
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 323/2007

z dnia 26 marca 2007 r.

zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającego dyrektywę 79/117/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące
trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę
79/117/EWG (1), w szczególności jego art. 7 ust. 6 i art. 14
ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Jak określono w części 1 załącznika V do rozporządzenia
(WE) nr 850/2004, działania określone w części 2
załącznika mogą w niektórych przypadkach wymagać
przeróbki wstępnej. Dlatego należy odpowiednio zmienić
część 2 załącznika V.

(2) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
najbardziej odpowiednie, aby zapewnić wysoki poziom
ochrony.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy
art. 18 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca
1975 r. w sprawie odpadów (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 zostaje
zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą-
dzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 marca 2007 r.

W imieniu Komisji
Stavros DIMAS

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 172/2007 (Dz.U. L 55
z 23.2.2007, str. 1).

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



ZAŁĄCZNIK

W części 2 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 po pierwszym zdaniu dodaje się akapit w brzmieniu:

„Operacji przeróbki wstępnej przed stałym składowaniem zgodnie z tą częścią niniejszego załącznika można
dokonać pod warunkiem, że substancja wymieniona w załączniku IV, wyodrębniona z odpadów w trakcie przeróbki
wstępnej, będzie następnie usunięta zgodnie z postanowieniami części 1 niniejszego załącznika. Ponadto na
podstawie tej części niniejszego załącznika przed taką przeróbką wstępną lub przed stałym składowaniem można
dokonać operacji ponownego pakowania i czasowego składowania.”.
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