
A BIZOTTSÁG 740/2008/EK RENDELETE

(2008. július 29.)

az 1418/2007/EK rendeletnek az egyes országokba irányuló hulladékkivitelre érvényes eljárások
tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i
1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 37. cikke (2) bekezdésére,

az érintett országokkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) Fel kell oldani az 1013/2006/EK rendelet 18. cikkének
alkalmazását érintő kétértelműséget a hulladékszállítás
azon esetei tekintetében, amikor egy ország a Bizottság
megkeresésére adott válaszában az 1013/2006/EK rende
let 37. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével össz
hangban azt jelezte, hogy nem tiltja meg ezeket a szál
lítmányokat, és nem alkalmazza tekintetükben az említett
rendelet 35. cikkében meghatározott előzetes írásos beje
lentési és engedélyezési eljárást.

(2) Megérkezett a válasz Bizottsághoz a Bosznia és Hercego
vinának, Iránnak és Togónak küldött írásos megkeresé
sekre, amelyekben a Bizottság annak írásos megerősítését
kérte, hogy az 1013/2006/EK rendelet III. vagy IIIA.
mellékletében felsorolt hulladékok, amelyek kivitelét
nem tiltja az említett rendelet 36. cikke, a Közösségből
továbbhasznosítás céljából kivihetők-e ezen országokba,
milyen ellenőrzési eljárás alá tartoznak a célországban, ha
ott ilyen ellenőrzés létezik. A Bizottság ezenfelül további
információkat kapott Elefántcsontpart, Malajzia,
Moldova (2), Oroszország és Ukrajna vonatkozásában is.
Az 1418/2007/EK bizottsági rendelet (3) mellékletét
mindezek tekintetbevételével ennek megfelelően módosí
tani kell.

(3) A liechtensteini kormányzat kifejtette, hogy Liechtenstein
olyan országnak tekintendő, amelyre az OECD-döntés
érvényes. Az 1013/2006/EK rendelet 37. cikkének (2)
bekezdése ennélfogva nem vonatkozik erre az országra,
és Liechtensteint törölni kell az 1418/2007/EK rendelet
mellékletéből.

(4) Az 1418/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1418/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A rendelet a következő 1a. cikkel egészül ki:

„1.a cikk

Amennyiben egy ország a Bizottság által az 1013/2006/EK
rendelet 37. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével össz
hangban küldött írásbeli megkeresésre adott válaszában úgy
nyilatkozik, hogy bizonyos hulladékszállítmányokat nem fog
megtiltani, és azokra nem fogja alkalmazni az említett ren
delet 35. cikkében meghatározott előzetes írásos bejelentési
és engedélyezési eljárást, akkor ezen szállítmányokra – érte
lemszerűen – a rendelet 18. cikkét kell alkalmazni.”

2. Az 1418/2007/EK rendelet melléklete e rendelet mellékle
tének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő tizennegyedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 29-én.

a Bizottság részéről
Peter MANDELSON

a Bizottság tagja
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(1) HL L 190., 2006.7.12., 1. o. A legutóbb a 669/2008/EK bizottsági
rendelettel (HL L 188., 2008.7.16., 7. o.) módosított rendelet.

(2) A rövid megnevezés, „Moldova” alatt a Moldovai Köztársaságot kell
érteni.

(3) HL L 316., 2007.12.4., 6. o.



MELLÉKLET

Megjegyzés: E rendelet 1. cikke értelmében az 1418/2007/EK rendelet mellékletének c) és d) oszlopaira az 1013/2006/EK
rendelet 18. cikke vonatkozik.

1. Az országra vonatkozó információt megelőző szöveg d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d) az alkalmazandó nemzeti jogszabályok alapján más ellenőrzési eljárásokat alkalmaznak a rendeltetési országban.”

2. A Beninre vonatkozó bejegyzés után a szöveg a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Bosznia és Hercegovina

a) b) c) d)

B3020

az 1013/2006/EK rendelet III.
mellékletében felsorolt minden
más hulladék”

3. A Costa Ricára vonatkozó bejegyzés után a szöveg a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Elefántcsontpart (Elefántcsontparti Köztársaság)

a) b) c) d)

B1010 kódból:

minden más hulladék

B1010 kódból

— Nemesfémek (arany, ezüst, a
platinacsoport, de a higany nem)

B1020 – B2120

B2130

B3010 – B3020

B3030 kódból

minden más hulladék

B3030 kódból

— Mesterségesen előállított szálak
hulladékai (beleértve a kócot, a
fonalhulladékot és a farkasolási
hulladékot)

— Használt ruhák és más használt
textiláruk

— Használt rongyok, zsineg,
madzag, kötél és heveder, vala
mint zsinegből, madzagból,
kötélből vagy hevederből készült
használt textilárucikkek

B3035 – B3130

B3140

B4010 – B4030

GB040 7112

2620 30

2620 90
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a) b) c) d)

GC010

GC020

GC030 ex 8908 00

GC050

GE020 ex 7001

ex 7019 39

GF010

GG030 ex 2621

GG040 ex 2621

GH013 3915 30

ex 3904 10–40

GN010 ex 0502 00

GN020 ex 0503 00

GN030 ex 0505 90”

4. A Liechtensteinre vonatkozó bejegyzést el kell hagyni.

5. Az Indonéziára vonatkozó bejegyzés után a szöveg a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Irán (Iráni Iszlám Köztársaság)

a) b) c) d)

B1010 – B1090

B1100 kódból:

— a következő cinktartalmú
salakok, fölözékek:

— Tűzihorganyzáskor képződő
cinksalak (sarzsonként)
(> 92 % Zn)

— Cinkfölözék

— Alumíniumfölözék (vagy
salakhártya), kivéve a sósa
lakot

— Réz kohósításából származó
tűzálló bélés hulladékok,
beleértve a tégelyeket

— Nemesfémek továbbfino
mítás (raffinálás) céljából
végzett feldolgozásának
salakjai

— Tantált tartalmazó ónsalak,
0,5 %-nál alacsonyabb
óntartalommal

B1100 kódból:

— kemény cinktartalmú marad
vány

— a következő cinktartalmú
salakok, fölözékek:

— Horganyzáskor képződő
cinkfölözék (> 90 % Zn)

— Horganyzáskor képződő
cinksalak (> 92 % Zn)

— Kokillaöntéskor képződő
cinksalak (> 85 % Zn)
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a) b) c) d)

B1115

B1120 – B1150

B1160 – B1210

B1220 – B2010

B2020 – B2130

B3010 – B3020

B3030 – B3040

B3050 kódból:

— Parafahulladék: aprított, granu
lált vagy őrölt parafa

B3050 kódból:

— Fahulladék és -törmelék;
függetlenül attól, hogy azt
hasáb, brikett, pellet vagy
ezekhez hasonló formájúra
tömörítették-e vagy sem

B3060 – B3070

B3080

B3090 – B3130

B3140

B4010 – B4030

GB040 7112

2620 30

2620 90

GC010

GC020

GC030 ex 8908 00

GC050

GE020 ex 7001

ex 7019 39

GF010

GG030 ex 2621

GG040 ex 2621

GH013 3915 30

ex 3904 10–40

GN010 ex 0502 00

GN020 ex 0503 00

GN030 ex 0505 90”
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6. A Thaiföldre vonatkozó bejegyzés után a szöveg a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Togo (Togói Köztársaság)

a) b) c) d)

B3010 kódból

— Műanyag hulladék az alábbi
nem halogénezett polimer és
kopolimer anyagokból:

— polipropilén

— polietilén-tereftalát

az 1013/2006/EK rendelet III.
mellékletében felsorolt minden
más hulladék”

7. A Tunéziára vonatkozó bejegyzés után a szöveg a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Ukrajna

a) b) c) d)

B2020

B3010; B3020

az 1013/2006/EK rendelet III.
mellékletében felsorolt minden
más hulladék”

8. Az Elefántcsontpartra vonatkozó bejegyzést el kell hagyni.

9. A Malajziára vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi lép:

„Malajzia

a) b) c) d)

B1010 kódból:

— Nikkelhulladék

— Cinkhulladék

— Volfrámhulladék

— Tantálhulladék

— Magnéziumhulladék

— Titánhulladék

— Mangánhulladék

— Germániumhulladék

— Vanádiumhulladék

— Hafnium-, indium-, nióbium-,
rénium- és galliumhulladék

— Ritka földfémek hulladékai

— Krómhulladék

B1010 kódból:

— Molibdénhulladék

— Kobalthulladék

— Bizmuthulladék

— Cirkóniumhulladék

— Tóriumhulladék

B1010 kódból

— Nemesfémek (arany, ezüst, a
platinacsoport, de a higany
nem)

— Vas- és acélhulladék

— Rézhulladék

— Alumíniumhulladék

— Ónhulladék

HUL 201/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.30.



a) b) c) d)

B1020 – B1090

B1100 kódból:

minden más hulladék

B1100 kódból:

— kemény cinktartalmú marad
vány

— cinkfölözék

B1115

B1120 – B1140

B1150

B1160 – B1190

B1200; B1210

B1220 – B1240

B1250 – B2030

B2040 kódból:

— Füstgáz kénmentesítéséből
(FGD) származó, részben fino
mított kalcium-szulfát

— Réz előállításból származó
salak, kémiailag stabilizált,
magas (20 % feletti) vastarta
lommal, ipari előírásoknak (pl.
DIN 4301 és DIN 8201) megfe
lelően feldolgozva, főként épít
kezési és csiszolási alkalmazásra

B2040 kódból:

minden más hulladék

B2060

B2070; B2080

B2090

B2100

B2110 – B2130

B3010

B3020 – B3035

B3040
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a) b) c) d)

B3050 kódból:

— Fahulladék és -törmelék;
függetlenül attól, hogy azt
hasáb, brikett, pellet vagy
ezekhez hasonló formájúra
tömörítették-e vagy sem

B3050 kódból:

— Parafahulladék: aprított, granu
lált vagy őrölt parafa

B3060 kódból:

— Máshol meg nem határozott
vagy máshova nem tartozó,
állati takarmányozásra hasz
nált szárított és fertőtlenített
növényi hulladékok, maradék
anyagok és melléktermékek,
függetlenül attól, hogy azokat
pellet formájúra tömörítették-e
(kizárólag a rizskorpa és a
2302 20 100/900 alá sorolt
más melléktermékek)

— Csont- és szarvhulladék, feldol
gozatlan, zsírtalanított, egysze
rűen kikészített (de nem
formára vágott), savval kezelt
vagy zselatinmentesített
formában

— Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és
más kakaóhulladék

— Mezőgazdaság élelmiszer-ipari
hulladékai, kivéve azokat a
melléktermékeket, amelyek az
emberi vagy állati fogyasztásra
való alkalmasság nemzeti és
nemzetközi követelményeinek
és szabványainak megfelelnek:

B3060 kódból:

— Máshol meg nem határozott
vagy máshova nem tartozó,
állati takarmányozásra használt
szárított és fertőtlenített
növényi hulladékok, maradék
anyagok és melléktermékek,
függetlenül attól, hogy azokat
pellet formájúra tömörítették-e
(kizárólag a rizskorpa és a
2302 20 100/900 alá sorolt
más melléktermékek)

— Mezőgazdaság élelmiszer-ipari
hulladékai, kivéve azokat a
melléktermékeket, amelyek az
emberi vagy állati fogyasztásra
való alkalmasság nemzeti és
nemzetközi követelményeinek
és szabványainak megfelelnek:

B3065 – B3140

B4010

B4020

B4030

GB040 7112

2620 30

2620 90

GC010

GC020

GC030 ex 8908 00

GC050

GE020 ex 7001

ex 7019 39

GF010

GG030 ex 2621
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a) b) c) d)

GG040 ex 2621

GH013 3915 30

ex 3904 10–40

GN010 ex 0502 00 GN010 ex 0502 00

GN020 ex 0503 00 GN020 ex 0503 00

GN030 ex 0505 90 GN030 ex 0505 90”

10. A Moldovára vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi lép:

„Moldova (Moldovai Köztársaság)

a) b) c) d)

B1010

B2020

B3020 kódból:

minden más hulladék

B3020 kódból:

— fehérítetlen kartonpapír, illetve
hullámpapír vagy hullámkarton
papír

— más olyan papír- vagy karton
papír, amelyet főként fehérített,
tömegében nem színezett papír
pépből állítottak elő

— olyan papír- vagy kartonpapír,
amelyet főként mechanikusan
készített papírpépből (pl. újsá
gokból, folyóiratokból és más
nyomtatványokból) állítottak
elő

Az 1013/2006/EK rendelet III.
mellékletében felsorolt minden más
hulladék”

11. Az Orosz Föderációra vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi lép:

„Oroszország (Orosz Föderáció)

a) b) c) d)

B1010 – B2120

B2130

B3010 – B3030

B3035; B3040

B3050 – B3070

B3080
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a) b) c) d)

B3090

B3100

B3110 – B3130

B3140

B4010 – B4030

GB040 7112

2620 30

2620 90

GC010

GC020

GC030 ex 8908 00

GC050

GE020 ex 7001 GE020 ex 7019 39

GF010

GG030 ex 2621

GG040 ex 2621

GH013 3915 30

ex 3904 10–40

GN010 ex 0502 00

GN020 ex 0503 00

GN030 ex 0505 90”
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