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VERORDENING (EG) Nr. 967/2009 VAN DE COMMISSIE
van 15 oktober 2009
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1418/2007 betreffende de uitvoer, met het oog op
terugwinning, van bepaalde afvalstoffen naar bepaalde niet-OESO-landen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap,

Artikel 1 bis van Verordening (EG) nr. 1418/2007 wordt ver
vangen door:
„Artikel 1 bis

Gelet op Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de over
brenging van afvalstoffen (1), en met name op artikel 37, lid 2,
derde alinea,

Na overleg met de betrokken landen,

Overwegende hetgeen volgt:

De Commissie heeft antwoorden ontvangen van Montenegro,
Nepal, Servië en Singapore op haar schriftelijke verzoeken om
schriftelijke bevestiging dat de afvalstoffen die zijn opgenomen
in de bijlagen III of III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 en
waarvan de uitvoer krachtens artikel 36 van die verordening
niet verboden is, met het oog op terugwinning uit de Gemeen
schap naar die landen mogen worden uitgevoerd, en om opgave
van de controleprocedure die in dat geval eventueel van toepas
sing is. De Commissie heeft ook nadere informatie betreffende
Hongkong, Indonesië en Oekraïne ontvangen. De bijlage bij
Verordening (EG) nr. 1418/2007 van de Commissie (2) moet
daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

De antwoorden die op een schriftelijk verzoek van de Com
missie overeenkomstig artikel 37, lid 1, eerste alinea, van
Verordening (EG) nr. 1013/2006 zijn ontvangen, zijn in de
bijlage opgenomen.
Wanneer in de bijlage wordt aangegeven dat een land be
paalde overbrengingen van afvalstoffen niet zal verbieden,
noch daarop de procedure van voorafgaande schriftelijke ken
nisgeving en toestemming zoals beschreven in artikel 35 van
die verordening zal toepassen, is artikel 18 van die verorde
ning op dergelijke overbrengingen van overeenkomstige toe
passing.”.
Artikel 2
De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1418/2007 wordt gewijzigd
overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag vol
gende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van de datum van inwerking
treding.

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

Gedaan te Brussel, 15 oktober 2009.
Voor de Commissie
Catherine ASHTON

Lid van de Commissie

(1) PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1.
(2) PB L 316 van 4.12.2007, blz. 6.

16.10.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 271/13

BIJLAGE
De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1418/2007 wordt als volgt gewijzigd:
1) De vermelding voor Hongkong betreffende afvalstoffencode B3010 wordt vervangen door:
„Hongkong
a)

b)

c)

uit
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

B3010:
ethyleen
styreen
polypropyleen
polyethyleentereftalaat
acrylnitril
butadieen
polyamiden
polybutyleentereftalaat
polycarbonaten
polyfenyleensulfiden
acrylpolymeren
polyurethaan (dat geen cfk's
bevat)
polysiloxanen
polymethylmethacrylaat
polyvinylalcohol
polyvinylbutyral
polyvinylacetaat

d)

uit
—
—
—
—
—
—
—
—
—

B3010:
polyacetalen
polyethers
alkanen C10-C13 (weekmaker)
perfluorethyleen/propyleen
(FEP)
perfluoralkoxyalkaan
tetrafluorethyleen/perfluorvinylether (PFA)
tetrafluorethyleen/perfluor-me
thylvinylether (MFA)
polyvinylfluoride (PVF)
polyvinylideenfluoride
(PVDF)”.

uitgehard harsafval of condensa
tieproducten, met inbegrip van
de volgende stoffen:
— ureumformaldehydeharsen
— fenolformaldehydeharsen
— melamineformaldehydehar
sen
— epoxyharsen
— alkydharsen
— polyamiden

2) De vermelding voor Indonesië wordt gewijzigd met betrekking tot de volgende afvalstoffen:
„Indonesië
a)

b)

c)

d)

B3010
B3030
B3035
B3130
afvalstoffen van kunststof in vaste
vorm
GH013 391530 polymeren van
vinylchloride
ex 3904 10—40”.
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3) Na de vermelding voor Moldavië (Republiek Moldavië) wordt de volgende vermelding ingevoegd:
„Montenegro
a)

b)

c)

d)

B3140
GC010
GC020
alle andere afval
stoffen, opgenomen
in bijlage III bij
Verordening (EG)
nr. 1013/2006”.

4) Na de vermelding voor Marokko wordt de volgende vermelding ingevoegd:
„Nepal
a)

b)

c)

d)

B3020”.

5) Na de vermelding voor Rusland (Russische Federatie) wordt de volgende vermelding ingevoegd:
„Servië
a)

b)

c)

B1010-B3020
uit B3030:
— oude kleding en
andere afgedankte
textielwaren

uit B3030:
alle andere
stoffen

afval

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

d)
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6) Na de vermelding voor Seychellen wordt de volgende vermelding ingevoegd:
„Singapore
a)

b)

c)

d)

B1010
B1020
B1150
B1200
uit B2040:
slak afkomstig van de koperpro
ductie, chemisch gestabiliseerd,
met een hoog ijzergehalte (meer
dan 20 %) en behandeld volgens
industriële specificaties (bv. DIN
4301 en DIN 8201), hoofdzake
lijk voor de bouw en abrasieve
toepassingen
uit B3010:
afvalstoffen van kunststof in vaste
vorm, mits deze niet vermengd
zijn met andere afvalstoffen en
vervaardigd zijn overeenkomstig
een specificatie
uit B3020:
de volgende materialen, mits deze
niet vermengd zijn met gevaarlijke
afvalstoffen:
resten en afval van:
— ongebleekt papier of karton of
gegolfd papier of golfkarton
— overig papier en karton,
hoofdzakelijk gemaakt van ge
bleekte chemische pulp, dat
niet in bulk is gekleurd
— papier en karton, hoofdzake
lijk gemaakt van mechanische
pulp (bv. kranten, tijdschriften
en soortgelijk drukwerk)
— overige, met inbegrip van
maar niet beperkt tot gelami
neerd karton”.
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7) De vermelding voor Oekraïne wordt vervangen door:
„Oekraïne
a)

b)

c)

B1010 met uitzondering van:
chroomschroot
B1020-B1030
B1040-B1090
B1100 met uitzondering van:
slak afkomstig van de behan
deling van koper voor verdere
verwerking of zuivering die
geen arseen, lood of cadmium
in zodanige concentraties bevat
dat de slak gevaarlijke eigen
schappen
als
bedoeld
in
bijlage III vertoont
B1120-B1130
B1150-B1240
B2010-B2040
B2060-B2120
B3010 met uitzondering van:
— tetrafluorethyleen/perfluorvinylether (PFA)
— tetrafluorethyleen/perfluormethylvinylether (MFA)
B3020-B3030
B3040-B3060
B3070-B3130
B3140
B4010-B4030”.

d)

