
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 57/2013 

z 23. januára 2013, 

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, 

keďže: 

(1) Príloha k nariadeniu Komisie (ES) č. 1418/2007 
z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého 
odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do 
určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie 
OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice ( 2 ), 
bola zmenená a doplnená nariadením (EÚ) 
č. 674/2012 ( 3 ). 

(2) Podľa článku 37 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1013/2006 
Komisia zohľadnila odpoveď Malajzie na svoju písomnú 
žiadosť. Malajzia následne písomne uviedla, že informá
cie, ktoré poskytla vo svojej odpovedi v súvislosti 
s podpoložkou B1100 – tvrdý zinok – a položkami 

B3010 a GH013, nezodpovedajú existujúcim právnym 
predpisom a postupom, na základe ktorých nie je 
dovoz takéhoto odpadu zakázaný. Z tohto dôvodu 
Malajzia požadovala, aby sa postup v prípade 
podpoložky B1100 – tvrdý zinok – zmenil z možnosti 
a) na možnosť c) a v prípade položiek B3010 a GH013 
z možnosti a) na možnosť d). 

(3) V záujme odstránenia tejto chyby a s ohľadom na vplyv 
tejto zmeny na hospodárske subjekty by sa mala príloha 
k nariadeniu (ES) č. 1418/2007 zodpovedajúcim 
spôsobom 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 23. januára 2013 

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. 
( 3 ) Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2012, s. 12.



PRÍLOHA 

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

1. Táto položka týkajúca sa Malajzie: 

„B1020–B1100“ 

sa nahrádza takto: 

„B1020–B1100 okrem tvrdého 
zinku z B1100 

z B1100 

— tvrdý zinok“ 

2. Táto položka týkajúca sa Malajzie: 

„B3010“ 

sa nahrádza takto: 

„B3010“ 

3. Táto položka týkajúca sa Malajzie: 

„GG030-GH013“ 

sa nahrádza takto: 

„GG030-GG040 

GH013“
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