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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

1. Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států 
a jejich zneškodňování ze dne 22. března 1989 (dále jen „Basilejská úmluva“) 
stanoví mezi smluvními stranami kontrolní postup pro vývoz a dovoz nebezpečných 
odpadů. Úmluva vstoupila v platnost v roce 1992 a nyní zavazuje 175 smluvních 
stran. EU je smluvní stranou Basilejské úmluvy. 

2. Postup v případě změn příloh Basilejské úmluvy je upraven články 17 a 18 úmluvy. 
Zejména musí být veškeré změny navrženy smluvní stranou a sekretariát je musí 
všem stranám oznámit nejpozději šest měsíců před zasedáním, na němž se má 
rozhodnout o jejich přijetí. Kromě toho musí být každá taková změna schválena na 
zasedání konference smluvních stran a účinnosti může nabýt šest měsíců ode dne, 
kdy depozitář vydal oběžné oznámení. 

3. Žádosti o zařazení nových položek do přílohy VIII nebo IX Basilejské úmluvy se řídí 
postupem dohodnutým na 8. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy 
podle rozhodnutí VIII/15 „Revize postupu při přezkumu nebo změně seznamů 
odpadů zahrnutých do příloh VIII a IX.“ 

4. Podle článku 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 
14. června 2006 o přepravě odpadů1 mohou být s přihlédnutím k vědeckému 
a technickému pokroku přílohy tohoto nařízení změněny v souladu s postupem 
stanoveným v článku 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES2. 
V souladu s čl. 58 odst. 1 nařízení (ES) č. 1013/2006 se do přílohy IIIA, IIIB, IV 
nebo V prozatímně doplňují odpady, dokud nebude rozhodnuto o jejich zařazení do 
příslušných příloh Basilejské úmluvy nebo do rozhodnutí Rady OECD C(2001)107 
v konečném znění o revizi rozhodnutí C(92)39 v konečném znění o kontrole 
přeshraničního pohybu odpadů určených k využití. 

5. V důsledku změny přílohy IIIA, IIIB, IV nebo V nařízení (ES) č. 1013/2006 je pro 
zajištění souladu nezbytné předložit jménem Evropské unie nezbytné žádosti 
o zařazení odpovídajících položek do přílohy VIII nebo IX Basilejské úmluvy 
o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování. 

6. V souladu s postupem dohodnutým na 8. zasedání konference smluvních stran 
Basilejské úmluvy podle rozhodnutí VIII/15 musí být veškeré změny navrženy 
smluvní stranou a sekretariát je musí všem stranám oznámit nejpozději šest měsíců 
před zasedáním, na němž se má rozhodnout o jejich přijetí. Všechny takové změny 
musí být schváleny na zasedání konference smluvních stran a účinnosti mohou nabýt 
šest měsíců ode dne, kdy depozitář vydal oběžné oznámení. 

                                                 
1 Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1. 
2 Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3. 
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2013/0011 (NLE) 

Návrh 

ROZHODNUTÍ RADY 

o předložení žádostí o zařazení nových položek do příloh VIII nebo IX Basilejské 
úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich 

zneškodňování jménem Evropské unie 

RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 191 odst. 1 ve spojení 
s čl. 218 odst. 9 této smlouvy, 

s ohledem na návrh Evropské komise, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Jako smluvní strana Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes 
hranice států a jejich zneškodňování může Evropská unie předkládat návrhy na změny 
příloh Basilejské úmluvy. 

(2) Žádosti o zařazení nových položek do přílohy VIII nebo IX Basilejské úmluvy se řídí 
postupem dohodnutým na 8. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy 
podle rozhodnutí VIII/15 „Revize postupu při přezkumu nebo změně seznamů odpadů 
zahrnutých do příloh VIII a IX.“ 

(3) V důsledku změny přílohy IIIA, IIIB, IV nebo V nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů3 je nutné 
provedením příslušných změn zajistit soulad s přílohou VIII nebo IX Basilejské 
úmluvy. 

(4) Unie by proto měla předložit potřebné žádosti pro zařazení těchto položek uvedených 
v příloze IIIA, IIIB, IV nebo V nařízení (ES) č. 1013/2006 do přílohy VIII nebo IX 
Basilejské úmluvy. 

(5) S ohledem na zasedání smluvních stran Basilejské úmluvy, na němž se navrhuje 
přijmout změnu přílohy VIII nebo IX úmluvy, je vhodné, aby Unie předložila 
sekretariátu Basilejské úmluvy nezbytné žádosti o zařazení nových položek do těchto 
příloh nejméně šest měsíců před tímto zasedáním. 

                                                 
3 Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1. 
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:  

Článek 1 

V návaznosti na změny, kterými se do přílohy IIIA, IIIB, IV nebo V nařízení (ES) 
č. 1013/2006 doplňují nové položky, které mohou být zařazeny do přílohy VIII nebo IX 
Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich 
zneškodňování, předloží Unie potřebné návrhy podle úmluvy. 

Článek 2 

Komise sdělí tyto žádosti sekretariátu Basilejské úmluvy nejméně šest měsíců před příštím 
zasedáním smluvních stran této úmluvy. 

V Bruselu dne 

 Za Radu 
 předseda 
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