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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) Nr. 837/2010 VAN DE COMMISSIE
van 23 september 2010
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1418/2007 betreffende de uitvoer, met het oog op
terugwinning, van bepaalde afvalstoffen naar bepaalde niet-OESO-landen
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Par
lement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbren
ging van afvalstoffen (1), en met name artikel 37, lid 2, derde
alinea,
Na overleg met de betrokken landen,
Overwegende hetgeen volgt:
De Commissie heeft van Liberia antwoord ontvangen op haar
schriftelijke verzoeken om schriftelijke bevestiging dat bepaalde
afvalstoffen die zijn opgenomen in bijlage III of III A bij Ver
ordening (EG) nr. 1013/2006 en waarvan de uitvoer krachtens
artikel 36 van die verordening niet verboden is, met het oog op
terugwinning uit de Europese Unie naar dat land mogen worden
uitgevoerd, en om opgave van de controleprocedure die in dat

geval eventueel van toepassing is. De Commissie heeft ook
nadere informatie betreffende Andorra, China, India en Kroatië
ontvangen. De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1418/2007 van
de Commissie (2) moet daarom dienovereenkomstig worden ge
wijzigd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1418/2007 wordt gewijzigd
overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de veertiende dag na die
van de bekendmaking ervan 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, 23 september 2010.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

(1) PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1.

(2) PB L 316 van 4.12.2007, blz. 6.
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BIJLAGE
1. De vermelding voor Andorra wordt vervangen door:
„Andorra
b)

a)

c)

d)

c)

d)

alle afvalstoffen,
opgenomen
in
bijlage III bij Ver
ordening
(EG)
nr. 1013/2006”
2. De vermelding voor China wordt vervangen door:
„China
a)

b)

uit B1010:

uit B1010:

— edelmetalen (met uitzondering
van goud en platina)

— edelmetalen (goud en platina)

— molybdeenschroot

— koperschroot

— kobaltschroot

— nikkelschroot

— mangaanschroot

— aluminiumschroot

— indiumschroot

— zinkschroot

— thoriumschroot
— schroot van
metalen

— ijzer- en staalschroot

zeldzame

aard-

— chroomschroot

— tinschroot
— wolfraamschroot
— tantaalschroot
— magnesiumschroot
— bismutschroot
— titaanschroot
— zirkoniumschroot
— germaniumschroot
— vanadiumschroot
— schroot van hafnium, niobium,
renium en gallium

B1020-B1040
B1050
B1060
B1070
B1080-B1100
B1115
uit B1120: alle andere afvalstoffen

B1130-B1200

uit B1120: overgangsmetalen, alleen
indien zij > 10 % V2O5 bevatten, met
uitzondering van oude katalysatoren
(afgewerkte katalysatoren, als kataly
sator gebruikte vloeistoffen of andere
katalysatoren) van lijst A
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a)

b)
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c)

d)

B1210
B1220
B1230
B1240
B1250
uit B2010: alle andere afvalstoffen

uit B2010: mica

B2020
uit B2030: alle andere afvalstoffen

uit B2030: alleen wolfraamcarbide
schroot

B2040
B2060-B2130
Uit B3010: uitgehard harsafval of
condensatieproducten, met inbegrip
van de volgende stoffen:

Uit B3010: alle andere afvalstoffen,
mits thermoplastisch

— ureumformaldehydeharsen
— melamineformaldehydeharsen
— epoxyharsen
— alkydharsen
B3020
uit B3030: alle andere afvalstoffen

uit B3030:
— afval van wol of van fijn of grof
dierlijk haar, met inbegrip van
garen, met uitzondering van rafe
lingen
— katoenafval (met inbegrip van ga
ren en rafelingen)
— afval (met inbegrip van kamme
lingen, garen en rafelingen) van
kunstvezels

B3035
uit B3040: alle andere afvalstoffen

uit B3040: alleen ongevulkaniseerde
rubber
B3050

B3060-B3070
uit B3080: alle andere afvalstoffen

uit B3080: alleen ongevulkaniseerde
rubber

B3090-B4030
uit GB040: alle andere afvalstoffen

uit GB040: alleen van koper afkom
stige convertorslak met > 10 % koper
GC010
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a)

b)
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c)

uit GC020: alle andere afvalstoffen

d)

uit GC020: alleen afvalkabel en
-draad, schroot van elektromotoren
GC030

GC050-GG040
GH013
GN010-GN030”
3. De vermelding voor Kroatië wordt vervangen door:
„Kroatië
a)

b)

c)

d)

alle afvalstoffen, opgenomen in
bijlage III bij Verordening (EG)
nr. 1013/2006”
4. De vermelding voor India wordt vervangen door:
„India
a)

b)

c)

d)

alle afvalstoffen, opgenomen in
bijlage III bij Verordening (EG)
nr. 1013/2006”
5. Na de vermelding voor Libanon wordt de volgende vermelding ingevoegd:
„Liberia
a)

b)

c)

d)

B3020”

