
NA ÍZENÍ KOMISE (EU) . 255/2013

ze dne 20. b ezna 2013,

kterým se za ú elem p izp sobení v deckému a technickému pokroku m ní p ílohy IC, VII a VIII 
na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1013/2006 o p eprav  odpad

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
. 1013/2006 ze dne 14. ervna 2006 o p eprav  odpad  (1), 

a zejména na l. 58 odst. 1 uvedeného na ízení,

vzhledem k t mto d vod m:

(1) Na ízení (ES) . 1013/2006 up es uje, za jakých 
podmínek podléhá p eprava odpad  uvedených v p íloze 
IIIA nebo IIIB uvedeného na ízení postupu p edchozího 
písemného oznámení a souhlasu. P i podání oznámení je 
nutné p edložit vypln né formulá e oznámení a pr vod
ního dokladu uvedené v p ílohách IA a IB uvedeného 
na ízení. Odpady uvedené v p íloze IIIA, IIIB nebo IVA 
na ízení (ES) . 1013/2006 mohou být identifikovány 
v bloku 14 p ílohy IA nebo p ílohy IB, v podpoložce 
(vi) „Jiné (up esn te)“. Aby se ujasnilo, jak tyto odpady do 
p íloh IA nebo IB uvád t, je t eba zm nit zvláštní pokyny 
pro vypln ní formulá  uvedených v p ílohách IA a IB 
stanovené p ílohou IC uvedeného na ízení.

(2) Na ízení (ES) . 1013/2006 rovn ž up es uje, za jakých 
podmínek musí být odpad uvedený v p ílohách IIIA 
a IIIB uvedeného na ízení, pokud je ur en k p eprav , 
provázen dokladem uvedeným v p íloze VII na ízení. 
Vzhledem k tomu, že blok 10 p ílohy VII neuvádí 
možnosti pro identifikaci odpad  uvedených v p ílohách 
IIIA a IIIB, nelze tyto odpady v p íloze VII ádn  identi
fikovat. Aby mohly být zahrnuty odpady uvedené v p ílo
hách IIIA a IIIB, je t eba rozší it možnosti uvedené 
v bloku 10 p ílohy VII.

(3) Na desátém zasedání konference smluvních stran Basi
lejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpe ných odpad
p es hranice stát  a jejich zneškod ování, které se konalo 
ve dnech 17. až 21. íjna 2011, byly p ijaty technické 
pokyny a pokyny k nakládání s odpady zp sobem 
šetrným k životnímu prost edí. Po jejich p ijetí je t eba 
odpovídajícím zp sobem zm nit p ílohu VIII na ízení 
(ES) . 1013/2006.

(4) Na ízení (ES) . 1013/2006 by proto m lo být odpoví
dajícím zp sobem zm n no.

(5) Opat ení stanovená tímto na ízením jsou v souladu se 
stanoviskem výboru z ízeného lánkem 39 sm rnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 
19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení n kterých 
sm rnic (2),

P IJALA TOTO NA ÍZENÍ:

lánek 1

Na ízení (ES) . 1013/2006 se m ní takto:

1) P íloha IC se m ní v souladu s p ílohou I tohoto na ízení.

2) P íloha VII se nahrazuje zn ním uvedeným v p íloze II 
tohoto na ízení.

3) P íloha VIII se nahrazuje zn ním uvedeným v p íloze III 
tohoto na ízení.

lánek 2

Toto na ízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 
v Ú edním v stníku Evropské unie.

Toto na ízení je závazné v celém rozsahu a p ímo použitelné ve všech lenských státech.

V Bruselu dne 20. b ezna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

p edseda
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(1) Ú . v st. L 190, 12.7.2006, s. 1. (2) Ú . v st. L 312, 22.11.2008, s. 3.



P ÍLOHA I

P íloha IC na ízení (ES) . 1013/2006 se m ní takto:

a) V bod  25 písm. c) se zrušuje druhá v ta.

b) V bod  25 písm. d) se zrušuje druhá v ta.

c) V bod  25 písm. e) se dopl uje nový odstavec, který zní:

„Tyto kódy mohou být za azeny do p íloh IIIA, IIIB nebo IVA tohoto na ízení. V takovém p ípad  by m lo být p ed 
kódy uvedeno íslo p ílohy. Pokud jde o p ílohu IIIA, uvede se p íslušný kód (uvedou se p íslušné kódy) daný (dané) 
v p íloze IIIA, v p íslušném po adí. N které položky podle Basilejské úmluvy, jako jsou B1100 B3010 a B3020, jsou 
omezeny pouze na konkrétní toky odpad , jak uvádí p íloha IIIA.“
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P ÍLOHA II

„P ÍLOHA VII

INFORMACE DOPROVÁZEJÍCÍ P EPRAVU ODPAD  PODLE L. 3 ODST. 2 A 4
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P ÍLOHA III

„P ÍLOHA VIII

POKYNY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZP SOBEM ŠETRNÝM K ŽIVOTNÍMU PROST EDÍ ( LÁNEK 49)

I. Pokyny a pokyny p ijaté podle Basilejské úmluvy:

1. Technické pokyny pro nakládání s klinickými a zdravotnickými odpady zp sobem šetrným k životnímu 
prost edí (Y1; Y3) (1)

2. Technické pokyny pro nakládání s odpadními olov nými akumulátory zp sobem šetrným k životnímu prost e
dí (1)

3. Technické pokyny pro nakládání s odpady z úplné nebo áste né demontáže lodí zp sobem šetrným k životnímu 
prost edí (1)

4. Technické pokyny pro recyklaci/zp tné získávání kov  a slou enin kov  (R4) zp sobem šetrným k životnímu 
prost edí (2)

5. Aktualizované obecné technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z perzistentních organických 
zne iš ujících látek (POP), nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, zp sobem šetrným k životnímu 
prost edí (3)

6. Aktualizované technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z polychlorovaných bifenyl  (PCB), 
polychlorovaných terfenyl  (PCT) nebo polybromovaných bifenyl  (PBB), nebo je obsahují nebo jsou jimi 
kontaminovány, zp sobem šetrným k životnímu prost edí (3)

7. Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z pesticid  aldrin, chlordan, dieldrin, endrin, 
heptachlor, hexachlorbenzen (HCB), mirex, toxafen nebo HCB jako pr myslová chemická látka, nebo je obsahují 
nebo jsou jimi kontaminovány, zp sobem šetrným k životnímu prost edí (3)

8. Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethanu (DDT), 
nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, zp sobem šetrným k životnímu prost edí (3)

9. Technické pokyny pro nakládání s odpady, které obsahují neúmysln  produkované polychlorované dibenzo(p)di
oxiny (PCDD), polychlorované dibenzofurany (PCDF), hexachlorbenzen (HCB) i polychlorované bifenyly (PCB) 
nebo jsou jimi kontaminovány, zp sobem šetrným k životnímu prost edí (3)

10. Technické pokyny pro nakládání s použitými a odpadními pneumatikami zp sobem šetrným k životnímu 
prost edí (4)

11. Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z elementární rtuti nebo ji obsahují nebo jsou jí 
kontaminovány, zp sobem šetrným k životnímu prost edí (4)

12. Technické pokyny pro spoluspalování nebezpe ných odpad  v cementá ských pecích zp sobem šetrným k život
nímu prost edí (4)

13. Pokyny pro nakládání s mobilními telefony s ukon enou životností zp sobem šetrným k životnímu prost edí (4)

14. Pokyny pro nakládání s výpo etní technikou s ukon enou životností zp sobem šetrným k životnímu prost edí, 
oddíly 1, 2, 4 a 5 (4)

II. Pokyny p ijaté OECD:

Technické pokyny pro nakládání se zvláštními toky odpad  zp sobem šetrným k životnímu prost edí:

Použité a vy azené osobní po íta e (5)
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(1) P ijaté na 6. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpe ných odpad  p es hranice stát
a jejich zneškod ování, 9.–13. prosince 2002.

(2) P ijaté na 7. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpe ných odpad  p es hranice stát
a jejich zneškod ování, 25.–29. íjna 2004.

(3) P ijaté na 8. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpe ných odpad  p es hranice stát
a jejich zneškod ování, 27. listopadu–1. prosince 2006.

(4) P ijaté na 10. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpe ných odpad  p es hranice stát
a jejich zneškod ování ve dnech 17.–21. íjna 2011.

(5) P ijaté Výborem pro environmentální politiku OECD v únoru 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).



III. Pokyny p ijaté Mezinárodní námo ní organizací (IMO):

Pokyny pro recyklaci lodí (1)

IV. Pokyny p ijaté Mezinárodní organizací práce (ILO):

Zdraví a bezpe nost p i demontáži lodí: pokyny pro asijské zem  a Turecko (2)“
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(1) Usnesení A.962 p ijaté shromážd ním IMO na 23. ádném zasedání ve dnech 24. listopadu až 5. prosince 2003.
(2) Jejich zve ejn ní schválil výkonný orgán ILO na 289. zasedání ve dnech 11.–26. b ezna 2004.




