
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 57/2013 

z dnia 23 stycznia 2013 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, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem (UE) nr 674/2012 ( 2 ) zmieniono 
załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczącego 
wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych 
odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europej
skiego i Rady do pewnych państw, których nie obowią
zuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego 
przemieszczania odpadów ( 3 ). 

(2) Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 
1013/2006 Komisja uwzględniła odpowiedź udzieloną 
przez Malezję na pisemny wniosek Komisji. Malezja 
następnie oświadczyła na piśmie, że informacje zawarte 

w jej odpowiedzi w odniesieniu do podpozycji B1100 – 
„lut twardego cynku” – oraz pozycji B3010 i GH013 nie 
odzwierciedlają obowiązujących przepisów i procedur, 
które nie zakazują przywozu tych odpadów. Malezja 
zwróciła się zatem z wnioskiem o zmianę procedury 
dotyczącej podpozycji B1100 – „lut twardego cynku” – 
z opcji a) na opcję c), a w odniesieniu do pozycji B3010 
i GH013 – z opcji a) na opcję d). 

(3) Aby poprawić ten błąd, uwzględniając skutki dla 
podmiotów gospodarczych, należy odpowiednio zmienić 
załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 23 stycznia 2013 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 196 z 24.7.2012, s. 12. 
( 3 ) Dz.U. L 316 z 4.12.2007, s. 6.



ZAŁĄCZNIK 

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

1) poniższa pozycja dotycząca Malezji: 

„B1020–B1100” 

otrzymuje brzmienie: 

„B1020–B1100, z wyjątkiem 
lutu twardego cynku w odnie
sieniu do B1100 

W odniesieniu do B1100: 

— lut twardego cynku” 

2) poniższa pozycja dotycząca Malezji: 

„B3010” 

otrzymuje brzmienie: 

„B3010” 

3) poniższa pozycja dotycząca Malezji: 

„GG030-GH013” 

otrzymuje brzmienie: 

„GG030-GG040 

GH013”
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