
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 661/2011 

z dnia 8 lipca 2011 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 EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 dodatkowe informacje dotyczące Bośni 
i Hercegowiny oraz Malezji. W związku z tym, aby uwzględnić 

powyższe informacje, załącznik do rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1418/2007 ( 2 ) powinien zostać zmieniony, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie czternastego 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 8 lipca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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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 Bośni i Hercegowiny otrzymuje brzmienie: 

„Bośnia i Hercegowina 

a) b) c) d) 

W odniesieniu do B1010: 

— złom żelaza i stali 

— złom miedziany 

— złom aluminium 

— złom cynku 

— złom cyny 

W odniesieniu do B1020: 

— złom ołowiu (z wyłączeniem 
akumulatorów kwasowych) 

B1050 

B1090 

B1100: 

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

W odniesieniu do B1120: 

— metale przejściowe, z 
wyłączeniem odpadów katali
zatorów (zużyte katalizatory, 
ciecze stosowane jako kataliza
tory lub inne katalizatory) 
z wykazu A 

skand 

wanad 

mangan 

kobalt 

miedź 

itr 

niob 

hafn 

wolfram 

tytan 

chrom 

żelazo 

nikiel 

cynk 

cyrkon 

molibden 

tantal 

ren 

B1130 

B2020
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a) b) c) d) 

B3010 

B3020 

B3050 

B3065 

B3140 

GC 020” 

2) wpis dotyczący Malezji w odniesieniu do kodu odpadu GH013 otrzymuje brzmienie: 

„Malezja 

a) b) c) d) 

GH013 3915 30 

ex 390410-40”
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