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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 413/2010

av 12. mai 2010

om endring av vedlegg III, IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 
om overføring av avfall, for å ta hensyn til endringer innført ved OECD-rådsvedtak  

C(2008) 156(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av avfall(1), 
særlig artikkel 58 nr. 1 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I desember 2005, på sitt åttende møte, vedtok 
arbeidsgruppen for avfallsforebygging og -gjenvinning 
(WGWPR) i Organisasjonen for økonomisk 
samarbeid og utvikling (OECD) å klargjøre ordlyden i 
oppføring B1030 i vedlegg IX til Basel-konvensjonen. 
Endringen av nevnte oppføring er vedtatt ved OECD-
rådsvedtak C(2008) 156, men det gjenstår å vedta den i 
samsvar med Basel-konvensjonen. I påvente av at Basel-
konvensjonens partskonferanse gir sin godkjenning og 
vedlegg V til forordning (EF) nr. 1013/2006 endres, bør 
denne klargjøringen innarbeides i Unionens regelverk.

2) I april 2008, på sitt ellevte møte, vedtok WGWPR i OECD 
å endre ordlyden i oppføring AA010 på OECDs oransje

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 119 av 13.5.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2012 av 30. april 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 50 av 13.9.2012, s. 40.

(1) EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1.

  avfallsliste. Endringen av nevnte oppføring er vedtatt ved 
OECD-rådsvedtak C(2008) 156. Denne endringen bør 
derfor innarbeides i Unionens regelverk.

3) Forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar 
med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg III, IV og V til forordning (EF) nr. 1013/2006 endres i 
samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

(2) EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 12. mai 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______
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VEDLEGG

I vedlegg III, IV og V gjøres følgende endringer:

1.  I vedlegg III del I skal tredje ledd lyde:

«I denne forordning

a)  skal enhver henvisning til liste A i vedlegg IX til Basel-konvensjonen forstås som en henvisning til vedlegg IV 
til denne forordning,

b)  omfatter begrepet «massiv, bearbeidet form» i Basel-oppføring B1020 alle metalliske ikke-spredbare(3) 
former av skrap på nevnte liste,

c)  skal Basel-oppføring B1030 lyde: «Varmebestandige metaller som inneholder rester»,

d)  får den delen av Basel-oppføring B1100 som omhandler «slagg fra bearbeiding av kobber» osv., ikke 
anvendelse, og isteden får (OECD-)oppføring GB040 i del II anvendelse,

e)  får Basel-oppføring B1110 ikke anvendelse, og isteden får (OECD-)oppføring GC010 og GC020 i del II 
anvendelse,

f)  får Basel-oppføring B2050 ikke anvendelse, og isteden får (OECD-)oppføring GG040 i del II anvendelse,

g)  skal henvisningen i Basel-oppføring B3010 til fluorinert polymeravfall anses for å omfatte polymerer og 
kopolymerer av fluoretylen (PTFE).»

2.  I vedlegg IV del II skal oppføring AA010 lyde:

«AA010 261900 Dross, glødeskall og annet avfall fra jern- og stålindustrien(3)».

3.  I vedlegg V del 3 liste B skal oppføring AA010 lyde:

«AA010 261900 Dross, glødeskall og annet avfall fra jern- og stålindustrien(5)».

____________




