
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1234/2014 

z dnia 18 listopada 2014 r. 

zmieniające załączniki IIIB, V i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów 

(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. 58 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Podczas jedenastego posiedzenia, które odbyło się w Genewie w dniach od 28 kwietnia do 10 maja 2013 r., 
Konferencja Stron Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów 
niebezpiecznych („konwencja bazylejska”) przyjęła decyzję B C-11/6 zmieniającą załącznik IX do konwencji bazy
lejskiej. Załącznik IX do konwencji bazylejskiej jest zawarty w części 1, wykaz B w załączniku V do rozporzą
dzenia (WE) nr 1013/2006. Zmiana, która obejmuje dwa nowe wpisy dotyczące odpadów, wchodzi w życie po 
upływie sześciu miesięcy od dnia 26 listopada 2013 r., zgodnie z art. 18 ust. 2 lit. b) konwencji bazylejskiej. 

(2) Strumienie odpadów opisane przez dwa nowe wpisy — B3026 i B3027 — odpowiadają trzem wpisom w załącz
niku IIIB do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006. Są to BEU01, BEU02 i BEU03. Pierwsze i drugie subtiret 
wpisu B3026 odpowiadają kolejno wpisom BEU02 i BEU03. Wpis B3027 odpowiada wpisowi BEU01. 

(3)  W celu uwzględnienia decyzji BC-11/6, wpisy B3026 i B3027 muszą zostać włączone do części 1, wykaz B 
załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006. Jednocześnie wpisy BEU01, BEU02 i BEU03 powinny 
zostać wykreślone z załącznika IIIB do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, który zawiera rodzaje odpadów 
tymczasowo niesklasyfikowane, do czasu wydania decyzji w sprawie ich włączenia do odpowiednich aneksów do 
konwencji bazylejskiej lub do decyzji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 

(4)  Na tym samym posiedzeniu Konferencja Stron konwencji bazylejskiej przyjęła decyzją BC-11/15 sekcje 1, 2, 4 i 5 
wytycznych w sprawie bezpiecznego dla środowiska gospodarowania używanym i zużytym sprzętem kompute
rowym. W związku z przyjęciem tych sekcji należy odpowiednio zaktualizować załącznik VIII do rozporzą
dzenia (WE) nr 1013/2006. 

(5)  Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 39 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (2), 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załącznikach IIIB, V i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia. 
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(1) Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1. 
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre 

dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3). 



Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 26 maja 2014 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  

19.11.2014 L 332/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w załączniku IIIB pkt 2 skreśla się wpisy BEU01, BEU02 i BEU03; 

2)  w załączniku V, część 1, wykaz B po wpisie B3020 dodaje się dwa wpisy w brzmieniu: 

„B3026 Następujące odpady ze wstępnego przetwarzania kompozytowych opakowań płynów, niezawierające 
materiałów objętych załącznikiem I w stężeniach wystarczających, aby wykazywały cechy charakterys
tyczne dla załącznika III: 
—  niedająca się wydzielić frakcja tworzywa sztucznego 
—  niedająca się wydzielić frakcja tworzywa sztucznego i aluminium 

B3027 Odpady składające się z laminowanych etykiet samoprzylepnych, zawierające surowce wykorzystywane 
w produkcji etykiet”;  

3)  w załączniku VIII wprowadza się następujące zmiany: 

a)  punkt I.14. otrzymuje brzmienie: 

„14. Wytyczne w sprawie bezpiecznego dla środowiska gospodarowania używanym i zużytym sprzętem kompu
terowym, sekcje 1, 2, 4 i 5 (5).  

(5) Przyjęte na jedenastym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego 
przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, 28 kwietnia–10 maja 2013 r.” ; 

b)  drugi wpis w pkt II otrzymuje brzmienie: 

„używane i złomowane komputery osobiste (6)  

(6) Przyjęte przez Komitet OECD ds. Polityki Ochrony Środowiska w lutym 2003 r. (dokument 
ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).”.  

19.11.2014 L 332/17 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1234/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające załączniki IIIB, V i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

