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VERORDENING (EG) Nr. 740/2008 VAN DE COMMISSIE
van 29 juli 2008
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1418/2007 wat de te volgen procedures betreft voor de
uitvoer van afvalstoffen naar bepaalde landen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de over
brenging van afvalstoffen (1), en met name op artikel 37, lid 2,
derde alinea,
Na overleg met de betrokken landen,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Elke onduidelijkheid moet worden weggenomen omtrent
de toepasselijkheid van artikel 18 van Verordening (EG)
nr. 1013/2006 op de overbrenging van afvalstoffen wan
neer een land in zijn antwoord op het verzoek van de
Commissie overeenkomstig artikel 37, lid 1, eerste alinea,
van Verordening (EG) nr. 1013/2006 heeft aangegeven
dat het die overbrenging niet zal verbieden, noch de
procedure van voorafgaande kennisgeving met schrifte
lijke toestemming zoals beschreven in artikel 35 van
die verordening zal toepassen.
De Commissie heeft antwoorden ontvangen van Bosnië
en Herzegovina, Iran en Togo op haar schriftelijke ver
zoeken om schriftelijke bevestiging dat de afvalstoffen die
zijn opgenomen in de bijlagen III en IIIA bij Verordening
(EG) nr. 1013/2006 en waarvan de uitvoer krachtens
artikel 36 van die verordening niet verboden is, met
het oog op terugwinning uit de Gemeenschap naar die
landen mogen worden uitgevoerd, en om opgave van de
controleprocedure die in dat geval van toepassing is.
Voorts heeft de Commissie ook nadere informatie ont
vangen betreffende Ivoorkust, Maleisië, Moldavië (2), Oe
kraïne en Rusland. De bijlage bij Verordening (EG) nr.
1418/2007 van de Commissie (3) moet daarom dienover
eenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De regering van Liechtenstein heeft erop geattendeerd dat
Liechtenstein beschouwd moet worden als een land
waarop het OESO-besluit van toepassing is. Artikel 37,
lid 2, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 is derhalve
niet op dat land van toepassing en Liechtenstein moet
worden geschrapt uit de bijlage bij Verordening (EG)
nr. 1418/2007.
Verordening (EG) nr. 1418/2007 moet dienovereenkom
stig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1418/2007 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het volgende artikel 1 bis wordt ingevoegd:
„Artikel 1 bis
Wanneer een land in zijn antwoord op een schriftelijk ver
zoek van de Commissie overeenkomstig artikel 37, lid 1,
eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 aangeeft
dat het bepaalde overbrengingen van afvalstoffen niet zal
verbieden, noch daarop de procedure van voorafgaande ken
nisgeving met schriftelijke toestemming zoals beschreven in
artikel 35 van die verordening zal toepassen, is artikel 18
van die verordening op dergelijke overbrengingen van over
eenkomstige toepassing.”.
2. De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1418/2007 wordt ge
wijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de veertiende dag vol
gende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van de datum van inwerking
treding.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 juli 2008.
Voor de Commissie
Peter MANDELSON

Lid van de Commissie

(1) PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 669/2008 van de Commissie (PB L 188 van
16.7.2008, blz. 7).
(2) Ter aanduiding van de Republiek Moldavië wordt de korte vorm
„Moldavië” gebruikt.
(3) PB L 316 van 4.12.2007, blz. 6.
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BIJLAGE
Opmerking: Artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 is krachtens artikel 1 van deze verordening van toepassing op
de kolommen c) en d) van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1418/2007.
1) In de tekst voorafgaande aan de landeninformatie wordt punt d) vervangen door:
„d) er zullen in het land van bestemming volgens het toepasselijke nationale recht andere controleprocedures
worden gevolgd.”.
2) Na de vermelding „Benin” wordt de volgende vermelding ingevoegd:
„Bosnië en Herzegovina
a)

b)

c)

d)

B3020
alle andere afvalstoffen, opgeno
men in bijlage III bij Verordening
(EG) nr. 1013/2006”

3) Na de vermelding „Costa Rica” wordt de volgende vermelding ingevoegd:
„Côte d'Ivoire (Republiek Côte d'Ivoire)
a)

b)

c)

d)

uit B1010:

uit B1010:

alle andere afvalstoffen

— edelmetalen (goud, zilver, de pla
tinagroep, met uitzondering van
kwik)

B1020-B2120
B2130
B3010-B3020
uit B3030:

uit B3030:

alle andere afvalstoffen

— afval (met inbegrip van kamme
lingen, garen en rafelingen) van
kunstvezels
— oude kleding en andere afge
dankte textielwaren
— oude lappen, touwafval, kabel
touw, touw en kabels en versle
ten artikelen van touw, kabel
touw of kabel van textiel

B3035-B3130
B3140
B4010-B4030
GB040

7112
2620 30
2620 90
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a)

b)
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c)

d)

c)

d)

GC010
GC020
GC030

ex 8908 00

GC050
GE020

ex 7001
ex 7019 39

GF010
GG030

ex 2621

GG040

ex 2621

GH013

3915 30
ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90”

4) De vermelding „Liechtenstein” wordt geschrapt.
5) Na de vermelding „Indonesië” wordt de volgende vermelding ingevoegd:
„Iran (Islamitische Republiek Iran)
a)

b)

B1010-B1090
uit B1100:

uit B1100:

— de volgende zinkhoudende slak:

— hardzink

— zinkhoudende slak afkom
stig van thermisch verzinken
(batch) (> 92 % Zn)
— zinkschuim
— aluminiumschuim, met uit
zondering van zoutslak
— oude vuurvaste bekleding,
met inbegrip van gietpan
nen, afkomstig uit koper
smelterijen
— slak afkomstig van de be
handeling van edele metalen
voor verdere zuivering
— tantaalhoudende tinslak met
minder dan 0,5 % tin

— de volgende
slak:

zinkhoudende

— zinkhoudende
drijvende
slak afkomstig van het gal
vaniseren (> 90 % Zn)
— zinkhoudend slakbezinksel
afkomstig van het galvani
seren (> 92 % Zn)
— zinkhoudende slak afkom
stig van het gietproces
(> 85 % Zn)
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a)

b)

B1115
B1120-B1150
B1160-B1210
B1220-B2010
B2020-B2130
B3010-B3020
B3030-B3040
uit B3050:

uit B3050:

— kurkresten: gebroken, gegranu
leerd of gemalen

— zaagsel, resten en afval van
hout, ook indien geperst tot
blokken, briketten, pellets of
dergelijke

B3060-B3070
B3080
B3090-B3130
B3140
B4010-B4030
GB040

7112
2620 30
2620 90

GC010
GC020
GC030

ex 8908 00

GC050
GE020

ex 7001
ex 7019 39

GF010
GG030

ex 2621

GG040

ex 2621

GH013

3915 30
ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90”

c)

L 201/39

d)
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6) Na de vermelding „Thailand” wordt de volgende vermelding ingevoegd:
„Togo (Republiek Togo)
a)

b)

c)

d)

uit B3010:
— plastic schroot van de volgende
niet-gehalogeneerde polymeren
en co-polymeren:
— polypropyleen
— polyethyleentereftalaat

alle andere afvalstoffen, opgeno
men in bijlage III bij Verordening
(EG) nr. 1013/2006”

7) Na de vermelding „Moldavië” wordt de volgende vermelding ingevoegd:
„Oekraïne
a)

b)

c)

d)

c)

d)

B2020
B3010; B3020
alle andere afvalstoffen, opgeno
men in bijlage III bij Verordening
(EG) nr. 1013/2006”

8) De vermelding „Ivoorkust” wordt geschrapt.
9) De vermelding „Maleisië” wordt vervangen door:
„Maleisië
a)

b)

uit B1010:

uit B1010:

uit B1010:

— nikkelschroot

— molybdeenschroot

— zinkschroot

— kobaltschroot

— wolfraamschroot

— bismuthschroot

— edelmetalen (goud, zilver, de
platinagroep, met uitzondering
van kwik)

— tantaalschroot

— zirconiumschroot

— magnesiumschroot

— thoriumschroot

— titaanschroot
— mangaanschroot
— germaniumschroot
— vanadiumschroot
— schroot van hafnium, indium,
niobium, rhenium en gallium
— schroot van zeldzame aardmeta
len
— chroomschroot

— ijzer- en staalschroot
— koperschroot
— aluminiumschroot
— tinschroot
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b)
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c)

d)

B1020-B1090

uit B1100:

uit B1100:

alle andere afvalstoffen

— hardzink
— zinkschuim
B1115

B1120-B1140

B1150

B1160-B1190

B1200; B1210

B1220-B1240

B1250-B2030

uit B2040:

uit B2040:

— gedeeltelijk gezuiverd calcium
sulfaat afkomstig van de rook
gasontzwaveling

alle andere afvalstoffen

— slak afkomstig van de koperpro
ductie, chemisch gestabiliseerd,
met een hoog ijzergehalte
(meer dan 20 %) en behandeld
volgens industriële specificaties
(bv. DIN 4301 en DIN 8201)
hoofdzakelijk voor de bouw en
abrasieve toepassingen

B2060

B2070; B2080

B2090

B2100

B2110-B2130

B3010

B3020-B3035

B3040
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a)

b)

c)

uit B3050:

uit B3050:

— zaagsel, resten en afval van
hout, ook indien geperst tot
blokken, briketten, pellets of
dergelijke

— kurkresten: gebroken, gegranu
leerd of gemalen

uit B3060:

— gedroogd en gesteriliseerd
plantaardig afval, residuen en
bijproducten, al dan niet in
de vorm van korrels, of een
als diervoeder gebruikte soort,
die niet elders wordt genoemd
of is opgenomen (alleen rijst
zemelen en andere bijproduc
ten onder 2302 20 100/900)

— gedroogd
en
gesteriliseerd
plantaardig afval, residuen en
bijproducten, al dan niet in de
vorm van korrels, of een als
diervoeder gebruikte soort, die
niet elders wordt genoemd of
is opgenomen (alleen rijstzeme
len en andere bijproducten on
der 2302 20 100/900)

— afval van been en hoornpitten,
onbewerkt, ontvet, enkelvou
dig behandeld (maar niet op
maat gezaagd), behandeld met
zuur of ontlijmd

— overige afvalstoffen uit de le
vensmiddelenindustrie, met uit
zondering van bijproducten die
aan nationale en internationale
voorschriften en normen voor
de menselijke of dierlijke con
sumptie voldoen

— overige afvalstoffen uit de le
vensmiddelenindustrie,
met
uitzondering van bijproducten
die aan nationale en interna
tionale voorschriften en nor
men voor de menselijke of
dierlijke consumptie voldoen
B3065-B3140
B4010
B4020
B4030
7112
2620 30
2620 90
GC010
GC020
GC030

ex 8908 00

GC050
GE020

ex 7001
ex 7019 39

GF010
GG030

ex 2621

d)

uit B3060:

— cacaodoppen, schillen, vliezen
en ander cacaoafval

GB040
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a)

GG040

ex 2621

GH013

3915 30

b)
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c)

d)

ex 3904 10-40
GN010

ex 0502 00

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90

GN030

ex 0505 90”

10) De vermelding „Moldavië” wordt vervangen door:
„Moldavië (Republiek Moldavië)
a)

b)

c)

d)

B1010
B2020
uit B3020:

uit B3020:

alle andere afvalstoffen

— ongebleekt papier of karton of
gegolfd papier of golfkarton
— overig papier en karton, hoofd
zakelijk gemaakt van gebleekte
chemische pulp, dat niet in
bulk is gekleurd
— papier en karton, hoofdzakelijk
gemaakt van mechanische pulp
(bv. kranten, tijdschriften en
soortgelijk drukwerk)

alle andere afvalstoffen, opgenomen
in bijlage III bij Verordening (EG) nr.
1013/2006”

11) De vermelding „Russische Federatie” wordt vervangen door:
„Rusland (Russische Federatie)
a)

b)

c)

d)

B1010-B2120
B2130
B3010-B3030
B3035; B3040
B3050-B3070
B3080
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c)

d)

B3090
B3100
B3110-B3130
B3140
B4010-B4030
GB040

7112
2620 30
2620 90

GC010
GC020
GC030

ex 8908 00

GC050
GE020

ex 7001

GE020

ex 7019 39

GF010
GG030

ex 2621

GG040

ex 2621

GH013

3915 30
ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90”

