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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) Nr. 848/2010 VAN DE COMMISSIE
van 27 september 2010
houdende afwijking, voor het verkoopseizoen 2010/2011, van artikel 63, lid 2, onder a), van
Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de data voor de mededeling van de
overboeking van overtollige suiker
latere uiterste datum vast te stellen voor de mededeling
door de ondernemingen van de over te boeken hoeveel
heid overtollige suiker.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),
en met name artikel 85, onder c), juncto artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 63, lid 2, onder a), van Verorde
ning (EG) nr. 1234/2007 moeten ondernemingen die
hebben besloten de productie boven het suikerquotum
geheel of gedeeltelijk over te boeken, de betrokken lid
staat hiervan in kennis stellen vóór een door die lidstaat
te bepalen datum die binnen de in dat artikel gegeven
tijdslimieten valt.

(2)

Om de voorziening van de markt van de Europese Unie
met buiten het quotum geproduceerde suiker te ver
gemakkelijken, zodat de ondernemingen kunnen inspelen
op onvoorziene schommelingen van de vraag in de laat
ste paar maanden van het verkoopseizoen 2010/2011,
moeten de lidstaten de mogelijkheid krijgen om een

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Beheerscomité voor
de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In afwijking van artikel 63, lid 2, onder a), van Verordening
(EG) nr. 1234/2007 moeten ondernemingen die overeenkom
stig artikel 63, lid 1, van die verordening hebben besloten voor
het verkoopseizoen 2010/2011 hoeveelheden suiker over te
boeken, de betrokken lidstaat daarvan in kennis stellen vóór
een door die lidstaat te bepalen datum tussen 1 februari en
15 augustus 2011.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2010 tot en
met 30 september 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 september 2010.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
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VERORDENING (EU) Nr. 849/2010 VAN DE COMMISSIE
van 27 september 2010
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van
25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

(3)

Verordening (EG) nr. 2150/2002 moet derhalve dien
overeenkomstig worden gewijzigd.

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Comité voor het
Europees statistisch systeem, dat is opgericht bij Verorde
ning (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en
de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese
statistiek (3),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 25 november 2002 betreffende afval
stoffenstatistieken (1), en met name op artikel 6, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Uit de evaluatie van de eerste twee gegevensleveringen
in 2006 en 2008 is gebleken dat enkele conceptuele
tekortkomingen in de bijlagen bij Verordening (EG)
nr. 2150/2002 moeten worden gecorrigeerd.

(2)

De Commissie heeft het Europees Parlement en de Raad
geïnformeerd over de tenuitvoerlegging van Verordening
(EG) nr. 2150/2002 (2) en heeft een aantal wijzigingen
voorgesteld.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlagen I, II en III bij Verordening (EG) nr. 2150/2002
worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag vol
gende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

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

Gedaan te Brussel, 27 september 2010.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

(1) PB L 332 van 9.12.2002, blz. 1.
(2) COM(2008) 355 definitief.

(3) PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.

NL

28.9.2010

Publicatieblad van de Europese Unie

L 253/3

BIJLAGE

„BIJLAGE I
AFVALPRODUCTIE
SECTIE 1
Dekking
1. De statistieken worden opgesteld voor alle activiteiten die vallen onder de secties A tot en met U van de NACE Rev. 2.
Deze secties bestrijken alle economische activiteiten.
Onder deze bijlage valt ook:
a) huishoudelijk afval;
b) afval van terugwinnings- en/of verwijderingsactiviteiten.
2. Afval dat wordt gerecycleerd op de plaats waar het is geproduceerd, valt niet onder deze bijlage.
SECTIE 2
Afvalcategorieën
Er moeten statistieken worden opgesteld voor de volgende afvalcategorieën:
Geaggregeerde lijst
EAC-Stat, versie 4
Volgnummer

Omschrijving

Gevaarlijk/Niet gevaarlijk
afval

1

01.1

Afgewerkte oplosmiddelen

Gevaarlijk

2

01.2

Zure, basische en zoute afvalstoffen

Niet gevaarlijk

3

01.2

Zure, basische en zoute afvalstoffen

Gevaarlijk

4

01.3

Afgewerkte olie

Gevaarlijk

5

01.4, 02, 03.1

Chemisch afval

Niet gevaarlijk

6

01.4, 02, 03.1

Chemisch afval

Gevaarlijk

7

03.2

Slib van industrieel afvalwater

Niet gevaarlijk

8

03.2

Slib van industrieel afvalwater

Gevaarlijk

9

03.3

Slib en vloeibaar afval van afvalbehandeling

Niet gevaarlijk

10

03.3

Slib en vloeibaar afval van afvalbehandeling

Gevaarlijk

11

05

Afval van de gezondheidszorg en biologisch afval

Niet gevaarlijk

12

05

Afval van de gezondheidszorg en biologisch afval

Gevaarlijk

13

06.1

Metaalafval, ferrometalen

Niet gevaarlijk

14

06.2

Metaalafval, non-ferrometalen

Niet gevaarlijk
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Geaggregeerde lijst
EAC-Stat, versie 4
Volgnummer

Omschrijving

Gevaarlijk/Niet gevaarlijk
afval

15

06.3

Metaalafval, ferro- en non-ferrometalen gemengd

Niet gevaarlijk

16

07.1

Glasafval

Niet gevaarlijk

17

07.1

Glasafval

Gevaarlijk

18

07.2

Papier- en kartonafval

Niet gevaarlijk

19

07.3

Rubberafval

Niet gevaarlijk

20

07.4

Kunststofafval

Niet gevaarlijk

21

07.5

Houtafval

Niet gevaarlijk

22

07.5

Houtafval

Gevaarlijk

23

07.6

Textielafval

Niet gevaarlijk

24

07.7

Afvalstoffen die pcb's bevatten

Gevaarlijk

25

08 (m.u.v. 08.1, 08.41)

Afgedankt materiaal (met uitzondering van
sloopauto's en afgedankte batterijen en accu's)

Niet gevaarlijk

26

08 (m.u.v. 08.1, 08.41)

Afgedankt materiaal (met uitzondering van
sloopauto's en afgedankte batterijen en accu's)

Gevaarlijk

27

08.1

Sloopauto's

Niet gevaarlijk

28

08.1

Sloopauto's

Gevaarlijk

29

08.41

Afgedankte batterijen en accu's

Niet gevaarlijk

30

08.41

Afgedankte batterijen en accu's

Gevaarlijk

31

09.1

Dierlijk afval en gemengd levensmiddelenafval

Niet gevaarlijk

32

09.2

Plantaardig afval

Niet gevaarlijk

33

09.3

Gier en mest

Niet gevaarlijk

34

10.1

Huishoudelijk en soortgelijk afval

Niet gevaarlijk

35

10.2

Gemengde en ongedifferentieerde materialen

Niet gevaarlijk

36

10.2

Gemengde en ongedifferentieerde materialen

Gevaarlijk

37

10.3

Scheidingsresiduen

Niet gevaarlijk

38

10.3

Scheidingsresiduen

Gevaarlijk

39

11

Gewoon slib

Niet gevaarlijk

40

12.1

Mineraal bouw- en sloopafval

Niet gevaarlijk

41

12.1

Mineraal bouw- en sloopafval

Gevaarlijk
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Geaggregeerde lijst
EAC-Stat, versie 4
Volgnummer

Omschrijving

Gevaarlijk/Niet gevaarlijk
afval

42

12.2, 12.3, 12.5

Overig mineraal afval

Niet gevaarlijk

43

12.2, 12.3, 12.5

Overig mineraal afval

Gevaarlijk

44

12.4

Verbrandingsafval

Niet gevaarlijk

45

12.4

Verbrandingsafval

Gevaarlijk

46

12.6

Grond

Niet gevaarlijk

47

12.6

Grond

Gevaarlijk

48

12.7

Baggerspecie

Niet gevaarlijk

49

12.7

Baggerspecie

Gevaarlijk

50

12.8, 13

Mineraal afval van afvalbehandeling en gestabili
seerd afval

Niet gevaarlijk

51

12.8, 13

Mineraal afval van afvalbehandeling en gestabili
seerd afval

Gevaarlijk

SECTIE 3
Kenmerken
Er moeten statistieken worden opgesteld voor de volgende kenmerken en uitsplitsingen:
1. De hoeveelheid geproduceerd afval voor elke in sectie 2, punt 1, genoemde afvalcategorie en voor elke in sectie 8,
punt 1, genoemde activiteit waarbij afval wordt geproduceerd.
2. De populatie die wordt bereikt door een regeling voor de inzameling van gemengd huishoudelijk en soortgelijk afval.
SECTIE 4
Eenheid
1. De voor alle afvalcategorieën te gebruiken eenheid is 1 ton (normaal) nat afval, behalve voor de afvalcategorieën „slib
van industrieel afvalwater”, „gewoon slib”, „slib en vloeibaar afval van afvalbehandeling” en „baggerspecie”, waarvoor de
te gebruiken eenheid 1 ton droge stof is.
2. De te gebruiken eenheid voor het in sectie 3, punt 2, genoemde kenmerk is het percentage van de bereikte populatie.
SECTIE 5
Eerste referentiejaar en frequentie
1. Het eerste referentiejaar is het tweede kalenderjaar na de inwerkingtreding van deze verordening.
2. Het eerste referentiejaar voor afvalstoffenstatistieken die op deze nieuwe versie zijn gebaseerd, is 2010.
3. De lidstaten verstrekken gegevens voor elk tweede jaar na het eerste referentiejaar.
SECTIE 6
Toezending van de resultaten aan Eurostat
De resultaten worden toegezonden binnen 18 maanden na het einde van het referentiejaar.
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SECTIE 7
Rapport over de dekking en de kwaliteit van de statistieken
1. De lidstaten vermelden voor elk in sectie 8 (activiteiten en huishoudens) genoemd volgnummer het percentage dat de
verstrekte statistieken in de totale onder het desbetreffende volgnummer vallende hoeveelheid afval vertegenwoordigen.
De Commissie stelt het minimale dekkingspercentage vast. Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen
van deze verordening te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 7, lid 3, bedoelde
regelgevingsprocedure met toetsing.

2. De lidstaten dienen een kwaliteitsrapport in, waarin wordt aangegeven hoe nauwkeurig de verzamelde gegevens zijn.
Er wordt een beschrijving gegeven van de schattingen, aggregaties of uitsluitingen en van de gevolgen die deze
bewerkingen hebben voor de verdeling van de in sectie 2, punt 1, genoemde afvalcategorieën over de economische
activiteiten en huishoudens, genoemd in sectie 8.

3. De Commissie neemt de rapporten over de dekking en de kwaliteit op in het in artikel 8 voorgeschreven verslag.

SECTIE 8
Opstelling van resultaten
1.

De resultaten voor de in sectie 3, punt 1, genoemde kenmerken moeten worden opgesteld voor:

1.1. de volgende secties, afdelingen en klassen van de NACE Rev. 2:

Volgnummer

Omschrijving

1

Sectie A

Landbouw, bosbouw en visserij

2

Sectie B

Winning van delfstoffen

3

Afdeling 10

Vervaardiging van voedingsmiddelen

Afdeling 11

Vervaardiging van dranken

Afdeling 12

Vervaardiging van tabaksproducten

Afdeling 13

Vervaardiging van textiel

Afdeling 14

Vervaardiging van kleding

Afdeling 15

Vervaardiging van leer en van producten van leer

5

Afdeling 16

Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief
meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk

6

Afdeling 17

Vervaardiging van papier en papierwaren

Afdeling 18

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

7

Afdeling 19

Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten

8

Afdeling 20

Vervaardiging van chemische producten

Afdeling 21

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

Afdeling 22

Vervaardiging van producten van rubber of kunststof

9

Afdeling 23

Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten

10

Afdeling 24

Vervaardiging van metalen in primaire vorm

Afdeling 25

Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten

4
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Volgnummer

Omschrijving

Afdeling 26

Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische pro
ducten

Afdeling 27

Vervaardiging van elektrische apparatuur

Afdeling 28

Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.

Afdeling 29

Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers

Afdeling 30

Vervaardiging van andere transportmiddelen

Afdeling 31

Vervaardiging van meubelen

Afdeling 32

Overige industrie

Afdeling 33

Reparatie en installatie van machines en apparaten

13

Afdeling D

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

14

Afdeling 36

Winning, behandeling en distributie van water

Afdeling 37

Afvalwaterafvoer

Afdeling 39

Sanering en ander afvalbeheer

15

Afdeling 38

Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning

16

Sectie F

Bouwnijverheid

11

12

Diensten:

17

18

Sectie G, excl.
klasse 46.77

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

Sectie H

Vervoer en opslag

Sectie I

Verschaffen van accommodatie en maaltijden

Sectie J

Informatie en communicatie

Sectie K

Financiële activiteiten en verzekeringen

Sectie L

Exploitatie van en handel in onroerend goed

Sectie M

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

Sectie N

Administratieve en ondersteunende diensten

Sectie O

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

Sectie P

Onderwijs

Sectie Q

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Sectie R

Kunst, amusement en recreatie

Sectie S

Overige diensten

Sectie T

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en
diensten door huishoudens voor eigen gebruik

Sectie U

Extraterritoriale organisaties en lichamen

Klasse 46.77

Groothandel in afval en schroot
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1.2. huishoudens:

Volgnummer

Omschrijving

19

2.

Huishoudelijk afval

Voor economische activiteiten worden, overeenkomstig het statistische systeem van elke lidstaat, als statistische
eenheden lokale eenheden of eenheden van economische activiteit gebruikt, zoals gedefinieerd in Verordening (EEG)
nr. 696/93 van de Raad (1).
In het overeenkomstig sectie 7 uit te brengen kwaliteitsrapport moet een beschrijving worden opgenomen van de
gevolgen die de keuze van de statistische eenheid heeft voor de verdeling van de gegevens over de NACE Rev.
2-rubrieken.

___________
(1) PB L 76 van 30.3.1993, blz. 2.

BIJLAGE II
TERUGWINNING EN VERWIJDERING VAN AFVALSTOFFEN
SECTIE 1
Dekking
1. De statistieken worden opgesteld voor alle terugwinnings- en verwijderingsinrichtingen die de in sectie 8, punt 2,
genoemde activiteiten uitvoeren en behoren tot of deel uitmaken van de economische activiteiten volgens de in bijlage I, sectie 8, punt 1.1, vermelde NACE Rev. 2-rubrieken.
2. Inrichtingen waarvan de afvalbehandelingsactiviteiten beperkt zijn tot de recycling van afvalstoffen op de plaats waar
die afvalstoffen zijn geproduceerd, vallen niet onder deze bijlage.
SECTIE 2
Afvalcategorieën
Er moeten statistieken voor de in sectie 8, punt 2, genoemde terugwinnings- of verwijderingsactiviteiten worden opgesteld
voor de in bijlage I, sectie 2, punt 1, vermelde afvalcategorieën.
SECTIE 3
Kenmerken
Er moeten statistieken worden opgesteld voor de volgende kenmerken en uitsplitsingen:
Regionaal
niveau

Volgnummer

Omschrijving

1

Hoeveelheid behandelde afvalstoffen voor elke in sectie 2 genoemde afvalcategorie en voor
elke in sectie 8, punt 2, genoemde terugwinnings- en verwijderingsactiviteit, met uitzon
dering van de recycling van afvalstoffen op de plaats waar zij zijn geproduceerd.

Nationaal

2

Aantal en capaciteit van inrichtingen vallende onder volgnummer 4 van sectie 8, punt 2,
uitgesplitst naar:
a) gevaarlijk afval, b) niet-gevaarlijk afval en c) inert afval.

Nationaal

3

Aantal inrichtingen vallende onder volgnummer 4 van sectie 8, punt 2, dat sinds het laatste
jaar is gesloten (waar niet meer wordt gestort), uitgesplitst naar:
a) gevaarlijk afval, b) niet-gevaarlijk afval en c) inert afval.

Nationaal

NL
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Regionaal
niveau

Volgnummer

Omschrijving

4

Aantal inrichtingen voor terugwinnings- en verwijderingsactiviteiten vallende onder sectie 8,
punt 2, met uitzondering van volgnummer 5.

NUTS 2

5

Capaciteit van de inrichtingen voor terugwinnings- en verwijderingsactiviteiten vallende
onder sectie 8, punt 2, met uitzondering van de volgnummers 3 en 5.

NUTS 2

SECTIE 4
Eenheid
De voor alle afvalcategorieën te gebruiken eenheid is 1 ton (normaal) nat afval, behalve voor de afvalcategorieën „slib van
industrieel afvalwater”, „gewoon slib”, „slib en vloeibaar afval van afvalbehandeling” en „baggerspecie”, waarvoor de te
gebruiken eenheid 1 ton droge stof is.
SECTIE 5
Eerste referentiejaar en frequentie
1. Het eerste referentiejaar is het tweede kalenderjaar na de inwerkingtreding van deze verordening.
2. Het eerste referentiejaar voor afvalstoffenstatistieken die op deze nieuwe versie zijn gebaseerd, is 2010.
3. De lidstaten verstrekken voor elk tweede jaar na het eerste referentiejaar gegevens over de onder sectie 8, punt 2,
vallende inrichtingen.
SECTIE 6
Toezending van de resultaten aan Eurostat
De resultaten worden toegezonden binnen 18 maanden na het einde van het referentiejaar.
SECTIE 7
Rapport over de dekking en de kwaliteit van de statistieken
1. De lidstaten vermelden voor de in sectie 3 genoemde kenmerken en voor elk volgnummer van de in sectie 8, punt 2,
genoemde soorten activiteit welk percentage de verstrekte statistieken vertegenwoordigen van het totaal van de onder
het desbetreffende volgnummer vallende hoeveelheden afval. De Commissie stelt het minimale dekkingspercentage
vast. Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen door haar aan te
vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 7, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.
2. Voor de in sectie 3 genoemde kenmerken dienen de lidstaten een kwaliteitsrapport in, waarin wordt aangegeven hoe
nauwkeurig de verzamelde gegevens zijn.
3. De Commissie neemt de rapporten over de dekking en de kwaliteit op in het in artikel 8 voorgeschreven verslag.
SECTIE 8
Afvalterugwinnings- en verwijderingsactiviteiten
1. De resultaten worden opgesteld voor elk volgnummer van de in sectie 8, punt 2, genoemde soorten activiteit,
overeenkomstig de kenmern, bedoeld in sectie 3.
2. Lijst van terugwinnings- en verwijderingsactiviteiten; de codes verwijzen naar de codes in de bijlagen I en II bij
Richtlijn 2008/98/EG (1).

Volgnummer

Soort terugwinnings- of verwijderingsactiviteit

Verbranding

1

R1

Hoofdgebruik als brandstof of als ander middel voor energieopwekking

2

D10

Verbranding op het land

(1) PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3.
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Volgnummer

Soort terugwinnings- of verwijderingsactiviteit

Terugwinningsactiviteiten (met uitzondering van energieterugwinning)

3a

R2 +

Terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen

R3 +

Recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt (met
inbegrip van compostering en andere biologische omzettingsprocessen)

R4 +

Recycling/terugwinning van metalen en metaalverbindingen

R5 +

Recycling/terugwinning van andere anorganische materialen

R6 +

Regeneratie van zuren of basen

R7 +

Terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan

R8 +

Terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren

R9 +

Herraffinage van olie en ander hergebruik van olie

R10 +

Uitrijden voor landbouwkundige of ecologische verbetering

R11

Gebruik van afvalstoffen die bij een van de onder R1 tot en met R10 genoemde handelingen
vrijkomen

3b

Gebruik als opvulmateriaal
Verwijderingsactiviteiten

4

5

D1 +

Storten op of in de bodem (bv. op een vuilstortplaats enz.)

D5 +

Verwijderen op speciaal ingerichte locaties (bv. in afzonderlijk beklede, afgedekte cellen die
onderling en van de omgeving afgeschermd zijn enz.)

D12

Permanente opslag (bv. plaatsen van houders in mijnen enz.)

D2 +

Uitrijden (bv. biodegradatie van vloeibaar of slibachtig afval in de bodem enz.)

D3 +

Injectie in de diepe ondergrond (bv. injectie van verpompbare afvalstoffen in putten, zout
koepels of natuurlijk gevormde holten enz.)

D4 +

Opslag in waterbekkens (bv. het lozen van vloeibaar of slibachtig afval in putten, vijvers of
lagunen enz.)

D6 +

Lozen/storten in wateren, behalve zeeën en oceanen

D7

Lozen/storten in zeeën en oceanen, inclusief inbrengen in de zeebodem

28.9.2010

28.9.2010
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BIJLAGE III
EQUIVALENTIETABEL
als bedoeld in artikel 1, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2150/2002, tussen EAC-Stat, versie 4 (statistische lijst van afvalstoffen,
hoofdzakelijk naar stof) en de Europese lijst van afvalstoffen, vastgesteld bij Beschikking 2000/532/EG (1)
01 Afval van chemische verbindingen
01.1 Afgewerkte oplosmiddelen
01.11 Afgewerkte gehalogeneerde oplosmiddelen
1 Gevaarlijk
07 01 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

14 06 01*

chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK's, HFK's

14 06 02*

overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 06 04*

slib of vast afval dat gehalogeneerde oplosmiddelen bevat

01.12 Afgewerkte niet-gehalogeneerde oplosmiddelen
1 Gevaarlijk
07 01 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

14 06 03*

overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 06 05*

slib of vast afval dat andere oplosmiddelen bevat

20 01 13*

oplosmiddelen

01.2 Zure, basische en zoute afvalstoffen
01.21 Zure afvalstoffen
1 Gevaarlijk
06 01 01*

zwavelzuur en zwaveligzuur

06 01 02*

zoutzuur

06 01 03*

waterstoffluoride

06 01 04*

fosfor- en fosforigzuur

(1) PB L 226 van 6.9.2000, blz. 3.
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06 01 05*

salpeter- en salpeterigzuur

06 01 06*

overige zuren

06 07 04*

oplossingen en zuren, bv. contactzuur

08 03 16*

afval van etsoplossingen

09 01 04*

fixeervloeistof

09 01 05*

bleek- en bleekfixeervloeistof

10 01 09*

zwavelzuur

11 01 05*

beitszuren

11 01 06*

niet elders genoemde zuren

16 06 06*

gescheiden ingezamelde elektrolyt uit batterijen en accu's

20 01 14*

zuren

01.22 Basische afvalstoffen
0 Niet gevaarlijk
03 03 09

kalkneerslagafval

11 01 14

niet onder 11 01 13 vallend afval van ontvetting

1 Gevaarlijk
05 01 11*

afval van brandstofzuivering met behulp van basen

06 02 01*

calciumhydroxide

06 02 03*

ammoniumhydroxide

06 02 04*

natrium- en kaliumhydroxide

06 02 05*

overige basen

09 01 01*

ontwikkelvloeistof en activatoroplossing op basis van water

09 01 02*

ontwikkelvloeistof voor offsetplaten op basis van water

09 01 03*

ontwikkelvloeistof op basis van oplosmiddelen

11 01 07*

basen gebruikt voor beitsen

11 01 13*

afval van ontvetting dat gevaarlijke stoffen bevat

11 03 01*

cyanidehoudend afval

19 11 04*

afval van brandstofzuivering met behulp van basen

20 01 15*

basisch afval

01.24 Andere zoute afvalstoffen
0 Niet gevaarlijk
05 01 16

zwavelhoudend afval van de ontzwaveling van petroleum

05 07 02

zwavelhoudend afval

06 03 14

niet onder 06 03 11 en 06 03 13 vallende vaste zouten en oplossingen

06 03 16

niet onder 06 03 15 vallende metaaloxiden

06 06 03

niet onder 06 06 02 vallend afval dat sulfiden bevat

11 02 06

niet onder 11 02 05 vallend afval van koperhydrometallurgische processen
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1 Gevaarlijk
06 03 11*

vaste zouten en oplossingen die cyanide bevatten

06 03 13*

vaste zouten en oplossingen die zware metalen bevatten

06 03 15*

metaaloxiden die zware metalen bevatten

06 04 03*

arseenhoudend afval

06 04 04*

kwikhoudend afval

06 04 05*

afval dat andere zware metalen bevat

06 06 02*

afval dat gevaarlijke sulfiden bevat

10 03 08*

zoutslakken van secundaire productie

10 04 03*

calciumarsenaat

11 01 08*

slib van fosfaatbehandeling

11 02 05*

afval van koperhydrometallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat

11 03 02*

overig afval

11 05 04*

fluxbad afval

16 09 01*

permanganaten, bv. kaliumpermanganaat

16 09 02*

chromaten, bv. kaliumchromaat, kalium- of natriumdichromaat

01.3 Afgewerkte olie
01.31 Gebruikte motorolie
1 Gevaarlijk
13 02 04*

gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 05*

niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 06*

synthetische motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 07*

biologisch gemakkelijk afbreekbare motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 08*

overige motor-, transmissie- en smeerolie

01.32 Andere afgewerkte olie
1 Gevaarlijk
05 01 02*

ontzoutingsslib

05 01 03*

tankbodemslib

05 01 04*

zuur alkylslib

05 01 12*

olie die zuren bevat

08 03 19*

dispersieolie

08 04 17*

harsolie

12 01 06*

halogeenhoudende minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)

12 01 07*

halogeenvrije minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)

12 01 08*

halogeenhoudende emulsies en oplossingen voor machinale bewerking

12 01 09*

halogeenvrije emulsies en oplossingen voor machinale bewerking

12 01 10*

synthetische machineolie

12 01 12*

afgewerkte wassen en vetten
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12 01 18*

oliehoudend metaalslib (slib van slijpen, wetten en leppen)

12 01 19*

biologisch gemakkelijk afbreekbare machineolie

13 01 04*

gechloreerde emulsies

13 01 05*

niet-gechloreerde emulsies

13 01 09*

gechloreerde minerale hydraulische olie

13 01 10*

niet-gechloreerde minerale hydraulische olie

13 01 11*

synthetische hydraulische olie

13 01 12*

biologisch gemakkelijk afbreekbare hydraulische olie

13 01 13*

overige hydraulische olie

13 03 06*

niet onder 13 03 01 vallende gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteo
verdracht

13 03 07*

niet-gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 08*

synthetische olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 09*

biologisch gemakkelijk afbreekbare olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 10*

overige olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 05 06*

olie uit olie/waterscheiders

20 01 26*

niet onder 20 01 25 vallende oliën en vetten

01.4 Afgewerkte chemische katalysatoren
01.41 Afgewerkte chemische katalysatoren
0 Niet gevaarlijk
16 08 01

afgewerkte katalysatoren die goud, zilver, rhenium, rhodium, palladium, iridium of
platina bevatten (exclusief 16 08 07)

16 08 03

niet elders genoemde afgewerkte katalysatoren die overgangsmetalen of verbindingen
van overgangsmetalen bevatten

16 08 04

afgewerkte katalysatoren voor wervelbedkrakers (exclusief 16 08 07)

1 Gevaarlijk
16 08 02*

afgewerkte katalysatoren die gevaarlijke overgangsmetalen of gevaarlijke verbindingen
van overgangsmetalen bevatten

16 08 05*

afgewerkte katalysatoren die fosforzuur bevatten

16 08 06*

afgewerkte vloeistoffen die als katalysator zijn gebruikt

16 08 07*

afgewerkte katalysatoren die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd

02 Afval van chemische preparaten
02.1 Buiten de specificatie vallende chemische afvalstoffen
02.11 Agrochemisch afval
0 Niet gevaarlijk
02 01 09

niet onder 02 01 08 vallend agrochemisch afval

1 Gevaarlijk
02 01 08*

agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat

06 13 01*

anorganische gewasbeschermingsmiddelen, houtverduurzamingsmiddelen en andere
biociden

20 01 19*

pesticiden
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02.12 Ongebruikte geneesmiddelen
0 Niet gevaarlijk
07 05 14

niet onder 07 05 13 vallende vaste afvalstoffen

18 01 09

niet onder 18 01 08 vallende geneesmiddelen

18 02 08

niet onder 18 02 07 vallende geneesmiddelen

20 01 32

niet onder 20 01 31 vallende geneesmiddelen

1 Gevaarlijk
07 05 13*

vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten

18 01 08*

cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

18 02 07*

cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

20 01 31*

cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

02.13 Afval van verf, lak, inkt en lijm
0 Niet gevaarlijk
04 02 17

niet onder 04 02 16 vallende kleurstoffen en pigmenten

08 01 12

niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak

08 01 14

niet onder 08 01 13 vallend slib van verf of lak

08 01 16

niet onder 08 01 15 vallend waterig slib dat verf of lak bevat

08 01 18

niet onder 08 01 17 vallend afval van verf- en lakverwijdering

08 01 20

niet onder 08 01 19 vallende waterige suspensies die verf of lak bevatten

08 02 01

afval-coatingpoeder

08 03 07

waterig slib dat inkt bevat

08 03 08

waterig vloeibaar afval dat inkt bevat

08 03 13

niet onder 08 03 12 vallend inktafval

08 03 15

niet onder 08 03 14 vallend inktslib

08 03 18

niet onder 08 03 17 vallend tonerafval

08 04 10

niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit

08 04 12

niet onder 08 04 11 vallend slib van lijm en kit

08 04 14

niet onder 08 04 13 vallend waterig slib dat lijm of kit bevat

08 04 16

niet onder 08 04 15 vallend waterig vloeibaar afval dat lijm of kit bevat

20 01 28

niet onder 20 01 27 vallende verf, inkt, lijm en hars

1 Gevaarlijk
04 02 16*

kleurstoffen en pigmenten die gevaarlijke stoffen bevatten

08 01 11*

afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 01 13*

slib van verf of lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 01 15*

waterig slib dat verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen
bevat
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08 01 17*

afval van verf- en lakverwijdering dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke
stoffen bevat

08 01 19*

waterige suspensies die verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke
stoffen bevatten

08 03 12*

inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat

08 03 14*

inktslib dat gevaarlijke stoffen bevat

08 03 17*

tonerafval dat gevaarlijke stoffen bevat

08 04 09*

afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 04 11*

slib van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 04 13*

waterig slib dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen
bevat

08 04 15*

waterig vloeibaar afval dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere ge
vaarlijke stoffen bevat

20 01 27*

verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten

02.14 Andere afvallen van chemische preparaten
0 Niet gevaarlijk
02 07 03

afval van chemische behandeling

03 02 99

niet elders genoemde houtverduurzamingsmiddelen

04 01 09

afval van bewerking en afwerking

04 02 15

niet onder 04 02 14 vallend afval van afwerking

07 02 15

afval van niet onder 07 02 14 bedoelde additieven

07 02 17

afval dat andere siliconen bevat dan die vermeld bij 07 02 16

10 09 16

niet onder 10 09 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen

10 10 14

niet onder 10 10 13 vallend bindmiddelafval

10 10 16

niet onder 10 10 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen

16 01 15

niet onder 16 01 14 vallende antivriesvloeistoffen

16 05 05

niet onder 16 05 04 vallende gassen in drukhouders

18 01 07

niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën

18 02 06

niet onder 18 02 05 vallende chemicaliën

20 01 30

niet onder 20 01 29 vallende detergenten

1 Gevaarlijk
03 02 01*

niet-gehalogeneerde organische houtverduurzamingsmiddelen

03 02 02*

organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

03 02 03*

organometaal-houtverduurzamingsmiddelen

03 02 04*

anorganische houtverduurzamingsmiddelen

03 02 05*

andere houtverduurzamingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten

04 02 14*

afval van afwerking dat organische oplosmiddelen bevat

05 07 01*

kwikhoudend afval

06 08 02*

afval dat gevaarlijke chloorsilanen bevat

06 10 02*

afval dat gevaarlijke stoffen bevat
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07 02 14*

afval van additieven die gevaarlijke stoffen bevatten

07 02 16*

afval dat gevaarlijke siliconen bevat

07 04 13*

vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten

08 01 21*

afval van verf- of lakverwijderaar

08 05 01*

isocyanaatafval

10 09 13*

bindmiddelafval dat gevaarlijke stoffen bevat

10 09 15*

afval van scheurindicatorstoffen dat gevaarlijke stoffen bevat

10 10 13*

bindmiddelafval dat gevaarlijke stoffen bevat

10 10 15*

afval van scheurindicatorstoffen dat gevaarlijke stoffen bevat

11 01 16*

verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen

11 01 98*

overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat

16 01 13*

remvloeistoffen

16 01 14*

antivriesvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten

16 05 04*

gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten

16 09 03*

peroxiden, bv. waterstofperoxide

16 09 04*

niet elders genoemde oxiderende stoffen

18 01 06*

chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

18 02 05*

chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

20 01 17*

fotochemicaliën

20 01 29*

detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

02.2 Ongebruikte springstoffen
02.21 Explosief afval en pyrotechnische producten
1 Gevaarlijk
16 04 02*

vuurwerkafval

16 04 03*

overig explosief afval

02.22 Afvalmunitie
1 Gevaarlijk
16 04 01*

afvalmunitie

02.3 Gemengd chemisch afval
02.31 Klein gemengd chemisch afval
0 Niet gevaarlijk
16 05 09

niet onder 16 05 06, 16 05 07 of 16 05 08 vallende afgedankte chemicaliën

1 Gevaarlijk
16 05 06*

labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten, inclusief mengsels
van labchemicaliën

16 05 07*

afgedankte anorganische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze be
vatten

16 05 08*

afgedankte organische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

02.33 Door gevaarlijke stoffen verontreinigde verpakking
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1 Gevaarlijk
15 01 10*

verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

03 Ander chemisch afval
03.1 Chemische afzettingen en residuen
03.11 Teer en koolstofhoudend afval
0 Niet gevaarlijk
05 01 17

bitumen

06 13 03

actief kool

10 01 25

afval van de opslag en toebereiding van brandstof voor kolengestookte elektriciteits
centrales

10 03 02

anodeafval

10 03 18

niet onder 10 03 17 vallend koolstofhoudend afvalvan de anodefabricage

10 08 13

niet onder 10 08 12 vallend koolstofhoudend afval van de anodefabricage

10 08 14

anodeafval

11 02 03

afval van de productie van anoden voor waterige elektrolyseprocessen

20 01 41

afval van het vegen van schoorstenen

1 Gevaarlijk
05 01 07*

zuurteer

05 01 08*

overige teer

05 06 01*

zuurteer

05 06 03*

overige teer

06 13 05*

roet

10 03 17*

teerhoudend afval van de anodefabricage

10 08 12*

teerhoudend afval van de anodefabricage

19 11 02*

zuurteer

03.12 Slib van olie/wateremulsies
1 Gevaarlijk
05 01 06*

olieachtig slib afkomstig van onderhoudswerkzaamheden aan installaties of apparaten

13 04 01*

bilgeolie van de binnenvaart

13 04 02*

bilgeolie uit de kadeafvoer

13 04 03*

bilgeolie van de overige scheepvaart

13 05 01*

vaste stoffen uit zandvangers en olie/waterscheiders

13 05 02*

slib uit olie/waterscheiders

13 05 03*

opvangerslib

13 05 07*

met olie verontreinigd water uit olie/waterscheiders

13 05 08*

afvalmengsels uit zandvangers en olie/waterscheiders

13 07 01*

stookolie en dieselolie

13 07 02*

benzine

13 07 03*

overige brandstoffen (inclusief mengsels)
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13 08 01*

ontzoutingsslib en -emulsies

13 08 02*

overige emulsies

13 08 99*

niet elders genoemd afval

16 07 09*

afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat

19 02 07*

door afscheiding verkregen oliën en concentraten

03.13 Residuen van chemische reacties
0 Niet gevaarlijk
03 03 02

„green liquor”-slib (afkomstig van de terugwinning van de kookvloeistof)

04 01 04

chroomhoudende looivloeistof

04 01 05

chroomvrije looivloeistof

11 01 12

niet onder 11 01 11 vallende waterige spoelvloeistoffen

1 Gevaarlijk
04 01 03*

ontvettingsafval dat oplosmiddelen bevat zonder vloeibare fase

06 07 03*

bariumsulfaatslib dat kwik bevat

07 01 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 01 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 02 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 02 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 03 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 03 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 04 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 04 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 05 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 05 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 06 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 06 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 07 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 07 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

09 01 13*

niet onder 09 01 06 vallend waterig vloeibaar afval van ter plaatse uitgevoerde
terugwinning van zilver

11 01 11*

waterige spoelvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten
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03.14 Afgewerkte filtratie- en absorptiematerialen
0 Niet gevaarlijk
15 02 03

niet onder 15 02 02 vallende absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en bescher
mende kleding

19 09 03

onthardingsslib

19 09 04

afgewerkte actieve kool

19 09 05

verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen

19 09 06

oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars

1 Gevaarlijk
05 01 15*

afgewerkte bleekaarde

06 07 02*

actieve kool van de chloorbereiding

06 13 02*

afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02)

07 01 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 01 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 02 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 02 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 03 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 03 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 04 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 04 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 05 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 05 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 06 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 06 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 07 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 07 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

11 01 15*

eluaat en slib van membraansystemen of ionenwisselaars die gevaarlijke stoffen be
vatten

15 02 02*

absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), poetsdoeken en
beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd

19 01 10*

afgewerkte actieve kool van rookgasreiniging

19 08 06*

verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen

19 08 07*

oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars

19 08 08*

afval van membraansystemen dat zware metalen bevat

19 11 01*

afgewerkte bleekaarde

03.2 Slib van industrieel afvalwater
03.21 Slib van industriële processen en afvalwaterbehandeling
0 Niet gevaarlijk
03 03 05

ontinktingsslib van papierrecycling

03 03 10

onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel-, vulstof- en
coatingslib
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04 01 06

chroomhoudend slib, met name van afvalwaterbehandeling ter plaatse

04 01 07

chroomvrij slib, met name van afvalwaterbehandeling ter plaatse

04 02 20

niet onder 04 02 19 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

05 01 10

niet onder 05 01 09 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

05 01 14

afval van koeltorens

05 06 04

afval van koeltorens

06 05 03

niet onder 06 05 02 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 01 12

niet onder 07 01 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 02 12

niet onder 07 02 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 03 12

niet onder 07 03 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 04 12

niet onder 07 04 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 05 12

niet onder 07 05 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 06 12

niet onder 07 06 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 07 12

niet onder 07 07 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

10 01 21

niet onder 10 01 20 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

10 01 23

niet onder 10 01 22 vallend waterig slib van ketelreiniging

10 01 26

afval van koelwaterzuivering

10 02 12

niet onder 10 02 11 vallend afval van koelwaterzuivering

10 02 15

overig(e) slib en filterkoek

10 03 28

niet onder 10 03 27 vallend afval van koelwaterzuivering

10 04 10

niet onder 10 04 09 vallend afval van koelwaterzuivering

10 05 09

niet onder 10 05 08 vallend afval van koelwaterzuivering

10 06 10

niet onder 10 06 09 vallend afval van koelwaterzuivering

10 07 08

niet onder 10 07 07 vallend afval van koelwaterzuivering

10 08 20

niet onder 10 08 19 vallend afval van koelwaterzuivering

10 11 20

niet onder 10 11 19 vallend vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse

10 12 13

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

11 01 10

niet onder 11 01 09 vallende slib en filterkoek

12 01 15

niet onder 12 01 14 vallend slib van machinale bewerking

16 10 02

niet onder 16 10 01 vallend waterig vloeibaar afval

16 10 04

niet onder 16 10 03 vallende waterige concentraten

19 08 12

niet onder 19 08 11 vallend slib van de biologische zuivering van industrieel afval
water

19 08 14

niet onder 19 08 13 vallend slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater

19 13 04

niet onder 19 13 03 vallend slib van bodemsanering

19 13 06

niet onder 19 13 05 vallend slib van grondwatersanering

19 13 08

niet onder 19 13 07 vallend waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van
grondwatersanering
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1 Gevaarlijk
04 02 19*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

05 01 09*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

06 05 02*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 01 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 02 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 03 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 04 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 05 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 06 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 07 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

10 01 20*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

10 01 22*

waterig slib van ketelreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 11 19*

vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

11 01 09*

slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten

11 02 07*

overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat

12 01 14*

slib van machinale bewerking dat gevaarlijke stoffen bevat

16 10 01*

waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat

16 10 03*

waterige concentraten die gevaarlijke stoffen bevatten

19 08 11*

slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen
bevat

19 08 13*

slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat

19 13 03*

slib van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat

19 13 05*

slib van grondwatersanering dat gevaarlijke stoffen bevat

19 13 07*

waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering die gevaar
lijke stoffen bevatten

03.22 Koolwaterstofhoudend slib
1 Gevaarlijk
01 05 05*

oliehoudend boorgruis en -afval

10 02 11*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 03 27*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 04 09*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 05 08*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 06 09*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 07 07*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 08 19*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

12 03 01*

waterige wasvloeistoffen
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12 03 02*

afval van stoomontvetting

16 07 08*

afval dat olie bevat

19 08 10*

niet onder 19 08 09 vallende vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders

19 11 03*

waterig vloeibaar afval

03.3 Slib en vloeibaar afval van afvalbehandeling
03.31 Slib en vloeibaar afval van afvalbehandeling
0 Niet gevaarlijk
19 02 06

niet onder 19 02 05 vallend slib van fysisch-chemische behandeling

19 04 04

waterig vloeibaar afval van het ontlaten van verglaasd afval

19 06 03

vloeistof verkregen bij de anaërobe behandeling van stedelijk afval

19 06 04

digestaat van de anaërobe behandeling van stedelijk afval

19 06 05

vloeistof verkregen bij de anaërobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval

19 06 06

digestaat van de anaërobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval

19 07 03

niet onder 19 07 02 vallend percolatiewater van stortplaatsen

19 11 06

niet onder 19 11 05 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

1 Gevaarlijk
19 02 05*

slib van fysisch-chemische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat

19 02 08*

vloeibaar brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat

19 02 11*

overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat

19 07 02*

percolatiewater van stortplaatsen dat gevaarlijke stoffen bevat

19 11 05*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

05 Afval van de gezondheidszorg en biologisch afval
05.1 Besmettelijk afval van de gezondheidszorg
05.11 Menselijk besmettelijk afval van de gezondheidszorg
1 Gevaarlijk
18 01 03*

afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen
teneinde infectie te voorkomen

05.12 Dierlijk besmettelijk afval van de gezondheidszorg
1 Gevaarlijk
18 02 02*

afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen
teneinde infectie te voorkomen

05.2 Niet-besmettelijk afval van de gezondheidszorg
05.21 Niet-besmettelijk menselijk afval van de gezondheidszorg
0 Niet gevaarlijk
18 01 01

scherpe voorwerpen (exclusief 18 01 03)

18 01 02

lichaamsdelen en organen, inclusief bloedzakjes en geconserveerd bloed (exclusief
18 01 03)

18 01 04

afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale
richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (bv. verband, gipsverband, linnengoed,
wegwerpkleding, luiers)
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05.22 Niet-besmettelijk dierlijk afval van de gezondheidszorg
0 Niet gevaarlijk
18 02 01

scherpe voorwerpen (exclusief 18 02 02)

18 02 03

afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale
richtlijnen teneinde infectie te voorkomen

06 Metaalafval
06.1 Ferrometaalafval
06.11 Ferrometaalafval en -schroot
0 Niet gevaarlijk
10 02 10

walshuid

10 12 06

afgedankte vormen

12 01 01

ferrometaalvijlsel en -krullen

12 01 02

ferrometaalstof en -deeltjes

16 01 17

ferrometalen

17 04 05

ijzer en staal

19 01 02

uit bodemas verwijderde ferromaterialen

19 10 01

ijzer- en staalafval

19 12 02

ferrometalen

06.2 Non-ferrometaalafval
06.23 Ander aluminiumafval
0 Niet gevaarlijk
17 04 02

aluminium

06.24 Koperafval
0 Niet gevaarlijk
17 04 01

koper, brons en messing

06.25 Loodafval
0 Niet gevaarlijk
17 04 03

lood

06.26 Overig metaalafval
0 Niet gevaarlijk
11 05 01

hardzink

12 01 03

non-ferrometaalvijlsel en -krullen

12 01 04

non-ferrometaalstof en -deeltjes

16 01 18

non-ferrometalen

17 04 04

zink

17 04 06

tin

17 04 11

niet onder 17 04 10 vallende kabels

19 10 02

non-ferroafval

19 12 03

non-ferrometalen
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06.3 Gemengd ferro- en non-ferrometaalafval
06.31 Gemengde metalen verpakkingen
0 Niet gevaarlijk
15 01 04

metalen verpakking

06.32 Overig gemengd metaalafval
0 Niet gevaarlijk
02 01 10

metaalafval

17 04 07

gemengde metalen

20 01 40

metalen

07 Niet-metaalafval
07.1 Glasafval
07.11 Glazen verpakkingen
0 Niet gevaarlijk
15 01 07

glazen verpakking

07.12 Overig glasafval
0 Niet gevaarlijk
10 11 12

niet onder 10 11 11 vallend glasafval

16 01 20

glas

17 02 02

glas

19 12 05

glas

20 01 02

glas

1 Gevaarlijk
10 11 11*

glasafval in de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder die zware metalen bevatten
(bv. van kathodestraalbuizen)

07.2 Papier- en kartonafval
07.21 Papieren en kartonnen verpakkingsafval
0 Niet gevaarlijk
15 01 01

papieren en kartonnen verpakking

07.23 Ander papier- en kartonafval
0 Niet gevaarlijk
19 12 01

papier en karton

20 01 01

papier en karton

07.3 Rubberafval
07.31 Oude banden
0 Niet gevaarlijk
16 01 03

afgedankte banden

07.4 Kunststofafval
07.41 Kunststof verpakkingsafval
0 Niet gevaarlijk
15 01 02

kunststofverpakking
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07.42 Ander kunststofafval
0 Niet gevaarlijk
02 01 04

kunststofafval (exclusief verpakkingen)

07 02 13

kunststofafval

12 01 05

kunststofschaafsel en -krullen

16 01 19

kunststof

17 02 03

kunststof

19 12 04

kunststoffen en rubber

20 01 39

kunststoffen

07.5 Houtafval
07.51 Houten verpakkingsafval
0 Niet gevaarlijk
15 01 03

houten verpakking

07.52 Houtzaagsel en schaafkrullen
0 Niet gevaarlijk
03 01 05

niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer

1 Gevaarlijk
03 01 04*

zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevat
ten

07.53 Ander houtafval
0 Niet gevaarlijk
03 01 01

schors- en kurkafval

03 03 01

schors- en houtafval

17 02 01

hout

19 12 07

niet onder 19 12 06 vallend hout

20 01 38

niet onder 20 01 37 vallend hout

1 Gevaarlijk
19 12 06*

hout dat gevaarlijke stoffen bevat

20 01 37*

hout dat gevaarlijke stoffen bevat

07.6 Textielafval
07.61 Gebruikte kleding
0 Niet gevaarlijk
20 01 10

kleding

07.62 Verscheiden textielafval
0 Niet gevaarlijk
04 02 09

afval van composietmaterialen (geïmpregneerde textiel, elastomeren, plastomeren)

04 02 10

organisch afval van natuurlijke producten (bv. vet en was)

04 02 21

afval van onverwerkte textielvezels
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04 02 22

afval van verwerkte textielvezels

15 01 09

textielen verpakking

19 12 08

textiel

20 01 11

textiel

07.63 Leerafval
0 Niet gevaarlijk
04 01 01

schraapafval

04 01 02

loogafval

04 01 08

chroomhoudend gelooid leerafval (snij-afval, polijststof)

07.7 Afvalstoffen die pcb's bevatten
07.71 Olie die pcb's bevat
1 Gevaarlijk
13 01 01*

hydraulische olie die pcb's bevat

13 03 01*

olie voor isolatie en warmteoverdracht die pcb's bevat

07.72 Apparatuur die pcb's bevat of daarmee verontreinigd is
1 Gevaarlijk
16 01 09*

onderdelen die pcb's bevatten

16 02 09*

transformatoren en condensatoren die pcb's bevatten

16 02 10*

niet onder 16 02 09 vallende afgedankte apparatuur die pcb's bevat of daarmee
verontreinigd is

07.73 Bouw- en sloopafval dat pcb's bevat
1 Gevaarlijk
17 09 02*

bouw- en sloopafval dat pcb's bevat (bv. pcb-houdende kit, vloerbedekkingen waarin
pcb-houdende hars is verwerkt, isolerende beglazing met pcb-houdende afdichting,
pcb-houdende condensatoren)

08 Afgedankt materiaal
08.1 Sloopauto's
08.12 Overige sloopauto's
0 Niet gevaarlijk
16 01 06

afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke onderdelen be
vatten

1 Gevaarlijk
16 01 04*

afgedankte voertuigen

08.2 Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
08.21 Afgedankte grote huishoudelijke apparaten
1 Gevaarlijk
16 02 11*

afgedankte apparatuur dat chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK's en/of HFK's bevat

20 01 23*

afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat

08.23 Andere afgedankte elektrische en elektronische apparaten
0 Niet gevaarlijk
09 01 10

wegwerpcamera's zonder batterijen
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09 01 12

niet onder 09 01 11 vallende wegwerpcamera's met batterijen

16 02 14

niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur

20 01 36

niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur

1 Gevaarlijk
09 01 11*

wegwerpcamera's met onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen

16 02 13*

niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die
gevaarlijke onderdelen bevat

20 01 35*

niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat

08.4 Afgedankte onderdelen van machines en apparatuur
08.41 Afgedankte batterijen en accu's
0 Niet gevaarlijk
16 06 04

alkalibatterijen (exclusief 16 06 03)

16 06 05

overige batterijen en accu's

20 01 34

niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu's

1 Gevaarlijk
16 06 01*

loodaccu's

16 06 02*

NiCd-batterijen

16 06 03*

kwikhoudende batterijen

20 01 33*

onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's alsmede
ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die dergelijke batterijen en accu's
bevatten

08.43 Andere afgedankte onderdelen van machines en apparatuur
0 Niet gevaarlijk
16 01 12

niet onder 16 01 11 vallende remblokken

16 01 16

tanks voor vloeibaar gas

16 01 22

niet elders genoemde onderdelen

16 02 16

niet onder 16 02 15 vallende uit afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen

1 Gevaarlijk
16 01 07*

oliefilters

16 01 08*

onderdelen die kwik bevatten

16 01 10*

explosieve onderdelen (bv. airbags)

16 01 21*

niet onder 16 01 07 tot en met 16 01 11 alsmede 16 01 13 en 16 01 14 vallende
gevaarlijke onderdelen

16 02 15*

uit afgedankte apparatuur verwijderde gevaarlijke onderdelen

20 01 21*

tl-buizen en ander kwikhoudend afval

09 Dierlijk en plantaardig afval
09.1 Dierlijk afval en gemengd afval van levensmiddelen
09.11 Dierlijk afval van levensmiddelenbereiding en -producten
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0 Niet gevaarlijk
02 01 02

afval van dierlijke weefsels

02 02 01

slib van wassen en schoonmaken

02 02 02

afval van dierlijke weefsels

02 02 03

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 05 01

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

09.12 Gemengd afval van levensmiddelenbereiding en -producten
0 Niet gevaarlijk
02 03 02

afval van conserveermiddelen

02 06 02

afval van conserveermiddelen

19 08 09

vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders die uitsluitend spijsolie en -vetten bevatten

20 01 08

biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval

20 01 25

spijsolie en -vetten

09.2 Plantaardig afval
09.21 Groen afval
0 Niet gevaarlijk
02 01 07

afval van de bosbouw

20 02 01

biologisch afbreekbaar afval

09.22 Plantaardig afval van levensmiddelenbereiding en -producten
0 Niet gevaarlijk
02 01 01

slib van wassen en schoonmaken

02 01 03

afval van plantaardige weefsels

02 03 01

slib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden

02 03 03

afval van oplosmiddelenextractie

02 03 04

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 06 01

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 07 01

afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de grondstoffen

02 07 02

afval van de destillatie van alcoholische dranken

02 07 04

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

09.3 Gier en mest
09.31 Gier en mest
0 Niet gevaarlijk
02 01 06

dierlijke feces, urine en mest (inclusief gebruikt stro), afvalwater, gescheiden ingeza
meld en elders verwerkt

10 Gemengd afval
10.1 Huishoudelijk en soortgelijk afval
10.11 Huishoudelijk afval
0 Niet gevaarlijk
20 03 01

gemengd stedelijk afval
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20 03 02

marktafval

20 03 07

grofvuil

20 03 99

niet elders genoemd stedelijk afval

10.12 Straatafval
0 Niet gevaarlijk
20 03 03

veegvuil

10.2 Gemengde en ongedifferentieerde materialen
10.21 Gemengde verpakkingen
0 Niet gevaarlijk
15 01 05

samengestelde verpakking

15 01 06

gemengde verpakking

10.22 Andere gemengde en ongedifferentieerde materialen
0 Niet gevaarlijk
01 03 99

niet elders genoemd afval

01 04 99

niet elders genoemd afval

01 05 99

niet elders genoemd afval

02 01 99

niet elders genoemd afval

02 02 99

niet elders genoemd afval

02 03 99

niet elders genoemd afval

02 04 99

niet elders genoemd afval

02 05 99

niet elders genoemd afval

02 06 99

niet elders genoemd afval

02 07 99

niet elders genoemd afval

03 01 99

niet elders genoemd afval

03 03 07

mechanisch afgescheiden rejects afkomstig van de verpulping van papier- en kartonafval

03 03 08

afval van het scheiden van voor recycling bestemd papier en karton

03 03 99

niet elders genoemd afval

04 01 99

niet elders genoemd afval

04 02 99

niet elders genoemd afval

05 01 99

niet elders genoemd afval

05 06 99

niet elders genoemd afval

05 07 99

niet elders genoemd afval

06 01 99

niet elders genoemd afval

06 02 99

niet elders genoemd afval

06 03 99

niet elders genoemd afval

06 04 99

niet elders genoemd afval

06 06 99

niet elders genoemd afval

06 07 99

niet elders genoemd afval

06 08 99

niet elders genoemd afval
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06 09 99

niet elders genoemd afval

06 10 99

niet elders genoemd afval

06 11 99

niet elders genoemd afval

06 13 99

niet elders genoemd afval

07 01 99

niet elders genoemd afval

07 02 99

niet elders genoemd afval

07 03 99

niet elders genoemd afval

07 04 99

niet elders genoemd afval

07 05 99

niet elders genoemd afval

07 06 99

niet elders genoemd afval

07 07 99

niet elders genoemd afval

08 01 99

niet elders genoemd afval

08 02 99

niet elders genoemd afval

08 03 99

niet elders genoemd afval

08 04 99

niet elders genoemd afval

09 01 07

fotografische film en papier die zilver of zilververbindingen bevatten

09 01 08

fotografische film en papier zonder zilver of zilververbindingen

09 01 99

niet elders genoemd afval

10 01 99

niet elders genoemd afval

10 02 99

niet elders genoemd afval

10 03 99

niet elders genoemd afval

10 04 99

niet elders genoemd afval

10 05 99

niet elders genoemd afval

10 06 99

niet elders genoemd afval

10 07 99

niet elders genoemd afval

10 08 99

niet elders genoemd afval

10 09 99

niet elders genoemd afval

10 10 99

niet elders genoemd afval

10 11 99

niet elders genoemd afval

10 12 99

niet elders genoemd afval

10 13 99

niet elders genoemd afval

11 01 99

niet elders genoemd afval

11 02 99

niet elders genoemd afval

11 05 99

niet elders genoemd afval

12 01 13

lasafval

12 01 99

niet elders genoemd afval

16 01 99

niet elders genoemd afval

16 03 04

niet onder 16 03 03 vallend anorganisch afval
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16 03 06

niet onder 16 03 05 vallend organisch afval

16 07 99

niet elders genoemd afval

19 01 99

niet elders genoemd afval

19 02 99

niet elders genoemd afval

19 05 99

niet elders genoemd afval

19 06 99

niet elders genoemd afval

19 08 01

roostergoed

19 08 99

niet elders genoemd afval

19 09 99

niet elders genoemd afval

19 11 99

niet elders genoemd afval

20 01 99

niet elders genoemde fracties

1 Gevaarlijk
09 01 06*

zilverhoudend afval van ter plaatse behandeld fotografisch afval

16 03 03*

anorganisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat

16 03 05*

organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat

17 04 09*

metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd

17 04 10*

kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten

18 01 10*

amalgaamafval uit de tandheelkunde

10.3 Scheidingsresiduen
10.32 Overige scheidingsresiduen
0 Niet gevaarlijk
19 02 03

voorgemengd afval dat uitsluitend bestaat uit niet-gevaarlijke afvalstoffen

19 02 10

niet onder 19 02 08 en 19 02 09 vallend brandbaar afval

19 05 01

niet-gecomposteerde fractie van huishoudelijk en soortgelijk afval

19 05 02

niet-gecomposteerde fractie van dierlijk en plantaardig afval

19 05 03

afgekeurde compost

19 10 04

niet onder 19 10 03 vallende lichte fracties en stof

19 10 06

andere, niet onder 19 10 05 vallende fracties

19 12 10

brandbaar afval (RDF)

19 12 12

overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van
mechanische afvalverwerking

1 Gevaarlijk
19 02 04*

voorgemengd afval dat ten minste één gevaarlijke afvalstof bevat

19 02 09*

vast brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat

19 04 03*

niet-verglaasde vaste fase

19 10 03*

lichte fractie die en stof dat gevaarlijke stoffen bevat

19 10 05*

andere fracties die gevaarlijke stoffen bevatten

19 12 11*

overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat
gevaarlijke stoffen bevat
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11 Gewoon slib
11.1 Slib van afvalwaterbehandeling
11.11 Slib van de behandeling van openbaar afvalwater
0 Niet gevaarlijk
19 08 05

slib van de behandeling van stedelijk afvalwater

11.12 Bioafbreekbaar slib van de behandeling van ander afvalwater
0 Niet gevaarlijk
02 02 04

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 03 05

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 04 03

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 05 02

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 06 03

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 07 05

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

03 03 11

niet onder 03 03 10 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

11.2 Zuiveringsslib van de reiniging van drink- en proceswater
11,21 Zuiveringsslib van de reiniging van drink- en proceswater
0 Niet gevaarlijk
05 01 13

ketelvoedingwaterslib

19 09 02

waterzuiveringsslib

11.4 Inhoud van septic tanks
11.41 Inhoud van septic tanks
0 Niet gevaarlijk
20 03 04

slib van septic tanks

20 03 06

afval van het reinigen van riolen

12 Mineraal afval
12.1 Bouw- en sloopafval
12.11 Beton-, steen- en gipsafval
0 Niet gevaarlijk
17 01 01

beton

17 01 02

stenen

17 01 03

tegels en keramische producten

17 01 07

niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische
producten

17 05 08

niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast

17 08 02

niet onder 17 08 02 vallend gipshoudend bouwmateriaal

1 Gevaarlijk
17 01 06*

mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties
daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten

17 05 07*

spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat

17 08 01*

gipshoudend bouwmateriaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd
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12.12 Koolwaterstofhoudend wegdekafval
0 Niet gevaarlijk
17 03 02

niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels

1 Gevaarlijk
17 03 01*

bitumineuze mengsels die koolteer bevatten

17 03 03*

koolteer en met teer behandelde producten

12.13 Gemengd bouwafval
0 Niet gevaarlijk
17 06 04

niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal

17 09 04

niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval

1 Gevaarlijk
17 02 04*

glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn

17 06 03*

overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat

17 09 01*

bouw- en sloopafval dat kwik bevat

17 09 03*

overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat

12.2 Asbestafval
12.21 Asbestafval
1 Gevaarlijk
06 07 01*

asbesthoudend afval van elektrolyse

06 13 04*

afval van asbestverwerking

10 13 09*

afval van de fabricage van asbestcement, dat asbest bevat

15 01 11*

metalen verpakking die een gevaarlijke vaste poreuze matrix (bijvoorbeeld asbest)
bevat, inclusief lege drukhouders

16 01 11*

remblokken die asbest bevatten

16 02 12*

afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat

17 06 01*

asbesthoudend isolatiemateriaal

17 06 05*

asbesthoudende bouwmaterialen

12.3 Afval van natuurlijke delfstoffen
12.31 Afval van natuurlijke delfstoffen
0 Niet gevaarlijk
01 01 01

afval van de winning van metaalhoudende mineralen

01 01 02

afval van de winning van niet-metaalhoudende mineralen

01 03 06

niet onder 01 03 04 en 01 03 05 vallende tailings

01 03 08

niet onder 01 03 07 vallend stof- en poederachtig afval

01 03 09

niet onder 01 03 07 vallend slib van de aluminiumproductie

01 04 08

niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval

01 04 09

zand- en kleiafval
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01 04 10

niet onder 01 04 07 vallend stof- en poederachtig afval

01 04 11

niet onder 01 04 07 vallend afval van de kali- en steenzoutverwerking

01 04 12

niet onder 01 04 07 en 01 04 11 vallende schilfers en ander afval van het wassen en
schoonmaken van mineralen

01 04 13

niet onder 01 04 07 vallend afval van het hakken en zagen van steen

01 05 04

zoetwaterboorgruis en -afval

01 05 07

niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend bariethoudend boorgruis en -afval

01 05 08

niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend chloridehoudend boorgruis en -afval

02 04 01

grond van het schoonmaken en wassen van bieten

08 02 02

waterig slib dat keramisch materiaal bevat

10 11 10

niet onder 10 11 09 vallend afval van het mengsel vóór thermische behandeling

10 12 01

afval van het mengsel voor thermische verwerking

10 13 01

afval van het mengsel voor thermische verwerking

19 08 02

afval van zandvang

19 09 01

vast afval van primaire filtratie en roostergoed

19 13 02

niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsanering

20 02 03

overig niet biologisch afbreekbaar afval

1 Gevaarlijk
01 03 04*

zuurvormende tailings verkregen bij de verwerking van sulfide-erts

01 03 05*

andere tailings die gevaarlijke stoffen bevatten

01 03 07*

ander afval van de fysische en chemische verwerking van metaalhoudende mineralen
dat gevaarlijke stoffen bevat

01 04 07*

afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen
dat gevaarlijke stoffen bevat

01 05 06*

boorgruis en ander boorafval dat gevaarlijke stoffen bevat

10 11 09*

afval van het mengsel vóór thermische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat

19 13 01*

vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat

12.4 Verbrandingsafval
12.41 Afval van rookgasreiniging
0 Niet gevaarlijk
10 01 05

calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in vaste vorm

10 01 07

calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in slibvorm

10 01 19

niet onder 10 01 05, 10 01 07 en 10 01 18 vallend afval van gasreiniging

10 02 08

niet onder 10 02 07 vallend vast afval van gasreiniging

10 02 14

niet onder 10 02 13 vallende bij gasreiniging verkregen slib en filterkoek

10 03 20

niet onder 10 03 19 vallend rookgasstof
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10 03 24

niet onder 10 03 23 vallend vast afval van gasreiniging

10 03 26

niet onder 10 03 25 vallende bij gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek

10 07 03

vast afval van gasreiniging

10 07 05

slib en filterkoek van gasreiniging

10 08 16

niet onder 10 08 15 vallend rookgasstof

10 08 18

niet onder 10 08 17 vallende slib en filterkoek van rookgasreiniging

10 09 10

niet onder 10 09 09 vallend rookgasstof

10 10 10

niet onder 10 10 09 vallend rookgasstof

10 11 16

niet onder 10 11 15 vallend vast afval van rookgasreiniging

10 11 18

niet onder 10 11 17 vallende slib en filterkoek van rookgasreiniging

10 12 05

slib en filterkoek van gasreiniging

10 12 10

niet onder 10 12 09 vallend vast afval van gasreiniging

10 13 07

slib en filterkoek van gasreiniging

10 13 13

niet onder 10 13 12 vallend vast afval van gasreiniging

1 Gevaarlijk
10 01 18*

afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 02 07*

vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 02 13*

bij gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten

10 03 19*

rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat

10 03 23*

vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 03 25*

bij gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten

10 04 04*

rookgasstof

10 04 06*

vast afval van gasreiniging

10 04 07*

slib en filterkoek van gasreiniging

10 05 03*

rookgasstof

10 05 05*

vast afval van gasreiniging

10 05 06*

slib en filterkoek van gasreiniging

10 06 03*

rookgasstof

10 06 06*

vast afval van gasreiniging

10 06 07*

slib en filterkoek van gasreiniging

10 08 15*

rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat

10 08 17*

slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten

10 09 09*

rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat

10 10 09*

rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat

10 11 15*

vast afval van rookgasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 11 17*

slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten

10 12 09*

vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
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10 13 12*

vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 14 01*

afval van gasreiniging dat kwik bevat

11 05 03*

vast afval van gasreiniging

12.42 Slakken en as van thermische behandeling en verbranding
0 Niet gevaarlijk
06 09 02

fosforhoudende slakken

10 01 01

bodemas, slakken en ketelstof (exclusief het onder 10 01 04 vallende ketelstof)

10 01 02

koolvliegas

10 01 03

vliegas van turf en onbehandeld hout

10 01 15

niet onder 10 01 14 vallende bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof

10 01 17

niet onder 10 01 16 vallende bij bijstoken vrijkomende vliegas

10 01 24

wervelbedzand

10 02 01

afval van de verwerking van slakken

10 02 02

onverwerkte slakken

10 03 16

niet onder 10 03 15 vallende skimmings

10 03 22

overige, niet onder 10 03 21 vallende deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof)

10 03 30

niet onder 10 03 29 vallend afval van de behandeling van zoutslakken en black
drosses

10 05 01

slakken van primaire en secundaire productie

10 05 04

overige deeltjes en stof

10 05 11

niet onder 10 05 10 vallende dross en skimmings

10 06 01

slakken van primaire en secundaire productie

10 06 02

dross en skimmings van primaire en secundaire productie

10 06 04

overige deeltjes en stof

10 07 01

slakken van primaire en secundaire productie

10 07 02

dross en skimmings van primaire en secundaire productie

10 07 04

overige deeltjes en stof

10 08 04

deeltjes en stof

10 08 09

overige slakken

10 08 11

niet onder 10 08 10 vallende dross en skimmings

10 09 03

ovenslak

10 09 12

niet onder 10 09 11 vallende deeltjes

10 10 03

ovenslak

10 10 12

niet onder 10 10 11 vallende deeltjes

10 12 03

deeltjes en stof

11 05 02

zinkas
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1 Gevaarlijk
10 01 04*

olievliegas en -ketelstof

10 01 13*

vliegas van als brandstof gebruikte geëmulgeerde koolwaterstoffen

10 01 14*

bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof die gevaarlijke stoffen bevatten

10 01 16*

bij bijstoken vrijkomende vliegas die gevaarlijke stoffen bevat

10 03 04*

slakken van primaire productie

10 03 09*

black drosses van secundaire productie

10 03 15*

skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveel
heden brandbare gassen vrijkomen

10 03 21*

overige deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof) die gevaarlijke stoffen bevatten

10 03 29*

afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses dat gevaarlijke stoffen
bevat

10 04 01*

slakken van primaire en secundaire productie

10 04 02*

dross en skimmings van primaire en secundaire productie

10 04 05*

overige deeltjes en stof

10 05 10*

dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke
hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen

10 08 08*

zoutslakken van primaire en secundaire productie

10 08 10*

dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke
hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen

10 09 11*

andere deeltjes die gevaarlijke stoffen bevatten

10 10 11*

andere deeltjes die gevaarlijke stoffen bevatten

12.5 Divers mineraal afval
12.51 Afval van kunstmatige mineralen
0 Niet gevaarlijk
02 04 02

afgekeurd calciumcarbonaat (= schuimaarde)

06 09 04

niet onder 06 09 03 vallend calciumhoudend reactieafval

06 11 01

calciumhoudend reactieafval van de productie van titaandioxide

08 02 03

waterige suspensies die keramisch materiaal bevatten

10 03 05

aluminiumoxideafval

10 09 14

niet onder 10 09 13 vallend bindmiddelafval

10 11 03

afval van glasvezelmateriaal

10 11 05

deeltjes en stof

10 11 14

niet onder 10 11 13 vallend slib van het polijsten en slijpen van glas

10 12 08

afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen (na thermische
behandeling)

10 12 12

niet onder 10 12 11 vallend glazuurafval

10 13 04

afval van het branden en blussen van kalk

10 13 06

deeltjes en stof (exclusief 10 13 12 en 10 13 13)
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10 13 10

niet onder 10 13 09 vallend afval van de fabricage van asbestcement

10 13 11

niet onder 10 13 09 en 10 13 10 vallend afval van cementhoudende composietmaterialen

10 13 14

betonafval en betonslib

12 01 17

niet onder 12 01 16 vallend afval van gritstralen

12 01 21

niet onder 12 01 20 vallend afgewerkt slijpgereedschap en slijpmateriaal

1 Gevaarlijk
06 09 03*

calciumhoudend reactieafval dat gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

10 11 13*

slib van het polijsten en slijpen van glas dat gevaarlijke stoffen bevat

10 12 11*

glazuurafval dat zware metalen bevat

11 02 02*

slib van de zink-hydrometallurgie (inclusief jarosiet en goethiet)

12 01 16*

afval van gritstralen dat gevaarlijke stoffen bevat

12 01 20*

afgewerkt slijpgereedschap en slijpmateriaal die gevaarlijke stoffen bevatten

12.52 Afval van vuurvaste materialen
0 Niet gevaarlijk
10 09 06

niet onder 10 09 05 vallende gietkernen en -vormen die niet voor gieten zijn
gebruikt

10 09 08

niet onder 10 09 07 vallende gietkernen en -vormen die voor gieten zijn gebruikt

10 10 06

niet onder 10 10 05 vallende gietkernen en -vormen die niet voor gieten zijn
gebruikt

10 10 08

niet onder 10 10 07 vallende gietkernen en -vormen die voor gieten zijn gebruikt

16 11 02

niet onder 16 11 01 vallend koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische processen

16 11 04

overig, niet onder 16 11 03 vallend ovenpuin van metallurgische processen

16 11 06

niet onder 16 11 05 vallend ovenpuin van niet-metallurgische processen

1 Gevaarlijk
10 09 05*

gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn
gebruikt

10 09 07*

gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt

10 10 05*

gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn
gebruikt

10 10 07*

gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt

16 11 01*

koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat

16 11 03*

overig ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat

16 11 05*

ovenpuin van niet-metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat
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12.6 Grond
12.61 Grond
0 Niet gevaarlijk
17 05 04

niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen

20 02 02

grond en stenen

1 Gevaarlijk
05 01 05*

gemorste olie

17 05 03*

grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten

12.7 Baggerspecie
12.71 Baggerspecie
0 Niet gevaarlijk
17 05 06

niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie

1 Gevaarlijk
17 05 05*

baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat

12.8 Afval van afvalbehandeling
12.81 Afval van afvalbehandeling
0 Niet gevaarlijk
19 01 12

niet onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken

19 01 14

niet onder 19 01 13 vallende vliegas

19 01 16

niet onder 19 01 15 vallende ketelas

19 01 18

niet onder 19 01 17 vallend afval van pyrolyse

19 01 19

wervelbedzand

19 12 09

minerale stoffen (bijvoorbeeld zand, steen)

1 Gevaarlijk
19 01 05*

filterkoek van gasreiniging

19 01 06*

waterig vloeibaar afval van gasreiniging en ander waterig vloeibaar afval

19 01 07*

vast afval van gasreiniging

19 01 11*

bodemas en slakken die gevaarlijke stoffen bevatten

19 01 13*

vliegas dat gevaarlijke stoffen bevat

19 01 15*

ketelas dat gevaarlijke stoffen bevat

19 01 17*

afval van pyrolyse dat gevaarlijke stoffen bevat

19 04 02*

vliegas en ander rookgasreinigingsafval

19 11 07*

afval van rookgasreiniging

13 Verhard, gestabiliseerd en verglaasd afval
13.1 Verhard of gestabiliseerd afval
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13.11 Verhard of gestabiliseerd afval
0 Niet gevaarlijk
19 03 05

niet onder 19 03 04 vallend gestabiliseerd afval

19 03 07

niet onder 19 03 06 vallend verhard afval

1 Gevaarlijk
19 03 04*

als gevaarlijk ingedeeld afval dat gedeeltelijk gestabiliseerd is

19 03 06*

als gevaarlijk ingedeeld afval dat verhard is

13.2 Verglaasd afval
13.21 Verglaasd afval
0 Niet gevaarlijk
19 04 01

verglaasd afval”
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VERORDENING (EU) Nr. 850/2010 VAN DE COMMISSIE
van 27 september 2010
tot opening van een nieuw onderzoek ten behoeve van een nieuwe exporteur betreffende
Verordening (EG) nr. 1659/2005 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht
op bepaalde magnesiabriketten van oorsprong uit de Volksrepubliek China, tot intrekking van het
recht ten aanzien van een Chinese exporteur en tot registratie van de invoer
onderneming wenst te worden beschouwd of anders in
aanmerking wenst te komen voor een individuele behan
deling overeenkomstig artikel 9, lid 5, van de basisver
ordening. Verder beweert hij dat hij het betrokken pro
duct niet naar de Unie heeft uitgevoerd gedurende het
onderzoektijdvak waarop de thans geldende antidum
pingmaatregelen zijn gebaseerd, dat wil zeggen de peri
ode van 1 april 2003 tot en met 31 maart 2004 („het
oorspronkelijke onderzoektijdvak”), en dat hij niet ver
bonden is met een producent-exporteur van het betrok
ken product die aan bovengenoemde antidumpingmaat
regelen is onderworpen.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van
30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen te
gen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de
Europese Gemeenschap („de basisverordening”) (1), en met name
artikel 11, lid 4,
Na raadpleging van het Raadgevend Comité,
(5)

Overwegende hetgeen volgt:

De indiener van het verzoek beweert voorts dat hij eerst
na het oorspronkelijke onderzoektijdvak begonnen is met
de uitvoer van het betrokken product naar de Unie.

A. VERZOEK OM EEN NIEUW ONDERZOEK
(1)

De Commissie heeft een verzoek ontvangen om op
grond van artikel 11, lid 4, van de basisverordening
een nieuw onderzoek te openen ten behoeve van een
nieuwe exporteur. Het verzoek werd ingediend door
TRL China Ltd („de indiener van het verzoek”), een pro
ducent-exporteur in de Volksrepubliek China („het be
trokken land”).

E. PROCEDURE
(6)

De bekende betrokken producenten in de Unie zijn van
het bovenstaande verzoek in kennis gesteld en hebben
daarop kunnen reageren.

(7)

Na onderzoek van het bewijsmateriaal is de Commissie
tot de conclusie gekomen dat dit toereikend is om een
onderzoek te openen ten behoeve van een nieuwe expor
teur overeenkomstig artikel 11, lid 4, van de basisver
ordening. Na ontvangst van de in overweging 13 ge
noemde aanvraag zal worden vastgesteld of de indiener
van het verzoek op marktvoorwaarden opereert in de zin
van artikel 2, lid 7, onder c), van de basisverordening of
dat hij, indien dit niet het geval is, aan de voorwaarden
voor een individuele behandeling voldoet overeenkomstig
artikel 9, lid 5, van de basisverordening. In dat geval
wordt voor hem een individuele dumpingmarge vast
gesteld, en indien blijkt dat het door hem vervaardigde
product met dumping in de Unie wordt ingevoerd, wordt
voor hem een individueel antidumpingrecht vastgesteld.

(8)

Indien blijkt dat de indiener van het verzoek aan de
voorwaarden voor de vaststelling van een individueel
recht voldoet, kan het noodzakelijk zijn het recht te
wijzigen dat momenteel van toepassing is op het betrok
ken product afkomstig van ondernemingen die niet met
naam zijn vermeld in artikel 1, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 1659/2005.

B. PRODUCT
(2)

Het nieuwe onderzoek heeft betrekking op chemisch ge
bonden, ongesinterde magnesiabriketten waarvan de
magnesiacomponent ten minste 80 % MgO bevat, al
dan niet magnesiet bevattend, van oorsprong uit de
Volksrepubliek China („het betrokken product”), momen
teel ingedeeld onder de GN-codes ex 6815 91 00,
ex 6815 99 10
en
ex 6815 99 90
(TARIC-codes
6815 91 00 10, 6815 99 10 20 en 6815 99 90 20).
C. BESTAANDE MAATREGELEN

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1659/2005 van de Raad (2)
werd een definitief antidumpingrecht van 39,9 % op
het betrokken product van oorsprong uit de Volksrepu
bliek China ingesteld, dat ook van toepassing is op de
indiener van het verzoek; voor enkele met name ge
noemde ondernemingen geldt een individueel antidum
pingrecht.
D. MOTIVERING VAN HET NIEUWE ONDERZOEK

(4)

De indiener van het verzoek voert aan dat hij op markt
voorwaarden opereert in de zin van artikel 2, lid 7, onder
c), van de basisverordening, en dus als marktgerichte

a) Vragenlijsten
(9)

(1 )

PB L 343 van 22.12.2009, blz. 51.
(2) PB L 267 van 12.10.2005, blz. 1.

Om de inlichtingen te verkrijgen die zij voor het onder
zoek nodig acht, zal de Commissie de indiener van het
verzoek een vragenlijst toezenden.

28.9.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

F. INTREKKING VAN HET RECHT EN REGISTRATIE

b) Schriftelijk en mondeling verstrekken van informatie
(10)

Belanghebbenden wordt verzocht hun standpunt schrif
telijk uiteen te zetten en bewijsmateriaal te verstrekken.

L 253/43

VAN DE INVOER

(11)

Bovendien kan de Commissie belanghebbenden horen
die hierom schriftelijk verzoeken en die kunnen aantonen
dat er bijzondere redenen zijn om hen te horen.

(12)

Er wordt op gewezen dat de meeste in de basisverorde
ning vermelde procedurele rechten slechts kunnen wor
den uitgeoefend indien de betrokkene zich binnen de bij
deze verordening vastgestelde termijn kenbaar maakt.

Op grond van artikel 11, lid 4, van de basisverordening
moet het antidumpingrecht worden ingetrokken ten aan
zien van het betrokken product dat door de indiener van
het verzoek wordt vervaardigd en naar de Unie uitge
voerd. Tevens moet de invoer van dit product, overeen
komstig artikel 14, lid 5, van de basisverordening, wor
den geregistreerd zodat eventueel met terugwerkende
kracht antidumpingrechten kunnen worden geheven
vanaf de datum van opening van dit nieuwe onderzoek,
indien uit het onderzoek blijkt dat de indiener van het
verzoek het betrokken product met dumping naar de
Unie uitvoert. In dit stadium kan geen raming worden
gemaakt van het bedrag dat de indiener van het verzoek
in de toekomst eventueel verschuldigd zal zijn.

c) Behandeling als marktgerichte onderneming/individuele
behandeling

G. TERMIJNEN

(13)

De normale waarde wordt overeenkomstig artikel 2,
lid 7, onder b), van de basisverordening vastgesteld in
dien de indiener van het verzoek kan aantonen dat hij op
marktvoorwaarden opereert, dat wil zeggen indien hij
voldoet aan de criteria van artikel 2, lid 7, onder c),
van de basisverordening. Hiertoe moet hij een met be
wijsmateriaal gestaafde aanvraag indienen binnen de in
artikel 4, lid 3, van deze verordening vermelde bijzondere
termijn. De Commissie zal aanvraagformulieren toezen
den aan de indiener van het verzoek en aan de autori
teiten van de Volksrepubliek China. Dat formulier kan
door de indiener van het verzoek ook worden gebruikt
om te vragen om een individuele behandeling, in welk
geval moet worden voldaan aan de criteria van artikel 9,
lid 5, van de basisverordening.

(16)

(17)

Met het oog op een behoorlijk bestuur moeten termijnen
worden vastgesteld waarbinnen:

— belanghebbenden zich bij de Commissie kenbaar
kunnen maken, hun standpunt schriftelijk kunnen
uiteenzetten en hun antwoorden op de in
overweging 8, onder a), van deze verordening
genoemde vragenlijst en alle andere gegevens die zij
voor het onderzoek nuttig achten, kunnen inzenden;

— belanghebbenden schriftelijk kunnen verzoeken door
de Commissie te worden gehoord;

d) Selectie van het land met een markteconomie
(14)

(15)

Indien de indiener van het verzoek geen behandeling als
marktgerichte onderneming wordt toegekend, maar hij
wel voor een individuele behandeling in aanmerking
komt overeenkomstig artikel 9, lid 5, van de basisver
ordening, zal overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder a),
van de basisverordening een geschikt derde land met een
markteconomie worden gekozen om de normale waarde
voor de Volksrepubliek China vast te stellen. De Com
missie is voornemens hiervoor de Verenigde Staten van
Amerika te gebruiken, zoals bij het oorspronkelijke on
derzoek. Opmerkingen over deze keuze moeten binnen
de in artikel 4, lid 2, van deze verordening vermelde
bijzondere termijn worden toegezonden.

— belanghebbenden op- of aanmerkingen kunnen ma
ken over de keuze van de VS als geschikt derde land
met markteconomie voor de vaststelling van de nor
male waarde van het betrokken product in de Volks
republiek China, ingeval aan de indiener van het ver
zoek geen behandeling als marktgerichte onder
neming wordt toegekend;

Indien de indiener van het verzoek een behandeling als
marktgerichte onderneming wordt toegekend, kan de
Commissie de bevindingen over de normale waarde in
het geschikte derde land met een markteconomie zo
nodig ook voor hem gebruiken, bijvoorbeeld indien in
de Volksrepubliek China geen betrouwbare gegevens be
schikbaar zijn over kosten of prijzen voor de vaststelling
van de normale waarde. De Commissie is voornemens de
Verenigde Staten ook in dit geval te gebruiken.

H. NIET-MEDEWERKING

— de indiener van het verzoek de met bewijsmateriaal
gestaafde aanvraag om als marktgerichte onder
neming te worden behandeld moet indienen.

(18)

Indien een belanghebbende binnen de vastgestelde termij
nen toegang tot de nodige gegevens weigert of deze niet
verstrekt, dan wel het onderzoek aanmerkelijk belem
mert, kunnen overeenkomstig artikel 18 van de basisver
ordening aan de hand van de beschikbare gegevens con
clusies worden getrokken, zowel in positieve als in ne
gatieve zin.
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Wanneer blijkt dat een belanghebbende onjuiste of mis
leidende informatie heeft verstrekt, wordt deze buiten
beschouwing gelaten en kan overeenkomstig artikel 18
van de basisverordening gebruik worden gemaakt van de
beschikbare gegevens. Indien een belanghebbende geen of
slechts gedeeltelijk medewerking verleent en de bevindin
gen daarom overeenkomstig artikel 18 van de basisver
ordening op de beschikbare gegevens worden gebaseerd,
kunnen de resultaten voor deze belanghebbende minder
gunstig zijn dan indien hij wel medewerking had
verleend.

I. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
(20)

Persoonsgegevens die in het kader van dit onderzoek
worden verzameld, zullen worden behandeld in overeen
stemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het
Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens door
de communautaire instellingen en organen en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens (1).

J. HEARING
(21)

Indien belanghebbenden van mening zijn dat zij bij de
uitoefening van hun recht van verweer moeilijkheden
ondervinden, kunnen zij vragen dat de voor hearings
bevoegde ambtenaar van DG Handel wordt ingeschakeld.
Hij fungeert als tussenpersoon tussen de belanghebben
den en de diensten van de Commissie en kan zo nodig
aanbieden te bemiddelen in procedurele kwesties aan
gaande de bescherming van hun belangen tijdens de pro
cedure, met name voor kwesties inzake toegang tot het
dossier, vertrouwelijkheid, verlenging van termijnen en
behandeling van schriftelijke en/of mondelinge opmer
kingen. Belanghebbenden die contact willen opnemen,
vinden de nodige gegevens en nadere informatie op de
webpagina's van de voor hearings bevoegde ambtenaar
op de website van het directoraat-generaal Handel (http://
ec.europa.eu/trade),
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Artikel 2
Het bij Verordening (EG) nr. 1659/2005 ingestelde antidum
pingrecht wordt ingetrokken ten aanzien van het in artikel 1
van deze verordening omschreven product.

Artikel 3
Overeenkomstig artikel 14, lid 5, van Verordening (EG) nr.
1225/2009 wordt de douaneautoriteiten opgedragen de nodige
maatregelen te nemen om de invoer van het in artikel 1 van
deze verordening omschreven product te registreren. De registratie wordt negen maanden na de datum van inwerkingtreding
van deze verordening beëindigd.

Artikel 4
1.
Belanghebbenden die wensen dat bij het onderzoek met
hun opmerkingen rekening wordt gehouden, moeten, tenzij
anders vermeld, binnen 37 dagen na de inwerkingtreding van
deze verordening contact met de Commissie opnemen,
hun standpunt uiteenzetten en de antwoorden op de in
overweging 8, onder a), genoemde vragenlijst en eventuele
andere gegevens verstrekken.

Verzoeken om te worden gehoord moeten schriftelijk binnen
dezelfde termijn van 37 dagen worden ingediend.

2.
Opmerkingen over de keuze van de Verenigde Staten van
Amerika als geschikt derde land met een markteconomie voor
het vaststellen van de normale waarde voor de Volksrepubliek
China moeten binnen tien dagen na inwerkingtreding van deze
verordening worden toegezonden.

3.
Aanvragen om als marktgerichte onderneming te worden
beschouwd moeten, vergezeld van bewijsmateriaal, binnen
15 dagen na inwerkingtreding van deze verordening in het bezit
van de Commissie zijn.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Krachtens artikel 11, lid 4, van Verordening (EG) nr.
1225/2009 wordt hierbij een nieuw onderzoek in verband
met Verordening (EG) nr. 1659/2005 geopend om na te gaan
of en in welke mate het bij Verordening (EG) nr. 1659/2005
ingestelde antidumpingrecht ook geldt voor chemisch gebon
den, ongesinterde magnesiabriketten waarvan de magnesiacom
ponent ten minste 80 % MgO bevat, al dan niet magnesiet
bevattend, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, momen
teel ingedeeld onder de GN-codes ex 6815 91 00,
ex 6815 99 10 en ex 6815 99 90 (Taric-codes 6815 91 00 10,
6815 99 10 20 en 6815 99 90 20) en geproduceerd en naar de
Unie uitgevoerd door TRL China Ltd (aanvullende Taric-code
A985).
(1) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

4.
Alle opmerkingen en verzoeken moeten schriftelijk (niet
elektronisch, tenzij anders vermeld) worden toegezonden onder
opgave van naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer
van de belanghebbende. Alle schriftelijke opmerkingen, met in
begrip van de in deze verordening gevraagde informatie, ant
woorden op de vragenlijst en correspondentie die op vertrou
welijke basis worden verstrekt, moeten van het opschrift „Limi
ted” (2) zijn voorzien en moeten overeenkomstig artikel 19,
lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 vergezeld gaan
van een niet-vertrouwelijke versie met de vermelding „For in
spection by interested parties”.
(2) Dit betekent dat het document uitsluitend voor intern gebruik be
stemd is. Het document is beschermd krachtens artikel 4 van Ver
ordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de
Raad (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43). Het document is vertrou
welijk in de zin van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1225/2009
en artikel 6 van de WTO-overeenkomst betreffende de toepassing
van artikel VI van de GATT 1994 (antidumpingovereenkomst).
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Alle informatie over deze kwestie en verzoeken om een mondeling onderhoud worden aan het volgende
adres gericht:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Handel
Directoraat H
Kamer: N105 4/92
1049 Brussel
BELGIË
Fax +32 22956505
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 september 2010.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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VERORDENING (EU) Nr. 851/2010 VAN DE COMMISSIE
van 27 september 2010
tot 136e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde
specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met
Usama bin Laden, het Al-Qa‘ida-netwerk en de Taliban
DE EUROPESE COMMISSIE,

(2)

Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op
9 september 2010 besloten tot wijziging van de identi
ficatiegegevens betreffende vier natuurlijke personen van
de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de
tegoeden en economische middelen moeten worden be
vroren.

(3)

Bijlage I dient daarom dienovereenkomstig te worden
gewijzigd,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van
27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beper
kende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die
banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa‘ida-netwerk en
de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr.
467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de
uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan,
tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van
de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten
aanzien van de Taliban van Afghanistan (1), en met name op
artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, lid 5 (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de
personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de
tegoeden en economische middelen krachtens die ver
ordening worden bevroren.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd
overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 september 2010.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Karel KOVANDA

Waarnemend directeur-generaal
Buitenlandse betrekkingen

(1) PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.
(2) Artikel 7 bis is ingevoegd bij Verordening (EU) nr. 1286/2009
(PB L 346 van 23.12.2009, blz. 42).
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BIJLAGE
Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:
(1) De vermelding: „Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (ook bekend als a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c)
Abdullah). Adres: a) via Romagnosi 6, Varese, Italië, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italië. Geboortedatum: a)
4.6.1966, b) 4.9.1966. Geboorteplaats: Kairouan, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: G025057 (Tunesisch
paspoort afgegeven op 23.6.1999, vervallen op 5.2.2004). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: BDA YSF
66P04 Z352Q, b) in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Het Italiaans Hof van
Beroep heeft het vonnis op 17 mei 2004 vernietigd en opdracht gegeven tot een nieuw proces.” wordt in de lijst
„Natuurlijke personen” vervangen door:
„Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (ook bekend als a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah, d) Abou
Abdullah, e) Abdullah Youssef). Adres: a) via Romagnosi 6, Varese, Italië; b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italië; c)
Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italië; d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunesië. Geboortedatum:
4.9.1966. Geboorteplaats: Kairouan, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: G025057 (Tunesisch paspoort
afgegeven op 23.6.1999, vervallen op 5.2.2004). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: BDA YSF 66P04
Z352Q; b) krijgt geen toegang tot het Schengen-gebied; c) woonachtig in Italië in juni 2009; d) moeders naam:
Fatima Abdaoui. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.”
(2) De vermelding: „Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adres: Via Catalani 1, Varese, Italië. Geboorte
datum: 10.8.1965. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L965734 (Tunesisch paspoort
afgegeven op 6.2.1999, vervallen op 5.2.2004). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: BDL MMD 65M10
Z352S, b) op 3.12.2004 door het Gerecht van eerste aanleg van Milaan veroordeeld tot 4 jaar en 8 maanden
gevangenisstraf. Vonnis op 29.9.2005 door het Hof van Beroep van Milaan verminderd tot 3 jaar en 4 maanden.
Uitspraak op 10.11.2006 door het Hof van Cassatie bevestigd. Was van 24.6.2003 tot en met 6.5.2005 gedetineerd
dan wel alternatief gestraft. Tegen hem is een besluit tot uitwijzing van het Italiaanse grondgebied uitgevaardigd.”
wordt in de lijst „Natuurlijke personen” vervangen door:
„Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (ook bekend als Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Adres: a) Via
Galileo Ferraries 64, Varese, Italië; b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunesië. Geboortedatum: 10.8.1965. Geboor
teplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L965734 (Tunesisch paspoort afgegeven op 6.2.1999,
vervallen op 5.2.2004). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: BDL MMD 65M10 Z352S, b) moeders naam:
Shadhliah Ben Amir; c) woonachtig in Italië in augustus 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4,
onder b): 23.6.2004.”
(3) De vermelding: „Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adres: Via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese),
Italië. Geboortedatum: 1.5.1966. Geboorteplaats: Rainneen, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L945660
(Tunesisch paspoort afgegeven op 4.12.1998, vervallen op 3.12.2001). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal num
mer: TRB CBN 66E01 Z352O, b) op 3.12.2004 door het Gerecht van eerste aanleg van Milaan vrijgesproken. De
beroepsprocedure was in september 2007 bij het Hof van Beroep van Milaan in behandeling.” wordt in de lijst
„Natuurlijke personen” vervangen door:
„Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (ook bekend als Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Adres: Via
Salvo D’Acquisto 2, Varese, Italië. Geboortedatum: 1.5.1966. Geboorteplaats: Menzel Temime, Nabeul, Tunesië.
Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L945660 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.12.1998, vervallen op
3.12.2001). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: TRB CBN 66E01 Z352O, b) woonachtig in Italië in
december 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.6.2004.”
(4) De vermelding: „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (ook bekend als Kamel Darraji) Adres: Via Belotti 16,
Busto Arsizio (Varese), Italië. Geboortedatum: 22.7.1967. Geboorteplaats: Menzel Bouzelfa, Tunesië. Nationaliteit:
Tunesisch. Paspoort nr.: L029899 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.8.1995, vervallen op 13.8.2000). Nationaal
identificatienummer: a) DDR KML 67L22 Z352Q (Italiaans fiscaal nummer), b) DRR KLB 67L22 Z352S (Italiaans
fiscaal nummer). Overige informatie: a) van 24.6.2003 tot en met 17.11.2006 gedetineerd dan wel alternatief gestraft;
b) tegen hem is een besluit tot uitwijzing van het Italiaanse grondgebied uitgevaardigd. Datum van aanwijzing bedoeld
in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.6.2004.” wordt in de lijst „Natuurlijke personen” vervangen door:
„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (ook bekend als Kamel Darraji). Adres: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio,
Varese, Italië. Geboortedatum: 22.7.1967. Geboorteplaats: Menzel Bouzelfa, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort
nr.: L029899 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.8.1995, vervallen op 13.8.2000). Overige informatie: a) Italiaans
fiscaal nummer: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) woonachtig in Italië in december 2009.
Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.6.2004.”.
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VERORDENING (EU) Nr. 852/2010 VAN DE COMMISSIE
van 27 september 2010
tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde
groenten en fruit
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie
van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de
uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr.
2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector
groenten en fruit (2), en met name op artikel 138, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:
Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de
resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uru
guayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Com
missie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel
A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij
invoer uit derde landen vaststelt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 be
doelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bij
lage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 28 september 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 september 2010.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en
plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.
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BIJLAGE
Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen

(1 )

Forfaitaire invoerwaarde

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) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code
„ZZ” staat voor „overige oorsprong”.
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VERORDENING (EU) Nr. 853/2010 VAN DE COMMISSIE
van 27 september 2010
tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 877/2009 vastgestelde representatieve prijzen en
aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het
verkoopseizoen 2009/10
het verkoopseizoen 2009/10 zijn vastgesteld bij Verorde
ning (EG) nr. 877/2009 van de Commissie (3). Deze prij
zen en rechten zijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EU) nr. 819/2010 van de Commissie (4).

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 951/2006 van de Commissie van
30 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 318/2006 van de Raad wat betreft de handel met derde
landen in de sector suiker (2), en met name op artikel 36, lid 2,
tweede alinea, tweede zin,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten
voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde stropen voor

(2)

Naar aanleiding van de gegevens waarover de Commissie
momenteel beschikt, dienen deze bedragen overeenkom
stig Verordening (EG) nr. 951/2006 te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bij Verordening (EG) nr. 951/2006 voor het verkoopseizoen
2009/10 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende in
voerrechten voor de in artikel 36 van Verordening (EG) nr.
877/2009 bedoelde producten worden gewijzigd overeenkom
stig de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 28 september 2010.

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

Gedaan te Brussel, 27 september 2010.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en
plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24.

(3) PB L 253 van 25.9.2009, blz. 3.
(4) PB L 245 van 17.9.2010, blz. 31.
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BIJLAGE
Gewijzigde bedragen van de representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe
suiker en producten van GN-code 1702 90 95 die gelden met ingang van 28 september 2010
(EUR)
Representatieve prijs per 100 kg
netto van het betrokken product

GN-code

Aanvullend recht per 100 kg
netto van het betrokken product

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) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage IV, punt III, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.
(2) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage IV, punt II, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.
(3) Vaststelling per procent sacharose.
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VERORDENING (EU) Nr. 854/2010 VAN DE COMMISSIE
van 27 september 2010
houdende vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt voor de afgifte van invoercertificaten die in de
periode van 8 tot en met 14 september 2010 zijn aangevraagd voor suikerproducten in het kader
van bepaalde tariefcontingenten en houdende schorsing van de indiening van de
certificaataanvragen
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie
van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voor
schriften voor het beheer van door middel van een stelsel van
invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor land
bouwproducten (2), en met name op artikel 7, lid 2,
Gelet op Verordening (EG) nr. 891/2009 van de Commissie van
25 september 2009 houdende opening en vaststelling van de
wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten in de
sector suiker (3), en met name op artikel 5, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De hoeveelheden waarop de overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 891/2009 in de periode van 8 tot en met
14 september 2010 bij de bevoegde autoriteiten inge
diende invoercertificaataanvragen betrekking hebben,
zijn groter dan de onder volgnummer 09.4320 beschik
bare hoeveelheden.

(2)

Derhalve dient overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1301/2006 een toewijzingscoëfficiënt te worden vast
gesteld aan de hand waarvan certificaten voor volgnum
mer 09.4320 kunnen worden afgegeven. Overeenkom
stig Verordening (EG) nr. 891/2009 dient de indiening
van nieuwe aanvragen van certificaten voor dat volgnum
mer te worden geschorst tot het einde van het verkoop
seizoen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Op de hoeveelheden waarvoor in het kader van Verorde
ning (EG) nr. 891/2009 invoercertificaataanvragen zijn inge
diend in de periode van 8 tot en met 14 september 2010,
worden de in de bijlage bij de onderhavige verordening vast
gestelde toewijzingscoëfficiënten toegepast.
2.
De indiening van nieuwe certificaataanvragen voor de in
de bijlage vermelde volgnummers wordt geschorst tot het einde
van het verkoopseizoen 2010/11.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekend
making in het Publicatieblad van de Europese Unie.

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

Gedaan te Brussel, 27 september 2010.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en
plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.
(3) PB L 254 van 26.9.2009, blz. 82.
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BIJLAGE
„SUIKER CXL-concessies”
Verkoopseizoen 2010/2011
In de periode van 8.9.2010 tot en met 14.9.2010 ingediende aanvragen
Volgnr.

Toewijzingscoëfficiënt
(%)

Land

09.4317

Australië

—

09.4318

Brazilië

—

09.4319

Cuba

—

09.4320

Andere derde landen

09.4321

India

5,0039

Nieuwe aanvragen

Geschorst

—

— Niet van toepassing: de Commissie heeft geen enkele certificaataanvraag ontvangen.

„Balkansuiker”
Verkoopseizoen 2010/2011
In de periode van 8.9.2010 tot en met 14.9.2010 ingediende aanvragen
Volgnr.

Land

Toewijzingscoëfficiënt
(%)

09.4324

Albanië

—

09.4325

Bosnië en Herzegovina

(1 )

09.4326

Servië, Montenegro en Kosovo (*)

(1 )

09.4327

voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië

—

09.4328

Kroatië

(1 )

Nieuwe aanvragen

— Niet van toepassing: de Commissie heeft geen enkele certificaataanvraag ontvangen.
(*) Kosovo als omschreven in Resolutie 1244/1999 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
(1) Niet van toepassing: de aangevraagde hoeveelheden zijn niet groter dan de beschikbare hoeveelheden en worden derhalve volledig
toegewezen.

Suiker voor uitzonderlijke en suiker voor industriële invoer
Verkoopseizoen 2010/2011
In de periode van 8.9.2010 tot en met 14.9.2010 ingediende aanvragen
Volgnr.

Type invoer

Toewijzingscoëfficiënt
(%)

09.4380

Uitzonderlijke invoer

—

09.4390

Industriële invoer

—

— Niet van toepassing: de Commissie heeft geen enkele certificaataanvraag ontvangen.

Nieuwe aanvragen

L 253/54

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

28.9.2010

BESLUITEN
BESLUIT 2010/573/GBVB VAN DE RAAD
van 27 september 2010
inzake beperkende maatregelen tegen de leiders van de regio Transnistrië van de Republiek
Moldavië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 29,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

De Raad heeft op 25 februari 2008 Gemeenschappelijk
Standpunt 2008/160/GBVB inzake beperkende maatrege
len tegen de leiders van de regio Transnistrië in
de Republiek Moldavië (1) vastgesteld. Bij Besluit
2010/105/GBVB van de Raad (2) zijn deze beperkende
maatregelen verlengd tot en met 27 februari 2011
maar werd de toepassing ervan opgeschort tot en met
30 september 2010.
Na een nieuwe evaluatie van Gemeenschappelijk Stand
punt 2008/160/GBVB wordt het wenselijk geacht de toe
passing van de beperkende maatregelen tot en met
30 september 2011 te verlengen.
Om de partijen echter te stimuleren vooruitgang te boe
ken bij het vinden van een politieke oplossing voor het
Transnistrische conflict — het uit de weg ruimen van de
resterende problemen in verband met de scholen waar
het Latijnse schrift wordt gebruikt, en het herstel van het
vrij verkeer van personen —, is het wenselijk om de
beperkende maatregelen op te schorten tot en met
31 maart 2011. Aan het eind van die periode zal de
Raad de beperkende maatregelen opnieuw bezien in het
licht van de ontwikkelingen, met name op de hierboven
vermelde gebieden. De Raad kan te allen tijde besluiten
de reisbeperkingen opnieuw toe te passen of in te
trekken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

ii) de in bijlage II vermelde personen, die verantwoordelijk zijn
voor het bedenken en uitvoeren van de intimidatie- en slui
tingscampagne tegen Moldavische scholen in de regio Trans
nistrië van de Republiek Moldavië die het Latijnse schrift
gebruiken.
2.
Lid 1 houdt niet in dat de lidstaten verplicht zijn de
binnenkomst op hun grondgebied van hun eigen onderdanen
te beletten.
3.
Lid 1 laat de gevallen onverlet waarin de lidstaten uit
hoofde van het internationale recht gebonden zijn, met name:
i) als gastland van een internationale intergouvernementele
organisatie;
ii) als gastland van een internationale conferentie die is bijeen
geroepen door, of plaatsvindt onder auspiciën van de Ver
enigde Naties;
iii) krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten
en immuniteiten verleent;
of
iv) krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van
1929, dat werd gesloten tussen de Heilige Stoel (Vaticaan
stad) en Italië.
4.
Lid 3 wordt ook geacht van toepassing te zijn op gevallen
waarin een lidstaat optreedt als gastland van de Organisatie voor
Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).
5.
De Raad wordt naar behoren geïnformeerd over alle ge
vallen waarin een lidstaat krachtens lid 3 of lid 4 een ontheffing
verleent.

Artikel 1
1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de binnen
komst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van:
i) de in bijlage I vermelde personen, die vooruitgang bij het
zoeken naar een politieke oplossing voor het Transnistrische
conflict in de Republiek Moldavië onmogelijk maken;
(1) PB L 51 van 26.2.2008, blz. 23.
(2) PB L 46 van 23.2.2010, blz. 3.

6.
De lidstaten kunnen ontheffingen van de krachtens lid 1
opgelegde maatregelen verlenen voor reizen die plaatsvinden op
grond van dringende humanitaire noden, of om vergaderingen
van intergouvernementele instanties, met inbegrip van door de
Europese Unie geïnitieerde vergaderingen, of vergaderingen
waarvoor een lidstaat als fungerend voorzitter van de OVSE
als gastheer optreedt, bij te wonen waar een politieke dialoog
wordt gevoerd waarbij de democratie, de mensenrechten en de
rechtsstaat in de Republiek Moldavië rechtstreeks worden bevorderd.
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7.
Een lidstaat die de in lid 6 bedoelde ontheffingen wil
verlenen, brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De
ontheffing wordt geacht te zijn toegestaan, tenzij één of meer
leden van de Raad binnen twee werkdagen na ontvangst van de
kennisgeving van de voorgestelde ontheffing, schriftelijk be
zwaar maken. Indien één of meer leden van de Raad bezwaar
maken, kan de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van
stemmen besluiten de voorgestelde ontheffing te verlenen.
8.
In de gevallen waarin een lidstaat krachtens de leden 3, 4,
6 en 7, machtiging verleent tot binnenkomst op of doorreis via
zijn grondgebied van de in de bijlagen I en II vermelde per
sonen, geldt deze machtiging alleen voor het doel waarvoor ze
is verleend, en alleen voor de daarbij betrokken personen.

L 253/55

Artikel 4
1.
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt
vastgesteld.

2.
Dit besluit is van toepassing tot en met
30 september 2011. Het wordt voortdurend getoetst. Het wordt
zo nodig verlengd of gewijzigd indien de Raad oordeelt dat de
doelstellingen ervan niet zijn bereikt.

3.
De in dit besluit vervatte beperkende maatregelen worden
opgeschort tot en met 31 maart 2011. Aan het slot van die
termijn beziet de Raad de beperkende maatregelen opnieuw.

Artikel 2
De Raad stelt op basis van een voorstel van een lidstaat of van
de hoge vertegenwoordiger voor buitenlands en veiligheids
beleid de wijzigingen van de lijsten in bijlage I en bijlage II
vast die op grond van de politieke ontwikkelingen in de Repu
bliek Moldavië nodig zijn.
Artikel 3
Besluit 2010/105/GBVB wordt ingetrokken.

Gedaan te Brussel, 27 september 2010.

Voor de Raad
De voorzitter
K. PEETERS
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BIJLAGE I
Lijst van de in artikel 1, lid 1, onder i), bedoelde personen
1. SMIRNOV, Igor Nikolajevitsj, „president”, geboren op 23 oktober 1941 in Chabarovsk, Russische Federatie, Russisch
paspoort nr. 50No0337530.
2. SMIRNOV, Vladimir Igorjevitsj, zoon van nr. 1, „voorzitter van het Staatscomité voor douanezaken”, geboren op
3 april 1961 in Koepiansk, oblast Charkov, of Novaja Kachovka, oblast Cherson, Oekraïne, Russisch paspoort
nr. 50No00337016.
3. SMIRNOV, Oleg Igorjevitsj, zoon van nr. 1, „adviseur van het Staatscomité voor douanezaken”, „lid van de Opperste
Sovjet”, geboren op 8 augustus 1967 in Novaja Kachovka, oblast Cherson, Oekraïne, Russisch paspoort
nr. 60No1907537.
4. LITSKAJ, Valerij Anatoljevitsj, voormalig „minister van Buitenlandse Zaken”, geboren op 13 februari 1949 in Tver,
Russische Federatie, Russisch paspoort nr. 51No0076099, afgegeven op 9 augustus 2000.
5. CHAZJEJEV, Stanislav Galimovitsj, „minister van Defensie”, geboren op 28 december 1941 in Tsjeljabinsk, Russische
Federatie.
6. ANTYOEFEJEV, Vladimir Joerjevitsj, alias SJEVTSOV, Vadim, „minister van Staatsveiligheid”, geboren in 1951 in
Novosibirsk, Russische Federatie, Russisch paspoort.
7. KOROLJOV, Aleksandr Ivanovitsj, „vice-president”, geboren op 24 oktober 1958 in Wroclaw, Polen, Russisch
paspoort.
8. BALALA, Viktor Aleksejevitsj, voormalig „minister van Justitie”, geboren in 1961 in Vinnitsa, Oekraïne.
9. GOEDYMO, Oleg Andrejevitsj, „lid van de Opperste Sovjet”, „voorzitter van het Comité voor veiligheid, defensie en
vredeshandhaving van de Opperste Sovjet”, voormalige „onderminister van Veiligheid”, geboren op
11 september 1944 in Almaty, Kazachstan, Russisch paspoort nr. 51No0592094.
10. KRASNOSELSKIJ, Vadim Nikolajevitsj, „minister van Binnenlandse Zaken”, geboren op 14 april 1970 in Daurija,
rayon Trans-Baikal, oblast Tsjita, Russische Federatie.
11. ATAMANIOEK, Vladimir, „onderminister van Defensie”.
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BIJLAGE II
Lijst van de in artikel 1, lid 1, onder ii), bedoelde personen
1. MAZOER, Igor Leonidovitsj, „hoofd overheidsdiensten van de rayon Dubăsari”, geboren op 29 januari 1967 in
Dubăsari, Republiek Moldavië.
2. PLATONOV, Joerij Michajlovitsj, bekend als Joerij PLATONOV, „hoofd overheidsdiensten van het rayon Rybnitsa en de
stad Rybnitsa”, geboren op 16 januari 1948 in Klimkovo, rayon Poddorje, oblast Novgorod, Russisch paspoort
nr. 51No0527002, afgegeven door de Russische ambassade in Chisinau op 4 mei 2001.
3. TSJERBOELENKO, Alla Viktorovna, „plaatsvervangend hoofd van de overheidsdiensten van Rybnitsa”, bevoegd voor
onderwijsvraagstukken.
4. KOGOET, Vjetsjeslav Vasiljevitsj, „hoofd van de overheidsdiensten in Bender”, geboren op 16 februari 1950 in Taraclia,
rayon Ceadir-Lunga, Republiek Moldavië.
5. KOSTIRKO, Viktor Ivanovitsj, „hoofd van de overheidsdiensten in Tiraspol”, geboren op 24 mei 1948, Komsomolsk
aan de Amoer, kraj Chabarovsk, Russische Federatie.
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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 21 september 2010
betreffende het beheer van EFSF-leningen aan lidstaten die de euro hebben aangenomen
(BCE/2010/15)
(2010/574/EU)
DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale ban
ken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCBstatuten” genoemd), inzonderheid op artikel 17 en artikel 21,
Overwegende:
(1)

(2)

Teneinde haar werkzaamheden te verrichten is de Euro
pese Centrale Bank (ECB) luidens artikel 17 van de ESCBstatuten gerechtigd rekeningen te openen ten behoeve
van kredietinstellingen, openbare lichamen en andere
marktpartijen.
Artikel 21.1 en 21.2 van de ESCB-statuten bepalen dat
de ECB mag optreden als fiscaal agent ten behoeve van
instellingen, organen of instanties van de Unie, centrale
overheden, regionale, lokale of andere overheden, over
heidsinstanties, andere publiekrechtelijke lichamen of
openbare bedrijven van de lidstaten.

(3)

Verwezen zij naar de EFSF-Kaderovereenkomst tussen de
lidstaten die de euro hebben aangenomen en de Euro
pean Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF),
een naar Luxemburgs recht opgerichte naamloze ven
nootschap, waarvan de lidstaten die de euro hebben aan
genomen aandeelhouders zijn. De EFSF-Kaderovereen
komst is op 4 augustus 2010 in werking getreden en
op die datum bindend geworden.

(4)

Luidens de EFSF-Kaderovereenkomst en overeenkomstig
de EFSF-statuten, verschaft EFSF financiering in de vorm
van leningsovereenkomsten (hierna de „Leningsovereen
komsten” genoemd) aan de lidstaten die de euro hebben
aangenomen, wanneer die lidstaten in financiële proble
men verkeren en een memorandum van overeenstem
ming hebben gesloten met de Commissie aangaande de
beleidsvoorwaarden.

(5)

(6)

Artikel 3, lid 5 van de EFSF-Kaderovereenkomst bepaalt
dat de uitbetaling van de lening door EFSF aan een lid
staat die de euro heeft aangenomen, loopt via de bij de
ECB voor de Leningsovereenkomst geopende rekeningen
van EFSF en de betrokken lenende lidstaat. Luidens
artikel 12, lid 2 van de EFSF-Kaderovereenkomst, kan
EFSF de ECB aanstellen als betaalagent en de ECB aan
stelllen voor het beheer van haar bank- en effecten
rekeningen.
Het is noodzakelijk bepalingen vast te stellen inzake bij
de ECB te openen kasrekening van EFSF voor het uitvoe
ren van de Leningsovereenkomsten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Openen van een kasrekening
Luidens de EFSF-Kaderovereenkomst en in samenhang met de
Leningsovereenkomsten, opent de ECB een kasrekening op
naam van EFSF.
Artikel 2
Aanvaarding van stortingen op de kasrekening
De ECB aanvaardt slechts uit de Leningsovereenkomsten voort
vloeiende van en naar op naam van EFSF geopende kasrekening
uit te voeren betalingen.
Artikel 3
Aanvaarding van instructies en beheer van de kasrekening
In verband met de op naam van EFSF geopende kasrekening
aanvaardt de ECB slechts instructies, en handelt uitsluitend na
instructies, van hetzij EFSF of enige door de EFSF uit hoofde van
de EFSF-Kaderovereenkomst aangestelde agent, zulks om na
mens de EFSF te handelen. Indien een agent wordt aangesteld
en de EFSF de ECB heeft verzocht die agent te aanvaarden, dan
verricht deze de volgende activiteiten: a) in verband met de op
naam van EFSF geopende kasrekening, instructies geven, en b)
exclusief en permanent die rekening beheren.
Artikel 4
Kasrekeningsaldo
De op naam van EFSF geopende kasrekening vertoont geen
creditsaldo na in verband met de Leningsovereenkomst gedane
betalingen, noch worden bedragen overgeboekt naar die kas
rekening voor de dag waarop in verband met de Leningsover
eenkomst betalingen moeten worden gedaan. Nimmer vertoont
de op naam van EFSF geopende kasrekening een debetsaldo.
Derhalve worden slechts betalingen verricht van de op naam
van EFSF geopende kasrekening ten belope van het bedrag op
de creditzijde van die rekening.
Artikel 5
Vergoeding
Niettegenstaande het in artikel 4 bepaalde, indien de op naam
van EFSF geopende kasrekening overnight een kredietsaldo ver
toont, betaalt de ECB rente op dat saldo ten belope van een
bedrag equivalent aan de toepasselijke ECB depositorente op een
werkelijk aantal dagen/360-basis. Op door de ECB op de kas
rekening gedane rentebetalingen is artikel 2 niet van toepassing.
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Artikel 6
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt op de dag volgend op de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 21 september 2010.
De president van de ECB
Jean-Claude TRICHET
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HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE
OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN
BESLUIT Nr. 1/2010 VAN DE ASSOCIATIERAAD EU-JORDANIË
van 16 september 2010
tot wijziging van artikel 15, lid 7, van Protocol nr. 3 bij de Europees-mediterrane Overeenkomst
waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun
lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, betreffende de definitie
van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking
(2010/575/EU)
DE ASSOCIATIERAAD,

Gezien de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een as
sociatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeen
schappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Ko
ninkrijk Jordanië, anderzijds, en met name artikel 39 van pro
tocol 3 bij die overeenkomst,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Krachtens artikel 15, lid 7, van protocol nr. 3 (1) bij de
Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associa
tie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeen
schappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch
Koninkrijk Jordanië, anderzijds (2) (hierna „de overeen
komst” genoemd), kan onder bepaalde voorwaarden tot
31 december 2009 teruggave of vrijstelling van dou
anerechten of heffingen van gelijke werking worden
verleend.

(2)

Teneinde het bedrijfsleven duidelijkheid, economische
voorspelbaarheid op de lange termijn en rechtszekerheid
te garanderen, zijn de partijen tot de overeenkomst over
eengekomen om de toepassing van artikel 15, lid 7, van
protocol nr. 3 bij de overeenkomst met drie jaar te ver
lengen met ingang van 1 januari 2010.

(3)

Voorts dienen de thans in Jordanië toepasselijke dou
anerechten te worden aangepast om ze in overeenstem
ming te brengen met de in de Europese Unie geldende
rechten.

(4)

Protocol nr. 3 bij de overeenkomst dient derhalve dien
overeenkomstig te worden gewijzigd.

(5)

Aangezien artikel 15, lid 7, van protocol nr. 3 bij de
overeenkomst ophoudt van toepassing te zijn op
31 december 2009, dient dit besluit van toepassing te
zijn vanaf 1 januari 2010,

wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun
lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië,
anderzijds, betreffende de definitie van het begrip „producten
van oorsprong” en methoden van administratieve samenwer
king, wordt vervangen door:
„7.
Niettegenstaande lid 1 mag Jordanië, behalve voor pro
ducten die zijn ingedeeld onder de hoofdstukken 1 tot en
met 24 van het geharmoniseerd systeem, regelingen toepas
sen voor de teruggave of vrijstelling van douanerechten of
heffingen van gelijke werking die van toepassing zijn op niet
van oorsprong zijnde materialen die gebruikt zijn bij de ver
vaardiging van producten van oorsprong, op voorwaarde dat:
a) een douanerecht van 4 %, of een lager recht indien dit in
Jordanië van toepassing is, wordt geheven op producten
die onder de hoofdstukken 25 tot en met 49 en 64 tot en
met 97 van het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld;
b) een douanerecht van 8 %, of een lager recht indien dit in
Jordanië van toepassing is, wordt geheven op producten
die onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het
geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld.
Dit lid is tot en met 31 december 2012 van toepassing en
kan in onderling overleg worden herzien.”.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vast
gesteld.
Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2010.

Gedaan te Brussel, 16 september 2010.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Lid 7 van artikel 15 van protocol nr. 3 bij de Europeesmediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand

(1) PB L 209 van 31.7.2006, blz. 31.
(2) PB L 129 van 15.5.2002, blz. 3.

Voor de Associatieraad EU-Jordanië
De voorzitster
C. ASHTON
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Rectificatie van Verordening (EU) nr. 667/2010 van de Raad van 26 juli 2010 inzake beperkende maatregelen ten
aanzien van Eritrea
(Publicatieblad van de Europese Unie L 195 van 27 juli 2010)
Bladzijde 18, artikel 2, lid 1, onder c):
in plaats van: „c) het direct of indirect verlenen van technische bijstand in verband met militaire activiteiten en met de
verstrekking, de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapens en alle soorten aanverwant
materieel die zijn opgenomen in de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, aan natuurlijke
personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Eritrea;”,
te lezen:

„c) het direct of indirect verkrijgen van technische bijstand in verband met militaire activiteiten en met de
verstrekking, de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapens en alle soorten aanverwant
materieel die zijn opgenomen in de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, van natuurlijke
personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Eritrea;”.

Bladzijde 18, artikel 2, lid 1, onder d):
in plaats van: „d) het direct of indirect verstrekken van financiering of financiële bijstand in verband met militaire
activiteiten, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, ten behoeve
van de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van wapens en alle soorten aanverwant
materieel die zijn opgenomen in de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen of ten behoeve
van de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand en tussenhandeldiensten, aan
natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Eritrea;”,
te lezen:

„d) het direct of indirect verkrijgen van financiering of financiële bijstand in verband met militaire activi
teiten, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, ten behoeve van de
verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van wapens en alle soorten aanverwant materieel die
zijn opgenomen in de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen of ten behoeve van de
verlening van daarmee verband houdende technische bijstand en tussenhandeldiensten, van natuurlijke
personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Eritrea;”.
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