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II
(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 848/2010
av den 27 september 2010
om undantag för regleringsår 2010/11 från artikel 63.2 a i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad
gäller datumen för anmälan av överföring av överskottssocker
medlemsstaterna få möjlighet att fastställa senare datum
för när företagen ska meddela vilka mängder av över
skottssocker som ska överföras.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad
marknadsordning”) (1), särskilt artikel 85 c jämförd med
artikel 4, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt artikel 63.2 a i förordning (EG) nr 1234/2007 ska
företag som beslutat att helt eller delvis till nästa regle
ringsår överföra den del av sin produktion som överskri
der sockerkvoten underrätta den berörda medlemsstaten
om detta beslut före ett datum som den medlemsstaten
fastställer inom de tidsfrister som fastställs i den artikeln.
För att underlätta tillhandahållandet av utomkvotssocker
på EU-marknaden och därmed ge företagen möjlighet att
reagera på oförutsedda förändringar av efterfrågan under
de sista månaderna under regleringsåret 2010/11 bör

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från förvaltningskommittén för
den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Genom undantag från artikel 63.2 a i förordning (EG) nr
1234/2007 ska företag som beslutat att i enlighet med
artikel 63.1 i den förordningen överföra socker för reglerings
året 2010/11 underrätta den berörda medlemsstaten före ett
datum som den medlemsstaten fastställer mellan den
1 februari och den 15 augusti 2011.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Det ska tillämpas från och med den 1 oktober 2010 till och
med den 30 september 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 september 2010.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 849/2010
av den 27 september 2010
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(3)

Förordning (EG) nr 2150/2002 bör därför ändras i en
lighet med detta.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från kommittén för det europeiska
statistiksystemet, som inrättades genom Europaparlamen
tets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den
11 mars 2009 om europeisk statistik (3).

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallssta
tistik (1), särskilt artikel 6.2, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

(2)

Utvärderingen av de två första omgångarna inlämnade
uppgifter 2006 och 2008 visade att det finns vissa be
greppsmässiga brister i bilagorna till förordning (EG)
nr 2150/2002 som behöver åtgärdas.
Kommissionen har informerat Europaparlamentet och
rådet om tillämpningen av förordning (EG) nr 2150/
2002 (2) och har föreslagit ett antal ändringar.

Artikel 1
Bilagorna I, II och III till förordning (EG) nr 2150/2002 ska
ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 september 2010.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) EGT L 332, 9.12.2002, s. 1.
(2) KOM(2008) 355 slutlig.

(3) EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.
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BILAGA

”BILAGA I
AVFALLSGENERERING
AVSNITT 1
Täckning
1. Statistik ska sammanställas för all verksamhet som klassificeras inom avdelningarna A–U i Nace rev. 2. Dessa avdel
ningar omfattar all näringsverksamhet.
Denna bilaga omfattar även
a) hushållsavfall,
b) avfall som härrör från återvinning eller bortskaffande.
2. Avfall som materialåtervinns på den plats där det genererats omfattas inte av denna bilaga.
AVSNITT 2
Avfallsslag
Statistik ska tas fram över följande avfallsslag:
Förteckning över aggregat
EAK-statistik/Version 4
Post nr

Beskrivning

Farligt resp. icke-farligt avfall

1

01.1

Lösningsmedelsavfall

Farligt

2

01.2

Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall

Icke-farligt

3

01.2

Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall

Farligt

4

01.3

Oljeavfall

Farligt

5

01.4, 02, 03.1

Kemiskt avfall

Icke-farligt

6

01.4, 02, 03.1

Kemiskt avfall

Farligt

7

03.2

Avloppsslam från industrier

Icke-farligt

8

03.2

Avloppsslam från industrier

Farligt

9

03.3

Slam och flytande avfall från avfallsbehandling

Icke-farligt

10

03.3

Slam och flytande avfall från avfallsbehandling

Farligt

11

05

Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall

Icke-farligt

12

05

Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall

Farligt

13

06.1

Metallavfall (järn)

Icke-farligt

14

06.2

Metallavfall (andra metaller än järn)

Icke-farligt
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Förteckning över aggregat
EAK-statistik/Version 4
Post nr

Beskrivning

Farligt resp. icke-farligt avfall

15

06.3

Metallavfall (blandat järn och andra metaller än järn)

Icke-farligt

16

07.1

Glasavfall

Icke-farligt

17

07.1

Glasavfall

Farligt

18

07.2

Pappers- och pappavfall

Icke-farligt

19

07.3

Gummiavfall

Icke-farligt

20

07.4

Plastavfall

Icke-farligt

21

07.5

Träavfall

Icke-farligt

22

07.5

Träavfall

Farligt

23

07.6

Textilavfall

Icke-farligt

24

07.7

Avfall som innehåller PCB

Farligt

25

08 (utom 08.1, 08.41)

Kasserad utrustning (exkl. kasserade fordon, batterier
och ackumulatorer)

Icke-farligt

26

08 (utom 08.1, 08.41)

Kasserad utrustning (exkl. kasserade fordon, batterier
och ackumulatorer)

Farligt

27

08.1

Kasserade fordon

Icke-farligt

28

08.1

Kasserade fordon

Farligt

29

08.41

Batterier och ackumulatorer

Icke-farligt

30

08.41

Batterier och ackumulatorer

Farligt

31

09.1

Animaliskt avfall och blandat matavfall

Icke-farligt

32

09.2

Vegetabiliskt avfall

Icke-farligt

33

09.3

Spillning och urin från djur samt naturgödsel

Icke-farligt

34

10.1

Hushållsavfall och liknande avfall

Icke-farligt

35

10.2

Blandade och ej differentierade material

Icke-farligt

36

10.2

Blandade och ej differentierade material

Farligt

37

10.3

Sorteringsrester

Icke-farligt

38

10.3

Sorteringsrester

Farligt

39

11

Vanligt slam

Icke-farligt

40

12.1

Mineraliskt bygg- och rivningsavfall

Icke-farligt

41

12.1

Mineraliskt bygg- och rivningsavfall

Farligt
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Förteckning över aggregat
EAK-statistik/Version 4
Post nr

Beskrivning

Farligt resp. icke-farligt avfall

42

12.2, 12.3, 12.5

Annat mineralavfall

Icke-farligt

43

12.2, 12.3, 12.5

Annat mineralavfall

Farligt

44

12.4

Avfall från förbränning

Icke-farligt

45

12.4

Avfall från förbränning

Farligt

46

12.6

Jordmassor

Icke-farligt

47

12.6

Jordmassor

Farligt

48

12.7

Muddermassor

Icke-farligt

49

12.7

Muddermassor

Farligt

50

12.8, 13

Mineralavfall från avfallsbehandling och stabiliserat av
fall

Icke-farligt

51

12.8, 13

Mineralavfall från avfallsbehandling och stabiliserat av
fall

Farligt

AVSNITT 3
Karakteristika
Statistik ska sammanställas för följande karakteristika och med följande indelning:
1. Mängden avfall som genererats för varje avfallsslag i avsnitt 2.1 och för varje avfallsgenererande verksamhet i avsnitt
8.1.
2. Den befolkning som omfattas av ett system för insamling av blandat hushållsavfall och liknande avfall.
AVSNITT 4
Rapporteringsenhet
1. Rapporteringsenheten för alla avfallsslag ska vara 1 ton (normalt) vått avfall, utom för avfallsslagen ’avloppsslam från
industrier’, ’vanligt slam’, ’slam och flytande avfall från avfallsbehandling’ samt ’muddermassor’, där rapporterings
enheten ska vara 1 ton torrsubstans.
2. Rapporteringsenheten för karakteristika enligt avsnitt 3.2 ska vara procent av den befolkning som omfattas.
AVSNITT 5
Första referensår och frekvens
1. Första referensåret ska vara det andra kalenderåret efter det att denna förordning har trätt i kraft.
2. Första referensåret för avfallsstatistik som grundar sig på denna översyn ska vara 2010.
3. Medlemsstaterna ska lämna uppgifter för vartannat år efter första referensåret.
AVSNITT 6
Resultatrapportering till Eurostat
Resultaten ska översändas senast 18 månader efter referensårets slut.
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AVSNITT 7
Rapport om statistikens täckning och kvalitet
1. För varje post i avsnitt 8 (näringsgrenar och hushåll) ska medlemsstaterna ange hur stor procentandel av den totala
mängden avfall i respektive post som den sammanställda statistiken representerar. Kommissionen ska fastställa minimi
kravet avseende täckning. Dessa åtgärder, som syftar till att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att
komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.3.

2. Medlemsstaterna ska lämna en kvalitetsrapport, där exaktheten för de insamlade uppgifterna ska anges. Skattningar,
sammanslagningar och utelämnanden ska redovisas tillsammans med en redogörelse för hur dessa åtgärder påverkar
fördelningen av avfallsslag i förteckningen i avsnitt 2.1 på näringsgrenar och hushåll i enlighet med avsnitt 8.

3. Kommissionen ska foga täcknings- och kvalitetsrapporterna till den rapport som anges i artikel 8 i denna förordning.

AVSNITT 8
Sammanställning av resultat
1.

Resultaten för de karakteristika som anges i avsnitt 3.1 ska sammanställas för

1.1 följande avdelningar, huvudgrupper, grupper och undergrupper i Nace rev. 2:

Post nr

Benämning

1

Avdelning A

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2

Avdelning B

Utvinning av mineral

3

Huvudgrupp 10

Livsmedelsframställning

Huvudgrupp 11

Framställning av drycker

Huvudgrupp 12

Tobaksvarutillverkning

Huvudgrupp 13

Textilvarutillverkning

Huvudgrupp 14

Tillverkning av kläder

Huvudgrupp 15

Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m.

5

Huvudgrupp 16

Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

6

Huvudgrupp 17

Pappers- och pappersvarutillverkning

Huvudgrupp 18

Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar

7

Huvudgrupp 19

Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

8

Huvudgrupp 20

Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

Huvudgrupp 21

Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel

Huvudgrupp 22

Tillverkning av gummi- och plastvaror

9

Huvudgrupp 23

Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter

10

Huvudgrupp 24

Stål- och metallframställning

Huvudgrupp 25

Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

4
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Post nr

11

Benämning

Huvudgrupp 26

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

Huvudgrupp 27

Tillverkning av elapparatur

Huvudgrupp 28

Tillverkning av övriga maskiner

Huvudgrupp 29

Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

Huvudgrupp 30

Tillverkning av andra transportmedel

Huvudgrupp 31

Tillverkning av möbler

Huvudgrupp 32

Annan tillverkning

Huvudgrupp 33

Reparation och installation av maskiner och apparater

13

Avdelning D

Försörjning av el, gas, värme och kyla

14

Huvudgrupp 36

Vattenförsörjning

Huvudgrupp 37

Avloppsrening

Huvudgrupp 39

Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för förore
ningsbekämpning

15

Huvudgrupp 38

Avfallshantering; återvinning

16

Avdelning F

Byggverksamhet

12

17

18

Tjänster:
Avdelning
G,
utom
under
grupp 46.77

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

Avdelning H

Transport och magasinering

Avdelning I

Hotell- och restaurangverksamhet

Avdelning J

Informations- och kommunikationsverksamhet

Avdelning K

Finans- och försäkringsverksamhet

Avdelning L

Fastighetsverksamhet

Avdelning M

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Avdelning N

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

Avdelning O

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

Avdelning P

Utbildning

Avdelning Q

Vård och omsorg; sociala tjänster

Avdelning R

Kultur, nöje och fritid

Avdelning S

Annan serviceverksamhet

Avdelning T

Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget
bruk

Avdelning U

Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

Undergrupp
46.77

Partihandel med avfallsprodukter och skrot

L 253/7
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1.2 hushåll:

Post nr

19

2.

Benämning

Hushållsavfall

För näringsgrenarna ska de statistiska enheterna utgöras av lokala enheter eller verksamhetsenheter i enlighet med
rådets förordning (EEG) nr 696/93 (1), beroende på hur statistiken struktureras i varje enskild medlemsstat.
I den kvalitetsrapport som ska utarbetas i enlighet med avsnitt 7 ska det ingå en redogörelse för hur den statistiska
enhet som valts påverkar den enligt Nace rev. 2 indelade branschvisa fördelningen av uppgifterna.

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

BILAGA II
ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFANDE AV AVFALL
AVSNITT 1
Täckning
1. Statistiken ska sammanställas för samtliga anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall som är verksamma
inom något av de områden som anges i avsnitt 8.2 och som återfinns eller ingår bland de näringsgrenar enligt Nace
rev. 2 som anges i avsnitt 8.1.1 i bilaga I.
2. Anläggningar där avfallshanteringen är begränsad till materialåtervinning på den plats där avfallet genererats omfattas
inte av denna bilaga.
AVSNITT 2
Avfallsslag
Statistik över åtgärder för återvinning eller bortskaffande i enlighet med avsnitt 8.2 ska sammanställas enligt förteck
ningen över avfallsslag i avsnitt 2.1 i bilaga I.
AVSNITT 3
Karakteristika
Statistik ska sammanställas för följande karakteristika och med följande indelning:
Post nr

Beskrivning

Regional nivå

1

Mängden avfall som behandlats för varje avfallsslag i förteckningen i avsnitt 2 och för varje post
inom åtgärderna för återvinning och bortskaffande i avsnitt 8.2, exkl. sådant avfall som mate
rialåtervinns på den plats där det genererats.

Nationell

2

Antalet anläggningar och deras kapacitet för post 4 i avsnitt 8.2, uppdelat på
a) farligt avfall, b) icke-farligt avfall och c) inert avfall.

Nationell

3

Antalet anläggningar för post 4 i avsnitt 8.2 som stängt (ingen mer deponering) sedan det
senaste referensåret, uppdelat på
a) farligt avfall, b) icke-farligt avfall och c) inert avfall.

Nationell
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Post nr

Beskrivning

Regional nivå

4

Antalet anläggningar för de åtgärder för återvinning och bortskaffande som förtecknas i avsnitt
8.2, exkl. post 5.

Nuts 2

5

Kapaciteten vid anläggningar för de åtgärder för återvinning och bortskaffande som förtecknas i
avsnitt 8.2, exkl. posterna 3 och 5.

Nuts 2

AVSNITT 4
Rapporteringsenhet
Rapporteringsenheten för alla avfallsslag ska vara 1 ton (normalt) vått avfall, utom för avfallsslagen ’avloppsslam från
industrier’, ’vanligt slam’, ’slam och flytande avfall från avfallsbehandling’ samt ’muddermassor’, där rapporteringsenheten
ska vara 1 ton torrsubstans.
AVSNITT 5
Första referensår och frekvens
1. Första referensåret ska vara det andra kalenderåret efter det att denna förordning har trätt i kraft.
2. Första referensåret för avfallsstatistik som grundar sig på denna översyn ska vara 2010.
3. Medlemsstaterna ska lämna uppgifter för vartannat år efter det första referensåret för de anläggningar som anges i
avsnitt 8.2.
AVSNITT 6
Resultatrapportering till Eurostat
Resultaten ska översändas senast 18 månader efter referensårets slut.
AVSNITT 7
Rapport om statistikens täckning och kvalitet
1. För de karakteristika som förtecknas i avsnitt 3 och för varje post inom de olika åtgärder som förtecknas i avsnitt 8.2
ska medlemsstaterna ange hur stor procentandel av den totala mängden avfall i respektive post som den samman
ställda statistiken representerar. Kommissionen ska fastställa minimikravet avseende täckning. Dessa åtgärder, som
syftar till att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det
föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.3.
2. När det gäller de karakteristika som förtecknas i avsnitt 3 ska medlemsstaterna lämna en kvalitetsrapport, där
exaktheten hos de insamlade uppgifterna ska anges.
3. Kommissionen ska foga täcknings- och kvalitetsrapporterna till den rapport som anges i artikel 8 i denna förordning.
AVSNITT 8
Åtgärder för återvinning och bortskaffande av avfall
1. Resultaten ska sammanställas för varje post inom de olika åtgärderna i avsnitt 8.2 i enlighet med de karakteristika som
avses i avsnitt 3.
2. Förteckning över åtgärder för återvinning och bortskaffande; koderna hänvisar till koderna i bilagorna I och II till
direktiv 2008/98/EG (1):

Post nr

Typ av åtgärd för återvinning och bortskaffande
Förbränning

1

R1

Användning främst som bränsle eller annan energikälla

2

D10

Förbränning på land

(1) EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

SV

L 253/10

Europeiska unionens officiella tidning

Post nr

Typ av åtgärd för återvinning och bortskaffande
Åtgärder för återvinning (utom energiåtervinning)

3a

R2 +

Återvinning/regenerering av lösningsmedel

R3 +

Materialåtervinning av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (inklusive
kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser)

R4 +

Materialåtervinning av metaller och metallföreningar

R5 +

Materialåtervinning av andra oorganiska material

R6 +

Regenerering av syror eller baser

R7 +

Återvinning av komponenter som används för att minska föroreningar

R8 +

Återvinning av katalysatorkomponenter

R9 +

Omraffinering av olja eller annan återanvändning av olja

R10 +

Markspridning med positiva effekter på jordbruket eller ekologin

R11

Användning av avfall som har uppkommit genom någon av åtgärderna R1–R10

3b

Återfyllning
Åtgärder för bortskaffande

4

5

D1 +

Deponering på eller under markytan (t.ex. på avfallsdeponier eller liknande)

D5 +

Särskilt utformad markdeponering (t.ex. placering i inklädda, separata förvaringsutrymmen
som är täckta och avskilda från varandra och från den omgivande miljön)

D12

Permanent lagring (t.ex. placering av behållare i en gruva och liknande)

D2 +

Behandling i markbädd (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall och slam i jord eller
liknande)

D3 +

Djupinjicering (t.ex. insprutning av pumpbart avfall i källor, saltgruvor eller naturligt före
kommande förvaringsrum och liknande)

D4 +

Invallning (t.ex. placering av flytande avfall och slam i dagbrott, dammar eller laguner och
liknande)

D6 +

Utsläpp till andra vatten än hav och oceaner

D7

Utsläpp till hav eller oceaner, inklusive deponering under havsbotten
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BILAGA III
JÄMFÖRELSETABELL
enligt artikel 1.5 i förordning (EG) nr 2150/2002 mellan EAK-statistik rev. 4 (materialbaserad statistiknomenklatur för avfall) och
den europeiska avfallsförteckningen, som infördes genom kommissionens beslut 2000/532/EG (1)
01 Kemikalieavfall
01.1 Lösningsmedelsavfall
01.11 Halogenerade lösningsmedel
1 Farligt
07 01 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 02 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 03 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 04 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 05 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 06 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 07 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

14 06 01*

Klorfluorkarboner, HCFC, HFC

14 06 02*

Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

14 06 04*

Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel

01.12 Icke-halogenerade lösningsmedel
1 Farligt
07 01 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 02 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 03 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 04 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 05 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 06 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 07 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

14 06 03*

Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

14 06 05*

Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel

20 01 13*

Lösningsmedel

01.2 Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall
01.21 Surt avfall
1 Farligt
06 01 01*

Svavelsyra och svavelsyrlighet

06 01 02*

Saltsyra

06 01 03*

Fluorvätesyra

06 01 04*

Fosforsyra och fosforsyrlighet

(1) EGT L 226, 6.9.2000, s. 3.
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06 01 05*

Salpetersyra och salpetersyrlighet

06 01 06*

Andra syror

06 07 04*

Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från kontaktprocessen

08 03 16*

Etsbad

09 01 04*

Fixerbad

09 01 05*

Blekbad och blekfixerbad

10 01 09*

Svavelsyra

11 01 05*

Betningssyror

11 01 06*

Övriga syror

16 06 06*

Separat insamlad elektrolyt från batterier och ackumulatorer

20 01 14*

Syror

01.22 Alkaliskt avfall
0 Icke-farligt
03 03 09

Mesa

11 01 14

Annat avfettningsavfall än det som anges i 11 01 13

1 Farligt
05 01 11*

Avfall från rengöring av bränslen med baser

06 02 01*

Kalciumhydroxid

06 02 03*

Ammoniumhydroxid

06 02 04*

Natrium- och kaliumhydroxid

06 02 05*

Andra baser

09 01 01*

Vattenbaserad framkallare och aktivator

09 01 02*

Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar

09 01 03*

Lösningsmedelsbaserad framkallare

11 01 07*

Betningsbaser

11 01 13*

Avfettningsavfall som innehåller farliga ämnen

11 03 01*

Cyanidhaltigt avfall

19 11 04*

Avfall från rengöring av bränslen med baser

20 01 15*

Basiskt avfall

01.24 Annat salthaltigt avfall
0 Icke-farligt
05 01 16

Svavelhaltigt avfall från avsvavling av petroleum

05 07 02

Svavelhaltigt avfall

06 03 14

Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de som anges i 06 03 11 och
06 03 13

06 03 16

Andra metalloxider än de som anges i 06 03 15

06 06 03

Annat sulfidhaltigt avfall än det som anges i 06 06 02

11 02 06

Annat avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer än det som anges i
11 02 05
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1 Farligt
06 03 11*

Salter i fast form och saltlösningar som innehåller cyanider

06 03 13*

Salter i fast form och saltlösningar som innehåller tungmetaller

06 03 15*

Metalloxider som innehåller tungmetaller

06 04 03*

Arsenikhaltigt avfall

06 04 04*

Kvicksilverhaltigt avfall

06 04 05*

Avfall som innehåller andra tungmetaller

06 06 02*

Avfall som innehåller farliga sulfider

10 03 08*

Saltslagg från sekundärproduktion

10 04 03*

Kalciumarsenat

11 01 08*

Slam från fosfatering

11 02 05*

Avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer som innehåller farliga äm
nen

11 03 02*

Annat avfall

11 05 04*

Förbrukat flussmedel

16 09 01*

Permanganater, t.ex. kaliumpermanganat

16 09 02*

Kromater, t.ex. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat

01.3 Oljeavfall
01.31 Motoroljor
1 Farligt
13 02 04*

Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

13 02 05*

Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

13 02 06*

Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor

13 02 07*

Biologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions- och smörjoljor

13 02 08*

Andra motor-, transmissions- och smörjoljor

01.32 Annat oljeavfall
1 Farligt
05 01 02*

Slam från avsaltning

05 01 03*

Bottenslam från tankar

05 01 04*

Surt alkylslam

05 01 12*

Oljehaltiga syror

08 03 19*

Dispergerad olja

08 04 17*

Hartsolja

12 01 06*

Mineralbaserade halogenhaltiga bearbetningsoljor (utom emulsioner och lösningar)

12 01 07*

Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (utom emulsioner och lösningar)

12 01 08*

Halogenhaltiga bearbetningsemulsioner och -lösningar

12 01 09*

Halogenfria bearbetningsemulsioner och -lösningar

12 01 10*

Syntetiska bearbetningsoljor

12 01 12*

Använda vaxer och fetter
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12 01 18*

Oljehaltigt metallslam (slam från slipning och polering)

12 01 19*

Biologiskt lättnedbrytbar bearbetningsolja

13 01 04*

Klorerade emulsioner

13 01 05*

Icke-klorerade emulsioner

13 01 09*

Mineralbaserade klorerade hydrauloljor

13 01 10*

Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor

13 01 11*

Syntetiska hydrauloljor

13 01 12*

Biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor

13 01 13*

Andra hydrauloljor

13 03 06*

Andra mineralbaserade klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor än de som anges i
13 03 01

13 03 07*

Mineralbaserade icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor

13 03 08*

Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor

13 03 09*

Biologiskt lättnedbrytbara isoler- och värmeöverföringsoljor

13 03 10*

Andra isoler- och värmeöverföringsoljor

13 05 06*

Olja från oljeavskiljare

20 01 26*

Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25

01.4 Förbrukade kemiska katalysatorer
01.41 Förbrukade kemiska katalysatorer
0 Icke-farligt
16 08 01

Förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver, renium, rodium, palladium, iri
dium eller platina (utom 16 08 07)

16 08 03

Förbrukade katalysatorer som innehåller övergångsmetaller eller föreningar av över
gångsmetaller som inte anges på annan plats

16 08 04

Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk krackning (utom 16 08 07)

1 Farligt
16 08 02*

Förbrukade katalysatorer som innehåller farliga övergångsmetaller eller farliga för
eningar av övergångsmetaller

16 08 05*

Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra

16 08 06*

Förbrukade vätskor använda som katalysatorer

16 08 07*

Förbrukade katalysatorer förorenade av farliga ämnen

02 Avfall från kemiska beredningar
02.1 Kemikalier som inte uppfyller uppställda krav
02.11 Jordbrukskemikalier
0 Icke-farligt
02 01 09

Annat avfall som innehåller jordbrukskemikalier än det som anges i 02 01 08

1 Farligt
02 01 08*

Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier

06 13 01*

Oorganiska växtskyddsmedel, träskyddsmedel och andra biocider

20 01 19*

Bekämpningsmedel
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02.12 Oanvända mediciner
0 Icke-farligt
07 05 14

Annat fast avfall än det som anges i 07 05 13

18 01 09

Andra läkemedel än de som anges i 18 01 08

18 02 08

Andra läkemedel än de som anges i 18 02 07

20 01 32

Andra läkemedel än de som anges i 20 01 31

1 Farligt
07 05 13*

Fast avfall som innehåller farliga ämnen

18 01 08*

Cytotoxiska mediciner och cytostatika

18 02 07*

Cytotoxiska mediciner och cytostatika

20 01 31*

Cytotoxiska mediciner och cytostatika

02.13 Färg, lack, tryckfärg och lim
0 Icke-farligt
04 02 17

Andra färgämnen och pigment än de som anges i 04 02 16

08 01 12

Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

08 01 14

Annat slam från färg eller lack än det som anges i 08 01 13

08 01 16

Annat vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack än det som anges i 08 01 15

08 01 18

Annat avfall från färg- och lackborttagning än det som anges i 08 01 17

08 01 20

Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack än de som anges i 08 01 19

08 02 01

Pulverbeläggningsmaterial

08 03 07

Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg

08 03 08

Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller tryckfärg

08 03 13

Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12

08 03 15

Annat tryckfärgsslam än det som anges i 08 03 14

08 03 18

Annat toneravfall än det som anges i 08 03 17

08 04 10

Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

08 04 12

Annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11

08 04 14

Annat vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa än det som anges i
08 04 13

08 04 16

Annat vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa än det som anges i
08 04 15

20 01 28

Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27

1 Farligt
04 02 16*

Färgämnen och pigment som innehåller farliga ämnen

08 01 11*

Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 01 13*

Slam från färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga
ämnen

08 01 15*

Vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel
eller andra farliga ämnen
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08 01 17*

Avfall från färg- och lackborttagning som innehåller organiska lösningsmedel eller
andra farliga ämnen

08 01 19*

Vattensuspensioner innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösnings
medel eller andra farliga ämnen

08 03 12*

Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen

08 03 14*

Tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen

08 03 17*

Toneravfall som innehåller farliga ämnen

08 04 09*

Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 04 11*

Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga
ämnen

08 04 13*

Vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösnings
medel eller andra farliga ämnen

08 04 15*

Vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska
lösningsmedel eller andra farliga ämnen

20 01 27*

Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen

02.14 Annat avfall av kemiska beredningar
0 Icke-farligt
02 07 03

Avfall från kemisk behandling

03 02 99

Andra träskyddsmedel

04 01 09

Avfall från beredning och färdigbearbetning

04 02 15

Annat avfall från appretering än det som anges i 04 02 14

07 02 15

Annat avfall från tillsatser än det som anges i 07 02 14

07 02 17

Avfall som innehåller andra silikoner än dem som anges i 07 02 16

10 09 16

Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges i 10 09 15

10 10 14

Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 10 13

10 10 16

Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges i 10 10 15

16 01 15

Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges i 16 01 14

16 05 05

Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i 16 05 04

18 01 07

Andra kemikalier än de som anges i 18 01 06

18 02 06

Andra kemikalier än de som anges i 18 02 05

20 01 30

Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29

1 Farligt
03 02 01*

Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel

03 02 02*

Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar

03 02 03*

Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar

03 02 04*

Oorganiska träskyddsmedel

03 02 05*

Andra träskyddsmedel som innehåller farliga ämnen

04 02 14*

Avfall från appretering som innehåller organiska lösningsmedel

05 07 01*

Kvicksilverhaltigt avfall

06 08 02*

Avfall som innehåller farliga klorsilaner

06 10 02*

Avfall som innehåller farliga ämnen
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07 02 14*

Avfall från tillsatser som innehåller farliga ämnen

07 02 16*

Avfall som innehåller farliga silikoner

07 04 13*

Fast avfall som innehåller farliga ämnen

08 01 21*

Avfall från färg- och lackborttagningsmedel

08 05 01*

Avfall som utgörs av isocyanater

10 09 13*

Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen

10 09 15*

Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga ämnen

10 10 13*

Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen

10 10 15*

Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga ämnen

11 01 16*

Mättade eller förbrukade jonbytarhartser

11 01 98*

Annat avfall som innehåller farliga ämnen

16 01 13*

Bromsvätskor

16 01 14*

Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen

16 05 04*

Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen

16 09 03*

Peroxider, t.ex. väteperoxid

16 09 04*

Andra oxidationsmedel

18 01 06*

Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

18 02 05*

Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

20 01 17*

Fotokemikalier

20 01 29*

Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen

02.2 Oanvända sprängämnen
02.21 Kasserade sprängämnen och pyrotekniska produkter
1 Farligt
16 04 02*

Kasserade fyrverkeripjäser

16 04 03*

Andra kasserade sprängämnen

02.22 Kasserad ammunition
1 Farligt
16 04 01*

Kasserad ammunition

02.3 Blandat kemikalieavfall
02.31 Blandat kemikalieavfall i små mängder
0 Icke-farligt
16 05 09

Andra kasserade kemikalier än de som anges i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08

1 Farligt
16 05 06*

Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen, även bland
ningar av laboratoriekemikalier

16 05 07*

Kasserade oorganiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

16 05 08*

Kasserade organiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

02.33 Förpackning som förorenats av farliga ämnen
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1 Farligt
15 01 10*

Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

03 Annat kemiskt avfall
03.1 Kemiska rester och avlagringar
03.11 Tjära och kolhaltigt avfall
0 Icke-farligt
05 01 17

Bitumen

06 13 03

Kimrök

10 01 25

Avfall från lagring och bearbetning av bränsle för koleldade kraftverk

10 03 02

Anodrester

10 03 18

Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 03 17

10 08 13

Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 08 12

10 08 14

Anodrester

11 02 03

Avfall från tillverkning av anoder för hydroelektrolytiska processer

20 01 41

Avfall från sotning av skorstenar

1 Farligt
05 01 07*

Sur tjära

05 01 08*

Andra former av tjära

05 06 01*

Sur tjära

05 06 03*

Andra former av tjära

06 13 05*

Sot

10 03 17*

Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning

10 08 12*

Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning

19 11 02*

Sur tjära

03.12 Slam från olja/vattenemulsioner
1 Farligt
05 01 06*

Oljeslam från underhåll av anläggning eller utrustning

13 04 01*

Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar

13 04 02*

Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för maskinrumsolja

13 04 03*

Maskinrumsolja från annan sjöfart

13 05 01*

Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare

13 05 02*

Slam från oljeavskiljare

13 05 03*

Slam från slamavskiljare

13 05 07*

Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare

13 05 08*

Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare

13 07 01*

Eldningsolja och diesel

13 07 02*

Bensin

13 07 03*

Andra bränslen (även blandningar)
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13 08 01*

Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner

13 08 02*

Andra emulsioner

13 08 99*

Annat avfall

16 07 09*

Avfall som innehåller andra farliga ämnen

19 02 07*

Olja och koncentrat från avskiljning

03.13 Restprodukter från kemiska reaktioner
0 Icke-farligt
03 03 02

Grönlutslam (från återvinning av kokvätska)

04 01 04

Kromhaltiga garvmedel

04 01 05

Kromfria garvmedel

11 01 12

Andra sköljvätskor än de som anges i 11 01 11

1 Farligt
04 01 03*

Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande fas

06 07 03*

Kvicksilverhaltigt bariumsulfatslam

07 01 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 01 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 01 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 02 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 02 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 02 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 03 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 03 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 03 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 04 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 04 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 04 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 05 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 05 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 05 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 06 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 06 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 06 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 07 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 07 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 07 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

09 01 13*

Annat vattenhaltigt flytande avfall från återvinning av silver än det som anges i
09 01 06

11 01 11*

Vattenbaserade sköljvätskor som innehåller farliga ämnen
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03.14 Använt filtreringsmaterial och absorberande material
0 Icke-farligt
15 02 03

Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder än de som anges i
15 02 02

19 09 03

Slam från avkalkning

19 09 04

Förbrukat aktivt kol

19 09 05

Mättade eller förbrukade jonbytarhartser

19 09 06

Lösningar och slam från regenerering av jonbytare

1 Farligt
05 01 15*

Använd filterlera

06 07 02*

Aktivt kol från klorproduktion

06 13 02*

Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02)

07 01 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 01 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 02 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 02 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 03 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 03 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 04 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 04 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 05 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 05 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 06 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 06 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 07 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 07 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

11 01 15*

Eluat eller slam från membransystem eller jonbytessystem som innehåller farliga
ämnen

15 02 02*

Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdu
kar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen

19 01 10*

Förbrukat aktivt kol från rökgasrening

19 08 06*

Mättade eller förbrukade jonbytarhartser

19 08 07*

Lösningsmedel och slam från regenerering av jonbytare

19 08 08*

Tungmetallhaltigt avfall från membransystem

19 11 01*

Använd filterlera

03.2 Avloppsslam från industrier
03.21 Slam från industriell bearbetning och avloppsbehandling
0 Icke-farligt
03 03 05

Slam från avsvärtning av returpapper

03 03 10

Fiberrejekt, fiber-, fyllmedels- och ytbeläggningsslam från mekanisk avskiljning
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04 01 06

Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som innehåller krom

04 01 07

Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som inte innehåller krom

04 02 20

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i
04 02 19

05 01 10

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i
05 01 09

05 01 14

Avfall från kyltorn

05 06 04

Avfall från kyltorn

06 05 03

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i
06 05 02

07 01 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i
07 01 11

07 02 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i
07 02 11

07 03 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i
07 03 11

07 04 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i
07 04 11

07 05 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i
07 05 11

07 06 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i
07 06 11

07 07 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i
07 07 11

10 01 21

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i
10 01 20

10 01 23

Annat vattenhaltigt slam från rengöring av pannor än det som anges i 10 01 22

10 01 26

Avfall från kylvattenbehandling

10 02 12

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 02 11

10 02 15

Annat slam och andra filterkakor

10 03 28

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 03 27

10 04 10

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 04 09

10 05 09

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 05 08

10 06 10

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 06 09

10 07 08

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 07 07

10 08 20

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 08 19

10 11 20

Annat fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i
10 11 19

10 12 13

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

11 01 10

Annat slam och andra filterkakor än de som anges i 11 01 09

12 01 15

Annat slam från bearbetningsprocesser än det som anges i 12 01 14

16 10 02

Annat vattenhaltigt avfall än det som anges i 16 10 01

16 10 04

Andra vattenhaltiga koncentrat än de som anges i 16 10 03

19 08 12

Annat slam från biologisk behandling av industriavloppsvatten än det som anges i
19 08 11

19 08 14

Annat slam från annan behandling av industriavloppsvatten än det som anges i
19 08 13

19 13 04

Annat slam från efterbehandling av jord än det som anges i 19 13 03

19 13 06

Annat slam från efterbehandling av grundvatten än det som anges i 19 13 05

19 13 08

Annat vattenhaltigt flytande avfall och andra vattenhaltiga koncentrat från efter
behandling av grundvatten än de som anges i 19 13 07
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1 Farligt
04 02 19*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

05 01 09*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

06 05 02*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 01 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 02 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 03 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 04 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 05 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 06 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 07 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

10 01 20*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

10 01 22*

Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor som innehåller farliga ämnen

10 11 19*

Fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

11 01 09*

Slam och filterkakor som innehåller farliga ämnen

11 02 07*

Annat avfall som innehåller farliga ämnen

12 01 14*

Slam från bearbetningsprocesser som innehåller farliga ämnen

16 10 01*

Vattenhaltigt avfall som innehåller farliga ämnen

16 10 03*

Vattenhaltiga koncentrat som innehåller farliga ämnen

19 08 11*

Slam som innehåller farliga ämnen från biologisk behandling av industriavloppsvatten

19 08 13*

Slam som innehåller farliga ämnen från annan behandling av industriavloppsvatten

19 13 03*

Slam från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen

19 13 05*

Slam från efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga ämnen

19 13 07*

Vattenhaltigt flytande avfall och vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av
grundvatten som innehåller farliga ämnen

03.22 Slam innehållande kolväten
1 Farligt
01 05 05*

Oljehaltigt borrslam och annat borravfall

10 02 11*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 03 27*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 04 09*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 05 08*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 06 09*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 07 07*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 08 19*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

12 03 01*

Vattenbaserad tvättvätska

28.9.2010

28.9.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

12 03 02*

Avfall från ångavfettning

16 07 08*

Oljehaltigt avfall

19 08 10*

Andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare än de som anges i 19 08 09

19 11 03*

Vattenhaltigt flytande avfall

03.3 Slam och flytande avfall från avfallsbehandling
03.31 Slam och flytande avfall från avfallsbehandling
0 Icke-farligt
19 02 06

Annat slam från fysikalisk eller kemisk behandling än det som anges i 19 02 05

19 04 04

Vattenhaltigt flytande avfall från härdning av förglasat avfall

19 06 03

Vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall

19 06 04

Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall

19 06 05

Vätska från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall

19 06 06

Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall

19 07 03

Annat lakvatten från avfallsupplag än det som anges i 19 07 02

19 11 06

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i
19 11 05

1 Farligt
19 02 05*

Slam från fysikalisk eller kemisk behandling som innehåller farliga ämnen

19 02 08*

Flytande brännbart avfall som innehåller farliga ämnen

19 02 11*

Annat avfall som innehåller farliga ämnen

19 07 02*

Lakvatten från avfallsupplag som innehåller farliga ämnen

19 11 05*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

05 Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall
05.1 Smittfarligt sjukvårdsavfall
05.11 Smittfarligt sjukvårdsavfall från människor
1 Farligt
18 01 03*

Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av
smittofara

05.12 Smittfarligt djuravfall
1 Farligt
18 02 02*

Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av
smittofara

05.2 Icke-smittfarligt sjukvårdsavfall
05.21 Icke-smittfarligt sjukvårdsavfall från människor
0 Icke-farligt
18 01 01

Skärande och stickande avfall (utom 18 01 03)

18 01 02

Kroppsdelar och organ (även blodpreparat) (utom 18 01 03)

18 01 04

Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund
av smittofara (t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder, blöjor)
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05.22 Icke-smittfarligt djuravfall
0 Icke-farligt
18 02 01

Skärande och stickande avfall (utom 18 02 02)

18 02 03

Avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av
smittofara

06 Metallavfall
06.1 Metallavfall (järn)
06.11 Järnskrot
0 Icke-farligt
10 02 10

Glödskal

10 12 06

Kasserade formar

12 01 01

Fil- och svarvspån av järnmetall

12 01 02

Stoft och partiklar av järnmetall

16 01 17

Järnmetall

17 04 05

Järn och stål

19 01 02

Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan

19 10 01

Järn- och stålavfall

19 12 02

Järnmetall

06.2 Metallavfall (andra metaller än järn)
06.23 Annat aluminiumskrot
0 Icke-farligt
17 04 02

Aluminium

06.24 Kopparskrot
0 Icke-farligt
17 04 01

Koppar, brons, mässing

06.25 Blyskrot
0 Icke-farligt
17 04 03

Bly

06.26 Skrot av andra metaller
0 Icke-farligt
11 05 01

Hård zink

12 01 03

Fil- och svarvspån av andra metaller än järn

12 01 04

Stoft och partiklar av andra metaller än järn

16 01 18

Icke-järnmetaller

17 04 04

Zink

17 04 06

Tenn

17 04 11

Andra kablar än de som anges i 17 04 10

19 10 02

Avfall av andra metaller än järn

19 12 03

Icke-järnmetaller

28.9.2010

28.9.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

06.3 Metallavfall (blandat järn och andra metaller än järn)
06.31 Blandade metallförpackningar
0 Icke-farligt
15 01 04

Metallförpackningar

06.32 Annat blandat metallskrot
0 Icke-farligt
02 01 10

Metallavfall

17 04 07

Blandade metaller

20 01 40

Metaller

07 Icke-metalliskt avfall
07.1 Glasavfall
07.11 Förpackningsavfall av glas
0 Icke-farligt
15 01 07

Glasförpackningar

07.12 Annat glasavfall
0 Icke-farligt
10 11 12

Annat glasavfall än det som anges i 10 11 11

16 01 20

Glas

17 02 02

Glas

19 12 05

Glas

20 01 02

Glas

1 Farligt
10 11 11*

Glasavfall i form av små partiklar och glasmjöl som innehåller tungmetaller (t.ex. från
katodstrålerör)

07.2 Pappers- och pappavfall
07.21 Förpackningsavfall av papper och papp
0 Icke-farligt
15 01 01

Pappers- och pappförpackningar

07.23 Annat pappers- och pappavfall
0 Icke-farligt
19 12 01

Papper och papp

20 01 01

Papper och papp

07.3 Gummiavfall
07.31 Kasserade däck
0 Icke-farligt
16 01 03

Uttjänta däck

07.4 Plastavfall
07.41 Förpackningsavfall av plast
0 Icke-farligt
15 01 02

Plastförpackningar
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07.42 Annat plastavfall
0 Icke-farligt
02 01 04

Plastavfall (utom förpackningar)

07 02 13

Plastavfall

12 01 05

Fil- och svarvspån av plast

16 01 19

Plast

17 02 03

Plast

19 12 04

Plast och gummi

20 01 39

Plaster

07.5 Träavfall
07.51 Förpackningsavfall av trä
0 Icke-farligt
15 01 03

Träförpackningar

07.52 Spån
0 Icke-farligt
03 01 05

Annat spån, spill, trä och faner och andra spånskivor än de som anges i 03 01 04

1 Farligt
03 01 04*

Spån, spill, trä, faner och spånskivor som innehåller farliga ämnen

07.53 Annat träavfall
0 Icke-farligt
03 01 01

Bark- och korkavfall

03 03 01

Bark- och träavfall

17 02 01

Trä

19 12 07

Annat trä än det som anges i 19 12 06

20 01 38

Annat trä än det som anges i 20 01 37

1 Farligt
19 12 06*

Trä som innehåller farliga ämnen

20 01 37*

Trä som innehåller farliga ämnen

07.6 Textilavfall
07.61 Begagnade kläder
0 Icke-farligt
20 01 10

Kläder

07.62 Diverse textilavfall
0 Icke-farligt
04 02 09

Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer, plastomer)

04 02 10

Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax)

04 02 21

Oförädlade textilfibrer
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04 02 22

Förädlade textilfibrer

15 01 09

Textilförpackningar

19 12 08

Textilier

20 01 11

Textilier

07.63 Läderavfall
0 Icke-farligt
04 01 01

Avfall från skrapning och spaltning med kalk

04 01 02

Avfall från kalkbehandling

04 01 08

Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material, putspulver) som innehåller krom

07.7 Avfall som innehåller PCB
07.71 Oljor som innehåller PCB
1 Farligt
13 01 01*

Hydrauloljor som innehåller PCB

13 03 01*

Isoler- eller värmeöverföringsoljor som innehåller PCB

07.72 Utrustning som innehåller eller som är förorenad av PCB
1 Farligt
16 01 09*

Komponenter som innehåller PCB

16 02 09*

Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB

16 02 10*

Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 som innehåller eller som är
förorenad av PCB

07.73 Bygg- och rivningsavfall som innehåller PCB
1 Farligt
17 09 02*

Bygg- och rivningsavfall som innehåller PCB (t.ex. fogmassor, hartsbaserade golv,
isolerrutor och kondensatorer som innehåller PCB)

08 Kasserad utrustning
08.1 Kasserade fordon
08.12 Andra kasserade fordon
0 Icke-farligt
16 01 06

Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller andra farliga komponenter

1 Farligt
16 01 04*

Uttjänta fordon

08.2 Kasserad elektrisk och elektronisk utrustning
08.21 Kasserad större hushållsutrustning
1 Farligt
16 02 11*

Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner, HCFC, HFC

20 01 23*

Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner

08.23 Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning
0 Icke-farligt
09 01 10

Engångskameror utan batterier
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09 01 12

Engångskameror med andra batterier än de som anges i 09 01 11

16 02 14

Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 till 16 02 13

20 01 36

Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21,
20 01 23 och 20 01 35

1 Farligt
09 01 11*

Engångskameror med batterier inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03

16 02 13*

Kasserad utrustning som innehåller andra farliga komponenter än de som anges i
16 02 09 till 16 02 12

20 01 35*

Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21
och 20 01 23 som innehåller farliga komponenter

08.4 Kasserade delar till maskiner och utrustning
08.41 Batterier och ackumulatorer
0 Icke-farligt
16 06 04

Alkaliska batterier (utom 16 06 03)

16 06 05

Andra batterier och ackumulatorer

20 01 34

Andra batterier och ackumulatorer än de som anges i 20 01 33

1 Farligt
16 06 01*

Blybatterier

16 06 02*

Nickel-kadmiumbatterier

16 06 03*

Kvicksilverhaltiga batterier

20 01 33*

Batterier och ackumulatorer inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03
samt osorterade batterier och ackumulatorer som omfattar dessa batterier

08.43 Andra kasserade delar till maskiner och utrustning
0 Icke-farligt
16 01 12

Andra bromsbelägg än de som anges i 16 01 11

16 01 16

Gasoltankar

16 01 22

Andra komponenter

16 02 16

Andra komponenter än de som anges i 16 02 15 som avlägsnats från kasserad
utrustning

1 Farligt
16 01 07*

Oljefilter

16 01 08*

Komponenter som innehåller kvicksilver

16 01 10*

Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar)

16 01 21*

Andra farliga komponenter än de som anges i 16 01 07 till 16 01 11 samt 16 01 13
och 16 01 14

16 02 15*

Farliga komponenter som avlägsnats från kasserad utrustning

20 01 21*

Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall

09 Animaliskt och vegetabiliskt avfall
09.1 Animaliskt avfall och blandat matavfall
09.11 Animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och matavfall
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0 Icke-farligt
02 01 02

Vävnadsdelar från djur

02 02 01

Slam från tvättning och rengöring

02 02 02

Vävnadsdelar från djur

02 02 03

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 05 01

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

09.12 Blandat avfall från bearbetning av livsmedel och blandat matavfall
0 Icke-farligt
02 03 02

Konserveringsmedelsavfall

02 06 02

Konserveringsmedelsavfall

19 08 09

Fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som endast innehåller ätliga oljor och
fetter

20 01 08

Biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall

20 01 25

Ätlig olja och ätligt fett

09.2 Vegetabiliskt avfall
09.21 Grönt avfall
0 Icke-farligt
02 01 07

Skogsbruksavfall

20 02 01

Biologiskt nedbrytbart avfall

09.22 Vegetabiliskt avfall från bearbetning av livsmedel och vegetabiliskt matavfall
0 Icke-farligt
02 01 01

Slam från tvättning och rengöring

02 01 03

Växtdelar

02 03 01

Slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering och separering

02 03 03

Avfall från vätskeextraktion

02 03 04

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 06 01

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 07 01

Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk fragmentering av råvaror

02 07 02

Avfall från spritdestillation

02 07 04

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

09.3 Slam och gödsel
09.31 Slam och gödsel
0 Icke-farligt
02 01 06

Spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd halm) samt flytande avfall som
samlats upp separat och behandlats utanför produktionsstället

10 Blandat avfall
10.1 Hushållsavfall och liknande avfall
10.11 Hushållsavfall
0 Icke-farligt
20 03 01

Blandat kommunalt avfall

L 253/29

L 253/30

SV

Europeiska unionens officiella tidning

20 03 02

Avfall från torghandel

20 03 07

Skrymmande avfall

20 03 99

Annat kommunalt avfall

10.12 Avfall från gaturenhållning
0 Icke-farligt
20 03 03

Avfall från gaturenhållning

10.2 Blandade och ej differentierade material
10.21 Blandat förpackningsavfall
0 Icke-farligt
15 01 05

Förpackningar av kompositmaterial

15 01 06

Blandade förpackningar

10.22 Annat blandat och ej differentierat avfall
0 Icke-farligt
01 03 99

Annat avfall

01 04 99

Annat avfall

01 05 99

Annat avfall

02 01 99

Annat avfall

02 02 99

Annat avfall

02 03 99

Annat avfall

02 04 99

Annat avfall

02 05 99

Annat avfall

02 06 99

Annat avfall

02 07 99

Annat avfall

03 01 99

Annat avfall

03 03 07

Mekaniskt avskilt rejekt från tillverkning av pappersmassa från returfiber

03 03 08

Avfall från sortering av papper och papp för återvinning

03 03 99

Annat avfall

04 01 99

Annat avfall

04 02 99

Annat avfall

05 01 99

Annat avfall

05 06 99

Annat avfall

05 07 99

Annat avfall

06 01 99

Annat avfall

06 02 99

Annat avfall

06 03 99

Annat avfall

06 04 99

Annat avfall

06 06 99

Annat avfall

06 07 99

Annat avfall

06 08 99

Annat avfall
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06 09 99

Annat avfall

06 10 99

Annat avfall

06 11 99

Annat avfall

06 13 99

Annat avfall

07 01 99

Annat avfall

07 02 99

Annat avfall

07 03 99

Annat avfall

07 04 99

Annat avfall

07 05 99

Annat avfall

07 06 99

Annat avfall

07 07 99

Annat avfall

08 01 99

Annat avfall

08 02 99

Annat avfall

08 03 99

Annat avfall

08 04 99

Annat avfall

09 01 07

Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver eller silverföreningar

09 01 08

Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller silver eller silverföreningar

09 01 99

Annat avfall

10 01 99

Annat avfall

10 02 99

Annat avfall

10 03 99

Annat avfall

10 04 99

Annat avfall

10 05 99

Annat avfall

10 06 99

Annat avfall

10 07 99

Annat avfall

10 08 99

Annat avfall

10 09 99

Annat avfall

10 10 99

Annat avfall

10 11 99

Annat avfall

10 12 99

Annat avfall

10 13 99

Annat avfall

11 01 99

Annat avfall

11 02 99

Annat avfall

11 05 99

Annat avfall

12 01 13

Svetsavfall

12 01 99

Annat avfall

16 01 99

Annat avfall

16 03 04

Annat oorganiskt avfall än det som anges i 16 03 03
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16 03 06

Annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05

16 07 99

Annat avfall

19 01 99

Annat avfall

19 02 99

Annat avfall

19 05 99

Annat avfall

19 06 99

Annat avfall

19 08 01

Rens

19 08 99

Annat avfall

19 09 99

Annat avfall

19 11 99

Annat avfall

20 01 99

Andra fraktioner

1 Farligt
09 01 06*

Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt avfall på produktionsstället

16 03 03*

Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen

16 03 05*

Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen

17 04 09*

Metallavfall som är förorenat av farliga ämnen

17 04 10*

Kablar som innehåller olja, stenkolstjära eller andra farliga ämnen

18 01 10*

Avfall som utgörs av amalgam från tandvård

10.3 Sorteringsrester
10.32 Andra sorteringsrester
0 Icke-farligt
19 02 03

Avfall som blandats, bestående endast av icke-farligt avfall

19 02 10

Annat brännbart avfall än det som anges i 19 02 08 och 19 02 09

19 05 01

Icke-komposterad fraktion av kommunalt avfall och liknande avfall

19 05 02

Icke-komposterad fraktion av animaliskt och vegetabiliskt avfall

19 05 03

Kompost som inte uppfyller uppställda krav

19 10 04

Annat ”fluff” – lättfraktioner och stoft än det som anges i 19 10 03

19 10 06

Andra fraktioner än de som anges i 19 10 05

19 12 10

Brännbart avfall (avfallsfraktion behandlad för förbränning – RDF)

19 12 12

Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall som
innehåller farliga ämnen än det som anges i 19 12 11

1 Farligt
19 02 04*

Avfall som blandats, bestående av minst en sorts farligt avfall

19 02 09*

Fast brännbart avfall som innehåller farliga ämnen

19 04 03*

Icke-förglasad fast fas

19 10 03*

”Fluff” – lättfraktioner och stoft som innehåller farliga ämnen

19 10 05*

Andra fraktioner som innehåller farliga ämnen

19 12 11*

Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall som
innehåller farliga ämnen
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11 Vanligt slam
11.1 Slam från avloppsrening
11.11 Slam från behandling av kommunalt avloppsvatten
0 Icke-farligt
19 08 05

Slam från behandling av hushållsavloppsvatten

11.12 Biologiskt nedbrytbart slam från behandling av annat avloppsvatten
0 Icke-farligt
02 02 04

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 03 05

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 04 03

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 05 02

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 06 03

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 07 05

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

03 03 11

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 03 03
10

11.2 Slam från rening av dricksvatten och processvatten
11.21 Slam från rening av dricksvatten och processvatten
0 Icke-farligt
05 01 13

Slam från matarvatten

19 09 02

Slam från klarning av dricksvatten

11.4 Slamtanksinnehåll
11.41 Slamtanksinnehåll
0 Icke-farligt
20 03 04

Slam från septiska tankar

20 03 06

Avfall från rengöring av avlopp

12 Mineralavfall
12.1 Övrigt bygg- och rivningsavfall
12.11 Betong-, tegel- och gipsavfall
0 Icke-farligt
17 01 01

Betong

17 01 02

Tegel

17 01 03

Klinker och keramik

17 01 07

Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik än de som anges i 17 01 06

17 05 08

Annan spårballast än den som anges i 17 05 07

17 08 02

Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01

1 Farligt
17 01 06*

Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik som in
nehåller farliga ämnen

17 05 07*

Spårballast som innehåller farliga ämnen

17 08 01*

Gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga ämnen
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12.12 Avfall från kolväteinnehållande vägbeläggningsmaterial
0 Icke-farligt
17 03 02

Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01

1 Farligt
17 03 01*

Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära

17 03 03*

Stenkolstjära och tjärprodukter

12.13 Blandat byggavfall
0 Icke-farligt
17 06 04

Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03

17 09 04

Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och
17 09 03

1 Farligt
17 02 04*

Glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade med farliga ämnen

17 06 03*

Andra isolermaterial som består av eller som innehåller farliga ämnen

17 09 01*

Bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver

17 09 03*

Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som innehåller farliga ämnen

12.2 Asbestavfall
12.21 Asbestavfall
1 Farligt
06 07 01*

Asbesthaltigt avfall från elektrolys

06 13 04*

Avfall från asbestbearbetning

10 13 09*

Avfall från tillverkning av asbestcement som innehåller asbest

15 01 11*

Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast, porös fyllning (t.ex. asbest), även
tomma tryckbehållare

16 01 11*

Bromsbelägg som innehåller asbest

16 02 12*

Kasserad utrustning som innehåller fri asbest

17 06 01*

Isolermaterial som innehåller asbest

17 06 05*

Byggmaterial som innehåller asbest

12.3 Avfall av naturligt förekommande mineraler
12.31 Avfall av naturligt förekommande mineraler
0 Icke-farligt
01 01 01

Avfall från brytning av metallhaltiga mineral

01 01 02

Avfall från brytning av icke-metallhaltiga mineral

01 03 06

Annat gruvavfall än det som anges i 01 03 04 och 01 03 05

01 03 08

Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 03 07

01 03 09

Annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som anges i 01 03 07

01 04 08

Annat kasserat grus och krossat bergartsmaterial än det som anges i 01 04 07

01 04 09

Kasserad sand och lera
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01 04 10

Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 04 07

01 04 11

Annat avfall från tillverkning av pottaska och stensalt än det som anges i 01 04 07

01 04 12

Annat avfall från tvättning och rensning av mineral än det som anges i 01 04 07 och
01 04 11

01 04 13

Annat avfall från stenhuggning och stensågning än det som anges i 01 04 07

01 05 04

Slam och avfall från borrning efter sötvatten

01 05 07

Annat barythaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och
01 05 06

01 05 08

Annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och
01 05 06

02 04 01

Jord från rengöring och tvättning av betor

08 02 02

Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material

10 11 10

Annat avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt än de som anges i
10 11 09

10 12 01

Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt

10 13 01

Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt

19 08 02

Avfall från sandfång

19 09 01

Fast avfall från primär filtrering eller rensning

19 13 02

Annat fast avfall från efterbehandling av jord än det som anges i 19 13 01

20 02 03

Annat icke biologiskt nedbrytbart avfall

1 Farligt
01 03 04*

Syrabildande gruvavfall från bearbetning av sulfidmalm

01 03 05*

Annat gruvavfall som innehåller farliga ämnen

01 03 07*

Annat avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av
metallhaltiga mineral

01 04 07*

Avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av ickemetallhaltiga mineral

01 05 06*

Borrslam och annat borravfall som innehåller farliga ämnen

10 11 09*

Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt och som innehåller farliga
ämnen

19 13 01*

Fast avfall från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen

12.4 Avfall från förbränning
12.41 Avfall från rökgasrening
0 Icke-farligt
10 01 05

Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från rökgasavsvavling

10 01 07

Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvavling

10 01 19

Annat avfall från rökgasrening än det som anges i 10 01 05, 10 01 07 och 10 01 18

10 02 08

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 02 07

10 02 14

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 02 13

10 03 20

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 03 19
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10 03 24

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 03 23

10 03 26

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 03 25

10 07 03

Fast avfall från rökgasbehandling

10 07 05

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 08 16

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 08 15

10 08 18

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 08 17

10 09 10

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 09 09

10 10 10

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 10 09

10 11 16

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 11 15

10 11 18

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 11 17

10 12 05

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 12 10

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 12 09

10 13 07

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 13 13

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 13 12

1 Farligt
10 01 18*

Avfall från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 02 07*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 02 13*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 03 19*

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 03 23*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 03 25*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 04 04*

Stoft från rökgasrening

10 04 06*

Fast avfall från rökgasbehandling

10 04 07*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 05 03*

Stoft från rökgasrening

10 05 05*

Fast avfall från rökgasbehandling

10 05 06*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 06 03*

Stoft från rökgasrening

10 06 06*

Fast avfall från rökgasbehandling

10 06 07*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 08 15*

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 08 17*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 09 09*

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 10 09*

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 11 15*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 11 17*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 12 09*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen
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10 13 12*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 14 01*

Kvicksilverhaltigt avfall från rökgasrening

11 05 03*

Fast avfall från rökgasbehandling

12.42 Slagg och aska från värmebehandling och förbränning
0 Icke-farligt
06 09 02

Fosforslagg

10 01 01

Bottenaska, slagg och pannaska (utom pannaska som anges i 10 01 04)

10 01 02

Flygaska från kolförbränning

10 01 03

Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä

10 01 15

Annan bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning än den som anges i
10 01 14

10 01 17

Annan flygaska från samförbränning än den som anges i 10 01 16

10 01 24

Sand från fluidiserade bäddar

10 02 01

Avfall från slaggbehandling

10 02 02

Obehandlad slagg

10 03 16

Annat avdraget material än det som anges i 10 03 15

10 03 22

Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) än det som anges
i 10 03 21

10 03 30

Annat avfall från behandling av saltslagg och svart slagg än det som anges i 10 03 29

10 05 01

Slagg från primär och sekundär smältning

10 05 04

Annat partikelformigt material och stoft

10 05 11

Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i 10 05 10

10 06 01

Slagg från primär och sekundär smältning

10 06 02

Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning

10 06 04

Annat partikelformigt material och stoft

10 07 01

Slagg från primär och sekundär smältning

10 07 02

Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning

10 07 04

Annat partikelformigt material och stoft

10 08 04

Partikelformigt material och stoft

10 08 09

Annan slagg

10 08 11

Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i 10 08 10

10 09 03

Ugnsslagg

10 09 12

Annat partikelformigt material än det som anges i 10 09 11

10 10 03

Ugnsslagg

10 10 12

Annat partikelformigt material än det som anges i 10 10 11

10 12 03

Partikelformigt material och stoft

11 05 02

Zinkaska
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1 Farligt
10 01 04*

Flygaska och pannaska från oljeförbränning

10 01 13*

Flygaska från emulgerade kolväten som används som bränsle

10 01 14*

Bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen

10 01 16*

Flygaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen

10 03 04*

Slagg från primär smältning

10 03 09*

Svart slagg från sekundär smältning

10 03 15*

Avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar
brandfarliga gaser i farliga mängder

10 03 21*

Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) som innehåller
farliga ämnen

10 03 29*

Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg som innehåller farliga ämnen

10 04 01*

Slagg från primär och sekundär smältning

10 04 02*

Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning

10 04 05*

Annat partikelformigt material och stoft

10 05 10*

Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten
utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder

10 08 08*

Saltslagg från primär och sekundär smältning

10 08 10*

Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten
utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder

10 09 11*

Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen

10 10 11*

Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen

12.5 Diverse mineralavfall
12.51 Avfall av konstgjorda mineral
0 Icke-farligt
02 04 02

Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav

06 09 04

Annat kalciumbaserat reaktionsavfall än det som anges i 06 09 03

06 11 01

Kalciumbaserat reaktionsavfall från tillverkning av titandioxid

08 02 03

Vattensuspensioner som innehåller keramiska material

10 03 05

Aluminiumoxidavfall

10 09 14

Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 09 13

10 11 03

Glasfiberavfall

10 11 05

Partikelformigt material och stoft

10 11 14

Annat slam från polering och slipning av glas än det som anges i 10 11 13

10 12 08

Keramikavfall, tegel, klinker och byggmaterial (efter termisk behandling)

10 12 12

Annat avfall från glasering än det som anges i 10 12 11

10 13 04

Avfall från bränning och släckning av kalk

10 13 06

Partikelformigt material och stoft (utom 10 13 12 och 10 13 13)
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10 13 10

Annat avfall från tillverkning av asbestcement än det som anges i 10 13 09

10 13 11

Andra cementbaserade kompositmaterial än de som anges i 10 13 09 och 10 13 10

10 13 14

Betongavfall och betongslam

12 01 17

Annat blästringsmaterial än det som anges i 12 01 16

12 01 21

Andra förbrukade slipkroppar och slipmaterial än de som anges i 12 01 20

1 Farligt
06 09 03*

Kalciumbaserat reaktionsavfall som innehåller eller är förorenat med farliga ämnen

10 11 13*

Slam från polering och slipning av glas som innehåller farliga ämnen

10 12 11*

Avfall från glasering som innehåller tungmetaller

11 02 02*

Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer (även jarosit, götit)

12 01 16*

Blästringsmaterial som innehåller farliga ämnen

12 01 20*

Förbrukade slipkroppar och slipmaterial som innehåller farliga ämnen

12.52 Avfall av eldfasta material
0 Icke-farligt
10 09 06

Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 05

10 09 08

Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 07

10 10 06

Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 05

10 10 08

Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 07

16 11 02

Annan kolbaserad infodring och andra kolbaserade eldfasta material från metallur
giska processer än de som anges i 16 11 01

16 11 04

Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer än de som
anges i 16 11 03

16 11 06

Annan infodring och andra eldfasta material från icke-metallurgiska processer än de
som anges i 16 11 05

1 Farligt
10 09 05*

Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen

10 09 07*

Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen

10 10 05*

Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen

10 10 07*

Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen

16 11 01*

Kolbaserad infodring och kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer
som innehåller farliga ämnen

16 11 03*

Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer som inne
håller farliga ämnen

16 11 05*

Infodring och eldfasta material från icke-metallurgiska processer som innehåller farliga
ämnen

L 253/39

L 253/40

SV

Europeiska unionens officiella tidning

12.6 Jordmassor
12.61 Jordmassor
0 Icke-farligt
17 05 04

Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03

20 02 02

Jord och sten

1 Farligt
05 01 05*

Oljespill

17 05 03*

Jord och sten som innehåller farliga ämnen

12.7 Muddermassor
12.71 Muddermassor
0 Icke-farligt
17 05 06

Andra muddermassor än de som anges i 17 05 05

1 Farligt
17 05 05*

Muddermassor som innehåller farliga ämnen

12.8 Avfall från avfallsbehandling
12.81 Avfall från avfallsbehandling
0 Icke-farligt
19 01 12

Annan bottenaska och slagg än den som anges i 19 01 11

19 01 14

Annan flygaska än den som anges i 19 01 13

19 01 16

Annan pannaska än den som anges i 19 01 15

19 01 18

Annat avfall från pyrolys än det som anges i 19 01 17

19 01 19

Sand från fluidiserade bäddar

19 12 09

Mineraler (t.ex. sand, sten)

1 Farligt
19 01 05*

Filterkaka från rökgasrening

19 01 06*

Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och annat vattenhaltigt flytande avfall

19 01 07*

Fast avfall från rökgasrening

19 01 11*

Bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen

19 01 13*

Flygaska som innehåller farliga ämnen

19 01 15*

Pannaska som innehåller farliga ämnen

19 01 17*

Avfall från pyrolys som innehåller farliga ämnen

19 04 02*

Flygaska och annat avfall från rökgasrening

19 11 07*

Avfall från rökgasrening

13 Solidifierat, stabiliserat eller förglasat avfall
13.1 Solidifierat eller stabiliserat avfall
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13.11 Solidifierat eller stabiliserat avfall
0 Icke-farligt
19 03 05

Annat stabiliserat avfall än det som anges i 19 03 04

19 03 07

Annat solidifierat avfall än det som anges i 19 03 06

1 Farligt
19 03 04*

Avfall, klassificerat som farligt, som delvis stabiliserats

19 03 06*

Avfall, klassificerat som farligt, som solidifierats

13.2 Förglasat avfall
13.21 Förglasat avfall
0 Icke-farligt
19 04 01

Förglasat avfall”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 850/2010
av den 27 september 2010
om inledande av en översyn, avseende en ny exportör, av rådets förordning (EG) nr 1659/2005 om
införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa tegelstenar av magnesia med
ursprung i Folkrepubliken Kina samt om upphävande av tullen på import från en exportör i det
landet och om registrering av denna import
artikel 2.7 c i grundförordningen eller, alternativt, begär
individuell behandling enligt artikel 9.5 i grundförord
ningen. Sökanden gör vidare gällande att företaget inte
exporterade den berörda produkten till unionen under
den undersökningsperiod som låg till grund för antidumpningsåtgärderna,
dvs.
perioden
1
april
2003–31 mars 2004 (nedan kallad den ursprungliga under
sökningsperioden) och att företaget inte är närstående nå
gon av de exporterande tillverkare av den produkt som
omfattas av de ovannämnda antidumpningsåtgärderna.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den
30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder
som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (nedan kal
lad grundförordningen) (1), särskilt artikel 11.4,
efter samråd med rådgivande kommittén, och

(5)

av följande skäl:

Sökanden gör vidare gällande att företaget började expor
tera den berörda produkten till unionen först efter ut
gången av den ursprungliga undersökningsperioden.

A. BEGÄRAN OM ÖVERSYN
(1)

Kommissionen har tagit emot en begäran om översyn
avseende en ny exportör enligt artikel 11.4 i grundför
ordningen. Begäran ingavs av TRL China Ltd (nedan kal
lad sökanden), som är en exporterande tillverkare i Folk
republiken Kina (nedan kallat Kina eller det berörda landet).
B. PRODUKT

(2)

E. FÖRFARANDE
(6)

De unionstillverkare som såvitt känt är berörda har un
derrättats om ansökan i fråga och givits tillfälle att lämna
synpunkter.

(7)

Efter att ha granskat den tillgängliga bevisningen drar
kommissionen slutsatsen att bevisningen är tillräcklig
för att motivera inledandet av en översyn avseende en
ny exportör enligt artikel 11.4 i grundförordningen. Efter
det att den ansökan som anges i skäl 13 tagits emot,
kommer det att fastställas om sökanden är verksam un
der marknadsmässiga förhållanden enligt definitionen i
artikel 2.7 c i grundförordningen, eller, alternativt, om
sökanden uppfyller kraven för en individuell tull enligt
artikel 9.5 i grundförordningen. Om så är fallet, kommer
en individuell dumpningsmarginal för sökanden att be
räknas samt, om dumpning skulle konstateras, nivån på
den tull som kommer att tillämpas på importen till unio
nen av den berörda produkten från sökanden.

(8)

Om det fastställs att sökanden uppfyller kraven för en
individuell tull, kan det bli nödvändigt att ändra den
tullsats som för närvarande tillämpas på import av den
berörda produkten från de företag som inte omnämns i
artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1659/2005.

Den produkt som berörs av översynen är kemiskt
bundna, obrända tegelstenar av magnesia där bestånds
delen magnesia innehåller minst 80 % MgO, med eller
utan magnesit, med ursprung i Kina (nedan kallad den
berörda produkten), som klassificeras enligt KN-nummer
ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 och ex 6815 99 90
(Taric-nummer 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 och
6815 99 90 20).
C. GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(3)

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig
antidumpningstull som infördes genom rådets förordning
(EG) nr 1659/2005 (2), enligt vilken import till unionen
av den berörda produkten med ursprung i Kina, inklusive
den berörda produkt som tillverkas av sökanden, omfat
tas av en slutgiltig antidumpningstull på 39,9 %, med
undantag av de särskilt omnämnda företag som omfattas
av individuella tullsatser.
D. GRUND FÖR ÖVERSYNEN

(4)

Sökanden gör gällande att företaget är verksamt under
marknadsmässiga förhållanden enligt definitionen i

a) Frågeformulär
(9)

(1 )

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

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser
nödvändiga för sin undersökning kommer ett frågefor
mulär att sändas till sökanden.
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som krävs för fastställandet av normalvärdet, om det
skulle visa sig att nödvändiga, tillförlitliga uppgifter inte
finns att tillgå i Kina. Kommissionen har för avsikt att
använda Förenta staterna även för detta ändamål.

b) Insamling av uppgifter samt utfrågningar
(10)

Alla berörda parter uppmanas att lämna sina synpunkter
skriftligen och lägga fram bevisning till stöd för dessa.

(11)

Kommissionen kan vidare höra berörda parter, om de
lämnar en skriftlig begäran om detta och visar att det
finns särskilda skäl att höra dem.

(12)

F. UPPHÄVANDE AV DEN GÄLLANDE TULLEN OCH RE
GISTRERING AV IMPORT
(16)

Det bör noteras att de flesta av de förfaranderelaterade
rättigheter som anges i grundförordningen endast är till
lämpliga om parterna ger sig till känna inom den tidsfrist
som anges i den här förordningen.

c) Marknadsekonomisk status och individuell behandling
(13)

Om sökanden lägger fram tillräcklig bevisning för att
företaget är verksamt under marknadsmässiga förhållan
den, dvs. uppfyller de kriterier som anges i artikel 2.7 c i
grundförordningen, kommer normalvärdet att fastställas i
enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen. En väl
underbyggd ansökan om detta måste lämnas till kommis
sionen inom den tidsfrist som anges i artikel 4.3 i den
här förordningen. Kommissionen kommer att sända an
sökningsformulär till sökanden och till myndigheterna i
Kina. Sökanden kan också använda denna ansöknings
blankett för att ansöka om individuell behandling, dvs.
om sökanden anser sig uppfylla kriterierna i artikel 9.5 i
grundförordningen.

L 253/43

I enlighet med artikel 11.4 i grundförordningen bör den
gällande antidumpningstullen upphävas för import av
den berörda produkten som tillverkas och säljs på export
till unionen av sökanden. Samtidigt bör denna import
registreras enligt artikel 14.5 i grundförordningen för
att antidumpningstullar ska kunna tas ut retroaktivt
från och med den dag när översynen inleddes, i det fall
översynen skulle visa att sökanden har sålt produkten till
dumpade priser. Storleken på sökandens eventuella fram
tida betalningsförpliktelser kan inte uppskattas i detta
skede av förfarandet.

G. TIDSFRISTER
(17)

Enligt god förvaltningspraxis bör det fastställas tidsfrister
inom vilka

— berörda parter kan ge sig till känna för kommissio
nen och skriftligen lämna sina synpunkter och be
svara det frågeformulär som anges i skäl 8 a i den
här förordningen eller lämna andra uppgifter som bör
beaktas i samband med undersökningen,

— berörda parter skriftligen kan begära att bli hörda av
kommissionen,
d) Val av land med marknadsekonomi
(14)

Om sökanden inte beviljas marknadsekonomisk status,
men uppfyller kraven för fastställande av en individuell
tull enligt artikel 9.5 i grundförordningen, kommer i
enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen ett lämp
ligt land med marknadsekonomi att användas för att
fastställa normalvärdet för Kina. Kommissionen har för
avsikt att på nytt använda Förenta staterna för detta
ändamål, i likhet med vad den gjorde vid den undersök
ning som ledde till införandet av åtgärder på import av
den berörda produkten från Kina. Berörda parter upp
manas att inom den särskilda tidsfrist som anges i
artikel 4.2 i den här förordningen lämna synpunkter på
lämpligheten av detta val.

— berörda parter kan lämna synpunkter på lämpligheten
av att Förenta staterna, i det fall sökanden inte bevil
jas marknadsekonomisk behandling, väljs som ett
land med marknadsekonomi för fastställande av nor
malvärdet för Kina,

— sökanden bör inge en väl underbyggd ansökan om
marknadsekonomisk behandling.

H. BRISTANDE SAMARBETE
(15)

Om sökanden skulle beviljas marknadsekonomisk be
handling, kan kommissionen dessutom vid behov an
vända slutsatser beträffande normalvärdet i ett lämpligt
land med marknadsekonomi, t.ex. för att ersätta otillför
litliga, kinesiska uppgifter om de kostnader eller priser

(18)

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller under
låter att lämna nödvändiga uppgifter inom utsatt tid eller
lägger väsentliga hinder i vägen för undersökningen, kan
enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller nega
tiva avgöranden träffas på grundval av tillgängliga upp
gifter.
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Om det framkommer att en berörd part har lämnat
oriktiga eller vilseledande uppgifter, ska dessa enligt
artikel 18 i grundförordningen lämnas utan beaktande
och tillgängliga uppgifter får användas. Om en berörd
part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och
avgörandena därför enligt artikel 18 i grundförordningen
träffas på grundval av de uppgifter som är tillgängliga,
kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda
parten än det skulle ha gjort om parten hade samarbetat.

I. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
(20)

Alla personuppgifter som samlas in under undersökning
ens gång kommer att behandlas i enlighet med Europa
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av
den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemen
skapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar
personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana
uppgifter (1).
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Artikel 2
Den antidumpningstull som infördes genom förordning (EG)
nr 1659/2005 ska upphävas när det gäller import av den pro
dukt som anges i artikel 1 i den här förordningen.

Artikel 3
Tullmyndigheterna ska, i enlighet med artikel 14.5 i förordning
(EG) nr 1225/2009, vidta lämpliga åtgärder för att registrera
importen av den produkt som anges i artikel 1 i den här för
ordningen. Registreringen ska upphöra nio månader efter den
dag då den här förordningen träder i kraft.

Artikel 4
1.
Om de berörda parternas uppgifter ska kunna beaktas vid
undersökningen, ska parterna, om inget annat anges, ge sig till
känna för kommissionen och skriftligen lämna sina synpunkter
och svaret på det frågeformulär som anges i skäl 8 a i den här
förordningen eller lämna andra uppgifter inom 37 dagar efter
det att den här förordningen har trätt i kraft.

J. FÖRHÖRSOMBUD
(21)

Om de berörda parterna anser sig ha svårigheter vid
utövandet av sina rättigheter att försvara sig, kan de
begära att förhörsombudet (Hearing Officer) vid general
direktoratet för handel (GD Trade) ingriper. Förhörsombu
det verkar som kontakt mellan de berörda parterna och
kommissionens avdelningar och fungerar vid behov som
medlare i förfarandefrågor som påverkar skyddet av par
ternas rättigheter, särskilt när det gäller tillgång till hand
lingarna i ärendet, sekretess, förlängning av tidsfristerna
och behandling av skriftliga eller muntliga synpunkter.
För närmare information och kontaktuppgifter, se för
hörsombudets webbsidor på GD Handels webbplats
(http://ec.europa.eu/trade).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
En översyn av förordning (EG) nr 1659/2005 inleds härmed i
enlighet med artikel 11.4 i förordning (EG) nr 1225/2009 i
syfte att fastställa om, och i så fall i vilken utsträckning, import
av kemiskt bundna, obrända tegelstenar av magnesia där be
ståndsdelen magnesia innehåller minst 80 % MgO, med eller
utan magnesit, med ursprung i Folkrepubliken Kina, som för
närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 6815 91 00,
ex 6815 99 10
och
ex 6815 99 90
(Taric-nummer
6815 91 00 10, 6815 99 10 20 och 6815 99 90 20), som till
verkas och säljs på export till unionen av TRL China Ltd (Tarictilläggsnummer A985) ska omfattas av den antidumpningstull
som infördes genom förordning (EG) nr 1659/2005.
(1) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

Berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 37 dagar
skriftligen begära att bli hörda av kommissionen.

2.
De parter som berörs av undersökningen och som önskar
lämna synpunkter på lämpligheten av valet av Förenta staterna
som ett tredjeland med marknadsekonomi för fastställande av
normalvärdet för Folkrepubliken Kina, måste lämna sina syn
punkter senast 10 dagar efter det att den här förordningen har
trätt i kraft.

3.
Väl underbyggda ansökningar om marknadsekonomisk
behandling ska ha inkommit till kommissionen senast 15 dagar
efter det att den här förordningen har trätt i kraft.

4.
Alla inlagor eller framställningar från berörda parter ska
inges skriftligen (inte i elektronisk form såvida inte annat anges)
och innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress,
telefonnummer och faxnummer. Alla skriftliga inlagor, inbegri
pet sådana uppgifter som begärs i den här förordningen, svar på
frågeformulär och korrespondens som de berörda parterna till
handahåller konfidentiellt ska märkas Limited (2) och i enlighet
med artikel 19.2 i förordning (EG) nr 1225/2009 åtföljas av en
icke-konfidentiell sammanfattning med påskriften For inspection
by interested parties.
(2) Detta innebär att dokumentet endast är för internt bruk. Det är
skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).
Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i för
ordning (EG) nr 1225/2009 och artikel 6 i WTO-avtalet om till
lämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994
(antidumpningsavtalet).
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Alla uppgifter rörande ärendet och begäran om att bli hörd ska sändas till nedanstående adress:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för handel
Direktorat H
N105 4/92
1049 Bryssel
BELGIEN
Fax +32 22956505
Artikel 5
Den här förordningen träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Den här förordningen är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 september 2010.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 851/2010
av den 27 september 2010
om ändring för hundratrettiosjätte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av
vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och
talibanerna associerade personer och enheter
av tillgångar (tidigare även kallat penningmedel) och eko
nomiska resurser enligt den förordningen.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den
27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder
mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och taliba
nerna associerade personer och enheter och om upphävande av
rådets förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av
vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygför
budet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra
finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), sär
skilt artiklarna 7.1 a och 7a.5 (2), och

(2)

Den 9 september 2010 beslutade Förenta nationernas
säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra identifierings
uppgifterna för fyra fysiska personer på sin förteckning
över de personer, grupper och enheter för vilka frys
ningen av tillgångar och ekonomiska resurser bör gälla.

(3)

Bilaga I bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet
med bilagan till den här förordningen.

av följande skäl:
(1)

Artikel 2

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de
personer, grupper och enheter som omfattas av frysning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 september 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Karel KOVANDA

Tf. generaldirektör för yttre förbindelser

(1) EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.
(2) Artikel 7a infördes genom rådets förordning (EU) nr 1286/2009
(EUT L 346, 23.12.2009, s. 42).
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BILAGA
Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:
(1) Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b)
Abdellah, c) Abdullah). Adress: a) via Romagnosi 6, Varese, Italien, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italien. Född a)
den 4 juni 1966, b) den 4 september 1966 i Kairouan, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr G025057 (tunisiskt
pass utfärdat den 23 juni 1999 som upphörde att gälla den 5 februari 2004). Övriga upplysningar: a) italienskt
skatteregistreringsnummer: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) dömd i Italien i januari 2003 till fängelse i två år och sex
månader; den italienska appellationsdomstolen upphävde denna dom den 17 maj 2004 och begärde en omprövning.”
ersättas med följande:
”Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah, d) Abou Abdullah, e)
Abdullah Youssef). Adress: a) via Romagnosi 6, Varese, Italien, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italien, c) Via Torino
8/B, Cassano Magnago (VA), Italien, d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunisien. Född den 4 september
1966 i Kairouan, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr G025057 (tunisiskt pass utfärdat den 23 juni 1999 som
upphörde att gälla den 5 februari 2004). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: BDA YSF
66P04 Z352Q, b) nekas inträde i Schengenområdet, c) var bosatt i Italien i juni 2009, d) moderns namn: Fatima
Abdaoui. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 juni 2003.”
(2) Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adress: via Catalani 1,
Varese, Italien. Född den 10 augusti 1965 i Sfax, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr L965734 (tunisiskt pass
utfärdat den 6 februari 1999 som upphörde att gälla den 5 februari 2004). Övriga upplysningar: a) italienskt
skatteregistreringsnummer: BDL MMD 65M10 Z352S, b) dömd den 3 december 2004 av Milanos förstainstansrätt
till fängelse i fyra år och åtta månader; detta straff sänktes den 29 september 2005 av Milanos appellationsdomstol till
tre år och fyra månader. Detta beslut fastställdes av kassationsdomstolen den 10 november 2006. Han var i fängelse
eller omfattades av likartade åtgärder under perioden 24 juni 2003–6 maj 2005. Det har fattats beslut om att han ska
utvisas från italienskt territorium.” ska ersättas med följande:
”Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (alias Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Adress: a) Via Galileo
Ferraries 64, Varese, Italien, b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisien. Född den 10 augusti 1965 i Sfax, Tunisien.
Tunisisk medborgare. Pass nr L965734 (tunisiskt pass utfärdat den 6 februari 1999 som upphörde att gälla den
5 februari 2004). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: BDL MMD 65M10 Z352S, b) moderns
namn: Shadhliah Ben Amir, c) var bosatt i Italien i augusti 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 juni 2004.”
(3) Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adress: via Cuasso 2,
Porto Ceresio (Varese), Italien. Född den 1 maj 1966 i Rainneen, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr L945660
(tunisiskt pass utfärdat den 4 december 1998 som upphörde att gälla den 3 december 2001). Övriga upplysningar: a)
italienskt skatteregistreringsnummer: TRB CBN 66E01 Z352O, b) frikänd den 3 december 2004 av Milanos förs
tainstansrätt; överklagandeförfarandet vid Milanos appellationsdomstol pågick fortfarande i september 2007.” ersättas
med följande:
”Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (alias Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Adress: Via Salvo
D’Acquisto 2, Varese, Italien. Född den 1 maj 1966 i Menzel Temime, Nabeul, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr
L945660 (tunisiskt pass utfärdat den 4 december 1998 som upphörde att gälla den 3 december 2001). Övriga
upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: TRB CBN 66E01 Z352O, b) var bosatt i Italien i december
2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 juni 2004.”
(4) Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adress: via
Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italien. Född den 22 juli 1967 i Menzel Bouzelfa, Tunisien. Tunisisk medborgare.
Pass nr L029899 (tunisiskt pass utfärdat den 14 augusti 1995 som upphörde att gälla den 13 augusti 2000).
Nationellt identitetsnummer: a) DDR KML 67L22 Z352Q (italienskt skatteregistreringsnummer), b) DRR KLB 67L22
Z352S (italienskt skatteregistreringsnummer). Övriga upplysningar: a) var i fängelse eller omfattades av likartade
åtgärder under perioden 24 juni 2003–17 november 2006, b) det har fattats beslut om att han ska utvisas från
italienskt territorium. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 juni 2004.” ersättas med följande:
”Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adress: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese,
Italien. Född den 22 juli 1967 i Menzel Bouzelfa, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr L029899 (tunisiskt pass
utfärdat den 14 augusti 1995 som upphörde att gälla den 13 augusti 2000). Övriga upplysningar: a) italienskt
skatteregistreringsnummer: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) var bosatt i Italien i december
2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 juni 2004.”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 852/2010
av den 27 september 2010
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemen
samma organisationerna av marknaden”) (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr
2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt
och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:
I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan
kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena
vid import från tredje land för de produkter och de perioder
som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förord
ning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här
förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 28 september 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 september 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.
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BILAGA
Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredjeland

(1)

Schablonvärde vid import

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) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ”
betecknar ”övrigt ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 853/2010
av den 27 september 2010
om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som
fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10
regleringsåret 2009/10 har fastställts genom kommissio
nens förordning (EG) nr 877/2009 (3). Priserna och till
läggen ändrades senast genom kommissionens förord
ning (EU) nr 819/2010 (4).

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemen
samma organisationerna av marknaden) (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rå
dets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i
sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra me
ningen, och
av följande skäl:
(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för im
port av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har till
gång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet
med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de
produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr
951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 877/2009
för regleringsåret 2009/10, ska ändras i enlighet med bilagan till
den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 28 september 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 september 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

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

(3) EUT L 253, 25.9.2009, s. 3.
(4) EUT L 245, 17.9.2010, s. 31.
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BILAGA
De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt
KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 28 september 2010
(EUR)
KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av
produkten i fråga

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

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av
produkten i fråga

(1) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.
(2) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.
(3) Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 854/2010
av den 27 september 2010
om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser för sockerprodukter
inom vissa tullkvoter för vilka det lämnats in ansökningar under perioden 8–14 september 2010,
och om tillfälligt stopp för ansökningar om sådana licenser
(EG) nr 891/2009, överskrider den kvantitet som finns
tillgänglig för löpnummer 09.4320.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad
marknadsordning”) (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler
för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruks
produkter som omfattas av ett system med importlicenser (2),
särskilt artikel 7.2,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
891/2009 av den 25 september 2009 om öppnande och för
valtning av vissa gemenskapstullkvoter inom sockersektorn (3),
särskilt artikel 5.2, och
av följande skäl:
(1)

De kvantiteter för vilka ansökningar om importlicenser
lämnats in till de behöriga myndigheterna under perio
den 8–14 september 2010, i enlighet med förordning

(2)

Under dessa omständigheter bör det i enlighet med för
ordning (EG) nr 1301/2006 fastställas en tilldelnings
koefficient för utfärdande av licenser när det gäller löp
nummer 09.4320. Inlämningen av ytterligare ansök
ningar om licenser avseende det löpnumret bör tillfälligt
stoppas till regleringsårets slut, i enlighet med förordning
(EG) nr 891/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
De kvantiteter för vilka ansökningar om importlicenser
har lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 891/2009
under perioden 8–14 september 2010 ska multipliceras med
de tilldelningskoefficienter som fastställs i bilagan till den här
förordningen.
2.
Inlämningen av ytterligare licensansökningar avseende de
löpnummer som anges i bilagan ska tillfälligt stoppas till slutet
av regleringsåret 2010/11.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentlig
görs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 september 2010.
På kommissionens vägnar,
på ordförandens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.
(3) EUT L 254, 26.9.2009, s. 82.
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BILAGA
Socker enligt CXL-medgivanden
Regleringsåret 2010/11
Ansökningar som lämnats in under perioden 8.9.2010–14.9.2010
Löpnr

Tilldelningskoefficient
(%)

Land

09.4317

Australia

—

09.4318

Brasilien

—

09.4319

Kuba

—

09.4320

Alla tredjeländer

09.4321

Indien

5,0039

Ytterligare ansökningar

Tillfälligt stopp

—

— Ej tillämpligt: Ingen licensansökan har lämnats in till kommissionen.

Balkansocker
Regleringsåret 2010/11
Ansökningar som lämnats in under perioden 8.9.2010–14.9.2010
Löpnr

Land

Tilldelningskoefficient
(%)

09.4324

Albanien

—

09.4325

Bosnien och Hercegovina

(1 )

09.4326

Serbien, Montenegro och Kosovo (*)

(1 )

09.4327

f.d. jugoslaviska republiken Makedo
nien

—

09.4328

Kroatien

(1 )

Ytterligare ansökningar

— Ej tillämpligt: Ingen licensansökan har lämnats in till kommissionen.
(*) Kosovo enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution nr 1244 (1999).
(1) Ej tillämpligt: Ansökningarna överskrider inte de tillgängliga kvantiteterna och beviljas fullt ut.

Socker för exceptionell import eller socker som importeras för industriändamål
Regleringsåret 2010/11
Ansökningar som lämnats in under perioden 8.9.2010–14.9.2010
Löpnr

Typ

Tilldelningskoefficient
(%)

09.4380

Exceptionell import

—

09.4390

Import för industriändamål

—

— Ej tillämpligt: Ingen licensansökan har lämnats in till kommissionen.

Ytterligare ansökningar
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BESLUT
RÅDETS BESLUT 2010/573/GUSP
av den 27 september 2010
om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 29, och

2.
Det som anges i punkt 1 innebär inte att en medlemsstat
är skyldig att vägra egna medborgare inresa till sitt territorium.

av följande skäl:

(1)

(2)

ii) som bär ansvaret för utformningen och genomförandet av
skrämsel- och stängningskampanjen mot de moldaviska sko
lor i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien som
använder det latinska alfabetet, enligt förteckningen i bilaga
II.

Den 25 februari 2008 antog rådet gemensam ståndpunkt
2008/160/Gusp om restriktiva åtgärder mot ledarna i
regionen Transnistrien i Republiken Moldavien (1). Ge
nom rådets beslut 2010/105/Gusp (2) förlängdes de re
striktiva åtgärderna till och med den 27 februari 2011
men deras tillämpning upphävdes tillfälligt till och med
den 30 september 2010.

På grundval av en översyn av gemensam ståndpunkt
2008/160/Gusp bör de restriktiva åtgärderna förlängas
till och med den 30 september 2011.

3.
Punkt 1 ska inte påverka de fall då en medlemsstat är
bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, dvs.

i) som värdland i en internationell mellanstatlig organisation,

ii) som värdland för en internationell konferens sammankallad
av eller under överinseende av Förenta nationerna,

iii) enligt en multilateral överenskommelse som ger privilegier
och immunitet,
(3)

För att uppmuntra framsteg med att nå en politisk lös
ning på konflikten i Transnistrien, gripa sig an de kvarstående problemen för skolor som använder det latinska
alfabetet och återupprätta den fria rörligheten för perso
ner, bör de restriktiva åtgärderna dock tillfälligt upphävas
till och med den 31 mars 2011. Vid slutet av den pe
rioden kommer rådet att göra en översyn av de restrik
tiva åtgärderna mot bakgrund av utvecklingen, särskilt på
ovannämnda områden. Rådet kan när som helst besluta
att återinföra eller upphäva reserestriktionerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att förhindra inresa till eller transitering genom deras terri
torium för de personer

i) som förhindrar framsteg mot en politisk lösning av konflik
ten i Transnistrien i Republiken Moldavien, enligt förteck
ningen i bilaga I,
(1) EUT L 51, 26.2.2008, s. 23.
(2) EUT L 46, 23.2.2010, s. 3.

eller

iv) enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) som ingåtts av
Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.

4.
Punkt 3 ska anses gälla även i fall då en medlemsstat är
värdland för Organisationen för säkerhet och samarbete i Eu
ropa (OSSE).

5.
Rådet ska vederbörligen informeras i samtliga fall där en
medlemsstat beviljar ett undantag i enlighet med punkt 3 eller
4.

6.
Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som
föreskrivs i punkt 1 när resan är motiverad av allvarliga huma
nitära skäl, eller för deltagande i mellanstatliga möten, även
sådana som stöds av Europeiska unionen eller där värdlandet
är en medlemsstat som innehar ordförandeskapet för OSSE, där
det förs en politisk dialog som direkt främjar demokratin, de
mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i Republiken
Moldavien.

28.9.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

7.
En medlemsstat som vill bevilja undantag enligt punkt 6
ska skriftligt anmäla detta till rådet. Undantaget ska anses be
viljat, såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en
skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mot
tagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera
av rådets medlemmar gör en invändning får rådet med kvalifi
cerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.
8.
När en medlemsstat enligt punkterna 3, 4, 6 och 7 tillåter
inresa till eller transitering genom sitt territorium av personer
som förtecknas i bilagorna I och II, ska tillståndet endast gälla
det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av
detta.

L 253/55

Artikel 4
1.

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

2.
Detta beslut ska tillämpas till och med den 30 september
2011. Det ska ses över fortlöpande. Det kan förlängas eller vid
behov ändras, om rådet bedömer att målen inte har uppfyllts.

3.
De restriktiva åtgärder som föreskrivs i detta beslut ska
tillfälligt upphävas till och med den 31 mars 2011. Vid slutet av
den perioden ska rådet se över de restriktiva åtgärderna.

Artikel 2
Rådet ska, på förslag av en medlemsstat eller unionens höga
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, anta änd
ringar av förteckningarna i bilaga I och bilaga II, om den poli
tiska utvecklingen i Republiken Moldavien kräver det.
Artikel 3
Rådets beslut 2010/015/Gusp upphävs härmed.

Utfärdat i Bryssel den 27 september 2010.

På rådets vägnar
K. PEETERS

Ordförande
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BILAGA I
Förteckning över personer som avses i artikel 1.1 i
1. SMIRNOV, Igor Nikolajevitj, ”president”, född den 23 oktober 1941 i Chabarovsk, Ryska federationen. Ryskt pass nr
50No0337530.
2. SMIRNOV, Vladimir Igorevitj, son till nr 1 och ”ordförande i Statliga tullkommittén”, född den 3 april 1961 i
Kupjansk, Charkovskaja oblast eller Novaja Kachovka (Nova Kachovka), Chersonskaja oblast, Ukraina. Ryskt pass nr
50No00337016.
3. SMIRNOV, Oleg Igorevitj, son till nr 1 och ”rådgivare åt Statliga tullkommittén”, ”ledamot av Högsta sovjet”, född den
8 augusti 1967 i Novaja Kachovka (Nova Kachovka), Chersonskaja oblast, Ukraina. Ryskt pass nr 60No1907537.
4. LITSKAJ, Valerij Anatoljevitj, ”utrikesminister”, född den 13 februari 1949 i Kalinin (Tver), Ryska federationen. Ryskt
pass nr 51No0076099, utfärdat den 9 augusti 2000.
5. CHAZJEJEV, Stanislav Galimovitj, ”försvarsminister”, född den 28 december 1941 i Tjeljabinsk, Ryska federationen.
6. ANTJUFEJEV, Vladimir Jurjevitj, aliasnamn: SJETSOV, Vadim, ”minister för statens säkerhet”, född 1951 i Novosibirsk,
Ryska federationen. Ryskt pass.
7. KOROLJOV, Aleksandr Ivanovitj, ”vicepresident”, född den 24 oktober 1958 i Wrocław, Polen. Ryskt pass.
8. BALALA, Viktor Aleksejevitj, före detta ”justitieminister” född 1961 i Vinnitsa (Vinnytsia), Ukraina.
9. GUDJMO, Oleg Andrejevitj, ”ledamot av Högsta sovjet”, ”ordförande i Högsta sovjets kommitté för säkerhet, försvar
och fredsbevarande”, före detta ”vice säkerhetsminister”, född den 11 september 1944 i Alma-Ata (Almaty), Kazak
stan. Ryskt pass nr 51No0592094.
10. KRASNOSELSKIJ, Vadim Nikolajevitj, ”minister för inrikesfrågor”, född den 14 april 1970 i Daurija, distriktet
Zabajkalski, Chitinskaja oblast, Ryska federationen.
11. ATAMANJUK, Vladimir, ”biträdande försvarsminister”.
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BILAGA II
Förteckning över personer som avses i artikel 1.1 ii
1. MAZUR, Igor Leonidovitj, ”chef för statsförvaltningen i distriktet Dubossari”, född den 29 januari 1967 i Dubossari,
Republiken Moldavien.
2. PLATONOV, Juri Michailovitj, känd som Juri PLATONOV, ”chef för statsförvaltningen i distriktet Rybnitsa och staden
Rybnitsa”, född den 16 januari 1948 i Klimkovo i distriktet Poddorski, Novgorodskaja oblast. Ryskt pass nr 51
NO. 0527002 utfärdat av ryska ambassaden i Chisinau den 4 maj 2001.
3. TJERBULENKO, Alla Viktorovna, ”biträdande chef för statsförvaltningen i Rybnitsa” med ansvar för utbildningsfrågor.
4. KOGUT, Vetjeslav Vasjilevitj, ”chef för statsförvaltningen i Bender”, född den 16 februari 1950 i Taraklia, Chadir
Lunga-distriktet, Republiken Moldavien.
5. KOSTIRKO, Viktor Ivanovitj, ”chef för statsförvaltningen i Tiraspol”, född den 24 maj 1948 I Komsomolsk na Amure,
Chabarovski kraj, Ryska federationen.
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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 21 september 2010
om hanteringen av EFSF-lån till sådana medlemsstater som har euron som valuta
(ECB/2010/15)
(2010/574/EU)
EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DETTA
BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), sär
skilt artiklarna 17 och 21, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Kontots inrättande
Enligt EFSF-ramavtalet, och i samband med låneavtalet, ska ECB
inrätta ett konto i EFSF:s namn.

av följande skäl:
Artikel 2
(1)

(2)

Enligt artikel 17 i ECBS-stadgan får ECB, för att genom
föra sina transaktioner, öppna konton för kreditinstitut,
offentliga organ och andra marknadsaktörer.

Enligt artikel 21.1 och 21.2 i ECBS-stadgan får ECB fun
gera som fiskalt ombud för unionens institutioner, organ
eller byråer, centrala, regionala, lokala eller andra myn
digheter, andra offentligrättsliga organ eller offentliga fö
retag i medlemsstaterna.

(3)

Det har slutits ett EFSF-ramavtal mellan de medlemsstater
som har euron som valuta och European Financial Sta
bility Facility, Société Anonyme (EFSF), ett publikt aktie
bolag med säte i Luxemburg vars aktieägare är de med
lemsstater som har euron som valuta. EFSF-ramavtalet
trädde i kraft och blev bindande den 4 augusti 2010.

(4)

Enligt EFSF-ramavtalet och i enlighet med EFSF:s stadgar
är det EFSF:s uppdrag att tillhandahålla finansiering i
form av låneavtal (nedan kallade låneavtal) till medlems
stater som har euron som valuta om dessa medlemsstater
har ekonomiska svårigheter, och har ingått ett samförståndsavtal med Europeiska kommissionen som innehål
ler villkoren för avtalet.

(5)

(6)

Enligt artikel 3.5 i EFSF-ramavtalet betalas det lån som
EFSF tillhandahåller en medlemsstat som har euron som
valuta ut från EFSF:s konto till den berörda medlems
statens konto som öppnats hos ECB inom ramen för
låneavtalet. Enligt artikel 12.2 i EFSF-ramavtalet får
EFSF utse ECB till sitt betalningsombud och uppdra åt
ECB att föra dess bank- och värdepapperskonton.

Det behövs bestämmelser som reglerar det EFSF-konto
som kommer att inrättas hos ECB inom ramen för låne
avtalen.

Inbetalningar och utbetalningar till kontot
ECB ska endast godta inbetalningar till, och utbetalningar från,
kontot som öppnats i EFSF:s namn om betalningarna har ett
samband med låneavtalen.

Artikel 3
Instruktioner och hantering av kontot
Vad gäller det konto som öppnats i EFSF:s namn ska ECB
uteslutande handla på instruktion från antingen EFSF eller ett
sådant ombud som EFSF har utsett i enlighet med EFSF-ram
avtalet. Om ett ombud utsetts, och EFSF anmodat ECB att godta
detta ombud, får ombudet vidta följande åtgärder: a) ge instruk
tioner avseende det konto som öppnats i EFSF:s namn, och b)
själv hantera detta konto fortlöpande.

Artikel 4
Behållningen på kontot
Inget kreditsaldo får uppkomma på det konto som öppnats i
EFSF:s namn efter det att utbetalningar skett inom ramen för ett
låneavtal, och det ska heller inte ske några inbetalningar till
detta konto förrän den dag då en betalning avseende ett låne
avtal ska ske. Det konto som öppnats i EFSF:s namn ska inte vid
något tillfälle utvisa något debetsaldo. Därför ska inga betal
ningar utöver kreditsaldot på det konto som öppnats i EFSF:s
namn genomföras från detta konto.

Artikel 5
Ränta
Utan hinder av vad som sägs i artikel 4 ovan ska ECB, om det
konto som öppnats i EFSF:s namn utvisar ett kreditsaldo över
natten, betala ränta för saldot som motsvarar ECB:s aktuella
ränta på inlåningsfaciliteten enligt faktiskt antal dagar/360.
Ränta som ECB betalar till kontot ska ej omfattas av artikel 2.
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Artikel 6
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 21 september 2010.
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande
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AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS
GENOM INTERNATIONELLA AVTAL
BESLUT nr 1/2010 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–JORDANIEN
av den 16 september 2010
om ändring av artikel 15.7 i protokoll 3 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en
associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och
Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, om definition av begreppet
”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete
(2010/575/EU)
ASSOCIERINGSRÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av
en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jor
danien, å andra sidan, särskilt artikel 39 i protokoll 3 till avtalet,
och
av följande skäl:
(1)

Artikel 15.7 i protokoll 3 (1) till Europa–Medelhavsavtalet
om upprättande av en associering mellan Europeiska ge
menskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och
Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan (2)
(nedan kallat avtalet) medger på vissa villkor restitution
av eller befrielse från tullar eller avgifter med motsva
rande verkan till och med den 31 december 2009.

(2)

För att säkerställa tydlighet, långsiktig ekonomisk för
utsägbarhet och rättslig säkerhet för de ekonomiska ak
törerna har avtalets parter enats om att förlänga tillämp
ningen av artikel 15.7 i protokoll 3 till avtalet med tre år,
med verkan från och med den 1 januari 2010.

(3)

De tullsatser som för närvarande tillämpas i Jordanien
bör dessutom justeras för att anpassas till de tullsatser
som tillämpas i Europeiska unionen.

(4)

Protokoll 3 till avtalet bör därför ändras i enlighet med
detta.

(5)

Eftersom artikel 15.7 i protokoll 3 till avtalet upphör att
gälla den 31 december 2009 bör detta beslut tillämpas
från och med den 1 januari 2010.

och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska ko
nungariket Jordanien, å andra sidan, om definition av begreppet
”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt sam
arbete, ska ersättas med följande:
”7.
Trots vad som sägs i punkt 1 får Jordanien, utom i
fråga om produkter som omfattas av kapitlen 1–24 i Har
moniserade systemet, tillämpa bestämmelser om restitution
av eller befrielse från tullar eller avgifter med motsvarande
verkan på icke-ursprungsmaterial som används vid tillverk
ningen av ursprungsprodukter, förutsatt att följande regler
iakttas:
a) En avgift motsvarande en tullsats om 4 %, eller sådan lägre
tullsats som tillämpas i Jordanien, ska tas ut för produkter
enligt kapitlen 25–49 och 64–97 i Harmoniserade syste
met.
b) En avgift motsvarande en tullsats om 8 %, eller sådan lägre
tullsats som tillämpas i Jordanien, ska tas ut för produkter
enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet.
Denna punkt ska tillämpas till och med den 31 december
2012 och får ses över enligt gemensam överenskommelse.”
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Utfärdat i Bryssel den 16 september 2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

På associeringsrådet EU-Jordaniens vägnar

Artikel 15.7 i protokoll 3 till Europa–Medelhavsavtalet om upp
rättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna

C. ASHTON

(1) EUT L 209, 31.7.2006, s. 31.
(2) EGT L 129, 15.5.2002, s. 3.

Ordförande

PRENUMERATIONSPRISER 2010 (exkl. moms, inkl. frakt och porto)
Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

1 100 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
pappersversion + årsutgåva på cd-rom

22 officiella EU-språk

1 200 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L-serien,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

770 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
månatlig (kumulativ) utgåva på cd-rom

22 officiella EU-språk

400 euro per år

Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien),
meddelanden och offentliga kontrakt, cd-rom, 2 nummer per vecka

flerspråkig:
23 officiella EU-språk

300 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, C-serien – allmänna
uttagningsprov

Antal språk beroende på
uttagningsprov

50 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) ges ut på EU:s officiella språk, och det går att prenumerera på den i
22 olika språkversioner. Den består av två serier: L (lagstiftning) och C (meddelanden och upplysningar).
Varje språkversion kräver en separat prenumeration.
Enligt rådets förordning (EG) nr 920/2005 som offentliggjordes i EUT L 156 av den 18 juni 2005 är Europeiska
unionens institutioner under en övergångsperiod inte skyldiga att avfatta och offentliggöra alla rättsakter på iriska.
Den iriska utgåvan av EUT säljs därför separat.
En prenumeration på tillägget till EUT (S-serien: meddelanden och offentliga kontrakt) omfattar en flerspråkig
cd-rom med alla de 23 officiella språkversionerna.
Prenumeranter på EUT kan på begäran få de olika bilagorna till tidningen. När en bilaga ges ut meddelas
prenumeranterna detta genom ett ”meddelande till läsarna” i Europeiska unionens officiella tidning.
Cd-rom-format ersätts av dvd-format under 2010.

Försäljning och prenumeration
Prenumerationer på olika tidskrifter, såsom Europeiska unionens officiella tidning, kan beställas från någon av våra
kommersiella distributörer. En lista över dessa finns på följande Internetadress:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sv.htm

Via EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) har du kostnadsfritt direkt tillgång till Europeiska
unionens lagstiftning. På webbplatsen kan du söka i Europeiska unionens officiella tidning samt
i fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter.
Mer information om Europeiska unionen finns på http://europa.eu
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