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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 661/2011

frá 8. júlí 2011

um breytingu á reglugerð (EB) nr 1418/2007 um útflutning á tilteknum tegundum úrgangs 
til endurnýtingar til tiltekinna landa utan Efnahags- og framfarastofnunarinnar  

(OECD) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1013/2006 frá 14. júní 2006 um tilflutning úrgangs(1), einkum 
þriðju undirgrein 2. mgr. 37. gr.,

að höfðu samráði við hlutaðeigandi lönd,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Framkvæmdastjórninni hafa borist frekari upplýsingar í 
tengslum við Bosníu og Hersegóvínu og Malasíu. Því ber að 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 181, 9.7.2011, bls. 22. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 32/2014 frá 14. febrúar 2014 
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, bíður 
birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1.

 breyta viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1418/2007(2) til að taka tillit til þess.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1418/2007 er breytt í 
samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á fjórtánda degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

(2) Stjtíð. ESB L 316, 4.12.2007, bls. 6.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 8. júlí 2011.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

__________

2014/EES/12/35
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VIÐAUKI

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1418/2007 er breytt sem hér segir:

1)  Í stað færslunnar fyrir Bosníu og Hersegóvínu komi eftirfarandi:

 „Bosnía og Hersegóvína

a b c d

undir B1010:

—  rusl úr járni og stáli

—  koparrusl

—  álrusl

—  sinkrusl

—  tinrusl

undir B1020:

—  blýrusl (þó ekki blýgeymar)

B1050

B1090

B1100:

—  tingjall sem inniheldur tantal 
og minna en 0,5% tin

undir B1120:

—  hliðarmálmar, nema úr gangs-
hvatar (notaðir hvatar, not-
aðir hvatar í fljótandi formi 
eða aðrir hvatar) í skrá A

skandíum

vanadíum

mangan

kóbalt

kopar

yttríum

níóbíum

hafníum

volfram

títan

króm

járn

nikkel

sink

sirkon

mólýbden

tantal

reníum

B1130

B2020
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a b c d

B3010

B3020

B3050

B3065

B3140

GC 020“

2)  Í stað færslunnar fyrir Malasíu, sem varðar úrgangskóðann GH013, komi eftirfarandi:

 „Malasía

a b c d

GH013 3915 30

úr 390410-40“


