
UREDBA KOMISIJE (ES) št. 783/2005

z dne 24. maja 2005

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki
odpadkov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2150/2002 Evropskega Parla-
menta in Sveta z dne 25. novembra 2002 o statistiki
odpadkov (1) in zlasti člena 1(5) ter člena 6(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 2150/2002 mora
Komisija opredeliti način izvajanja te uredbe.

(2) Po členu 6(b) Uredbe (ES) št. 2150/2002 lahko Komisija
prilagodi specifikacije v Prilogah k tej uredbi.

(3) Uredba Komisije (ES) št. 574/2004 določa dopolnitev
statistične nomenklature v Prilogi I in Prilogi III k Uredbi
(ES) št. 2150/2002. Prilogo II k Uredbi (ES) št. 2150/2002
je treba zdaj prilagoditi, da bo ustrezala tej dopolnitvi.

(4) Uredbo (ES) št. 2150/2002 je treba zato ustrezno spre-
meniti.

(5) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem
Odbora za statistični program, ustanovljenim s Sklepom
Sveta 89/382/EGS, Euratom (2) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 2150/2002 se oddelek 2 nadomesti
z besedilom, določenim v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2005

Za Komisijo
Joaquín ALMUNIA

Član Komisije
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(1) UL L 332, 9.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spreme-
njena z Uredbo Komisije (ES) št. 574/2004 (UL L 90, 27.3.2004,
str. 15). (2) UL L 181, 28.6.1989, str. 47.



PRILOGA

„PRILOGA II

ODDELEK 2

Vrste odpadkov

Seznam vrste odpadkov, za katere se zbirajo statistični podatki glede na postopke predelave in odstranjevanja, kot je
navedeno v oddelku 8(2), je naslednji:

Sežig

Št.
postavke

EWC-Stat različica 3
Nevarni/nenevarni

odpadki
Šifra Opis

1
01 +
02 +
03

Kemijski odpadki
(odpadki kemijskih spojin + odpadki pri kemijski pripravi + drugi kemijski
odpadki)

nenevarni

2

01 +
02 +
03
razen
01.3

Kemijski odpadki razen rabljenih olj
(odpadki kemijskih spojin + odpadki pri kemijski pripravi + drugi kemijski
odpadki)

nevarni

3 01.3 Rabljena olja nevarni

4 05 Odpadki iz zdravstva in biološki odpadki nenevarni

5 05 Odpadki iz zdravstva in biološki odpadki nevarni

6 07.7 Odpadki, ki vsebujejo PCB nevarni

7 10.1 Odpadki iz gospodinjstev in njim podobni odpadki nenevarni

8 10.2 Mešani in nediferencirani materiali nenevarni

9 10.2 Mešani in nediferencirani materiali nevarni

10 10.3 Ostanki pri ločevanju nenevarni

11 10.3 Ostanki pri ločevanju nevarni

12 11 Navadni mulji nenevarni

13

06 +
07 +
08 +
09 +
12 +
13

Drugi odpadki
(kovinski odpadki + nekovinski odpadki + zavržena oprema + živalski in
rastlinski odpadki + mineralni odpadki + utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani
odpadki)

nenevarni

14

06 +
07 +
08 +
09 +
12 +
13
razen
07.7

Drugi odpadki
(kovinski odpadki + nekovinski odpadki razen odpadkov, ki vsebujejo PCB +
zavržena oprema + živalski in rastlinski odpadki + mineralni odpadki +
utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki)

nevarni

Postopki za predelavo
(razen energetske predelave)

Št.
postavke

EWC-Stat različica 3
Nevarni/nenevarni

odpadki
Šifra Opis

1 01.3 Rabljena olja nevarni

2 06 Kovinski odpadki nenevarni

3 06 Kovinski odpadki nevarni

4 07.1 Odpadki iz stekla nenevarni
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Postopki za predelavo
(razen energetske predelave)

Št.
postavke

EWC-Stat različica 3
Nevarni/nenevarni

odpadki
Šifra Opis

5 07.1 Odpadki iz stekla nevarni

6 07.2 Odpadki iz papirja in kartona nenevarni

7 07.3 Izrabljene avtomobilske gume nenevarni

8 07.4 Odpadki iz plastike nenevarni

9 07.5 Odpadki iz lesa nenevarni

10 07.6 Odpadki iz tekstila nenevarni

11

09
(razen
09.11,
09.3)

Živalski in rastlinski odpadki
(razen živalskih odpadkov pri pripravi hrane in živilskih izdelkov, in razen
živalskih iztrebkov, urina in gnoja)

nenevarni

12 09.11 Živalski odpadki pri pripravi hrane in živilskih izdelkov nenevarni

13 09.3 Živalski iztrebki, urin in gnoj nenevarni

14 12 Mineralni odpadki nenevarni

15 12 Mineralni odpadki nevarni

16

01 +
02 +
03 +
05 +
08 +
10 +
11 +
13

Drugi odpadki
(odpadki kemijskih spojin + odpadki pri kemijski pripravi + drugi kemijski
odpadki + odpadki iz zdravstva in biološki odpadki + zavržena oprema +
mešani navadni odpadki + navadni mulji + utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani
odpadki)

nenevarni

17

01 +
02 +
03 +
05 +
07.5 +
07.7 +
08 +
10 +
11 +
13
razen
01.3

Drugi odpadki
(odpadki kemijskih spojin razen rabljenih olj + odpadki pri kemijski pripravi
+ drugi kemijski odpadki + odpadki iz zdravstva in biološki odpadki +
odpadki iz lesa + odpadki, ki vsebujejo PCB + zavržena oprema + mešani
navadni odpadki + navadni mulji + utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani
odpadki)

nevarni

Odstranjevanje (ne sežig)

Št.
postavke

EWC-Stat različica 3
Nevarni/nenevarni

odpadki
Šifra Opis

1
01 +
02 +
03

Kemijski odpadki
(odpadki kemijskih spojin + odpadki pri kemijski pripravi + drugi kemijski
odpadki)

nenevarni

2

01 +
02 +
03
razen
01.3

Kemijski odpadki razen rabljenih olj
(odpadki kemijskih spojin + odpadki pri kemijski pripravi + drugi kemijski
odpadki)

nevarni

3 01.3 Rabljena olja nevarni

4

09
(razen
09.11,
09.3)

Živalski in rastlinski odpadki
(razen živalskih odpadkov pri pripravi hrane in živilskih izdelkov, in razen
živalskih iztrebkov, urina in gnoja)

nenevarni

5 09.11 Živalski odpadki pri pripravi hrane in živilskih izdelkov nenevarni
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Odstranjevanje (ne sežig)

Št.
postavke

EWC-Stat različica 3
Nevarni/nenevarni

odpadki
Šifra Opis

6 09.3 Živalski iztrebki, urin in gnoj nenevarni

7 10.1 Odpadki iz gospodinjstev in njim podobni odpadki nenevarni

8 10.2 Mešani in nediferencirani materiali nenevarni

9 10.2 Mešani in nediferencirani materiali nevarni

10 10.3 Ostanki pri ločevanju nenevarni

11 10.3 Ostanki pri ločevanju nevarni

12 11 Navadni mulji nenevarni

13 12 Mineralni odpadki nenevarni

14 12 Mineralni odpadki nevarni

15

05 +
06 +
07 +
08 +
13

Drugi odpadki
(odpadki iz zdravstva in biološki odpadki + kovinski odpadki + nekovinski
odpadki + zavržena oprema + utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki)

nenevarni

16

05 +
06 +
07 +
08 +
13

Drugi odpadki
(odpadki iz zdravstva in biološki odpadki + kovinski odpadki + nekovinski
odpadki + zavržena oprema + utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki)

nevarni“
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