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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 57/2013
ze dne 23. ledna 2013,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů určených k využití do
některých nečlenských zemí OECD
(Text s významem pro EHP)

a položek B3010 a GH013, neodrážely stávající právní
předpisy a postupy, které nezakázaly dovoz uvedených
odpadů. Žádala proto, aby byl změněn postup pro
podpoložku B1100 – tvrdý zinek z možnosti a) na
možnost c) a pro položky B3010 a GH013 z možnosti
a) na možnost d).

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (1),
a zejména na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec uvedeného naří
zení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Příloha nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne
29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených
k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do
některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí
OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (2), byla
pozměněna nařízením (EU) č. 674/2012 (3).
V souladu s čl. 37 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1013/2006
Komise zohlednila odpověď od Malajsie, kterou obdržela
na svou písemnou žádost. Malajsie následně písemně
oznámila, že informace, které poskytla ve své odpovědi
a které se týkaly podpoložky B1100 – tvrdý zinek

(3)

Za účelem opravy této chyby a s ohledem na dopad na
hospodářské subjekty by příloha nařízení (ES)
č. 1418/2007 měla být odpovídajícím způsobem
změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha nařízení (ES) č. 1418/2007 se mění v souladu s přílohou
tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost čtrnáctým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2013.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda
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PŘÍLOHA
Příloha nařízení (ES) č. 1418/2007 se mění takto:
1) Položka Malajsie
„B1020–B1100“
se nahrazuje tímto:
„B1020–B1100, kromě tvrdého
zinku z B1100

z B1100:
— tvrdý zinek“

2) Položka Malajsie
„B3010“
se nahrazuje tímto:
„B3010“
3) Položka Malajsie
„GG030–GH013“
se nahrazuje tímto:
„GG030–GH040
GH013“

