
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 105/2005

z dnia 17 listopada 2004 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/1999 oraz rozporządzenie (WE) nr 1547/1999
w zakresie wysyłek niektórych rodzajów odpadów do Chin i Arabii Saudyjskiej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1
lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania
odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej
obszar (1), w szczególności jego art. 17 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/1999 z dnia
29 kwietnia 1999 r. ustanawiające wspólne zasady i procedury
stosowane do wysyłki niektórych rodzajów odpadów do niektó-
rych krajów nienależących do OECD (2), w szczególności jego
art. 3 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 4 sierpnia 2003 r. Ministerstwo Obrony
i Lotnictwa, Prezydium Meteorologii i Ochrony Środo-
wiska Królestwa Arabii Saudyjskiej zwróciło się
z wnioskiem do Komisji Europejskiej o stosowanie
procedur mających zastosowanie wobec normalnych
transakcji handlowych (procedura „zielonego wykazu”)
w odniesieniu do materiałów z sekcji GH 014: „odpady,
skrawki i pozostałości pianki poliuretanowej niezawiera-
jące chlorofluorowęgla”.

(2) Dnia 13 maja 2004 r. Misja Chińskiej Republiki Ludowej
we Wspólnocie Europejskiej zwróciła się do Komisji
Europejskiej o nowelizację listy odpadów określonych
w Załączniku D do rozporządzenia Komisji (WE) nr
1547/1999 (3), które są dozwolone bez podlegania
jakimkolwiek procedurom kontrolnym ustanowionym
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 259/93. Taka rozsze-
rzona lista, podobnie jak w poprzednich przypadkach,
podlegałaby procedurom kontrolnym przed wysyłką, za
które byłyby odpowiedzialne władze chińskie.

(3) Zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr
259/93, komitet ustanowiony na mocy art. 18 dyrek-
tywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r.
w sprawie odpadów (4), został powiadomiony
o oficjalnych wnioskach Arabii Saudyjskiej i Chin
w dniach 2 kwietnia 2004 r. oraz 18 maja 2004 r.

(4) W celu uwzględnienia nowej sytuacji tych krajów należy
uzupełnić jednocześnie rozporządzenie (WE) nr
1420/1999 oraz rozporządzenie (WE) nr 1547/1999.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art.
18 dyrektywy 75/442/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik D do rozporządzenia (WE) nr 1547/1999 zmienia się
jak określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Załącznik A do rozporządzenia (WE) nr 1420/1999 zmienia się
jak określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 30 z 6.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2557/2001 (Dz.U. L 349
z 31.12.2001, str. 1).

(2) Dz.U. L 166 z 1.7.1999, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2118/2003 (Dz.U. L 318
z 3.12.2003, str. 5).

(3) Dz.U. L 185 z 17.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2118/2003.

(4) Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 listopada 2004 r.

W imieniu Komisji
Pascal LAMY

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I

W załączniku D do rozporządzenia (WE) nr 1547/1999 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku D, między wpisem odnoszącym się do São Tomé i Príncipe oraz wpisem odnoszącym się do Sierra
Leone dodaje się następujący wpis

„ARABIA SAUDYJSKA

GH 014 ex 3915 90 Odpady, skrawki i pozostałości tworzyw sztucznych z poliuretanu (niezawierające chlorofluoro-
węgla).”;

2) w załączniku D, między wpisem odnoszącym się do Chile oraz wpisem odnoszącym się do Komorów, wpis dotyczący
Chin powinien zostać usunięty i zastąpiony następującym wpisem

„CHINY

Wymaga się przeprowadzenia przez chińskie władze kontroli przed wysyłką

1. W sekcji GA (Odpady metalowe i stopów metalu w postaci metalowej, nierozpraszającej się) (*)

GA 120 7404 00 Odpady i złom miedzi

GA 130 7503 00 Odpady i złom niklu

GA 140 7602 00 Odpady i złom aluminium

GA 160 7902 00 Odpady i złom cynku

GA 170 8002 10 Odpady i złom cyny

GA 200 ex 8103 10 Odpady i złom z tantalu

GA 430 7204 Złom stalowy lub żelaza

2. W sekcji GC (inne odpady zawierające metale):

GC 030 ex 8908 00 Statki i inne konstrukcje pływające do złomowania, prawidłowo opróżnione
z jakiejkolwiek zawartości zaliczanej jako niebezpieczna substancja lub odpad
wraki pojazdów silnikowych, opróżnione z płynów

GC 070 ex 2619 00 Żużel z produkcji żelaza i stali węglowej (włącznie ze stalą niskostopową)
z wyłączeniem żużlu, który został wyprodukowany specjalnie w celu spełnienia
zarówno krajowych jak i właściwych międzynarodowych wymagań i standardów (**)

3. W sekcji GH (Odpady stałe z tworzyw sztucznych):

W tym, ale nie wyłącznie:

GH 010 3915 Odpady, okrawki i pozostałości tworzyw sztucznych

GH 011 ex 3915 10 Polimery etylenu

GH 012 ex 3915 20 Polimery styrenu

GH 013 ex 3915 30 Polimery chlorku winylu
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GH 014 ex 3915 90 Polimery albo kopolimery, na przykład:

— Polipropylen

— Tereftalan polietylenowy

— Kopolimer akrylonitrylu

— Kopolimer butadienowy

— Kopolimer styrenowy

— Poliamidy

— Tereftalany polibutylenowe

— Poliwęglany

— Siarczki polifenylenu

— Polimery akrylowe

— Parafiny (C10 – C13) 4

— Poliuretany (niezawierające chlorofluorowęgli)

— Polisiloksany (silikony)

— Metakrylany polimetylowe

— Alkohole poliwinylowe

— Poliwinylo butyral

— Polioctan winylu

— Fluorowany politetrafluoroetylen (Teflon, PTFE)

GH 015 ex 3915 90 Żywice lub produkty kondensacji, na przykład

— Żywice mocznikowo-formaldehydowe

— Żywice fenolowo-formaldehydowe

— Żywice melaminowo-formaldehydowe

— Żywice epoksydowe

— Żywice alkidowe

— Poliamidy

4. W sekcji GI (Odpady z papieru, kartonu i wyrobów papierniczych):

GI 010 4707 Odpady i makulatura z papieru lub kartonu:

GI 011 4707 10 — Niebielony papier pakowy lub karton, papier lub karton falisty

GI 012 4707 20 — Inny papier lub karton, wykonany głównie z bielonej chemicznie masy celulozowej,
niebarwiony w masie

GI 013 4707 30 — Papier lub karton, wykonany głównie ze ścieru drzewnego (np.: gazety, czasopisma
i podobne druki)

GI 014 4707 90 — Inne, w tym:

1. Laminat kartonowy

2. Niesortowane odpady i makulatura

5. W sekcji GJ (Odpady tekstylne):

GJ 030 5202 Odpady bawełny (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty)

GJ 031 5202 10 — Odpady przędzy (w tym odpady nici)

GJ 032 5202 91 — Rozwłóknione szmaty
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GJ 033 5202 99 — Inne

GJ 110 5505 — Odpady (w tym wyczeski, odpady przędzy i szmaty rozwłóknione) włókien sztucz-
nych

GJ 111 5505 10 — Włókien syntetycznych

GJ 112 5505 20 — Włókien sztucznych.

6. W sekcji GL (Nieobrobiony korek i odpady drewna):

GL 010 ex 4401 30 Kawałki i odpady drewna, luzem i w klocach, brykiety, granulki lub podobne formy

GL 020 4501 90 Odpady korka; korek kruszony, granulowany lub mielony.

7. W sekcji GM (Odpady powstające w przemyśle rolno-spożywczym):

GM 100 0506 90 Odpady kości i rogów, nieobrobione, odtłuszczone, po prostej obróbce wstępnej (lecz nie
cięte według kształtu), poddane traktowaniu kwasem lub odżelatynizowane.

(*) Formie »nierozpraszającej się« nie obejmuje żadnych odpadów w formie proszku, szlamu, pyłu lub stałych elementów zawierających
zamknięte wewnątrz niebezpieczne odpady ciekłe.

(**) Ten wpis obejmuje wykorzystanie takiego żużlu jako źródła dwutlenku tytanu i wanadu.”

ZAŁĄCZNIK II

W załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 1420/1999 wprowadza się następujące zmiany:

w Załączniku A do Rozporządzenia (WE) nr 1420/1999, wpis odnoszący się do Arabii Saudyjskiej przyjmuje następujące
brzmienie:

„Wszystkie rodzaje z wyjątkiem:

W sekcji GH (»odpady stałe z tworzyw sztucznych«):

GH 014 ex 3915 90 Odpady, skrawki i pozostałości tworzyw sztucznych z poliuretanu, niezawierające chlorofluoro-
węgla.”.
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