
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 661/2011 

z 8. júla 2011, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu 
do určitých nečlenských krajín OECD 

(Text s významom pre EHP) 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu ( 1 ), a najmä 
na jeho článok 37 ods. 2 tretí pododsek, 

po porade so zainteresovanými krajinami, 

keďže: 

Komisii boli predložené ďalšie informácie týkajúce sa Bosny 
a Hercegoviny a Malajzie. Vzhľadom na to by sa príloha 

k nariadeniu Komisie (ES) č. 1418/2007 ( 2 ) mala zmeniť 
a doplniť, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1418/2007 sa mení a dopĺňa 
v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu. 

Článok 2 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť štrnástym dňom po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 

V Bruseli 8. júla 2011 

Za Komisiu 
predseda 

José Manuel BARROSO
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( 1 ) Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1. ( 2 ) Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007, s. 6.



PRÍLOHA 

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1418/2007 sa mení a dopĺňa takto: 

1. Položka týkajúca sa Bosny a Hercegoviny sa nahrádza takto: 

„Bosna a Hercegovina 

a) b) c) d) 

z B1010: 

— železný a oceľový šrot 

— medený šrot 

— hliníkový šrot 

— zinkový šrot 

— cínový šrot 

z B1020: 

— olovený šrot (ale okrem olove
ných akumulátorov) 

B1050 

B1090 

B1100: 

— cínová troska obsahujúca tantal 
s obsahom cínu nižším ako 
0,5 % 

z B1120: 

— prechodné kovy okrem odpa
dových katalyzátorov (použité 
katalyzátory, použité kvapalné 
katalyzátory alebo iné katalyzá
tory) uvedených v zozname A 

skandium 

vanád 

mangán 

kobalt 

meď 

ytrium 

niób 

hafnium 

volfrám 

titán 

chróm 

železo 

nikel 

zinok 

zirkón 

molybdén 

tantal 

rénium 

B1130 

B2020
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a) b) c) d) 

B3010 

B3020 

B3050 

B3065 

B3140 

GC 020“ 

2. Položka týkajúca sa Malajzie sa v časti týkajúcej sa kódu odpadu GH013 nahrádza takto: 

„Malajzia 

a) b) c) d) 

GH013 3915 30 

ex 390410-40“
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