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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 967/2009
ze dne 15. října 2009,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů do některých nečlenských
zemí OECD
(Text s významem pro EHP)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (1),
a zejména na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec uvedeného naří
zení,
po konzultaci s dotčenými zeměmi,
vzhledem k těmto důvodům:
Komise obdržela odpovědi od Černé Hory, Nepálu, Srbska
a Singapuru na svou písemnou žádost o písemné potvrzení,
že odpady uvedené v příloze III nebo IIIA nařízení (ES)
č. 1013/2006, jejichž vývoz není podle článku 36 uvedeného
nařízení zakázán, je možno vyvážet ze Společenství k využití
v těchto zemích, a o uvedení případného kontrolního postupu,
který budou uvedené země uplatňovat. Komise rovněž obdržela
další informace týkající se Hongkongu, Indonésie a Ukrajiny.
Aby byly výše uvedené skutečnosti zohledněny, měla by být
příloha nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 (2) změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Článek 1a nařízení (ES) č. 1418/2007 se nahrazuje tímto:
„Článek 1a
Odpovědi, které Komise obdrží na písemnou žádost podle
čl. 37 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES)
č. 1013/2006, se uvádí v příloze.
Pokud je v příloze uvedeno, že určitá země nezakazuje
některou přepravu odpadů, ani neuplatňuje postup předcho
zího písemného oznámení a souhlasu podle článku 35
uvedeného nařízení, použije se na takovou přepravu obdobně
článek 18 uvedeného nařízení.“
Článek 2
Příloha nařízení (ES) č. 1418/2007 se mění v souladu
s přílohou tohoto nařízení.
Článek 3
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne vstupu v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. října 2009.
Za Komisi
Catherine ASHTON

členka Komise

(1) Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 316, 4.12.2007, s. 6.
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PŘÍLOHA
Příloha nařízení (ES) č. 1418/2007 se mění takto:
1) Položka Hongkong týkající se kódu odpadu B3010 se nahrazuje tímto:
„Hongkong
a)

b)

c)

d)

z B3010:
— ethylen
— styren
— polypropylen
— polyethylentereftalát
— acrylonitril
— butadien
— polyamidy
— polybutylentereftalát
— polykarbonáty
— polyfenylensulfidy
— akrylové polymery
— polyurethan
(neobsahující
chlorofluorouhlovodíky)
— polysiloxany
— polymethylmethakrylát
— polyvinylalkohol
— polyvinylbutyral
— polyvinylacetát

z B3010:
— polyacetaly
— polyethery
— polymeryalkany
C10–C13
(změkčovadla)
— perfluorethylen/propylen (FEP)
— perfluoralkoxyalkan
— tetrafluorethylen/perfluorvi
nylether (PFA)
— tetrafluorethylen/perfluorme
thylvinylether (MFA)
— polyvinylfluorid (PVF)
— polyvinylidenefluorid (PVDF)“

Odpady tvrzených pryskyřic
nebo výrobky z jejich konden
zace, včetně následujících:
— močovinoformaldehydové
pryskyřice
— fenolformaldehydové prysky
řice
— melaminoformaldehydové
pryskyřice
— epoxidové pryskyřice
— alkydové pryskyřice
— polyamidy

2) Položka Indonésie se upravuje v souvislosti s těmito odpady:
„Indonésie
a)

b)

c)

d)

B3010
B3030
B3035
B3130
Odpady z tuhých plastů
GH013 391530
Polymery vinylchloridu
ex 3904 10–40“
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3) Za položku Moldavsko (Moldavská republika) se vkládá tato položka:
„Černá Hora
a)

b)

c)

d)

c)

d)

B3140
GC010
GC020
veškeré další odpady
uvedené v příloze III
nařízení (ES) č.
1013/2006“

4) Za položku Maroko se vkládá tato položka:
„Nepál
a)

b)

B3020“

5) Za položku Rusko (Ruská federace) se vkládá tato položka:
„Srbsko
a)

b)

B1010-B3020
z B3030:
— obnošené oděvy
a jiné opotřebo
vané
textilní
výrobky

z B3030:
veškeré další odpady

B3035
B3040
B3050-B3070
B3080
B3090-B4030
GB040
GC010
GC020
GC030-GN030“

c)

d)
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6) Za položku Seychely se vkládá tato položka:
„Singapur
a)

b)

c)

d)

B1010
B1020
B1150
B1200
z B2040:
chemicky stabilizované strusky
z výroby mědi s vysokým
obsahem železa (nad 20 %), upra
vené podle průmyslových norem
(především DIN 4301 a DIN
8201), k použití pro stavební
účely a jako brusný prostředek
z B3010:
odpad z tuhých plastů, za předpo
kladu, že nejsou smíšeny s jinými
odpady a jsou připraveny podle
normy
z B3020:
následující
materiály,
pokud
nejsou smíšeny s nebezpečnými
odpady:
odpad a výmět:
— neběleného sulfátového (kraf
tového) papíru nebo lepenky
nebo vlnitého papíru nebo
vlnité lepenky
— jiného papíru nebo lepenky,
vyrobeného hlavně z bělené
buničiny, nebarvené ve hmotě
— papíru nebo lepenky, vyrobe
ných zejména z mechanické
vlákniny (např. noviny, časo
pisy a podobné tiskoviny)
— jiný,
včetně
laminované
lepenky“
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7) Položka Ukrajina se nahrazuje tímto:
„Ukrajina
a)

b)

c)

B1010 s výjimkou:
odpadu chromu
B1020-B1030
B1040-B1090
B1100 s výjimkou:
strusky ze zpracování mědi
k dalšímu zpracování nebo rafi
naci neobsahující arsen, olovo
nebo kadmium v míře, ve které
vykazují nebezpečné vlastnosti
uvedené v příloze III
B1120-B1130
B1150-B1240
B2010-B2040
B2060-B2120
B3010 s výjimkou:
— tetrafluorethylen/perfluorvi
nylether (PFA)
— tetrafluorethylen/perfluorme
thylvinylether (MFA)
B3020-B3030
B3040-B3060
B3070-B3130
B3140
B4010-B4030“

d)

