
KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 967/2009 

2009 m. spalio 15 d. 

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų naudojimui skirtų atliekų eksporto į 
EBPO nepriklausančias šalis 

(Tekstas svarbus EEE) 

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, 

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo ( 1 ), 
ypač į jo 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, 

pasikonsultavusi su susijusiomis šalimis, 

kadangi: 

Komisija iš Juodkalnijos, Nepalo, Serbijos ir Singapūro gavo 
atsakymus į raštiškus prašymus pateikti patvirtinimą raštu, kad 
Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytos 
atliekos, kurių eksportas nedraudžiamas pagal šio reglamento 
36 straipsnį, gali būti eksportuojamos iš Bendrijos į tas šalis 
naudojimo tikslais, ir nurodyti, kokios kontrolės procedūros 
bus taikomos, jeigu iš viso kokios nors bus taikomos. Be to, 
Komisija gavo papildomos informacijos, susijusios su 
Honkongu, Indonezija ir Ukraina. Todėl norint į tai atsižvelgti 
Komisijos reglamento (EB) Nr. 1418/2007 ( 2 ) priedą reikėtų 
atitinkamai iš dalies pakeisti, 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

1 straipsnis 

Reglamento (EB) Nr. 1418/2007 1a straipsnis pakeičiamas taip: 

„1a straipsnis 

Atsakymai, gauti į Komisijos raštišką prašymą pagal Regla
mento (EB) Nr. 1013/2006 37 straipsnio 1 dalies pirmą 
pastraipą, išvardyti priede. 

Kai priede nurodyta, kad šalis nedraudžia vežti tam tikrų 
atliekų siuntų ir joms netaiko išankstinio raštiško pranešimo 
ir leidimo procedūros, aprašytos to reglamento 35 straipsnyje, 
to reglamento 18 straipsnis tokioms siuntoms taikomas 
mutatis mutandis.“ 

2 straipsnis 

Reglamento (EB) Nr. 1418/2007 priedas iš dalies keičiamas 
pagal šio reglamento priedą. 

3 straipsnis 

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Jis taikomas nuo įsigaliojimo dienos. 

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 15 d. 

Komisijos vardu 

Catherine ASHTON 

Komisijos narė
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( 1 ) OL L 190, 2006 7 12, p. 1. 
( 2 ) OL L 316, 2007 12 4, p. 6.



PRIEDAS 

Reglamento (EB) Nr. 1418/2007 priedas pakeičiamas taip: 

1) Įrašas apie Honkongą dėl atliekų kodo B3010 pakeičiamas taip: 

„Honkongas 

a) b) c) d) 

Iš B 3010: 
— etilenas 
— stirenas 
— polipropilenas 
— polietileno tereftalatas 
— akrilonitrilas 
— butadienas 
— poliamidai 
— polibutileno tereftalatas 
— polikarbonatai 
— polifenileno sulfidai 
— akrilo polimerai 
— poliuretanas (kuriame nėra 

CFC) 
— polisiloksanai 
— polimetilmetakrilatas 
— polivinilalkoholis 
— polivinilbutiralis 
— polivinilacetatas 

Kietintos dervų arba kondensa
vimo produktų atliekos, įskaitant 
toliau išvardytas: 
— karbamidformaldehidinės 

dervos 
— fenolformaldehidinės dervos 
— melaminformaldehidinės 

dervos 
— epoksidinės dervos 
— alkidinės dervos 
— poliamidai 

Iš B 3010: 
— poliacetaliai 
— polieteriai 
— C10–C13 alkanai (plastifikato

rius) 
— perfluoroetilenas/propilenas 

(FEP) 
— perfluoralkoksialkanas 
— tetraflouretilenas/perfluorvinilo 

eteris (PFA) 
— tetrafluoretilenas/perfluormetil

vinilo eteris (MFA) 
— polivinilfluoridas (PVF) 
— polivinildenefluoridas (PVDF)“ 

2) Įrašas apie Indoneziją keičiamas atsižvelgiant į šias atliekas: 

„Indonezija 

a) b) c) d) 

B3010 

B3030 

B3035 

B3130 

Kietos plastikinės atliekos 
GH013 391530 
Vinilchlorido polimerai 
ex 3904 10–40“
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3) Po įrašo apie Moldovą (Moldovos respublika) į sąrašą įrašoma: 

„Juodkalnija 

a) b) c) d) 

B3140 

GC010 

GC020 

visos kitos Regla
mento (EB) 
Nr. 1013/2006 III 
priede išvardytos 
atliekos“ 

4) Po įrašo apie Maroką į sąrašą įrašoma: 

„Nepalas 

a) b) c) d) 

B3020“ 

5) Po įrašo apie Rusiją (Rusijos Federacija) į sąrašą įrašoma: 

„Serbija 

a) b) c) d) 

B1010–B3020 

Iš B3030: 
— dėvėti drabužiai ir 

kiti dėvėti teks
tilės dirbiniai 

Iš B 3030: 
visos kitos atliekos 

B3035 

B3040 

B3050–B3070 

B3080 

B3090–B4030 

GB040 

GC010 

GC020 

GC030-GN030“
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6) Po įrašo apie Seišelius į sąrašą įrašoma: 

„Singapūras 

a) b) c) d) 

B1010 

B1020 

B1150 

B1200 

Iš B2040: 
Vario gamybos šlakas, chemiškai 
stabilizuotas, kuriame yra didelė 
geležies koncentracija (daugiau 
kaip 20 %) ir kuris perdirbtas 
pagal pramonines specifikacijas 
(pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), 
daugiausia skirtas statyboms ir 
šlifavimo darbams 

Iš B3010: 
Kietos plastikinės atliekos, jeigu 
jos nesumaišytos su kitomis atlie
komis ir yra paruoštos pagal 
specifikaciją 

Iš B3020: 
Šios medžiagos, jeigu jos nesumai 
šytos su pavojingomis atliekomis: 
statybinio kartono atliekos ir 
makulatūra: 
— nebalintas kraftpopieris ar 

kartonas arba gofruotas popie
rius ar kartonas 

— kitas popierius ar statybinis 
kartonas, daugiausia paga
mintas iš balintos cheminės 
medienos/popieriaus masės, 
dažniausiai nedažytas 

— popierius ar statybinis 
kartonas, daugiausia paga
mintas iš mechaninės 
medienos/popieriaus masės 
(pvz., laikraščiai, žurnalai ir 
kiti panašūs spausdinti leidi
niai) 

— kita, įskaitant, bet neapsiribo
jant sluoksniuotu statybiniu 
kartonu“
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7) Įrašas apie Ukrainą pakeičiamas taip: 

„Ukraina 

a) b) c) d) 

B1010, išskyrus: 
chromo laužą 

B1020–B1030 

B1040–B1090 

B1100, išskyrus: 
vario apdorojimo, ruošiant jį 
tolesniam perdirbimui arba rafi
navimui, šlaką, kuriame arseno, 
švino arba kadmio nėra tiek, 
kad jis turėtų III priede nuro
dytas pavojingas savybes 

B1120–B1130 

B1150–B1240 

B2010–B2040 

B2060–B2120 

B3010, išskyrus: 
— tetraflouretileną/perfluorvi

nilo eterį (PFA) 
— tetrafluoretileną/perfluorme

tilvinilo eterį (MFA) 

B3020–B3030 

B3040–B3060 

B3070-B3130 

B3140 

B4010-B4030“
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