01 17

együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól

10 01 24

fluidágyból származó homok

10 02 01

salakkezelésből származó hulladékok

10 02 02

kezeletlen salak

10 03 16

fölözékek, amelyek különböznek a 10 03 15-től

10 03 22

egyéb részecskék és por (ideértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a
10 03 21-től

10 03 30

sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a
10 03 29-től

10 05 01

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 05 04

egyéb részecskék és por

10 05 11

vakarék és fölözékek, amelyek különböznek a 10 05 10-től

10 06 01

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 06 02

elsődleges és másodlagos termelésből származó vakarék és fölözék

10 06 04

egyéb részecskék és por

10 07 01

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 07 02

elsődleges és másodlagos termelésből származó vakarék és fölözék

10 07 04

egyéb részecskék és por

10 08 04

részecskék és por

10 08 09

egyéb salakok

10 08 11

vakarék és fölözékek, amelyek különböznek a 10 08 10-től

10 09 03

kemencesalak

10 09 12

egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től

10 10 03

kemencesalak

10 10 12

egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től

10 12 03

részecskék és por

11 05 02

cinkhamu
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1 Veszélyes
10 01 04*

olajtüzelésből származó pernye és kazánpor

10 01 13*

tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje

10 01 14*

együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor

10 01 16*

együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

10 03 04*

elsődleges termelésből származó salak

10 03 09*

másodlagos termelésből származó feketesalak

10 03 15*

gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő
fölözékek

10 03 21*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (ideértve a golyósmalmok
porát is)

10 03 29*

sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulla
dékok

10 04 01*

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 04 02*

elsődleges és másodlagos termelésből származó vakarék és fölözék

10 04 05*

egyéb részecskék és por

10 05 10*

gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő
vakarék és fölözékek

10 08 08*

elsődleges és másodlagos termelésből származó sósalak

10 08 10*

gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő
vakarék és fölözékek

10 09 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék

10 10 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék

12.5 Különböző ásványi hulladékok
12.51 Mesterséges ásványi hulladékok
0 Nem veszélyes
02 04 02

előírástól eltérő kalcium-karbonát

06 09 04

kalciumalapú reakciók hulladékai, amelyek különböznek a 06 09 03-tól

06 11 01

titán-dioxid termeléséből származó, kalciumalapú reakció hulladékai

08 02 03

kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenziók

10 03 05

hulladéktimföld

10 09 14

kötőanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 10 09 13-tól

10 11 03

üvegalapú szálas anyagok hulladékai

10 11 05

részecskék és por

10 11 14

üvegcsiszolási és -polírozási iszapok, amelyek különböznek a 10 11 13-tól

10 12 08

kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladékai

10 12 12

zománcozási hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 11-től

10 13 04

mész égetéséből és oltásából származó hulladékok

10 13 06

részecskék és por (kivéve 10 13 12 és 10 13 13)
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gyártásakor

keletkező
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10 13 10

azbesztcement
10 13 09-től

hulladékok,

amelyek

különböznek

a

10 13 11

cementalapú kompozit anyagok hulladékai, amelyek különböznek a 10 13 09-től és a
10 13 10-től

10 13 14

hulladékbeton és betonkészítési iszap

12 01 17

homokfúvatási hulladékok, amelyek különböznek a 12 01 16-tól

12 01 21

elhasznált csiszolóanyagok és -eszközök, amelyek különböznek a 12 01 20-tól

1 Veszélyes
06 09 03*

kalciumalapú reakciók veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett hulla
dékai

10 11 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és -polírozási iszapok

10 12 11*

nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladékok

11 02 02*

cink-hidrometallurgiai iszapok (a jarozitot és a goethitet is beleértve)

12 01 16*

veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok

12 01 20*

veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és -eszközök

12.52 Tűzálló anyagok hulladéka
0 Nem veszélyes
10 09 06

fémöntéshez fel nem használt öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a
10 09 05-től

10 09 08

fémöntéshez felhasznált öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a 10 09 07-től

10 10 06

fémöntéshez fel nem használt öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a
10 10 05-től

10 10 08

fémöntéshez felhasznált öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a 10 10 07-től

16 11 02

kohászati folyamatokban használt, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok, amelyek
különböznek a 16 11 01-től

16 11 04

fémkohászati folyamatokban használt egyéb bélés- és tűzálló anyagok, amelyek
különböznek a 16 11 03-tól

16 11 06

nem fémkohászati folyamatokban használt bélés- és tűzálló anyagok, amelyek külön
böznek a 16 11 05-től

1 Veszélyes
10 09 05*

fémöntéshez fel nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák

10 09 07*

fémöntéshez felhasznált, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák

10 10 05*

fémöntéshez fel nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák

10 10 07*

fémöntéshez felhasznált, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák

16 11 01*

fémkohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú
bélés- és tűzálló anyagok

16 11 03*

fémkohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb bélés- és
tűzálló anyagok

16 11 05*

nem fémkohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélés- és
tűzálló anyagok
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12.6 Talajok
12.61 Talajok
0 Nem veszélyes
17 05 04

föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól

20 02 02

talaj és kövek

1 Veszélyes
05 01 05*

olajkiömlések

17 05 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek

12.7 Kotrási meddő
12.71 Kotrási meddő
0 Nem veszélyes
17 05 06

kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től

1 Veszélyes
17 05 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő

12.8 Hulladékkezelésből származó hulladék
12.81 Hulladékkezelésből származó hulladék
0 Nem veszélyes
19 01 12

kazánhamu és salak, amely különbözik a 19 01 11-től

19 01 14

pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól

19 01 16

kazánpor, amely különbözik a 19 01 15-től

19 01 18

pirolízis-hulladékok, amelyek különböznek 19 01 17-től

19 01 19

fluidágyból származó homok

19 12 09

ásványi anyagok (például homok, kövek)

1 Veszélyes
19 01 05*

gázok kezeléséből származó szűrőpogácsák

19 01 06*

gázok kezeléséből származó vizes folyékony hulladékok és egyéb vizes folyékony
hulladékok

19 01 07*

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

19 01 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak

19 01 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

19 01 15*

veszélyes anyagokat tartalmazó kazánpor

19 01 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó pirolízis-hulladékok

19 04 02*

pernye és egyéb füstgázkezelési hulladékok

19 11 07*

füstgáz tisztításából származó hulladékok

13 Megszilárdított, stabilizált vagy üvegesített hulladékok
13.1 Megszilárdított vagy stabilizált hulladékok
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13.11 Megszilárdított vagy stabilizált hulladékok
0 Nem veszélyes
19 03 05

stabilizált hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 04-től

19 03 07

megszilárdított hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 06-tól

1 Veszélyes
19 03 04*

csak részben stabilizált, veszélyesként megjelölt hulladékok

19 03 06*

megszilárdított, veszélyesként megjelölt hulladékok

13.2 Üvegesített hulladékok
13.21 Üvegesített hulladékok
0 Nem veszélyes
19 04 01

üvegesített hulladékok”
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A BIZOTTSÁG 850/2010/EU RENDELETE
(2010. szeptember 27.)
a Kínai Népköztársaságból származó egyes égetett magnéziatéglák behozatalára vonatkozó végleges
dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1659/2005/EK tanácsi rendelet „új exportőrre” vonatkozó
felülvizsgálatának megindításáról, az ezen ország egyik exportőrétől származó behozatalra
vonatkozó vám eltörléséről, valamint az e behozatallal kapcsolatos nyilvántartásbavételi
kötelezettségről
Azt is állítja, hogy az érintett terméket nem exportálta az
Unióba a dömpingellenes intézkedések alapját képező
vizsgálati időszak alatt, azaz 2003. április 1. és 2004.
március 31. között (a továbbiakban: eredeti vizsgálati
időszak), továbbá hogy nem áll kapcsolatban a termék
egyetlen olyan exportáló gyártójával sem, amelyre a fent
említett dömpingellenes intézkedések vonatkoznak.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező
országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni véde
lemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi
rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen
annak 11. cikke (4) bekezdésére,

(5)

a tanácsadó bizottsággal történt konzultáció után,

A kérelmező azt állítja továbbá, hogy az eredeti vizsgálati
időszakot követően kezdte meg az érintett terméknek az
Unióba irányuló exportját.

mivel:
E. AZ ELJÁRÁS
A. FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM
(1)

A Bizottsághoz „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálati
kérelem érkezett az alaprendelet 11. cikke (4) bekezdé
sének megfelelően. A kérelmet a kínai népköztársaságbeli
(a továbbiakban: érintett ország) egyik exportáló gyártó, a
TRL China Ltd (a továbbiakban: kérelmező) nyújtotta be.

(6)

A Bizottság értesítette a tudomása szerint érintett uniós
gyártókat a fenti kérelemről, és lehetőséget biztosítottak
számukra észrevételeik megtételére.

(7)

A rendelkezésre álló bizonyítékok megvizsgálását köve
tően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy
elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az „új exportőrre”
vonatkozó felülvizsgálatnak az alaprendelet 11. cikke (4)
bekezdése értelmében történő megindításához. Az alábbi
(13) preambulumbekezdésben említett kérelem beérkez
tével megállapítják, hogy a kérelmező az alaprendelet
2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában meghatározott
piacgazdasági feltételek mellett működik-e, illetve, hogy
a kérelmező megfelel-e az alaprendelet 9. cikkének (5)
bekezdése szerinti egyedi vámtétel megállapításához
szükséges követelményeknek. Ha igen, ki kell számolni
a kérelmező egyedi dömpingkülönbözetét, és amenynyiben bebizonyosodik a dömping ténye, meg kell álla
pítani az érintett terméknek az Unióba irányuló behoza
talára kivetendő vám szintjét.

(8)

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a kérelmező
megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek alapján
egyedi vám vethető ki, szükségessé válhat az
1659/2005/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében
külön nem említett vállalatok által gyártott érintett
termék behozatalára jelenleg alkalmazandó vámtétel
módosítása.

B. A TERMÉK
(2)

A felülvizsgálat tárgyát képező termék a Kínai Népköz
társaságból származó, jelenleg az ex 6815 91 00,
az ex 6815 99 10 és az ex 6815 99 90 KN-kód
(TARIC kódok: 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 és
6815 99 90 20) alá besorolt, vegyileg lekötött, kiége
tetlen, legalább 80 % MgO-ot tartalmazó magnézia-össze
tevőjű magnéziatégla, függetlenül attól, hogy tartalmaz-e
magnezitet.
C. A MEGLÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(3)

A jelenleg hatályos intézkedés az 1659/2005/EK tanácsi
rendelettel (2) kivetett végleges dömpingellenes vám. A
rendelet értelmében a Kínai Népköztársaságból származó
érintett terméknek – beleértve a kérelmező által előállított
terméket is – az Unióba történő behozatalára 39,9 %-os
végleges dömpingellenes vámot kell alkalmazni, kivéve a
külön említett vállalatokat, amelyekre egyedi vámtételek
vonatkoznak.
D. A FELÜLVIZSGÁLAT INDOKAI

(4)

A kérelmező azt állítja, hogy az alaprendelet 2. cikke (7)
bekezdésének c) pontjában meghatározott piacgazdasági
feltételek mellett működik, illetve az alaprendelet 9. cikke
(5) bekezdésének megfelelően egyéni elbánást kérelmez.

a) Kérdőívek
(9)

(1 )

HL L 343., 2009.12.22., 51. o.
(2) HL L 267., 2005.10.12., 1. o.

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszer
zése érdekében a Bizottság kérdőívet küld a kérelme
zőnek.
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költség- vagy árelemeket helyettesítsék, amennyiben a
Kínai Népköztársaságban nem állnak rendelkezésre a
megbízható, szükséges adatok. A Bizottság azt tervezi,
hogy e célra is az Amerikai Egyesült Államokat jelöli ki.

b) Információgyűjtés és meghallgatások
(10)

(11)

(12)

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy álláspontjukat
írásban ismertessék, és állításaikat támasszák alá bizonyí
tékokkal.

A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket,
amennyiben olyan írásos kérelmet nyújtanak be,
amelyből kitűnik, hogy meghallgatásukat különleges
okok indokolják.

F. A HATÁLYBAN LÉVŐ VÁM HATÁLYON KÍVÜL
HELYEZÉSE ÉS A BEHOZATAL NYILVÁNTARTÁSBA
VÉTELE
(16)

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az alaprende
letben megállapított eljárási jogok többsége csak akkor
gyakorolható, ha a felek a fent említett határidőn belül
jelentkeznek a Bizottságnál.

c) Piacgazdasági elbánás/egyéni elbánás
(13)

Abban az esetben, ha a kérelmező megfelelően bizo
nyítja, hogy piacgazdasági feltételek mellett működik,
azaz megfelel az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének
c) pontjában meghatározott követelményeknek, a rendes
érték megállapítására az alaprendelet 2. cikke (7) bekez
désének b) pontja szerint kerül sor. E célból az e rendelet
4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott külön határ
időn belül kellően megalapozott kérelmet kell benyújtani.
A Bizottság igénylőlapokat küld a kérelmező, valamint a
Kínai Népköztársaság hatóságai számára. Ezt az igénylő
lapot a kérelmező az egyéni elbánás iránti kérelem
benyújtásához is használhatja, amennyiben teljesíti az
alaprendelet 9. cikkének (5) bekezdésében meghatározott
feltételeket.

Az alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdése értelmében a
kérelmező által előállított és az Unióba irányuló exportra
értékesített érintett termék behozatala tekintetében a
hatályos dömpingellenes vámot hatályon kívül kell
helyezni. Az ilyen behozatalt az alaprendelet
14. cikkének (5) bekezdése szerint ugyanakkor nyilván
tartásba kell venni annak biztosítása érdekében, hogy
amennyiben a felülvizsgálat a kérelmezőt illetően
dömping megállapításával zárul, a dömpingellenes
vámokat e felülvizsgálat megindításának napjától kezdő
dően visszamenőleges hatállyal lehessen kivetni. A kérel
mező esetleges jövőbeli vámtartozásainak összege az
eljárás jelenlegi szakaszában nem állapítható meg.
G. HATÁRIDŐK

(17)

A hatékony ügyvitel érdekében határidőket kell megálla
pítani, amelyeken belül:
— az érdekelt felek jelentkezhetnek a Bizottságnál, állás
pontjukat írásban kifejthetik, és benyújthatják az e
rendelet (8) preambulumbekezdése a) pontjában emlí
tett kérdőívre adott válaszaikat vagy a vizsgálat
folyamán figyelembe veendő bármely egyéb informá
ciót,
— az érdekelt felek írásban kérhetik a Bizottság előtti
meghallgatásukat,

d) A piacgazdasági berendezkedésű ország kiválasztása
(14)
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Amennyiben a kérelmezőnek nem biztosítanak piacgaz
dasági elbánást, viszont az alaprendelet 9. cikke (5)
bekezdésének megfelelően teljesíti az egyedi vám kiveté
sére vonatkozó feltételeket, a Kínai Népköztársaságra
vonatkozó rendes érték megállapításához az alaprendelet
2. cikke (7) bekezdése a) pontjának megfelelően kiválasz
tanak egy megfelelő, piacgazdasági berendezkedésű
országot. A Bizottság – az érintett termék Kínai Népköz
társaságból történő behozatalára vonatkozó intézkedések
elrendeléséhez vezető vizsgálathoz hasonlóan – ismét az
Amerikai Egyesült Államokat tervezi kiválasztani e célra.
A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy a rendelet
4. cikkének (2) bekezdésében megállapított külön határ
időn belül jelezzék, alkalmasnak találják-e az említett
országot.

— a vizsgálatban érintett feleknek észrevételeik lehetnek
azzal kapcsolatban, hogy megfelelő piacgazdasági
berendezkedésű országnak tartják-e az Amerikai
Egyesült Államokat, amelyet a Bizottság az 5. pont
d) alpontjában ismertetettek szerint a Kínai Népköz
társaságra érvényes rendes érték megállapításához
kiválasztani tervez,
— a kérelmezőnek a piacgazdasági elbánás iránti,
kellően indokolt kérelmet kell benyújtania.
H. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HIÁNYA

(15)

Ezenkívül – amennyiben a kérelmezőt piacgazdasági elbá
násban részesítik – a Bizottság szükség esetén olyan
megállapításokat is felhasználhat, amelyeket megfelelő
piacgazdasági berendezkedésű országban állapítottak
meg a rendes érték vonatkozásában, például abból a
célból, hogy a rendes érték megállapításához szükséges,
a Kínai Népköztársaságból származó, megbízhatatlan

(18)

Abban az esetben, ha az érdekelt felek valamelyike
megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférést,
vagy nem szolgáltat információkat határidőn belül, illetve
ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, az alaprendelet
18. cikkével összhangban, megerősítő vagy nemleges
megállapítások tehetők a rendelkezésre álló tények
alapján.
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Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike
hamis vagy félrevezető adatokat szolgáltatott, ezeket az
információkat figyelmen kívül kell hagyni, és az alapren
delet 18. cikkének megfelelően a rendelkezésre álló
tényekre lehet támaszkodni. Ha valamelyik érdekelt fél
nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a tény
megállapítások alapjául az alaprendelet 18. cikkével össz
hangban a rendelkezésre álló tények szolgálnak, az ered
mény kedvezőtlenebb lehet e fél számára, mintha együtt
működött volna.

I. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA
(20)

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálat
során gyűjtött valamennyi személyes adatot a személyes
adatok közösségi intézmények és szervek által történő
feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, vala
mint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000.
december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek (1) megfelelően fogja kezelni.

J. MEGHALLGATÓ TISZTVISELŐ
(21)

A Bizottság felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy ha az
érdekelt felek úgy ítélik meg, hogy védelemhez való
joguk gyakorlása során nehézségekbe ütköznek, kérhetik
a Kereskedelmi Főigazgatóság meghallgató tisztviselő
jének közbenjárását. A meghallgató tisztviselő összekötő
szerepet tölt be az érdekelt felek és a Bizottság szolgálatai
között: az eljárás során szükség esetén közvetít az érde
keik védelmét érintő eljárási kérdésekben, különös tekin
tettel az aktához való hozzáférésre, az adatok bizalmas
kezelésére, a határidők meghosszabbítására, valamint az
írásban és/vagy szóban kifejtett álláspontok kezelésére.
További információk, valamint a meghallgató tisztviselő
elérhetősége és weboldala a Kereskedelmi Főigazgatóság
webhelyén található (http://ec.europa.eu/trade),

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (4) bekezdése alapján
megindítják az 1659/2005/EK rendelet felülvizsgálatát annak
megállapítására, hogy a jelenleg az ex 6815 91 00,
ex 6815 99 10 és ex 6815 99 90 KN-kód alá tartozó (TARIC
kód: 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 és 6815 99 90 20, kiegé
szítő TARIC-kód: A985, a Kínai Népköztársaságból származó, a
TRL China Ltd által előállított és az Unióba történő exportra
értékesített, vegyileg lekötött, kiégetetlen, legalább 80 % MgO-t
tartalmazó magnézia-összetevőjű magnéziatégla – függetlenül
attól, hogy tartalmaz-e magnezitet – behozatalára alkalmazni
kell-e az 1659/2005/EK rendelettel kivetett dömpingellenes
vámot, és ha igen, milyen mértékben.
(1) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.
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2. cikk
Az 1659/2005/EK rendelettel kivetett dömpingellenes vám az e
rendelet 1. cikkében meghatározott behozatal tekintetében hatá
lyát veszti.
3. cikk
A Bizottság az 1225/2009/EK rendelet 14. cikke (5) bekezdé
sének értelmében felszólítja a vámhatóságokat az e rendelet
1. cikkében meghatározott behozatalok nyilvántartásba véte
léhez szükséges lépések megtételére. A nyilvántartásba vétel az
e rendelet hatálybalépésének napját követő kilenc hónap eltel
tével hatályát veszti.
4. cikk
(1)
Ahhoz, hogy az érdekelt felek előterjesztéseit a vizsgálat
során figyelembe lehessen venni, a feleknek – eltérő rendelkezés
hiányában – e rendelet hatálybalépését követően 37 napon belül
jelentkezniük kell a Bizottságnál, írásban ki kell fejteniük állás
pontjukat, be kell nyújtaniuk az e rendelet (8) preambulumbe
kezdésének a) pontjában említett, kitöltött kérdőíveiket, illetve a
Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a birtokukban lévő
egyéb információkat.
Az érdekelt felek ugyanezen 37 napos határidőn belül írásban
kérhetik a Bizottság előtti meghallgatásukat is.
(2)
A vizsgálatban részt vevő felek az e rendelet hatályba
lépését követő 10 napon belül megtehetik észrevételeiket arra
nézve, hogy megfelelő piacgazdasági berendezkedésű harmadik
országnak tartják-e az Amerikai Egyesült Államokat, amelyet a
Bizottság a Kínai Népköztársaságra érvényes rendes érték megál
lapításához kiválasztani tervez.
(3)
A kellően megalapozott, piacgazdasági elbánás iránti
kérelmeknek az e rendelet hatálybalépését követő 15 napon
belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.
(4)
Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket
írásban kell benyújtaniuk (eltérő rendelkezés hiányában nem
elektronikus formában), amelyen fel kell tüntetniük nevüket,
címüket, e-mail címüket, telefon- és faxszámukat. Az érdekelt
felek valamennyi bizalmas írásos beadványát, beleértve az e
rendeletben kért információkat, a kérdőívekre adott válaszokat
és a leveleket, „Limited” (2) (Korlátozott hozzáférés) jelöléssel kell
ellátni; a 1225/2009/EK rendelet 19. cikke (2) bekezdésének
megfelelően ezekhez nem bizalmas jellegű változatot is rendel
kezésre kell bocsátani, amelyet a „For inspection by interested
parties” (Az érdekelt felek számára, betekintésre) jelöléssel kell
ellátni.
(2) Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak belső használatra szolgál. A
dokumentumnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
dokumentumaihoz
való
nyilvános
hozzáférésről
szóló
1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145.,
2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében védelmet kell biztosítani. Az
1225/2009/EK rendelet 19. cikke és az 1994. évi GATT VI.
cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás (dömpingellenes
megállapodás) VI. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül.
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Az üggyel kapcsolatos bármely tájékoztatást és/vagy meghallgatás iránti kérelmet a következő címre kell
küldeni:
European Commission
Directorate General for Trade
Directorate H
Office: N105 4/92
B-1049 Brussels
BELGIUM
Fax +32 22956505
5. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 27-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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A BIZOTTSÁG 851/2010/EU RENDELETE
(2010. szeptember 27.)
az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes
személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről
szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 136. alkalommal történő módosításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

(2)

2010. szeptember 9-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági
Tanácsának szankcióbizottsága úgy határozott, hogy
módosítja négy természetes személy azonosító adatait
az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonat
kozó listáján, amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és
gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell.

(3)

Az I. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a
Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szerve
zetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések beveze
téséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisz
tánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerő
sítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb
pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i
881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (5) bekez
désére (2),
mivel:
(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon
személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a
rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági
erőforrások befagyasztása vonatkozik.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékle
tében megállapítottak szerint módosul.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 27-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Karel KOVANDA

külkapcsolatokért felelős megbízott főigazgató

(1) HL L 139., 2002.5.29., 9. o.
(2) A 7a. cikket az 1286/2009/EU rendelet (HL L 346., 2009.12.23.,
42. o.) illesztette be a rendeletbe.
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MELLÉKLET
A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:
(1) A „Természetes személyek” részben a „Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (más néven a) Abu Abdullah; b)
Abdellah; c) Abdullah). Címe: a) via Romagnosi 6, Varese, Olaszország; b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Olasz
ország. Születési ideje: a) 1966.6.4.; b) 1966.9.4. Születési helye: Kairouan, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai.
Útlevélszáma: G025057 (1999.6.23-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.2.5-én lejárt). Egyéb információ:
a) olaszországi adószáma: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) Olaszországban 2003 januárjában 2 év és 6 hónap börtön
büntetésre ítélték. 2004. május 17-én az olasz Fellebbviteli Bíróság megsemmisítette az ítéletet és újratárgyalást rendelt
el.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (más néven a) Abu Abdullah; b) Abdellah; c) Abdullah); d) Abou
Abdullah; e) Abdullah Youssef). Címe: a) via Romagnosi 6, Varese, Olaszország; b) Piazza Giovane Italia 2, Varese,
Olaszország; c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Olaszország; d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan,
Tunézia. Születési ideje: 1966.9.4. Születési helye: Kairouan, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma:
G025057 (1999.6.23-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.2.5-én lejárt). Egyéb információ: a) olaszországi
adószáma: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) nem léphet be a schengeni térségbe; c) 2009 júniusában Olaszországban
tartózkodott; d) anyja neve: Fatima Abdaoui. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés
időpontja: 2003.6.25.”.
(2) A „Természetes személyek” részben a „Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Címe: via Catalani 1, Varese,
Olaszország. Születési ideje: 1965.8.10. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma:
L965734 (1999.2.6-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.2.5-én lejárt). Egyéb információ: a) olaszországi
adószáma: BDL MMD 65M10 Z352S; b) 2004.12.3-án a milánói Elsőfokú Bíróság 4 év és 8 hónap börtönbüntetésre
ítélte. 2005.9.29-én a milánói Fellebbviteli Bíróság a börtönbüntetést 3 év és 4 hónapra csökkentette. 2006.11.10-én
a Semmítőszék megerősítette a döntést. 2003.6.24. és 2005.5.6. között enyhébb végrehajtási szabályok keretében
börtönben volt. Olaszország területéről kiutasították.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (más néven Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Címe: a) Via
Galileo Ferraries 64, Varese, Olaszország; b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunézia. Születési ideje: 1965.8.10.
Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L965734 (1999.2.6-án kiállított tunéziai
útlevél, érvényessége 2004.2.5-én lejárt). Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: BDL MMD 65M10 Z352S;
b) anyja neve: Shadhliah Ben Amir; c) 2009 augusztusában Olaszországban tartózkodott. A 2a. cikk (4) bekezdésének
b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.6.23.”.
(3) A „Természetes személyek” részben a „Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Címe: via Cuasso 2, Porto
Ceresio (Varese), Olaszország. Születési ideje: 1966.5.1. Születési helye: Rainneen, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai.
Útlevélszáma: L945660 (1998.12.4-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.12.3-án lejárt). Egyéb információ:
a) olaszországi adószáma: TRB CBN 66E01Z352O; b) 2004.12.3-án a milánói Elsőfokú Bíróság felmentette. 2007
szeptemberétől a fellebbviteli eljárás folyamatban volt a milánói Fellebbviteli Bíróságon.” bejegyzés helyébe a követ
kező szöveg lép:
„Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (más néven Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Címe: Via Salvo
D’Acquisto 2, Varese, Olaszország. Születési ideje: 1966.5.1. Születési helye: Menzel Temine, Nabeul, Tunézia.
Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L945660 (1998.12.4-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége
2001.12.3-án lejárt). Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: TRB CBN 66E01 Z352O; b) 2009 decemberében
Olaszországban tartózkodott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja:
2004.6.23.”.
(4) A „Természetes személyek” részben a „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (más néven Kamel Darraji). Címe:
via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Olaszország. Születési ideje: 1967.7.22. Születési helye: Menzel Bouzelfa,
Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L029899 (1995.8.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége
2000.8.13-án lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: a) DDR KML 67L22 Z352Q (olaszországi adószám); b)
DRR KLB 67L22 Z352S (olaszországi adószám). Egyéb információ: a) 2003.6.24. és 2006.11.17. között enyhébb
végrehajtási szabályok keretében börtönben volt; b) Olaszország területéről kiutasították. A 2a. cikk (4) bekezdésének
b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.6.23.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (más néven Kamel Darraji). Címe: via Varzi 14/A, - Busto Arsizio (Varese),
Olaszország. Születési ideje: 1967.7.22. Születési helye: Menzel Bouzelfa, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevél
száma: L029899 (1995.8.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.8.13-án lejárt). Egyéb információ: a)
olaszországi adószáma: i. DDR KML 67L22 Z352Q, ii. DRR KLB 67L22 Z352S; b) 2009 decemberében Olasz
országban tartózkodott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.6.23.”.
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A BIZOTTSÁG 852/2010/EU RENDELETE
(2010. szeptember 27.)
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali
átalányértékek megállapításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piac
szervezésről szóló rendelet),
tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a
2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó
végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december
21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak
138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:
Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai ered
ményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékle
tében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatá
rozza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság
rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó
átalányértékeket,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali
átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.
2. cikk
Ez a rendelet 2010. szeptember 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 27-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 350., 2007.12.31., 1. o.
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MELLÉKLET
Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek
(EUR/100 kg)
KN-kód

Országkód

(1 )

Behozatali átalányérték

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) Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A
„ZZ” jelentése „egyéb származás”.
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A BIZOTTSÁG 853/2010/EU RENDELETE
(2010. szeptember 27.)
a cukorágazat egyes termékeire a 2009/10-es gazdasági évben alkalmazandó, a 877/2009/EK
rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról
cukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó
árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és
vámokat legutóbb a 819/2010/EU bizottsági rendelet (4)
módosította.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszerve
zésről szóló rendelet) (1),
tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott
kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2)
és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekez
désének második mondatára,
mivel:
(1)

A 877/2009/EK bizottsági rendelet (3) a 2009/10-es
gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyers

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett
összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rende
letben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal össz
hangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek beho
zatalára a 2009/10-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó
áraknak és kiegészítő vámoknak a 877/2009/EK rendelettel
rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.
2. cikk
Ez a rendelet 2010. szeptember 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 27-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 178., 2006.7.1., 24. o.
(3) HL L 253., 2009.9.25., 3. o.

(4) HL L 245., 2010.9.17., 31. o.
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MELLÉKLET
A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó
árak és kiegészítő importvámok 2010. szeptember 28-tól alkalmazandó módosított összegei
(EUR)
Az adott termék nettó 100 kg-jára
vonatkozó irányadó ár összege

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára
vonatkozó kiegészítő vám összege

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

(2)

47,26

0,16

1702 90 95 (3)

0,47

0,23

1701 11 90

1701 99 90

(1) Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.
(2) Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.
(3) 1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.
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A BIZOTTSÁG 854/2010/EU RENDELETE
(2010. szeptember 27.)
a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékek tekintetében 2010. szeptember 8. és
14. között kérelmezett behozatali engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó odaítélési együttható
megállapításáról és az ilyen engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszerve
zésről szóló rendelet) (1),
tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgaz
dasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére
vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006.
augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és külö
nösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,
tekintettel a cukorágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkon
tingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2009. szeptember
25-i 891/2009/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak
5. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 891/2009/EK rendeletnek megfelelően az illetékes
hatóságoknak 2010. szeptember 8. és 14. között benyúj
tott behozatali engedély iránti kérelmekben szereplő
mennyiségek meghaladják a 09.4320 tételszám alatt
rendelkezésre álló mennyiséget.

(2)

E körülményre tekintettel helyénvaló az 1301/2006/EK
rendelettel összhangban odaítélési együtthatót megálla
pítani a 09.4320 tételszám tekintetében kibocsátott enge
délyekre vonatkozóan. A 891/2009/EK rendelettel össz
hangban indokolt az e tételszámra vonatkozó további
engedélykérelmek benyújtását a gazdasági év végéig
felfüggeszteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
(1)
A 891/2009/EK rendelet alapján 2010. szeptember 8. és
14. között benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekben
szereplő mennyiségekre az e rendelet mellékletében szereplő
odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.
(2)
A mellékletben szereplő tételszámokra vonatkozó további
engedélykérelmek benyújtását a 2010/11. gazdasági év végéig
fel kell függeszteni.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté
sének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 27-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 238., 2006.9.1., 13. o.
(3) HL L 254., 2009.9.26., 82. o.
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MELLÉKLET
CXL engedményes cukor
2010/2011. gazdasági év
2010.9.8. és 2010.9.14. között benyújtott kérelmek
Tételszám

Odaítélési együttható
(%)

Ország

09.4317

Ausztrália

—

09.4318

Brazília

—

09.4319

Kuba

—

09.4320

Bármely harmadik ország

09.4321

India

5,0039

További kérelmek

Felfüggesztve

—

— Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.

Balkáni cukor
2010/2011. gazdasági év
2010.9.8. és 2010.9.14. között benyújtott kérelmek
Tételszám

Ország

Odaítélési együttható
(%)

09.4324

Albánia

—

09.4325

Bosznia-Hercegovina

(1 )

09.4326

Szerbia, Montenegró és Koszovó (*)

(1 )

09.4327

Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaság

—

09.4328

Horvátország

(1 )

További kérelmek

— Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.
(*) Koszovó az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244/1999 sz. határozata értelmében.
(1) Nem alkalmazandó: a kérelmek nem lépik túl a rendelkezésre álló mennyiségeket és teljes mértékben elfogadhatók.

Kivételes és ipari behozatalból származó cukor
2010/2011. gazdasági év
2010.9.8. és 2010.9.14. között benyújtott kérelmek
Tételszám

Típus

Odaítélési együttható
(%)

09.4380

Kivételes

—

09.4390

Ipari

—

— Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.

További kérelmek

HU
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HATÁROZATOK
A TANÁCS 2010/573/KKBP HATÁROZATA
(2010. szeptember 27.)
a

Moldovai

Köztársaság

Dnyeszteren túli régiójának
intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen
annak 29. cikkére,

(2)

(3)

szembeni

korlátozó

ii. felelősek a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régió
jában található, latin betűs írásmódot használó moldovai
iskolák megfélemlítését és bezárását célzó kampány megter
vezéséért és végrehajtásáért, amint azokat az II. melléklet
felsorolja.
(2)
Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy
saját állampolgáraik belépését elutasítsák.

mivel:
(1)

vezetésével

A Tanács 2008. február 25-én elfogadta a Moldovai
Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével
szembeni
korlátozó
intézkedésekről
szóló
2008/160/KKBP közös álláspontot (1). A 2010/105/KKBP
tanácsi határozat (2) 2011. február 27-ig meghosszabbí
totta a korlátozó intézkedéseket de 2010. szeptember
30-ig felfüggesztette azok alkalmazását.
A 2008/160/KKBP közös álláspont felülvizsgálata alapján
a korlátozó intézkedéseket 2011. szeptember 30-ig meg
kell hosszabbítani.
Mindazonáltal a Dnyeszteren túli konfliktus politikai
megoldásának, a latin betűs írásmódot használó isko
lákkal kapcsolatos fennmaradó problémák kezelésének,
valamint a személyek szabad mozgása helyreállításának
elősegítése érdekében 2011. március 31-ig fel kell
függeszteni a korlátozó intézkedéseket. A Tanács az emlí
tett időszak végén, különösen a fenti területeken bekö
vetkező fejleményekre figyelemmel, felülvizsgálja a korlá
tozó intézkedéseket. A Tanács bármikor úgy határozhat,
hogy újra bevezeti vagy feloldja az utazási korlátozá
sokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
(1)
A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy megakadályozzák az olyan személyek terüle
tükre történő belépését vagy azon keresztül történő átutazását,
akik:
i. felelősek a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójában
fennálló konfliktus politikai rendezésének akadályozásáért,
amint azokat az I. melléklet felsorolja;
(1) HL L 51., 2008.2.26., 23. o.
(2) HL L 46., 2010.2.23., 3. o.

(3)
Az (1) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor
valamely tagállamot nemzetközi jogi kötelezettségek terhelnek,
nevezetesen:
i. valamely
országa;

nemzetközi

kormányközi

szervezet

fogadó

ii. az Egyesült Nemzetek által vagy annak védnöksége alatt
összehívott nemzetközi konferencia fogadó országa;
iii. többoldalú, kiváltságokat és mentességeket biztosító több
oldalú megállapodás részese;
vagy
iv. az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam) és Olaszország
között 1929-ben létrejött lateráni egyezmény részese.
(4)
A (3) bekezdést azokra az esetekre is alkalmazni kell,
amikor valamely tagállam az Európai Biztonsági és Együttműkö
dési Szervezetnek (EBESZ) ad helyet.
(5)
A Tanácsot megfelelően tájékoztatni kell minden olyan
esetben, amikor a tagállam a (3) és (4) bekezdés értelmében
mentességet ad.
(6)
A tagállamok mentességet adhatnak az (1) bekezdésben
meghatározott intézkedések alól, ha az utazást sürgős humani
tárius ok vagy kormányközi értekezleteken való részvétel indo
kolja, beleértve az Európai Unió által támogatott, vagy az EBESZ
elnöki tisztét betöltő tagállamban tartott értekezleteket, amenynyiben ott a demokráciát, az emberi jogokat és a jogállamiságot
a Moldovai Köztársaságban közvetlenül elősegítő politikai
párbeszéd zajlik.
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(7)
Ha valamely tagállam a (6) bekezdésben említett mentes
séget kíván adni, erről írásban értesítenie kell a Tanácsot. A
mentességet megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács
egy vagy több tagja az ellen – a javasolt mentességről szóló
értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül –
írásban kifogást emel. Abban az esetben, ha a Tanács egy
vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel
határozhat a javasolt mentesség megadásáról.
(8)
Azokban az esetekben, amikor a (3), (4), (6) és (7)
bekezdés értelmében valamely tagállam engedélyezi az I. vagy
II. mellékletben felsorolt személyek részére a területére való
belépést vagy a területén történő átutazást, az engedélyt a kibo
csátás céljára és az érintett személyekre kell korlátozni.

L 253/55

4. cikk
(1)

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2)
Ezt a határozatot 2011. szeptember 30-ig kell alkal
mazni, és folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy
ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, a hatá
rozatot meg kell újítani, vagy adott esetben módosítani kell.
(3)
Az e határozatban előírt korlátozó intézkedéseket 2011.
március 31-ig fel kell függeszteni. A fent említett napig tartó
időszak végén a Tanács felülvizsgálja a korlátozó intézkedéseket.

2. cikk
A Tanács az I. és a II. mellékletben foglalt jegyzékeket a
Moldovai Köztársaságban tapasztalható politikai fejlemények
alapján módosítja.
3. cikk
A 2010/105/KKBP tanácsi határozat hatályát veszti.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 27-én.

a Tanács részéről
az elnök
K. PEETERS
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I. MELLÉKLET
Az 1. cikk (1) bekezdésének i. pontjában említett személyek jegyzéke
1. SZMIRNOV, Igor Nyikolajevics, „elnök”, született: Orosz Föderáció, Habarovszk, 1941. október 23., orosz útlevelének
száma: No. 50 No. 0337530.
2. SZMIRNOV, Vlagyimir Igorjevics, az „elnök” fia és „az Állami Vámügyi Bizottság elnöke”, született: Ukrajna,
Harkovszkaja megye, Kupjanszk vagy Herszonszkaja megye, Novaja Kahovka, 1961. április 3., orosz útlevelének
száma: No. 50 No. 00337016.
3. SZMIRNOV, Oleg Igorjevics, az „elnök” fia és „az Állami Vámügyi Bizottság tanácsadója”, „a Legfelső Tanács tagja”,
született: Ukrajna, Herszonszkaja megye, Novaja Kahovka, 1967. augusztus 8., orosz útlevelének száma: No. 60 No.
1907537.
4. LICKAJ, Valerij Anatoljevics, volt „külügyminiszter”, született: Orosz Föderáció, Tver, 1949. február 13., 2000.
augusztus 9-én kiállított orosz útlevelének száma: No. 51 No. 0076099.
5. HAZSEJEV, Sztanyiszlav Galimovics, „védelmi miniszter”, született: Orosz Föderáció, Cseljabinszk, 1941. december
28.
6. ANTYUFEJEV, Vlagyimir Jurjevics, felvett neve: SEVCOV, Vagyim, „állambiztonsági miniszter”, született: Orosz Föde
ráció, Novoszibirszk, 1951, orosz útlevél.
7. KOROLJOV, Alekszander Ivanovics, „alelnök”, született: Lengyelország, Wroclaw, 1958. október 24., orosz útlevél.
8. BALALA, Viktor Alekszejevics, volt „igazságügyi miniszter”, született: Ukrajna, Vinnica, 1961.
9. GUDIMO, Oleg Andrejevics, „a Legfelső Tanács tagja”, „a Legfelső Tanács Biztonsági, Védelmi és Békefenntartó
Bizottságának elnöke”, korábbi „biztonsági miniszterhelyettes”, született: Kazahsztán, Almati, 1944. szeptember
11., orosz útlevelének száma: No. 51 No. 0592094.
10. KRASZNOSZELSZKIJ, Vagyim Nyikolajevics, „belügyminiszter”, született: Orosz Föderáció, Csitinszkaja megye, Zabaj
kalszki járás, Daurija, 1970. április 14.
11. ATAMANYUK, Vlagyimir, „védelmi miniszterhelyettes”.
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II. MELLÉKLET
Az 1. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett személyek jegyzéke
1. MAZUR, Igor Leonyidovics, „államigazgatási vezető Dubosszari járásban”, született: Moldovai Köztársaság, Dubosszari,
1967. január 29.
2. PLATONOV, Jurij Mihajlovics, Jurij PLATONOV néven ismert, „államigazgatási vezető Ribnyica járásban és Ribnyica
városban”, született: Novgorodszkaja megye, Podorszki járás, Klimkovo, 1948. január 16., a chisinaui orosz külkép
viselet által 2001. május 4-én kiállított orosz útlevelének száma: No. 51 No. 0527002.
3. CSERBULENKO, Alla Viktorovna, „ribnyicai államigazgatási vezetőhelyettes”, oktatásügyekért felel.
4. KOGUT, Vjecseszlav Vasziljevics, „benderi államigazgatási vezető”, született: Moldovai Köztársaság, Ceadir-Lunga járás,
Taraclia, 1950. február 16.
5. KOSZTIRKO, Viktor Ivanovics, „tiraszpoli államigazgatási vezető”, született: Orosz Föderáció, Habarovszki járás,
Komszomolszk-na-Amure, 1948. május 24.
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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2010. szeptember 21.)
az azon tagállamoknak nyújtott EFSF-kölcsönök kezelésérõl, amelyeknek a pénzneme az euro
(EKB/2010/15)
(2010/574/EU)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IGAZGATÓSÁGA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER
Alapokmánya) és különösen annak 17., valamint 21. cikkére,

(2)

A KBER Alapokmánya 17. cikke értelmében az Európai
Központi Bank („EKB”) műveletei végzése érdekében
számlát nyithat hitelintézeteknek, közigazgatási intézmé
nyeknek és más piaci szereplőknek.
A KBER Alapokmányának 21.1. és 21.2. cikke alapján az
EKB fiskális megbízottként tevékenykedhet az uniós
intézmények, szervek vagy hivatalok vagy a tagállamok
központi kormányzata, regionális vagy helyi közigazga
tási szervei, egyéb közjogi testületei vagy közvállalkozásai
részére.

(3)

Utalni kell az EFSF-keretmegállapodásra, mely azon tagál
lamok, amelyeknek a pénzneme az euro, és az Európai
Pénzügyi Stabilitási Eszköz (European Financial Stability
Facility, Société Anonyme, „EFSF”), egy Luxembourgban
bejegyzett részvénytársaság között jött létre; a részvény
társaságnak azon tagállamok a részvényesei, amelyeknek
a pénzneme az euro. Az EFSF-keretmegállapodás 2010.
augusztus 4-én lépett hatályba és vált kötelezővé.

(4)

Az EFSF-keretmegállapodás és az EFSF szabályzatai
szerint az EFSF-nek kölcsönkonstrukciós megállapodások
(a továbbiakban: kölcsönkonstrukciós megállapodások)
formájában finanszírozást kell nyújtania azon pénzügyi
nehézségekkel küzdő tagállamok részére, amelyeknek a
pénzneme az euro, és az Európai Bizottsággal politikai
feltételeket tartalmazó egyetértési megállapodást kötöttek.

(5)

(6)

1. cikk
Készpénzszámla megnyitása
Az EKB az EFSF-keretmegállapodás szerint és a kölcsönkonst
rukciós megállapodással összefüggésben az EFSF nevében kész
pénzszámlát nyit.

mivel:
(1)

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Az EFSF-keretmegállapodás 3. pontjának (5) bekezdése
megállapítja, hogy az EFSF által azon tagállamok számára
nyújtott kölcsönt, amelyeknek a pénzneme az euro, az
EFSF-nek és az adott kölcsönző tagállamnak az EKB által
a kölcsönkonstrukciós megállapodás céljából nyitott
számláján keresztül kell folyósítani. Az EFSF-keretmegál
lapodás 12. pontjának (2) bekezdése szerint az EFSF szer
ződésben megbízhatja az EKB-t a kifizető ügynöki
feladatok ellátásával, és kijelölheti az EKB-t az EFSF
bank- és értékpapírszámláinak vezetésére.
A kölcsönkonstrukciós megállapodás működése érde
kében szükséges az EKB-nál megnyitandó EFSF-készpénz
számlával kapcsolatos szabályok megállapítása,

2. cikk
A készpénzszámlára történő fizetések elfogadása
Az EKB kizárólag az EFSF nevében nyitott készpénzszámlára
vagy készpénzszámláról történő fizetéseket fogadja el, amenynyiben e kifizetések a kölcsönkonstrukciós megállapodással
kapcsolatban merülnek fel.
3. cikk
Az utasítások elfogadása és a készpénzszámlák kezelése
Az EKB az EFSF nevében nyitott készpénzszámlával kapcso
latban kizárólag az EFSF vagy azon megbízottak utasításait
fogadja el és teljesíti, akiket az EFSF-keretmegállapodás alapján
az EFSF jelöl ki a képviseletében való eljárásra. Amennyiben
megbízottat jelölnek ki, és az EFSF felkéri az EKB-t a megbízott
elfogadására, a megbízott a következő tevékenységekkel kapcso
latban jár el: a) az EFSF nevében nyitott készpénzszámlával
kapcsolatos utasítások adása, és b) ilyen számla kizárólagos és
állandó kezelése.
4. cikk
A készpénzszámla egyenlege
Az EFSF nevében nyitott készpénzszámlának a kölcsönkonst
rukciós megállapodással kapcsolatos kifizetések megtörténtét
követően nem lehet követel egyenlege, és az ilyen készpénz
számlára nem utalhatók át összegek azt a napot megelőzően,
amelyen valamely kölcsönkonstrukciós megállapodással kapcso
latban kifizetést kell teljesíteni. Az EFSF nevében nyitott kész
pénzszámlának tartozik egyenlege egy időpontban sem lehet.
Ezért az EFSF nevében nyitott készpénzszámláról az e számla
követel egyenlegét meghaladóan nem lehet kifizetéseket végezni.
5. cikk
Kamatozás
A fenti 4. cikk ellenére, ha az EFSF nevében nyitott készpénz
számlának egy üzleti napon túl követel egyenlege van, az EKB
ezen egyenleg után a vonatkozó EKB betéti lehetőség kamatlá
bával megegyező kamatlábbal fizet kamatot a napok tényleges
száma/360 szabály alkalmazásával. Az EKB által a készpénz
számlára fizetett kamatösszegeket a 2. cikk nem érinti.
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6. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2010. szeptember 21-én.
az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET
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NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT
SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
AZ EU–JORDÁNIA TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2010 HATÁROZATA
(2010. szeptember 16.)
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Jordán Hasemita Királyság közötti
társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának
meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv 15. cikke
(7) bekezdésének módosításáról
(2010/575/EU)
A TÁRSULÁSI TANÁCS,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről a Jordán Hasemita Királyság közötti társulást létre
hozó euro-mediterrán megállapodásra és különösen annak 3.
jegyzőkönyve 39. cikkére,
mivel:
(1)

(2)

(3)

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről a Jordán Hasemita Királyság közötti társulást
létrehozó euro-mediterrán megállapodás (a továbbiakban:
a megállapodás) (1) 3. jegyzőkönyve (2) 15. cikkének (7)
bekezdése a vámok vagy azzal azonos hatású díjak tekin
tetében bizonyos feltételek mellett 2009. december 31-ig
lehetővé teszi a vámvisszatérítést vagy a vámmentességet.
A megállapodás felei megegyeztek, hogy a megállapodás
3. jegyzőkönyve 15. cikkének (7) bekezdésében foglalt
rendelkezés alkalmazását 2010. január 1-jei hatállyal
három évvel meghosszabbítják, hogy a gazdasági
szereplők részére biztosítsák az egyértelműséget, a
gazdaság hosszú távú kiszámíthatóságát és a jogbizton
ságot.
Ezenkívül a jelenleg Jordániában alkalmazott vámtételek
mértékét helyénvaló az Európai Unióban alkalmazott
mértékhez igazítani.

(4)

A megállapodás 3. jegyzőkönyvét ennek megfelelően
módosítani kell.

(5)

Mivel a megállapodás 3. jegyzőkönyve 15. cikkének (7)
bekezdése 2009. december 31-től nem alkalmazandó,
2010. január 1-jétől e határozatot kell alkalmazni,

mediterrán megállapodáshoz csatolt, a származó termékek
fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés
módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv 15. cikke (7) bekezdésének
helyébe a következő szöveg lép:
„(7)
Az (1) bekezdéstől eltérve Jordánia jogosult arra, hogy
– a Harmonizált Rendszer 1–24. árucsoportjába tartozó
termékek kivételével – vámvisszatérítést vagy vámmentességet
alkalmazzon származó termékek előállítása során felhasznált
nem származó anyagokra vonatkozó vámok vagy azzal
azonos hatású díjak esetében, a következő rendelkezések
szerint:
a) a Harmonizált Rendszer 25–49. és 64–97. árucsoportjai
alá tartozó termékek tekintetében 4 % – vagy a Jordáni
ában hatályos, ennél alacsonyabb – vámtétellel számított
vámot vissza kell tartani;
b) a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjai alá tartozó
termékek tekintetében 8 % – vagy a Jordániában hatályos,
ennél alacsonyabb – vámtétellel számított vámot vissza
kell tartani.
Ezt a bekezdést 2012. december 31-ig kell alkalmazni, és
közös megegyezéssel felülvizsgálható.”
2. cikk
Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.
Ezt a határozatot 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 16-án.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről
a Jordán Hasemita Királyság közötti társulást létrehozó euro-

(1) HL L 283., 2005.10.26., 10. o.
(2) HL L 209., 2006.7.31., 31. o.

az EU–Jordánia Társulási Tanács részéről
az elnök
C. ASHTON

2010-es előfizetési díjak (áfa nélkül, rendes szállítási költségeket beleértve)
Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

az EU 22 hivatalos nyelvén

1 100 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, nyomtatott kiadvány +
éves CD-ROM

az EU 22 hivatalos nyelvén

1 200 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

az EU 22 hivatalos nyelvén

770 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, havi CD-ROM (összevont)

az EU 22 hivatalos nyelvén

400 EUR/év

A Hivatalos Lap Kiegészítő Kiadványa (S sorozat), közbeszerzés és
ajánlati felhívások, CD-ROM, heti 2 kiadvány

többnyelvű:
az EU 23 hivatalos nyelvén

300 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, C sorozat – versenyvizsga-kiírások

a vizsgakiírás szerinti
nyelv(ek)en

50 EUR/év

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának, amely az Európai Unió hivatalos nyelvein jelenik meg, 22 nyelvi változatára
lehet előfizetni. Az L (jogszabályok) és a C (tájékoztatások és közlemények) sorozatot foglalja magában.
Valamennyi nyelvi változatra külön kell előfizetni.
A 920/2005/EK tanácsi rendelet értelmében, amelyet a Hivatalos Lap 2005. június 18-i L 156. száma tett közzé, és
amely előírja, hogy az Európai Unió intézményei nem kötelesek minden jogi aktust ír nyelven is megszövegezni,
illetve ezen a nyelven kihirdetni, az ír nyelven kiadott Hivatalos Lapok értékesítése külön történik.
A Hivatalos Lap Kiegészítő Kiadványára (S sorozat – közbeszerzés és ajánlati felhívások) történő előfizetés mind a
23 hivatalos nyelvi változatot magában foglalja egyetlen többnyelvű CD-ROM-on.
Kérésére az Európai Unió Hivatalos Lapjára történő előfizetéssel a Hivatalos Lap különféle mellékleteit is megkaphatja. Az előfizetők a mellékletek megjelenéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában közölt „Az olvasóhoz”
című közleménynek köszönhetően értesülnek.
A CD-ROM-formátumot 2010 folyamán DVD-formátum váltja fel.

Értékesítés és előfizetés
A különböző, térítés ellenében kapható kiadványokra – például az Európai Unió Hivatalos Lapjára – való előfizetés
a Kiadóhivatal forgalmazó partnereitől szerezhető be. A forgalmazó partnerek listája a következő címen található:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm

Az EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) közvetlen és ingyenes hozzáférést biztosít az Európai Unió
jogához. Erről a honlapról elérhető az Európai Unió Hivatalos Lapja, valamint tartalmazza a szerződéseket, a jogszabályokat, a jogeseteket és az előkészítő dokumentumokat is.
További információt az Európai Unióról a http://europa.eu internetcímen találhat.
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