
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 740/2008

z dnia 29 lipca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 w zakresie procedur obowiązujących w związku
z wywozem odpadów do niektórych państw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie
przemieszczania odpadów (1), w szczególności jego art. 37
ust. 2 akapit trzeci,

po konsultacji z zainteresowanymi państwami,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Należy uściślić kwestię stosowania art. 18 rozporządze
nia (WE) nr 1013/2006 do przemieszczania odpadów
w przypadkach, w których dane państwo
w odpowiedzi na wniosek Komisji, zgodnie z art. 37
ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr
1013/2006, oświadczyło, że nie zakaże ich przemie
szczania ani nie zastosuje wobec nich procedury uprzed
niego zgłoszenia na piśmie i zgody, jak określono w art.
35 tego rozporządzenia.

(2) Komisja otrzymała odpowiedzi od Bośni i Hercegowiny,
Iranu i Togo na pisemne wnioski z prośbą
o potwierdzenie na piśmie, że odpady wymienione
w załącznikach III lub IIIA do rozporządzenia (WE) nr
1013/2006, których wywóz nie jest zakazany na mocy
jego art. 36, mogą być wywożone ze Wspólnoty w celu
poddania ich odzyskowi w tych państwach, oraz
z prośbą o wskazanie przez te państwa, jakim ewen
tualnym procedurom kontrolnym odpady zostaną
poddane. Komisja otrzymała również dalsze informacje
dotyczące Wybrzeża Kości Słoniowej, Malezji,
Mołdawii (2), Rosji i Ukrainy. Należy zatem odpowiednio
zmienić załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr
1418/2007 (3), uwzględniając te informacje.

(3) Rząd Liechtensteinu oświadczył, że Liechtenstein należy
traktować jako państwo, które obowiązuje decyzja

OECD. Artykuł 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
1013/2006 nie stosuje się zatem do tego państwa
i Liechtenstein należy skreślić z załącznika do rozporzą
dzenia (WE) nr 1418/2007.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1418/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1418/2007 wprowadza się nastę
pujące zmiany:

1) wprowadza się artykuł 1a w brzmieniu:

„Artykuł 1a

Jeżeli państwo w swojej odpowiedzi na pisemny wniosek
przesłany przez Komisję zgodnie z art. 37 ust. 1 akapit
pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 oświadcza,
że nie zakaże określonych przemieszczeń odpadów ani nie
zastosuje wobec nich procedury uprzedniego zgłoszenia na
piśmie i zgody, jak określono w art. 35 tego rozporządzenia,
w odniesieniu do takich przemieszczeń zastosowanie ma art.
18 tego rozporządzenia z uwzględnieniem niezbędnych
zmian.”;

2) w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego
rozporządzenia.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia jego wejścia
w życie.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji
Peter MANDELSON

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 669/2008 (Dz.U. L 188
z 16.7.2008, s. 7).

(2) Skrócona nazwa „Mołdawia” odnosi się do Republiki Mołdowy.
(3) Dz.U. L 316 z 4.12.2007, s. 6.



ZAŁĄCZNIK

Uwaga: Artykuł 18 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 stosuje się do kolumn c) i d) w załączniku do rozporządzenia
(WE) nr 1418/2007 na mocy art. 1 niniejszego rozporządzenia.

1. Litera d) w tekście poprzedzającym informacje o poszczególnych państwach otrzymuje brzmienie:

„d) inne procedury kontrolne będą stosowane w państwie przeznaczenia zgodnie z obowiązującym prawem
krajowym.”.

2. Po zapisie dotyczącym Białorusi dodaje się zapis w brzmieniu:

„Bośnia i Hercegowina

a) b) c) d)

B3020

Wszystkie pozostałe odpady wymie
nione w załączniku III do rozporzą
dzenia (WE) nr 1013/2006”

3. Zapis dotyczący Wybrzeża Kości Słoniowej otrzymuje brzmienie:

„Wybrzeże Kości Słoniowej (Republika Wybrzeża Kości Słoniowej)

a) b) c) d)

W odniesieniu do B1010:

wszystkie pozostałe odpady

W odniesieniu do B1010:

— metale szlachetne (złoto, srebro,
grupa platynowców oprócz
rtęci)

B1020–B2120

B2130

B3010–B3020

W odniesieniu do B3030:

wszystkie pozostałe odpady

W odniesieniu do B3030:

— odpady (w tym wyczeski,
odpady przędzy
i rozwłóknione szmaty)
z włókien sztucznych

— zużyta odzież i inne zużyte
artykuły włókiennicze

— zużyte szmaty, odpady szpa
gatu, lin i sznurów, zużyte
wyroby ze szpagatu, lin
i sznurów z tekstyliów

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. Skreśla się zapis dotyczący Liechtensteinu.

5. Po zapisie dotyczącym Indonezji dodaje się zapis w brzmieniu:

„Iran (Islamska Republika Iranu)

a) b) c) d)

B1010–B1090

W odniesieniu do B1100:

— następujące zawierające cynk
odpady przy wzbogacaniu:

— kożuch żużlowy
z cynkowania ogniowego
kęsisk płaskich (> 92 % Zn)

— szumowiny cynkowe

— szumowiny aluminiowe (lub
piana), z wyłączeniem
zgarów słonych

— odpady ogniotrwałych okła
dzin, w tym tygle używane
przy wytopie miedzi

— żużle z hutnictwa metali
szlachetnych do dalszego
uszlachetniania

— żużle tantalu zawierające
cynę w ilości mniejszej niż
0,5 %

W odniesieniu do B1100:

— lut twardego cynku

— następujące zawierające cynk
odpady przy wzbogacaniu:

— kożuch żużlowy wierzchni
z cynkowania kęsisk płaskich
(> 90 % Zn)

— kożuch żużlowy denny
z cynkowania kęsisk płaskich
(> 92 % Zn)

— kożuch żużlowy z odlewów
ciśnieniowych cynku (> 85 %
Zn)
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a) b) c) d)

B1115

B1120–B1150

B1160–B1210

B1220–B2010

B2020–B2130

B3010–B3020

B3030–B3040

W odniesieniu do B3050:

— odpady korka: kruszony, granu
lowany lub rozdrobniony korek

W odniesieniu do B3050:

— odpady i pozostałości drewna,
niezależnie od tego, czy zebrane
w balach, brykietach, granulkach
lub podobnych postaciach, czy
też nie

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. Po zapisie dotyczącym Tajlandii dodaje się zapis w brzmieniu:

„Togo (Republika Togijska)

a) b) c) d)

W odniesieniu do B3010:

— pozostałości tworzyw sztucz
nych niechlorowcoorganicznych
polimerów i kopolimerów:

— polipropylen

— politetraftalan etylenu

Wszystkie pozostałe odpady wymie
nione w załączniku III do rozporzą
dzenia (WE) nr 1013/2006”

7. Po zapisie dotyczącym Tunezji dodaje się zapis w brzmieniu:

„Ukraina

a) b) c) d)

B2020

B3010; B3020

Wszystkie pozostałe odpady wymie
nione w załączniku III do rozporzą
dzenia (WE) nr 1013/2006”

8. [Nie dotyczy polskiej wersji językowej]

9. Zapis dotyczący Malezji otrzymuje brzmienie:

„Malezja

a) b) c) d)

W odniesieniu do B1010:

— złom niklu

— złom cynku

— złom wolframu

— złom tantalu

— złom magnezu

— złom tytanu

— złom manganu

— złom germanu

— złom wanadu

— złom hafnu, indu, niobu, renu
i galu

— złom pierwiastków ziem rzad
kich

— złom chromu

W odniesieniu do B1010:

— złom molibdenu

— złom kobaltu

— złom bizmutu

— złom cyrkonu

— złom toru

W odniesieniu do B1010:

— metale szlachetne (złoto,
srebro, grupa platynowców
oprócz rtęci)

— złom żelaza i stali

— złom miedziany

— złom aluminium

— złom cyny
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a) b) c) d)

B1020–B1090

W odniesieniu do B1100:

wszystkie pozostałe odpady

W odniesieniu do B1100:

— lut twardego cynku

— szumowiny cynkowe

B1115

B1120–B1140

B1150

B1160–B1190

B1200; B1210

B1220–B1240

B1250–B2030

W odniesieniu do B2040:

— częściowo rafinowany siarczan
wapnia wytwarzany
z odsiarczania gazów odloto
wych (FGD)

— żużel z produkcji miedzi,
chemicznie stabilizowany
o wysokiej zawartości żelaza
(powyżej 20 %), przetwarzany
zgodnie z normami przemysło
wymi (np. DIN 4301 i DIN
8201), głównie do celów
konstrukcyjnych i jako materiał
ścierny

W odniesieniu do B2040:

wszystkie pozostałe odpady

B2060

B2070; B2080

B2090

B2100

B2110–B2130

B3010

B3020–B3035

B3040
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a) b) c) d)

W odniesieniu do B3050:

— odpady i pozostałości drewna,
niezależnie od tego, czy zebrane
w balach, brykietach, granulkach
lub podobnych postaciach, czy
też nie

W odniesieniu do B3050:

— odpady korka: kruszony,
granulowany lub rozdrobniony
korek

W odniesieniu do B3060:

— wysuszone i wyjałowione
odpady, pozostałości i produkty
uboczne warzyw, niezależnie od
tego, czy w formie granulek czy
nie, lub odpady używane jako
pasza dla zwierząt, gdzie indziej
niewymienione ani niewłączone
(tylko otręby z ryżu i inne
produkty uboczne określone
w ramach pozycji 2302 20 100/
900)

— odpady kości i rogów, nieobro
bione, odtłuszczone, wstępnie
przetworzone (lecz nie cięte
według kształtu), poddane trakto
waniu kwasem lub odżelatynizo
wane

— łuski, łupiny, osłonki z kakao
oraz inne odpady z kakao

— inne odpady pochodzące
z przemysłu rolno-spożywczego,
z wyłączeniem produktów
ubocznych, które spełniają
krajowe i międzynarodowe
wymogi i normy w zakresie
spożycia przez ludzi i zwierzęta

W odniesieniu do B3060:

— wysuszone i wyjałowione
odpady, pozostałości
i produkty uboczne warzyw,
niezależnie od tego, czy
w formie granulek czy nie,
lub odpady używane jako
pasza dla zwierząt, gdzie
indziej niewymienione ani
niewłączone (tylko otręby
z ryżu i inne produkty
uboczne określone w ramach
pozycji 2302 20 100/900)

— inne odpady pochodzące
z przemysłu rolno-spoży
wczego, z wyłączeniem
produktów ubocznych, które
spełniają krajowe
i międzynarodowe wymogi
i normy w zakresie spożycia
przez ludzi i zwierzęta

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. Zapis dotyczący Mołdawii otrzymuje brzmienie:

„Mołdawia (Republika Mołdowy)

a) b) c) d)

B1010

B2020

W odniesieniu do B3020:

wszystkie pozostałe odpady

W odniesieniu do B3020:

— niebielony papier lub karton,
papier lub karton falisty

— inny papier lub karton, wyko
nany głównie z bielonej
chemicznie masy celulozowej,
niebarwiony w masie

— papier lub karton, wykonany
głównie ze ścieru drzewnego
(np. gazety, czasopisma
i podobne druki)

Wszystkie pozostałe odpady
wymienione w załączniku III
do rozporządzenia (WE) nr
1013/2006”

11. Zapis dotyczący Federacji Rosyjskiej otrzymuje brzmienie:

„Rosja (Federacja Rosyjska)

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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