
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 967/2009 

z dnia 15 października 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi 
niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD 

(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: 

Komisja otrzymała odpowiedzi od Czarnogóry, Nepalu, Serbii 
i Singapuru na jej pisemny wniosek w sprawie potwierdzenia na 
piśmie, że odpady wymienione w załączniku III lub IIIA do 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, których wywóz nie jest 
zakazany na mocy art. 36 wymienionego aktu prawnego, 
mogą być wywożone ze Wspólnoty w celu poddania ich odzy
skowi w tych państwach oraz w sprawie informacji na temat 
ewentualnych procedur kontrolnych przeprowadzanych 
w państwie przeznaczenia. Komisja otrzymała także dodatkowe 
informacje dotyczące Hongkongu, Indonezji i Ukrainy. Dlatego 
też załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1418/2007 ( 2 ) 
powinien zostać zmieniony, aby uwzględnić powyższe infor
macje, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 1a rozporządzenia (WE) nr 1418/2007 otrzymuje 
brzmienie: 

„Artykuł 1a 

Odpowiedzi na pisemny wniosek przesłany przez Komisję 
zgodnie z art. 37 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia 
(WE) nr 1013/2006 znajdują się w załączniku. 

Jeżeli w załączniku wskazano, że dany kraj nie zakazuje 
określonych przemieszczeń odpadów ani nie stosuje 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 rozpo
rządzenia z uwzględnieniem niezbędnych zmian.”. 

Artykuł 2 

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007 zostaje zmie
niony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego 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 15 października 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Catherine ASHTON 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 316 z 4.12.2007, s. 6.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007 wprowadza się następujące zmiany: 

1) wpis dotyczący Hongkongu w odniesieniu do kodu odpadu B3010 otrzymuje brzmienie: 

„Hongkong 

a) b) c) d) 

W odniesieniu do B3010: 
— etylen 
— styren 
— polipropylen 
— politetraftalan etylenu 
— akrylonitryl 
— butadien 
— poliamidy 
— politetraftalan butylenu 
— poliwęglany 
— polisiarczki fenylenu 
— polimery akrylowe 
— poliuretany (niezawierające 

CFC) 
— polisiloksan 
— polimetakrylan metylu 
— polialkohol winylowy 
— polibutyral winylu 
— polioctan winylu 

Odpady żywicy utwardzonej lub 
produktów kondensacyjnych, 
w tym: 
— żywice mocznikowo-formal

dehydowe 
— żywice fenolowo-formaldehy

dowe 
— żywice melaminowo-formal

dehydowe 
— żywice epoksydowe 
— żywice alkidowe 
— poliamidy 

W odniesieniu do B3010: 
— poliacetale 
— polietery 
— alkany C10–C13 (plastyfi

kator) 
— perfluoroetylen/propylen (FEP) 
— alkan perfluoroalkoksylowy 
— tetrafluoroetylen/perfluorowi

nyloeter (PFA) 
— tetrafluoroetylen/perfluorome

tylowinyloeter (MFA) 
— polifluorek winylu (PVF) 
— polifluorek winylidenu 

(PVDF)” 

2) we wpisie dotyczącym Indonezji wprowadza się zmiany w odniesieniu do następujących odpadów: 

„Indonezja 

a) b) c) d) 

B3010 

B3030 

B3035 

B3130 

Stałe odpady tworzyw sztucznych 
GH013 391530 
Polimery chlorku winylu 
ex 3904 10–40”
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3) po wpisie dotyczącym Chorwacji wprowadza się wpis w brzmieniu: 

„Czarnogóra 

a) b) c) d) 

B3140 

GC010 

GC020 

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

4) po wpisie dotyczącym Mołdawii (Republiki Mołdowy) wprowadza się wpis w brzmieniu: 

„Nepal 

a) b) c) d) 

B3020” 

5) po wpisie dotyczącym Południowej Afryki wprowadza się wpis w brzmieniu: 

„Serbia 

a) b) c) d) 

B1010–B3020 

W odniesieniu do 
B3030: 
— zużyta odzież 

i inne zużyte arty
kuły włókiennicze 

W odniesieniu do 
B 3030: 
wszystkie pozostałe 
odpady 

B3035 

B3040 

B3050–B3070 

B3080 

B3090–B4030 

GB040 

GC010 

GC020 

GC030–GN030”
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6) po wpisie dotyczącym Seszeli wprowadza się wpis w brzmieniu: 

„Singapur 

a) b) c) d) 

B1010 

B1020 

B1150 

B1200 

W odniesieniu do B2040: 
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 B3010: 
stałe odpady tworzyw sztucznych, 
pod warunkiem że nie są pomie
szane z innymi odpadami i są 
przygotowane do specyfikacji 

W odniesieniu do B3020: 
następujące materiały, pod warun
kiem że nie są pomieszane 
z niebezpiecznymi odpadami: 
odpady i makulatura z papieru 
lub kartonu: 
— 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) 

— inne, w tym laminowany 
karton, ale nie wyłącznie”
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7) wpis dotyczący Ukrainy otrzymuje brzmienie: 

„Ukraina 

a) b) c) d) 

B1010, z wyjątkiem: 
złomu chromu 

B1020–B1030 

B1040–B1090 

B1100, z wyjątkiem: 
żużli z miedzi przetwarzanych 
do dalszego przetwarzania lub 
uszlachetniania, niezawierających 
arsenu, ołowiu lub kadmu 
w zakresie wykazującym właści
wości odpadów niebezpiecznych 
z załącznika III 

B1120–B1130 

B1150–B1240 

B2010–B2040 

B2060–B2120 

B3010, z wyjątkiem: 
— tetrafluoroetylenu/perfluoro

winyloeteru (PFA) 
— tetrafluoroetylenu/perfluoro

metylowinyloeteru (MFA) 

B3020–B3030 

B3040–B3060 

B3070–B3130 

B3140 

B4010–B4030”
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