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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/520
z dnia 31 marca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania
odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA do rozporządzenia (WE)
nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje
decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego 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. 37 ust. 2 zdanie trzecie,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1418/2007 (2) został zmieniony rozporządzeniem (UE)
2021/1840 (3).

(2)

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, gdy załącznik ten został zmieniony rozporządze
niem (UE) 2021/1840, Komisja uwzględniła odpowiednie odpowiedzi otrzymane od Indii i Mołdawii na jej pisemny
wniosek. Indie stwierdziły następnie na piśmie, że informacje przedstawione w ich odpowiedzi dotyczącej podpozy
cji B3020 nie odzwierciedlają istniejącego prawodawstwa i procedur, które nie zakazują przywozu odpadów obję
tych tą podpozycją. W związku z tym Indie zwróciły się z wnioskiem o zmianę procedury dotyczącej podpozycji
B3020 z wariantu a) na wariant d).

(3)

Mołdawia stwierdziła następnie na piśmie, że informacje zawarte w jej odpowiedzi dotyczącej szeregu podpozycji
nie odzwierciedlają istniejącego prawodawstwa i procedur, które nie zakazują przywozu odpadów objętych tymi
podpozycjami. W związku z tym Mołdawia zwróciła się z wnioskiem o zmianę procedury dla określonych podkate
gorii odpadów o kodach B1010, B1200, B2020, B2110, B3011, B3020, B3030 i B3060 z wariantu a) na wariant d).

(4)

W momencie wprowadzenia zmiany Chile było błędnie wymienione w rozporządzeniu (WE) nr 1418/2007 jako
należące do państw, do których nie ma zastosowania decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemie
szczania odpadów przeznaczonych do odzysku. W dniu 10 kwietnia 2018 r. Rada OECD zatwierdziła opinię Komi
tetu OECD ds. Polityki Ochrony Środowiska dotyczącą przestrzegania decyzji OECD przez Chile. W związku z tym
art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 nie ma już zastosowania do Chile, a tabelę dotyczącą Chile należy
skreślić z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007.

(5)

W chwili wprowadzenia zmiany kody odpadów B3010 i GH013 były wymienione w tabeli dotyczącej Algierii.
W momencie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1418/2007 rozporządzeniem (UE) 2021/1840 kod odpadów
GC040 był wymieniony w tabeli dotyczącej Tajlandii. Kody te nie są już stosowane i w związku z tym należy je skre
ślić z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007.

(6)

Interpunkcja w tabelach dotyczących Tajwanu [Chińskiego Tajpej] i Liberii jest niespójna. W tabeli dla Tajwanu,
w kolumnie b) wpis „B1030 – B1031” powinien otrzymać brzmienie „B1030; B1031”, zgodnie z zasadami odczyty
wania wpisów załącznika. W tabeli dotyczącej Liberii, w kolumnie a) wpis „– B1010 – B1250” powinien otrzymać
brzmienie „B1010 – B1250” w celu zachowania spójności z zasadami odczytywania wpisów kolumny b).

(1) Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1.
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych
odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pew
nych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (Dz.U. L 316
z 4.12.2007, s. 6).
(3) Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1840 z dnia 20 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007
dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA do rozporządzenia (WE)
nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli trans
granicznego przemieszczania odpadów (Dz.U. L 373 z 21.10.2021, s. 1).
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(7)

Aby poprawić te błędy, uwzględniając skutki dla podmiotów gospodarczych, należy odpowiednio zmienić załącznik
do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007.

(8)

Biorąc pod uwagę pilną potrzebę wznowienia przemieszczania przedmiotowych odpadów do Indii i Mołdawii,
niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządze
nia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 31 marca 2022 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN
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ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007 wprowadza się następujące zmiany:
1) tabela dotycząca Algierii otrzymuje brzmienie:
„Algieria

a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych
B1010 — B1020
B1030
B1031
B1040
B1050

B1070 — B1220
B1230 — B1240
B1250 — B2020
W odniesieniu do B2030:
— włókna na bazie ceramicznej,
gdzie indziej niewymienione
ani niewłączone

W odniesieniu do B2030:
— odpady i pozostałości
spieków ceramicznometalowych

B2040 — B2130
B3020
B3030 — B3035
B3040 — B3065
B3080
B3100 — B4030
GB040 — GC050
GF010
GG030
GG040
GN010
GN030
Mieszaniny odpadów
Wszystkie mieszaniny odpadów
wymienione w załączniku IIIA do
rozporządzenia (WE)
nr 1013/2006
2) skreśla się tabelę dotyczącą Chile;
3) w tabeli dotyczącej Tajwanu, w wierszu trzecim, w kolumnie drugiej:
wpis „B1030 – B1031” zastępuje się wpisem „B1030; B1031”;

”
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4) tabela dotycząca Indii otrzymuje brzmienie:

„Indie

a)

b)

c)

d)

W odniesieniu do B1010:
Odpady metali i stopów metali
w postaci metalicznej,
nierozproszonej:
— złom toru
— złom pierwiastków ziem rzadkich
W odniesieniu do B1010:
Odpady metali i stopów metali
w postaci metalicznej,
nierozproszonej:
— metale szlachetne (złoto, srebro,
grupa platynowców, oprócz rtęci)
— złom żelaza i stali
— złom miedzi
— złom niklu
— złom aluminium
— złom cynku
— złom cyny
— złom wolframu
— złom molibdenu
— złom tantalu
— złom magnezu
— złom kobaltu
— złom bizmutu
— złom tytanu
— złom cyrkonu
— złom manganu
— złom germanu
— złom wanadu
— złom hafnu, indu, niobu, renu
i galu
— złom chromu
B1020
B1030
B1031
B1040
B1050:
Mieszanina metali nieżelaznych, złom
ciężkiej frakcji, zawierający kadm,
antymon, ołów i tellur
B1050:
Mieszanina metali nieżelaznych, złom
ciężkiej frakcji, zawierający metale
inne niż wymienione
B1060
B1070
B1080
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B1090
W odniesieniu do B1100:
Odpady metalonośne powstające przy
stapianiu, wytopie i uszlachetnianiu
metali:
— lut twardego cynku
— zawierające cynk odpady przy
wzbogacaniu:
— kożuch żużlowy wierzchni
z cynkowania kęsisk płaskich
(> 90 % Zn)
— kożuch żużlowy denny z cyn
kowania kęsisk
płaskich
(> 92 % Zn)
— kożuch żużlowy z odlewów
ciśnieniowych cynku (> 85 %
Zn)
— kożuch żużlowy z cynkowania
ogniowego kęsisk płaskich
(> 92 % Zn)
— szumowiny cynkowe
— szumowiny aluminiowe (lub
piana), z wyłączeniem zgarów sło
nych
B1115
B1120 — B1240
B1250
B2010 — B2100
B2110 — B2130
B3020
B3026
B3027
W odniesieniu do B3030:
— odpady tekstylne. Następujące
materiały, pod warunkiem że nie
są pomieszane z innymi odpadami
i są przygotowane do specyfikacji:
— odpady wełny lub cienkiej lub gru
bej sierści zwierzęcej, w tym
odpady przędzy, z wyłączeniem
rozwłóknionych szmat
— wyczeski wełny lub cienkiej
sierści zwierzęcej
— pozostałe odpady wełny
— lub cienkiej sierści zwierzęcej
— odpady grubej sierści zwierzę
cej
— odpady bawełny (w tym odpady
przędzy i rozwłóknione szmaty)
— odpady przędzy (w tym
odpady nici)
— szmaty rozwłóknione
— inne
— odpady i pakuły lniane
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— odpady i pakuły (w tym odpady
przędzy i szmaty rozwłóknione)
konopi siewnych (Cannabis sativa)
— odpady i pakuły (w tym odpady
przędzy i rozwłóknione szmaty)
juty i innych tekstylnych włókien
łykowych (z wyłączeniem lnu,
konopi siewnych i ramii)
— odpady i pakuły (w tym odpady
przędzy i rozwłóknione szmaty)
sizalu i innych tekstylnych włókien
rodzaju agawy
— pakuły, wyczeski i odpady (w tym
odpady przędzy i rozwłóknionych
szmat) orzecha kokosowego
— pakuły, wyczeski i odpady (w tym
odpady przędzy i rozwłóknionych
szmat) abaki (konopi manilskich
lub Musa textilis Nee)
— pakuły, wyczeski i odpady (w tym
odpady przędzy i rozwłóknionych
szmat) ramii i innych tekstylnych
włókien roślinnych, gdzie indziej
niewymienione ani niewłączone
— odpady (w tym wyczeski, odpady
przędzy i szmaty rozwłóknione)
włókien sztucznych:
— włókien syntetycznych
— włókien sztucznych
— znoszone ubrania i inne znoszone
wyroby włókiennicze
— zużyte szmaty, odpady szpagatu,
powrozów, lin i linek oraz zużyte
wyroby ze szpagatu, powrozów,
lin lub linek z materiałów włókien
niczych
— segregowane
— pozostałe
B3035 — B3060
B3065
B3070 — B3130
B3140:
Odpady opon pneumatycznych
i pozostałych opon, z wyłączeniem
opon, które nie nadają się do
odzyskiwania zasobów, recyklingu
i regeneracji, ale nie tych
przeznaczonych do bezpośredniego
ponownego użycia
B3140:
Opony lotnicze wywożone do
producentów oryginalnego sprzętu
w celu bieżnikowania, a następnie
ponownie przywożone przez
przewoźników lotniczych w celu
konserwacji statków powietrznych
i pozostające na pokładzie lub
w magazynach linii lotniczych
znajdujących się w wolnym obszarze
celnym
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B4010 — B4030
GB040
Żużle z hutnictwa metali szlachetnych
i produkcji miedzi do dalszego
uszlachetniania
262030 262090
— odpady ogniotrwałych okładzin,
w tym tygle używane przy wytopie
miedzi
— żużle z hutnictwa metali szlachet
nych do dalszego uszlachetniania
— żużle tantalu zawierające cynę
w ilości mniejszej niż 0,5 %
GC010
Odpady zespołów elektrycznych
składające się wyłącznie z metali lub
stopów
GC020
Złom elektroniczny (np. płytki
obwodów drukowanych, podzespoły
elektroniczne, kable itd.) i odzyskane
podzespoły elektroniczne,
odpowiednie do odzysku metali
pospolitych i metali szlachetnych
GG040”

5) w tabeli dotyczącej Liberii, w pierwszej kolumnie (kolumnie a) wpisy „– B1010” i „– B1250” zastępuje się wpisem
„B1010 – B1250”; odpowiednio wpis „– B3011” zastępuje się wpisem „B3011”;
6) tabela dotycząca Mołdawii otrzymuje brzmienie:

„Mołdawia (Republika Mołdawii)

a)

Wszystkie odpady wymienione
w załączniku III do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006, z wyjątkiem
następujących:

b)

c)

d)

W odniesieniu do B1010:
Odpady i złom żeliwa, żelaza lub stali
W odniesieniu do B1200:

Odpady i złom żeliwa, żelaza lub stali

Granulowany żużel wielkopiecowy
(piasek żużlowy) z produkcji surówki,
żelaza lub stali

W odniesieniu do B1200:

W odniesieniu do B2020 i GE020:

Granulowany żużel wielkopiecowy
(piasek żużlowy) z produkcji
surówki, żelaza lub stali
W odniesieniu do B2020 i GE020:
Stłuczka i inne odpady i złom
szklany; masa szklana:

Stłuczka i inne odpady i złom szklany;
masa szklana:

W odniesieniu do B1010:

— stłuczka i inne odpady i złom
szklany (niezawierające substan
cji niebezpiecznych)

— stłuczka i inne odpady i złom
szklany (niezawierające substancji
niebezpiecznych)
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W odniesieniu do B2110:

W odniesieniu do B2110:

Muł czerwony (pozostałości
boksytów)

Muł czerwony (pozostałości
boksytów)

W odniesieniu do B3011:

W odniesieniu do B3011:

Polietylen o gęstości mniejszej niż
0,94
Polimery etylenu

Polietylen o gęstości mniejszej niż 0,94

W odniesieniu do B3020:

W odniesieniu do B3020:

Papier lub tektura nadające się do
recyklingu (makulatura i odpady):

Papier lub tektura nadające się do
recyklingu (makulatura i odpady):

— papier lub karton, siarczanowe
lub faliste, niebielone
— inny papier lub karton, wyko
nany głównie z bielonej chemicz
nie masy celulozowej, niebar
wiony w masie
— papier lub karton, wykonany
głównie ze ścieru drzewnego
(np.: gazety, czasopisma i pod
obne druki):
— stare i niesprzedane gazety i cza
sopisma, książki telefoniczne,
broszury i drukowane materiały
reklamowe
— pozostałe, włącznie z niesorto
waną makulaturą i niesortowa
nymi odpadami:
— niesortowane (tj. odpady z pro
dukcji i z gospodarstw domo
wych, różne rodzaje kartonu,
biały i barwiony papier)
— sortowane (tj. kawałki papieru)

— papier lub karton, siarczanowe lub
faliste, niebielone
— inny papier lub karton, wykonany
głównie z bielonej chemicznie
masy celulozowej, niebarwiony
w masie
— papier lub karton, wykonany
głównie ze ścieru drzewnego (np.:
gazety, czasopisma i podobne
druki):
— stare i niesprzedane gazety i czaso
pisma, książki telefoniczne, bro
szury i drukowane materiały rekla
mowe
— pozostałe, włącznie z niesorto
waną makulaturą i niesortowa
nymi odpadami:
— niesortowane (tj. odpady z produk
cji i z gospodarstw domowych,
różne rodzaje kartonu, biały i bar
wiony papier)
— sortowane (tj. kawałki papieru)

W odniesieniu do B3030:

W odniesieniu do B3030:

odpady bawełny (w tym odpady
przędzy i rozwłóknione szmaty)

odpady bawełny (w tym odpady
przędzy i rozwłóknione szmaty)
W odniesieniu do B3060:
Odpady tytoniowe (żyły tytoniowe)
Osad drożdżowy winiarski
Nieprzetworzony kamień winny”

Polimery etylenu

W odniesieniu do B3060:
Odpady tytoniowe (żyły tytoniowe)
Osad drożdżowy winiarski
Nieprzetworzony kamień winny
Mieszaniny odpadów
Wszystkie mieszaniny odpadów
wymienione w załączniku IIIA do
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006;
7) w tabeli dla Tajlandii, w drugiej kolumnie (kolumnie b),
wpis „GC010 – GC040” zastępuje się wpisem „GC010 – GC030”.

