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II
(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 837/2010
ze dne 23. září 2010,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů, určených k využití, do
některých nečlenských zemí OECD
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
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
nařízení,
po konzultaci s dotčenými zeměmi,
vzhledem k těmto důvodům:
Komise obdržela odpověď od Libérie na svou písemnou žádost
o písemné potvrzení, že některé odpady uvedené v příloze III
nebo IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006, jejichž vývoz není podle
článku 36 uvedeného nařízení zakázán, je možno vyvážet
z Evropské unie k využití v této zemi, a o uvedení případného
kontrolního postupu, který bude uvedená země uplatňovat.

Komise také obdržela další informace týkající se Andorry, Číny,
Chorvatska a Indie. Aby byly výše uvedené skutečnosti zohled
něny, měla by být příloha nařízení Komise (ES)
č. 1418/2007 (2) změněna,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha nařízení (ES) č. 1418/2007 se mění v souladu
s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost čtrnáctým 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 23. září 2010.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

(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
1. Položka týkající se Andorry se nahrazuje tímto:
„Andorra
a)

b)

c)

d)

c)

d)

veškeré
odpady
uvedené v příloze
III nařízení (ES)
č. 1013/2006“
2. Položka týkající se Číny se nahrazuje tímto:
„Čína
a)

b)

z B1010:

z B1010:

— drahé kovy (s výjimkou zlata,
platiny)

— drahé kovy (zlato, platina)

— odpad molybdenu
— odpad kobaltu
— odpad manganu
— odpad india
— odpad thoria
— odpad kovů vzácných zemin
— odpad chromu

— odpad železa a oceli
— odpad mědi
— odpad niklu
— odpad hliníku
— odpad zinku
— odpad cínu
— odpad wolframu
— odpad tantalu
— odpad hořčíku
— odpad vizmutu
— odpad titanu
— odpad zirkonia
— odpad germania
— odpad vanadu
— odpad hafnia,
a galia

niobu,

rhenia

B1020–B1040
B1050
B1060
B1070
B1080–B1100
B1115
z B1120: veškeré další odpady

B1130–B1200

z B1120: pouze přechodné kovy
obsahující > 10 % V2O5, s výjimkou
odpadních katalyzátorů (upotřebené
katalyzátory, upotřebené kapaliny
používané jako katalyzátory nebo
jiné katalyzátory) uvedených na
seznamu A
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a)

b)
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c)

d)

B1210
B1220
B1230
B1240
B1250
z B2010: veškeré další odpady

z B2010: slídový odpad

B2020
z B2030: veškeré další odpady

z B2030: pouze odpad karbidu
wolframu

B2040
B2060–B2130
z B3010: odpady tvrzených pryskyřic
nebo výrobky z jejich kondenzace,
včetně následujících:

z B3010 – veškeré další odpady,
pokud jsou termoplastické

— močovinoformaldehydové
pryskyřice
— melaminoformaldehydové
pryskyřice
— epoxidové pryskyřice
— alkydové pryskyřice
B3020
z B3030 – veškeré další odpady

z B3030:
— odpad vlny nebo jemné nebo
hrubé zvířecí srsti, včetně přízo
vého odpadu, avšak s výjimkou
rozvlákněného materiálu
— bavlněný odpad (včetně přízo
vého odpadu a rozvlákněného
materiálu)
— odpad
chemických
vláken
(včetně
výčesků,
přízového
odpadu
a
rozvlákněného
materiálu)

B3035
z B3040 – veškeré další odpady

z B3040: pouze nevulkanizovaný
kaučuk
B3050

B3060–B3070
z B3080 – veškeré další odpady

z B3080: pouze nevulkanizovaný
kaučuk

B3090–B4030
z GB040 – veškeré další odpady

z GB040 – pouze struska ze směšo
vače z tavení mědi obsahující
> 10 % mědi
GC010
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a)

b)
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c)

z GC020 – veškeré další odpady

d)

z GC020 – pouze odpady kabelů
a drátů, odpady z elektromotorů
GC030

GC050-GG040
GH013
GN010-GN030“
3. Položka týkající se Chorvatska se nahrazuje tímto:
„Chorvatsko
a)

b)

c)

d)

veškeré odpady uvedené v příloze III
nařízení (ES) č. 1013/2006“
4. Položka týkající se Indie se nahrazuje tímto:
„Indie
a)

b)

c)

d)

veškeré odpady uvedené v příloze III
nařízení (ES) č. 1013/2006“
5. Za položku týkající se Libanonu se vkládá nová položka, která zní:
„Libérie
a)

b)

c)

d)

B3020“

