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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU  

A RADY (ES) č. …/2005 

 

ze dne 

 

o přepravě odpadů 

 

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této 

smlouvy, 

 

s ohledem na návrh Komise, 

 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1, 

 

po konzultaci Výboru regionů, 

 

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy2, 

                                                 
1 Úř. věst. C 108, 30.4.2004, s. 58. 
2  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 19. listopadu 2003 (Úř. věst. C 87 E, 7.4.2004, s. 

28), společný postoj Rady ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj 
Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). 
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vzhledem k těmto důvodům: 

 

(1) Hlavním a rozhodujícím cílem a předmětem tohoto nařízení je ochrana životního prostředí, 

přičemž jeho dopady na mezinárodní obchod jsou podružné. 

 

(2) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci 

Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole1 již bylo několikrát podstatně 

změněno a vyžaduje další změnu. Do nařízení je zejména nezbytné zahrnout obsah rozhodnutí 

Komise 94/774/ES ze dne 24. listopadu 1994 o standardním nákladním listu ve smyslu 

nařízení Rady (EHS) č. 259/932 a rozhodnutí Komise 1999/412/ES ze dne 3. června 1999 

o dotazníku pro informační povinnost členských států podle článku 41 odstavec 2 nařízení 

Rady (EHS) č. 259/933. Z důvodu srozumitelnosti by tudíž mělo být nařízení (EHS) č. 259/93 

nahrazeno. 

 

(3) Na základě rozhodnutí Rady 93/98/EHS4 byla jménem Společenství uzavřena Basilejská 

úmluva ze dne 22. března 1989 o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států 

a jejich zneškodňování5, jíž je Společenství stranou od roku 1994. Úpravou nařízení (EHS) č. 

259/93 stanovila Rada pravidla pro omezení a kontrolu tohoto pohybu, navržená kromě jiného 

k uvedení dosavadního systému Společenství pro dozor nad přepravou odpadů a její kontrolu 

do souladu s požadavky Basilejské úmluvy. 

                                                 
1 Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) 

č. 2557/2001 (Úř. věst. L 349, 31.12.2001, s. 1). 
2 Úř. věst. L 310, 3.12.1994, s. 70. 
3 Úř. věst. L 156, 23.6.1999, s. 37. 
4 Úř. věst. L 39, 16.2.1993, s. 1. 
5  Úř. věst. L 39, 16.2.1993, s. 3. 
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(4) Na základě rozhodnutí Rady 97/640/ES1 byla jménem Společenství schválena změna 

Basilejské úmluvy, stanovená v rozhodnutí III/1 konference stran. Touto změnou byly 

zakázány všechny vývozy nebezpečných odpadů určených k  odstranění ze zemí uvedených 

v příloze VII úmluvy do zemí, které v této příloze uvedeny nejsou, a dále byly s účinkem od 

1. ledna 1998 zakázány i všechny takovéto vývozy nebezpečných odpadů uvedených v čl. 1 

odst.1 písm. a) úmluvy, které jsou určeny k využití. Nařízení (EHS) č. 259/93 bylo 

odpovídajícím způsobem změněno nařízením Rady (ES) č. 120/972. 

 

(5) Vzhledem ke skutečnosti, že Společenství schválilo rozhodnutí Rady OECD 

C(2001)107/v konečném znění o revizi rozhodnutí OECD C(92)39/v konečném znění 

o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených k využití (dále jen „rozhodnutí OECD“), 

aby sladilo seznamy odpadů s Basilejskou úmluvou a upravilo některé další požadavky, je 

nutné obsah tohoto rozhodnutí včlenit do právních předpisů Společenství.  

 

(6) Je důležité organizovat a upravovat dozor nad přepravou odpadů a její kontrolu způsobem, 

který zohledňuje potřebu zachovávat, chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí 

a lidského zdraví a který přispívá k jednotnějšímu uplatňování nařízení v celém Společenství.  

 

                                                 
1  Úř. věst. L 272, 4.10.1997, s. 45. 
2 Úř. věst. L 22, 24.1.1997, s. 14. 
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(7) Je rovněž důležité mít na paměti požadavek stanovený v čl. 4 odst. 2 písm. d) Basilejské 

úmluvy, že přeprava nebezpečných odpadů se má snížit na minimum slučitelné s účinným 

nakládáním s takovými odpady, které je šetrné k životnímu prostředí.  

 

(8) Dále je důležité mít na paměti právo každé strany Basilejské úmluvy v souladu s jejím čl. 4 

odst. 1 zakázat dovoz nebezpečných odpadů nebo odpadů uvedených v příloze II této úmluvy. 

 

(9) Přeprava odpadů vytvářených ozbrojenými silami nebo pomocnými organizacemi by měla být 

z působnosti tohoto nařízení vyloučena, jsou-li dováženy do Společenství za určitých situací 

(včetně tranzitu v rámci Společenství, kdy odpady vstupují na jeho území). V souvislosti 

s touto přepravou by měly být dodrženy požadavky mezinárodního práva a mezinárodních 

dohod. Při tranzitu odpadů přes členský stát cestou k využití nebo odstranění odpadů v zemi 

určení ve Společenství by měl být o přepravě a jejím cíli předem informován příslušný orgán 

pro tranzit a příslušný orgán místa určení. 
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(10) Je nutné zamezit duplicitě s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze 

dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které 

nejsou určeny pro lidskou spotřebu1, které již obsahuje ustanovení upravující zasílání, 

směrování a pohyb (sběr, doprava, manipulace, zpracování, použití, využití nebo odstranění, 

evidence, průvodní doklady a vysledovatelnost) vedlejších produktů živočišného původu 

v rámci Společenství, do něj a z něj.  

 

(11) Do dne vstupu tohoto nařízení v platnost by Komise měla podat zprávu o vztahu mezi 

stávajícími odvětvovými právními veterinárními a hygienickými předpisy a ustanoveními 

tohoto nařízení a předložit do uvedeného dne návrhy, které jsou nezbytné pro uvedení těchto 

právních předpisů do souladu s tímto nařízením, aby se tím dosáhlo rovnocenné úrovně 

kontroly. 

 

(12) Přestože je dozor nad přepravou odpadů uvnitř členského státu a její kontrola záležitostí 

dotyčného členského státu, měly by vnitrostátní systémy týkající se přepravy odpadů brát 

v úvahu potřebu soudržnosti se systémem Společenství, aby byla zajištěna vysoká úroveň 

ochrany životního prostředí a lidského zdraví. 

                                                 
1 Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 

668/2004 (Úř. věst. L 112, 19.4.2004, s. 1). 
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(13) V případě přepravy odpadů určených k odstranění a odpadů neuvedených v příloze III, IIIA 

nebo IIIB, určených k využití, je vhodné zajistit optimální dozor a kontrolu tím, že se pro tuto 

přepravu vyžaduje udělení předchozího písemného souhlasu. Takový postup by měl v sobě 

zahrnovat předchozí oznámení, na jehož základě budou příslušné orgány řádně informovány 

tak, aby mohly učinit veškerá potřebná opatření pro ochranu lidského zdraví a životního 

prostředí. Toto oznámení by rovněž mělo uvedeným orgánům umožnit vznést proti takové 

přepravě odůvodněné námitky. 

 

(14) V případě přepravy odpadů uvedených v příloze III, IIIA nebo IIIB a určených k využití je 

vhodné zajistit minimální úroveň dozoru a kontroly tím, že se bude vyžadovat, aby tyto 

přepravy byly provázeny určitými informacemi. 

 

(15) Vzhledem k potřebě jednotného uplatňování nařízení a řádného fungování vnitřního trhu je 

nezbytné v zájmu účinnosti požadovat, aby oznámení vyřizoval příslušný orgán místa 

odeslání. 

 

(16) Je rovněž důležité vyjasnit soustavu finančních záruk nebo odpovídajícího pojištění. 

 

(17) S ohledem na odpovědnost původců odpadů za nakládání s odpady způsobem šetrným 

k životnímu prostředí by formulář oznámení a průvodní doklady pro přepravu odpadů měli 

vyplňovat, je-li to možné, původci odpadů.  
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(18) Oznamovateli je nezbytné poskytnout procesní záruky, a to jak v zájmu právní jistoty, tak pro 

zajištění jednotného uplatňování tohoto nařízení a řádného fungování vnitřního trhu. 

 

(19) V případě přepravy odpadů určených k  odstranění by mělo být pro členské státy možné 

uplatňovat zásady blízkosti, priority využití a soběstačnosti na úrovni Společenství i na 

vnitrostátní úrovni v souladu se směrnicí Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 

o odpadech1 tím, že v souladu se Smlouvou přijmou opatření, aby takovou přepravu úplně 

nebo částečně zakázaly nebo aby proti této přepravě soustavně vznášely námitky. Rovněž by 

se měl vzít v úvahu požadavek stanovený směrnicí 75/442/EHS, podle kterého mají členské 

státy zřídit jednotnou a přiměřenou síť zařízení pro odstraňování odpadů, aby umožnily 

Společenství jako celku soběstačnost v odstraňování odpadů a členským státům se k tomuto 

cíli jednotlivě přibližovat, s ohledem na zeměpisnou polohu nebo na potřebu specializovaných 

zařízení pro určité druhy odpadů. Členské státy by rovněž měly mít možnost zajistit, že 

zařízení pro nakládání s odpady, na něž se vztahuje směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 

1996 o integrované prevenci a omezování znečištění2, používají v souladu s povolením pro 

zařízení nejlepší dostupné techniky vymezené uvedenou směrnicí a že se s odpady nakládá 

v souladu s právně závaznými normami ochrany životního prostředí týkajícími se 

odstraňování odpadů, které jsou stanoveny právními předpisy Společenství. 

 

                                                 
1  Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1). 
2  Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 

1882/2003. 
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(20) V případě přepravy odpadů určených k využití by členské státy měly mít rovněž možnost 

zajistit, že zařízení pro nakládání s odpady, na něž se vztahuje směrnice 96/61/ES, používají 

v souladu s povolením pro zařízení nejlepší dostupné techniky, jak je vymezuje uvedená 

směrnice. Členské státy by rovněž měly mít možnost zajistit, že se s odpady nakládá 

v souladu s právně závaznými normami ochrany životního prostředí pro využívání odpadů, 

stanovenými právními předpisy Společenství, a že se s přihlédnutím k čl. 7 odst. 3 směrnice 

75/442/EHS s odpady nakládá v souladu s plány odpadového hospodářství vypracovanými 

podle uvedené směrnice, aby se zajistilo uplatňování právně závazných povinností týkajících 

se využívání nebo recyklace, stanovených právními předpisy Společenství.  
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(21) Vypracování závazných požadavků na úrovni Společenství pro zařízení pro nakládání 

sodpady a pro nakládání s určitými odpadními látkami, které doplní stávající ustanovení 

právních předpisů Společenství, může přispět k vytvoření vysoké úrovně ochrany životního 

prostředí na celém území Společenství, pomoci při vzniku rovných podmínek pro recyklaci 

a při zajištění toho, že nebude bráněno rozvoji hospodářsky životaschopného vnitřního trhu 

pro recyklaci. Na úrovni Společenství je proto třeba zajistit rozvoj rovných podmínek pro 

recyklaci používáním společných norem v určitých oblastech, případně včetně vztahu 

k druhotným surovinám, aby se zlepšila kvalita recyklace. Komise by měla případně předložit 

návrhy takových norem pro některé odpady a některá zařízení pro jejich recyklaci, jakmile to 

bude prakticky proveditelné na základě dalšího zkoumání v rámci strategie nakládání 

s odpady a s ohledem na stávající právní předpisy Společenství a právní předpisy členských 

států. V mezidobí by mělo být možné vznášet za určitých podmínek námitky proti plánované 

přepravě, pokud by související využití nebylo v souladu s vnitrostátními právními předpisy 

o využívání odpadů v zemi odeslání. V mezidobí by Komise měla rovněž přezkoumávat 

situaci týkající se možných nežádoucích přeprav odpadů do nových členských států a v 

případě potřeby předložit vhodné návrhy na řešení takových situací. 

 

(22) Měla by být stanovena povinnost v tom smyslu, že odpady z přepravy, kterou nelze podle 

původního záměru dokončit, se převezmou zpět do země odeslání nebo se využijí nebo 

odstraní jiným způsobem.  
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(23) Rovněž by mělo být povinné, aby osoba, jejíž činnost je příčinou nedovolené přepravy, 

převzala dotčené odpady zpět nebo učinila jiná opatření k jejich využití nebo odstranění. 

Pokud tak neučiní, měly by zasáhnout příslušné orgány místa odeslání nebo případně místa 

určení . 

 

(24) Za účelem ochrany životní prostředí dotčených zemí je nezbytné vyjasnit rozsah zákazu 

vývozu odpadů určených k odstranění ve třetí zemi, jež není zemí ESVO (Evropského 

sdružení volného obchodu), ze Společenství, stanoveného na základě Basilejské úmluvy.  

 

(25) Země, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, mohou přijmout 

kontrolní postupy stanovené pro přepravu v rámci Společenství. 

 

(26) Za účelem ochrany životní prostředí dotčených zemí je rovněž nezbytné vyjasnit rozsah 

zákazu vývozu nebezpečných odpadů určených k využití v zemi, na níž se nevztahuje 

rozhodnutí OECD, který je rovněž stanoven na základě Basilejské úmluvy. Zejména je 

nezbytné vyjasnit seznam odpadů, na které se tento zákaz vztahuje, a zajistit, aby rovněž 

zahrnoval odpady uvedené v příloze II Basilejské úmluvy, zejména komunální odpad 

shromážděný z domácností a zbytky ze spalování komunálního odpadu. 
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(27) Měla by být zachována zvláštní ujednání pro vývoz nikoliv nebezpečných odpadů určených 

k využití v zemích, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD, a měla by se přijmout ustanovení 

k jejich dalšímu pozdějšímu zjednodušení. 

 

(28) Dovozy odpadů určených k odstranění do Společenství by měly být povoleny, pokud je 

vyvážející země stranou Basilejské úmluvy. Dovozy odpadů určených k využití do 

Společenství by měly být povoleny, pokud se na vyvážející zemi vztahuje rozhodnutí OECD 

nebo pokud je stranou Basilejské úmluvy. V ostatních případech by však měly být dovozy 

povoleny pouze tehdy, je-li vyvážející země vázána dvoustrannou nebo vícestrannou dohodou 

nebo ujednáním, které jsou slučitelné s právními předpisy Společenství a jsou v souladu 

s článkem 11 Basilejské úmluvy, kromě situací, kdy to není možné z důvodu krizových 

situací, operací k nastolení nebo udržení míru nebo z důvodu války. 

 

(29) Toto nařízení by se mělo používat v souladu s mezinárodním mořským právem. 

 

(30) Toto nařízení by mělo odrážet pravidla o vývozu odpadů do zámořských zemí a území 

a o dovozu z nich, stanovených v rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 

o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství („Rozhodnutí o přidružení 

zámoří“)1. 

                                                 
1 Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1. 
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(31) Měly by být učiněny nezbytné kroky k zajištění toho, aby se v souladu se směrnicí 

75/442/EHS a jinými právními předpisy Společenství o odpadech nakládalo s odpady 

přepravovanými v rámci Společenství a s odpady dováženými do Společenství v průběhu celé 

doby přepravy včetně využití nebo odstranění v zemi určení bez ohrožení lidského zdraví 

a bez použití postupů nebo metod, které by mohly poškodit životní prostředí. Pokud jde 

o vývozy ze Společenství, které nejsou zakázány, mělo by se usilovat o zajištění toho, aby se 

s odpady po celou dobu jejich přepravy a včetně jejich využití nebo odstranění ve třetí zemi 

určení nakládalo způsobem šetrným k životnímu prostředí. Zařízení, které přijímá odpad, by 

mělo být provozováno v souladu s normami na ochranu lidského zdraví a životního prostředí, 

které jsou v podstatě rovnocenné normám stanoveným právními předpisy Společenství. Měl 

by být stanoven seznam nezávazných pokynů, v nichž by se daly nalézt vodítka pro nakládání 

s odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí. 

 

(32) Členské státy by měly Komisi poskytovat informace o provádění tohoto nařízení jak 

prostřednictvím zpráv předkládaných sekretariátu Basilejské úmluvy, tak na základě 

samostatného dotazníku. 

 

(33) Účinná mezinárodní spolupráce při kontrole přepravy odpadů má zásadní význam pro 

zajištění kontroly přepravy nebezpečných odpadů. Pro zajištění nakládání s odpady způsobem 

šetrným k životnímu prostředí by měla být podporována výměna informací, společná 

odpovědnost a snaha o spolupráci mezi Společenstvím a jeho členskými státy a třetími 

zeměmi. 
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(34) Některé přílohy tohoto nařízení by Komise měla přijmout postupem podle čl. 18 odst. 2 

směrnice 75/442/EHS. Tento postup by se měl použít rovněž pro změny příloh, které 

zohledňují vědecký a technický pokrok, úpravy příslušných právních předpisů Společenství 

nebo události spojené s rozhodnutím OECD nebo Basilejskou úmluvou a s dalšími 

souvisejícími mezinárodními úmluvami a dohodami. 

 

(35) Při přípravě pokynů pro vyplňování formuláře oznámení a průvodního dokladu stanovených 

v příloze IC by Komise měla s ohledem na rozhodnutí OECD a Basilejskou úmluvu kromě 

jiného upřesnit, že formulář oznámení a průvodní doklad by měly být pokud možno 

dvoustránkové a jaké jsou přesné lhůty pro vyplnění formuláře oznámení a průvodního 

dokladu v přílohách IA a IB, s přihlédnutím k příloze II. Kromě toho, jestliže se terminologie 

a požadavky rozhodnutí OECD a Basilejské úmluvy liší od tohoto nařízení, měly by se 

zvláštní požadavky objasnit. 

 

(36) Při zvažování směsí odpadů, které se mají doplnit do přílohy IIIA, by se měly vzít v úvahu 

mimo jiné tyto údaje: vlastnosti odpadů, jako například jejich případné nebezpečné vlastnosti, 

schopnost znečišťovat a fyzikální stav; hlediska nakládání s nimi, jako například 

technologická schopnost využít odpad a environmentální přínosy vyplývající z takového 

využití včetně toho, zda by nemohlo dojít k nakládání s odpady, které by bylo méně šetrné 

k životnímu prostředí. Komise by měla dosáhnout pokroku v dopracování této přílohy pokud 

možno před vstupem tohoto nařízení v platnost a dokončit tento úkol nejpozději do šesti 

měsíců poté. 



 
 
15311/4/04 REV 4   JF/pf,rl 14 
 DG I   CS 

(37) Další opatření vztahující se k provádění tohoto nařízení by měla Komise rovněž přijmout 

postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 75/442/EHS. Tato opatření by měla zahrnovat způsob 

výpočtu finanční záruky nebo odpovídajícího pojištění, který by měla Komise dokončit pokud 

možno před dnem použitelnosti tohoto nařízení. 

 

(38) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 

1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí 

svěřených Komisi1. 

 

(39) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zajištění ochrany životního prostředí při přepravě odpadů, 

nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států a může ho být proto z důvodu 

rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření 

v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je 

pro dosažení uvedeného cíle nezbytné, 

                                                 
1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. 
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PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: 

 

HLAVA I 

 

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE 

 

 

Článek 1 

 

Oblast působnosti 

 

1. Toto nařízení stanoví postupy a kontrolní režimy pro přepravu odpadů v závislosti na původu, 

určení a trase přepravy, druhu přepravovaných odpadů a způsobu nakládání s odpady v místě 

určení.  

 

2. Toto nařízení se vztahuje na přepravu odpadů: 

 

a) mezi členskými státy, v rámci Společenství nebo tranzitem přes třetí země; 

 

b) dovážených do Společenství ze třetích zemí; 

 

c) vyvážených ze Společenství do třetích zemí; 

 

d) tranzitem přes Společenství na cestě ze třetí země do třetí země. 
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3. Z oblasti působnosti tohoto nařízení jsou vyloučeny: 

 

a) vykládka na pobřeží odpadů, včetně odpadních vod a zbytků, vzniklých běžným provozem 

lodí a těžebních plošin na širém moři, pokud se na tyto odpady vztahuje Mezinárodní úmluva 

o zabránění znečištění z lodí z roku 1973, ve znění protokolu k této úmluvě z roku 1978 

(Marpol 73/78), nebo jiné závazné nástroje mezinárodního práva; 

 

b) odpad vzniklý na palubě letadel, dokud tento odpad není vyložen za účelem jeho využití nebo 

odstranění; 

 

c) přeprava radioaktivních odpadů ve smyslu článku 2 směrnice Rady 92/3/Euratom ze dne 

3. února 1992 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu mezi členskými státy a do 

Společenství a ze Společenství a o její kontrole1; 

 

d) přeprava, na kterou se vztahují požadavky pro schválení podle nařízení (ES) č. 1774/2002; 

 

e) přeprava odpadů uvedených v čl. 2 bodu 1 písm. b) směrnice 75/442/EHS, pokud se na 

takovou dopravu již vztahují jiné právní předpisy Společenství obsahující obdobná 

ustanovení; 

 

f) přeprava odpadů do Společenství z Antarktidy, která je v souladu s požadavky Protokolu 

o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě z roku 1991; 

 

                                                 
1  Úř. věst. L 35, 12.2.1992, s. 24. 
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g) dovoz odpadů vytvářených ozbrojenými silami nebo pomocnými organizacemi v krizových 

situacích nebo při operacích k nastolení nebo udržení míru do Společenství, pokud jsou tyto 

odpady přepravovány přímo nebo nepřímo do země určení ozbrojenými silami nebo 

pomocnými organizacemi či jejich jménem. Pokud se přeprava cestou k využití nebo 

odstranění odpadů v zemi určení uskutečňuje přes členský stát, je o přepravě a jejím místu 

určení předem informován příslušný orgán pro tranzit a příslušný orgán místa určení.  

 

4. Na přepravu odpadů z Antarktidy do zemí mimo Společenství tranzitem přes Společenství se 

vztahují články 35 a 48. 

 

5. Na přepravu odpadů výhradně v rámci členského státu se vztahuje pouze článek 32.  
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Článek 2 

 

Definice 

 

Pro účely tohoto nařízení se: 

 

1) „odpad“ definuje v čl. 1 písm. a) směrnice 75/442/EHS; 

 

2) „nebezpečný odpad“ definuje v čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 

1991 o nebezpečných odpadech1;  

 

3) „směsí odpadů“ rozumí odpad vzniklý úmyslným či neúmyslným smícháním dvou nebo více 

různých odpadů, přičemž pro tuto směs neexistuje jedna položka v přílohách III, IIIB, IV a 

IVA. Za směs odpadů se nepovažuje odpad přepravovaný v jedné zásilce skládající se ze dvou 

nebo více odpadů, pokud jsou jednotlivé odpady odděleny;  

 

4) „odstraňování“ definuje v čl. 1 písm. e) směrnice 75/442/EHS; 

 

5) „předběžným odstraněním“ rozumí postupy pro odstraňování D 13 až D 15 vymezené 

v příloze II A směrnice 75/442/EHS; 

                                                 
1  Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice ve znění směrnice 94/31/ES (Úř. věst. L 168, 

2.7.1994, s. 28). 
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6) „využití“ definuje v čl. 1 písm. f) směrnice 75/442/EHS; 

 

7) „předběžným využitím“ rozumí postupy pro využití R 12 a R 13 vymezené v příloze II B 

směrnice 75/442/EHS; 

 

8) „nakládáním způsobem šetrným k životnímu prostředí“ rozumí provedení všech praktických 

kroků k zajištění toho, že se s odpady nakládá způsobem chránícím lidské zdraví a životní 

prostředí před škodlivými účinky, které by mohly být těmito odpady způsobeny; 

 

9) „původcem“ rozumí kdokoli, jehož činností vzniká odpad (prvotní původce), nebo kdokoli, 

kdo provádí předzpracování, směšování nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna 

charakteru nebo složení odpadů (nový původce) (podle definice v čl. 1 písm. b) směrnice 

75/442/EHS); 

 

10) „držitelem“ rozumí původce odpadu nebo právnická či fyzická osoba, která má odpad 

v držení (a podle definice v čl. 1 písm. c) směrnice 75/442/EHS); 

 

11) „osobou, která sbírá odpad“ rozumí jakákoli osoba, která provádí sběr odpadů podle definice 

v čl. 1 písm. g) směrnice 75/442/EHS; 
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12) „obchodníkem“ rozumí jakákoli osoba, která jedná jako příkazce při nákupu a následném 

prodeji odpadů, včetně obchodníků, kteří odpady fyzicky nedrží, jak je uvedeno v článku 12 

směrnice 75/442/EHS; 

 

13) „zprostředkovatelem“ rozumí jakákoli osoba, která zařizuje využití nebo odstraňování odpadu 

jménem jiných, včetně zprostředkovatelů, kteří odpady fyzicky nedrží, jak je uvedeno 

v článku 12 směrnice 75/442/EHS; 

 

14) „příjemcem“ rozumí osoba nebo podnik spadající pod jurisdikci země určení, jimž je odpad 

přepravován k využití nebo odstranění;  

 

15) „oznamovatelem“ rozumí: 

 

a) v případě přepravy z členského státu jakákoli fyzická nebo právnická osoba v jurisdikci 

daného členského státu, která zamýšlí provést nebo nechat provést přepravu odpadů 

a které je uložena oznamovací povinnost. Oznamovatelem je jedna z osob nebo jeden ze 

subjektů, níže uvedených, vybraných podle pořadí stanoveného v tomto výčtu: 

 

i) prvotní původce; nebo 

 

ii) oprávněný nový původce, který provádí operace před přepravou; nebo 
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iii) osoba oprávněná ke sběru odpadů, která z různých malých množství stejného 

druhu odpadu sebraných u různých zdrojů vytvořila zásilku pro přepravu, která 

má být zahájena na jednom oznámeném místě; nebo 

 

iv) registrovaný obchodník, který byl písemně zmocněn prvotním původcem, novým 

původcem nebo osobou oprávněnou ke sběru odpadů, uvedenými v podbodech i), 

ii) a iii), aby jednal jejich jménem jako oznamovatel;  

 

v) registrovaný zprostředkovatel, který byl písemně zmocněn prvotním původcem, 

novým původcem nebo osobou oprávněnou ke sběru odpadů, uvedenými v 

podbodech i), ii) a iii), aby jednal jejich jménem jako oznamovatel; 

 

vi) pokud žádná z osob uvedených v podbodech i), ii), iii), iv) a v) není známa nebo 

pokud jsou všechny tyto osoby v platební neschopnosti, držitel. 

 

Pokud oznamovatel uvedený v podbodech iv) a v) nesplní závazky uvedené v článcích 

21 až 24, týkající se převzetí odpadů zpět, považuje se pro účely uvedených povinností 

týkajících se převzetí odpadů zpět za oznamovatele prvotní původce, nový původce 

nebo osoba oprávněná ke sběru odpadů, uvedení v podbodech i), ii) a iii), kteří tohoto 

obchodníka nebo zprostředkovatele zmocnili, aby jednal jejich jménem. V případě 

nedovolené přepravy, kterou oznámil obchodník nebo zprostředkovatel uvedení 

v podbodech iv) nebo v), se pro účely tohoto nařízení považuje za oznamovatele osoba 

uvedená v podbodech i), ii) nebo iii), která tohoto obchodníka nebo zprostředkovatele 

zmocnila, aby jednal jejím jménem; 
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b) v případě dovozu do Společenství nebo tranzitu přes Společenství odpadů, které 

nepocházejí z členského státu, jakákoli z následujících fyzických nebo právnických 

osob v jurisdikci dané země původu, která zamýšlí provést nebo nechat provést, či která 

nechala provést přepravu odpadů, a je: 

 

i) osobou určenou podle práva země odeslání; nebo pokud není takto určena, 

 

ii) držitelem v době, kdy k vývozu došlo; 

 

16) „Basilejskou úmluvou“ rozumí Basilejská úmluva ze dne 22. března 1989 o kontrole pohybu 

nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování; 

 

17) „rozhodnutím OECD“ rozumí rozhodnutí Rady OECD C(2001)107/v konečném znění 

o revizi rozhodnutí C(92)39/v konečném znění o kontrole pohybů odpadů určených k využití 

přes hranice; 

 

18) „příslušným orgánem“ rozumí: 

 

a) v případě členských států orgán určený dotyčným členským státem podle článku 52; 

nebo 

 

b) v případě třetí země, která je smluvní stranou Basilejské úmluvy, orgán určený touto 

zemí podle článku 5 úmluvy jako příslušný orgán pro účely uvedené úmluvy; nebo 
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c) v případě země neuvedené ani v písmeni a), ani v písmeni b), orgán určený dotyčnou 

zemí nebo dotyčným regionem jako příslušný orgán, nebo pokud není takto určen, 

regulační orgán pro zemi nebo případně region, který je příslušný pro přepravu odpadů 

k využití nebo odstranění nebo případně tranzit; 

 

19) „příslušným orgánem místa odeslání“ rozumí příslušný orgán pro oblast, ze které má být nebo 

je přeprava zahájena; 

 

20) „příslušným orgánem místa určení“ rozumí příslušný orgán pro oblast, do které je přeprava 

plánována nebo uskutečňována, nebo ve které je odpad naložen před využitím nebo 

odstraněním v oblasti, která nespadá pod vnitrostátní jurisdikci žádné země; 

 

21) „příslušným orgánem pro tranzit“ rozumí příslušný orgán pro jakoukoliv zemi, jiný než 

příslušný orgán místa odeslání nebo místa určení, přes kterou je přeprava plánována nebo 

uskutečňována; 

 

22) „zemí odeslání“ rozumí jakákoli země, ze které má být nebo je přeprava odpadů zahájena; 

 

23) „zemí určení“ rozumí jakákoli země, do které je přeprava odpadů plánována nebo 

uskutečňována, aby v ní byly využity nebo odstraněny , nebo aby v ní byly naloženy před 

využitím nebo odstraněním v oblasti, která nespadá pod vnitrostátní jurisdikci žádné země; 
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24) „zemí tranzitu“ rozumí jakákoli země, jiná než země odeslání či země určení, přes kterou je 

přeprava odpadů plánována nebo uskutečňována; 

 

25) „oblastí pod vnitrostátní jurisdikcí země“ rozumí jakékoli území nebo mořská oblast, nad 

nimiž stát vykonává správní a řídící pravomoc v souladu s mezinárodním právem, pokud jde 

o ochranu lidského zdraví nebo životního prostředí;  

 

26) „zámořskými zeměmi a územími“ rozumí zámořské země a území uvedené v příloze I A 

rozhodnutí 2001/822/ES; 

 

27) „celním úřadem vývozu ze Společenství“ rozumí celní úřad definovaný v čl. 161 odst. 5 

nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex 

Společenství1; 

 

28) „celním úřadem výstupu ze Společenství“ rozumí celní úřad definovaný v čl. 793 odst. 2 

nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady 

(EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství2; 

 

                                                 
1  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 

2003. 
2  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 

(Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1). 
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29) „celním úřadem vstupu do Společenství“ rozumí celní úřad, kam se přivážejí odpady 

dopravené na celní území Společenství v souladu s čl. 38 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2913/92; 

 

30) „dovozem“ rozumí vstup odpadů do Společenství, kromě tranzitu přes Společenství; 

 

31) „vývozem“ rozumí výstup odpadů ze Společenství, kromě tranzitu přes Společenství; 

 

32) „tranzitem“ rozumí přeprava nebo plánovaná přeprava odpadů přes jednu nebo více zemí, 

jiných než země odeslání nebo určení; 

 

33) „dopravou“ rozumí převoz odpadů po silnici, železnici, letecky, po moři a po vnitrozemských 

vodních cestách;  

 

34) „přepravou“ rozumí doprava odpadů určených k využití nebo odstranění, která je plánována 

nebo se uskutečňuje: 

 

a) mezi zemí a jinou zemí, nebo 

 

b) mezi zemí a zámořskými zeměmi a územími nebo jinými oblastmi pod ochranou dané 

země, nebo 
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c) mezi zemí a územím, které podle mezinárodního práva není součástí žádné země, nebo 

 

d) mezi zemí a Antarktidou, nebo 

 

e) z jedné země přes některou z výše uvedených oblastí, nebo 

 

f) v rámci země přes některou z výše uvedených oblastí a která začíná i končí ve stejné 

zemi, nebo 

 

g) do země ze zeměpisné oblasti, která nespadá pod jurisdikci žádné země; 

 

35) „nedovolenou přepravou“ rozumí přeprava odpadů, která se uskutečňuje:  

 

a) bez oznámení všem dotčeným příslušným orgánům podle tohoto nařízení; nebo 

 

b) bez souhlasu dotčených příslušných orgánů podle tohoto nařízení; nebo 
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c) se souhlasem dotčených příslušných orgánů, který byl získán paděláním, uvedením 

nesprávných údajů nebo podvodem; nebo 

 

d) způsobem, který není výslovně uveden ve formuláři oznámení nebo v průvodním 

dokladu; nebo 

 

e) způsobem, který má za následek využití nebo odstranění v rozporu s předpisy 

Společenství nebo mezinárodními předpisy; nebo 

 

f) v rozporu s články 33, 35, 38, 39, 40 a 42; nebo 

 

g) která s ohledem na přepravu odpadů uvedenou v čl. 3 odst. 2 a 4 byla zapříčiněná: 

 

i) odhalením, že odpad není uveden v přílohách III, IIIA nebo IIIB; nebo 

 

ii) nedodržením čl. 3 odst. 4;  

 

iii) uskutečněním přepravy způsobem, který není výslovně uveden v dokumentu 

podle přílohy VII. 
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HLAVA II 

 

PŘEPRAVA ODPADŮ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY  

V RÁMCI SPOLEČENSTVÍ NEBO  

TRANZITEM PŘES TŘETÍ ZEMĚ 

 

Článek 3 

 

Celkový procedurální rámec 

 

1. Přeprava těchto odpadů podléhá postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu podle 

ustanovení této hlavy:  

 

a) je-li odpad určen k odstranění: 

 

veškeré odpady; 

 

b) je-li odpad určen k využití: 

 

i) odpady uvedené v příloze IV;  
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ii) odpady uvedené v příloze IVA;  

 

iii) odpady nezařazené pod jednu položku v příloze III, IIIB, IV nebo IVA;  

 

iv) směsi odpadů nezařazených pod jednu položku v příloze III, IIIB, IV nebo IVA, pokud 

nejsou uvedeny v příloze IIIA. 

 

2. Přeprava těchto odpadů určených k využití podléhá obecnému požadavku, aby byla 

doprovázena určitými informacemi podle článku 18: 

 

a) odpady uvedené v příloze III nebo IIIB; 

 

b) směsi nezařazené pod jednu položku v příloze III, skládající se ze dvou nebo více 

odpadů uvedených v příloze III, pokud složení těchto směsí neztěžuje jejich využití 

způsobem šetrným k životnímu prostředí a pokud jsou tyto směsi v souladu 

s článkem 57 uvedeny v příloze IIIA.  

 

3. Pro odpady uvedené v příloze III se ve výjimečných případech použijí příslušná ustanovení, 

jako by byly uvedeny v příloze IV, pokud vykazují některou z nebezpečných vlastností uvedených 

v příloze III směrnice 91/689/EHS. V těchto případech se postupuje podle článku 57. 
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4. Přeprava odpadů výslovně určených k laboratorní analýze k posouzení jejich fyzikálních nebo 

chemických vlastností nebo ke stanovení jejich vhodnosti pro využití nebo odstranění nepodléhá 

postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu podle odstavce 1. Místo toho se použijí 

požadavky na postup podle článku 18. Množství odpadu, na který se vztahuje výjimka, je-li 

výslovně určen k laboratorní analýze, se stanoví na základě minimálního množství, které je 

odůvodněně potřebné k odpovídajícímu provedení analýzy v každém jednotlivém případě, 

a nepřekročí 25 kg. 

 

5. Na přepravu směsného komunálního odpadu (položka 20 03 01) sebraného v soukromých 

domácnostech, včetně případů, kdy tento sběr odpadu zahrnuje rovněž odpad od jiných původců, do 

zařízení k využití nebo odstranění odpadů se podle tohoto nařízení vztahují stejná ustanovení jako 

na přepravu odpadů určených k odstranění.  

 

Kapitola 1 – Předchozí písemné oznámení a souhlas 

 

Článek 4 

 

Oznámení 

 

Zamýšlí-li oznamovatel přepravit odpad uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. a) nebo b), podá u příslušného 

orgánu místa odeslání a prostřednictvím tohoto orgánu předchozí písemné oznámení, a pokud 

podává obecné oznámení, dodrží článek 13. 
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Při podávání oznámení musí být splněny tyto požadavky: 

 

1) Formulář oznámení a průvodní doklad:  

 

Oznámení se provádí pomocí těchto dokladů: 

 

a) formuláře oznámení uvedeného v příloze IA a 

 

b) průvodního dokladu uvedeného v příloze IB. 

 

Při podávání oznámení vyplní oznamovatel formulář oznámení a případně průvodní doklad.  

 

Pokud oznamovatel není prvotním původcem podle čl. 2 bodu 15 písm. a) podbodu i), zajistí, 

aby formulář oznámení uvedený v příloze IA podepsal, je-li to možné, i tento původce nebo 

jedna z osob uvedených v čl. 2 bodu 15 písm. a) podbodech ii) nebo iii). 

 

Formulář oznámení a průvodní doklad vydá oznamovateli příslušný orgán místa odeslání. 
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2) Informace a dokumentace ve formuláři oznámení a v průvodním dokladu: 

 

Oznamovatel ve formuláři oznámení nebo jeho příloze poskytne informace a dokumentaci 

podle přílohy II části 1.Oznamovatel v průvodním dokladu nebo jeho příloze poskytne 

informace a dokumentaci podle přílohy II části 2 v rozsahu možném v době oznámení. 

 

Oznámení se považuje za řádně podané, pokud je příslušný orgán místa odeslání toho názoru, 

že formulář oznámení a průvodní doklad byly vyplněny v souladu s prvním pododstavcem. 

 

3) Doplňující informace a dokumentace: 

 

Pokud je o to oznamovatel některým z dotčených příslušných orgánů požádán, poskytne 

doplňující informace a dokumentaci. Seznam doplňujících informací a dokumentace, které lze 

požadovat, je uveden v příloze II části 3. 

 

Oznámení se považuje za řádně provedené, pokud je příslušný orgán místa určení toho 

názoru, že byl vyplněn formulář oznámení a průvodní doklad a že oznamovatel poskytl 

informace a dokumentaci uvedené v příloze II částech 1 a 2, jakož i doplňující informace 

a dokumentaci požadované podle tohoto odstavce a uvedené v příloze II části 3. 
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4) Uzavření smlouvy mezi oznamovatelem a příjemcem: 

 

Oznamovatel uzavře o využití nebo odstranění oznámeného odpadu s příjemcem smlouvu 

podle článku 5. 

 

Při oznámení se dotčeným příslušným orgánům poskytne důkaz o uzavření této smlouvy nebo 

prohlášení, kterým se osvědčuje její existence, v souladu s přílohou IA. Oznamovatel nebo 

příjemce poskytne na žádost příslušného orgánu kopii smlouvy nebo důkaz, který je pro 

příslušný orgán uspokojivý. 

 

5) Poskytnutí finanční záruky nebo odpovídajícího pojištění: 

 

Poskytne se finanční záruka nebo odpovídající pojištění podle článku 7. Za tímto účelem učiní 

oznamovatel prohlášení vyplněním příslušné části formuláře oznámení uvedeného v příloze 

IA. 

 

Finanční záruka nebo odpovídající pojištění (nebo pokud to příslušný orgán umožní, důkaz 

o finanční záruce nebo pojištění nebo prohlášení, kterým se osvědčuje jejich existence) se 

poskytne jako součást formuláře oznámení v době oznámení nebo, pokud to příslušný orgán 

na základě vnitrostátních právních předpisů umožní, v době před zahájením přepravy. 
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6) Rozsah oznámení: 

 

Oznámení se vztahuje na přepravu odpadů z původního místa odeslání, včetně jejich 

předběžného a jiného než předběžného využití nebo odstranění. 

 

Pokud dojde k následným předběžným nebo jiným než předběžným postupům v zemi, která 

není první zemí určení, uvede se v oznámení jiný než předběžný postup a jeho místo určení 

a použije se čl. 15 písm. f). 

 

Každé oznámení se vztahuje pouze na jeden identifikační kód odpadu, s výjimkou:  

 

a) odpadů nezařazených pod jednu položku v příloze III, IIIB, IV nebo IVA. V tomto 

případě se uvede pouze jeden druh odpadu; 

 

b) směsí odpadů nezařazených pod jednu položku v příloze III, IIIB, IV nebo IVA, pokud 

nejsou uvedeny v příloze IIIA. V tomto případě se uvede kód pro každou frakci odpadu 

v pořadí podle významu. 

 

Článek 5 

 

Smlouva 

 

1. U všech přeprav odpadů, u nichž se vyžaduje oznámení, musí být mezi oznamovatelem 

a příjemcem uzavřena smlouva o využití nebo odstranění oznámeného odpadu.  
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2. Smlouva musí být uzavřená a účinná v době oznámení a po celou dobu trvání přepravy, 

dokud není vydáno potvrzení podle čl. 15 písm. e), čl. 16  písm. e) nebo případně čl. 15 písm. d).  

 

3. Smlouva musí obsahovat povinnost:  

 

a) oznamovatele převzít v souladu s článkem 21 a čl. 23 odst. 2 odpady zpět, pokud přeprava 

odpadů nebo jejich využití či odstranění nebylo dokončeno tak, jak bylo plánováno, nebo 

pokud se jedná o nedovolenou přepravu; 

 

b) příjemce využít nebo odstranit odpad podle čl. 23 odst. 3, pokud se jedná o nedovolenou 

přepravu; 

 

c) příjemce nebo zařízení poskytnout v souladu s čl. 16 písm. e) potvrzení, že odpad byl využit 

nebo odstraněn v souladu s oznámením, podmínkami v něm uvedenými a požadavky tohoto 

nařízení. 

 

4. Pokud jsou přepravované odpady určeny k předběžnému využívání nebo odstraňování, 

smlouva musí obsahovat tyto dodatečné povinnosti příjemce nebo přijímajícího zařízení: 

 

a) povinnost poskytnout v souladu s čl. 15 písm. d) a případně s čl. 15 písm. e) potvrzení, že 

odpad byl využit nebo odstraněn v souladu s oznámením, podmínkami v něm uvedenými 

a požadavky tohoto nařízení, a 
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b) povinnost případně podat prvotnímu příslušnému orgánu prvotní země odeslání oznámení 

podle čl. 15 písm. f) bodu ii). 

 

5. Pokud jsou odpady přepravovány mezi dvěma zařízeními, která jsou ovládána týmž právním 

subjektem, může být tato smlouva nahrazena prohlášením tohoto právního subjektu, že se zavazuje 

využít nebo odstranit oznámený odpad. 

 

Článek 6 

 

Finanční záruka 

 

1. U všech přeprav odpadů, u nichž se vyžaduje oznámení, musí být poskytnuta finanční záruka 

nebo odpovídající pojištění, které pokrývají: 

 

a) dopravní náklady; 

 

b) náklady na využití nebo odstranění , včetně nezbytných předběžných postupů, a 

 

c) náklady na uskladnění po dobu 90 dnů.  

 

2. Finanční záruka nebo odpovídající pojištění má pokrývat náklady vzniklé: 

 

a) v případě, kdy přepravu nebo využití či odstranění odpadů nelze dokončit podle plánu, jak je 

uvedeno v článku 21, a  

 

b) v případě, kdy se jedná o nedovolenou přepravu, využití či odstranění odpadů, jak je uvedeno 

v článku 23. 
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3. Finanční záruku nebo odpovídající pojištění poskytne oznamovatel nebo jiná fyzická či 

právnická osoba jménem oznamovatele a tato finanční záruka nebo odpovídající pojištění musí být 

v době oznámení, nebo pokud to povolí příslušný orgán, který tuto záruku nebo pojištění schvaluje, 

nejpozději při zahájení přepravy účinné a platit pro oznámenou přepravu nejpozději od okamžiku 

jejího zahájení.  

 

4. Finanční záruku nebo odpovídající pojištění, včetně jejich druhu, znění a výše krytí, schválí 

příslušný orgán místa odeslání. 

 

Při dovozu do Společenství však přezkoumá výši krytí a případně schválí dodatečnou finanční 

záruku nebo odpovídající pojištění příslušný orgán místa určení ve Společenství. 

 

5. Finanční záruky nebo odpovídající pojištění musí platit pro a vztahovat se na oznámenou 

přepravu a využití nebo odstranění oznámeného odpadu.  

 

Finanční záruka nebo odpovídající pojištění se uvolní, pokud oznamovatel poskytne důkaz o tom, 

že odpady byly dopraveny na místo určení a byly využity nebo odstraněny způsobem šetrným 

k životnímu prostředí. Tento důkaz poskytne prostřednictvím potvrzení uvedeného v čl. 16 písm. e) 

nebo případně v čl. 15 písm. e), pokud jde o předběžné využití a odstranění. 
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6. Odchylně od odstavce 5, pokud je přepravovaný odpad určen k předběžnému využití nebo 

odstranění a další využívání nebo odstraňování se uskutečňuje v zemi určení, je možno uvolnit 

finanční záruku nebo odpovídající pojištění, pokud odpad opustí zařízení, které provedlo předběžný 

postup, a oznamovatel poskytne důkaz o dokončení předběžného postupu. Tento důkaz poskytne 

prostřednictvím potvrzení uvedeného v čl. 15 písm. d). V tomto případě se na další přepravu do 

zařízení k využití nebo odstranění odpadů vztahuje nová finanční záruka nebo odpovídající 

pojištění, ledaže je příslušný orgán místa určení toho názoru, že tato finanční záruka nebo 

odpovídající pojištění není nutné. V tomto případě odpovídá příslušný orgán místa určení za 

závazky vzniklé v případě nedovolené přepravy nebo za převzetí odpadů zpět, pokud nelze 

přepravu nebo další využití nebo odstranění dokončit tak, jak bylo plánováno.  

 

7. Příslušný orgán ve Společenství, který finanční záruku nebo odpovídající pojištění schválil, 

k nim má přístup a využívá je ke splnění závazků vzniklých podle článků 22 a 24, včetně plateb 

jiným dotčeným orgánům. 

 

8. V případě obecného oznámení podle článku 13 lze místo jediné finanční záruky nebo 

odpovídajícího pojištění, které se vztahují na celé obecné oznámení, poskytnout finanční záruku 

nebo odpovídající pojištění, které se vztahují pouze na jeho části.V těchto případech finanční záruka 

nebo odpovídající pojištění platí pro přepravu nejpozději od zahájení oznámené přepravy, kterou 

pokrývají. 

 

Finanční záruka nebo odpovídající pojištění se uvolní, pokud oznamovatel poskytne důkaz o tom, 

že příslušný odpad byl dopraven na místo určení a byl využit nebo odstraněn způsobem šetrným 

k životnímu prostředí. Obdobně se použije odst. 5 druhý pododstavec druhá věta a odstavec 6. 
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9. Členské státy uvědomí Komisi o vnitrostátních právních předpisech přijatých podle tohoto 

článku. 

 

Článek 7 

 

Předání oznámení příslušným orgánem místa odeslání 

 

1. Po obdržení řádně podaného oznámení podle čl. 4 bodu 2 druhého pododstavce si příslušný 

orgán místa odeslání ponechá kopii oznámení a oznámení předá příslušnému orgánu místa určení a 

kopii příslušným orgánům pro tranzit a o předání uvědomí oznamovatele.Toto je nutno provést do 

tří pracovních dnů po obdržení oznámení. 

 

2. Pokud není oznámení řádně podané, vyžádá si příslušný orgán místa odeslání od 

oznamovatele informace a dokumentaci podle čl. 4 bodu 2 druhého pododstavce. 

 

Toto je nutno provést do tří pracovních dnů po obdržení oznámení. 

 

V tomto případě má příslušný orgán místa odeslání tři pracovní dny po obdržení požadovaných 

informací nebo dokumentace na to, aby dodržel ustanovení odstavce 1. 
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3. Příslušný orgán místa odeslání může ve lhůtě tří pracovních dnů po obdržení řádně podaného 

oznámení podle čl. 4 bodu 2 druhého pododstavce rozhodnout, že oznámení nepostoupí dále, pokud 

má podle článků 11 a 12 k přepravě námitky. 

 

Neprodleně oznamovatele uvědomí o svém rozhodnutí a o námitkách. 

 

4. Pokud ve lhůtě 30 dnů po obdržení oznámení příslušný orgán místa odeslání nepředal 

oznámení podle odstavce 1, poskytne oznamovateli na jeho žádost vysvětlení s uvedením důvodů. 

To však neplatí, pokud nebylo vyhověno žádosti o informace podle odstavce 2.  

 

Článek 8 

 

Žádosti dotčených příslušných orgánů  

o informace a dokumentaci a potvrzení o přijetí  

příslušným orgánem místa určení 

 

1. Pokud po předání oznámení příslušným orgánem místa odeslání má některý z dotčených 

příslušných orgánů za to, že potřebuje doplňující informace a dokumentaci podle čl. 4 bodu 3 

druhého pododstavce, vyžádá si od oznamovatele tyto informace a dokumentaci a uvědomí o své 

žádosti ostatní příslušné orgány.Toto je nutno provést do tří pracovních dnů od obdržení 

oznámení.V takových případech mají dotčené příslušné orgány tři pracovní dny od obdržení 

požadovaných informací a dokumentace na to, aby uvědomily příslušný orgán místa určení. 
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2. Pokud má příslušný orgán místa určení za to, že oznámení bylo řádně provedeno podle  čl. 4 

bodu 3 druhého pododstavce, zašle potvrzení o přijetí oznamovateli a kopie ostatním dotčeným 

příslušným orgánům.Toto je nutno provést do tří pracovních dnů po obdržení řádně provedeného 

oznámení. 

 

3. Pokud do 30 dnů po obdržení oznámení příslušný orgán místa určení nepotvrdí příjem 

oznámení podle odstavce 2, poskytne oznamovateli na jeho žádost vysvětlení s uvedením důvodů. 

 

 

Článek 9 

 

Souhlas příslušných orgánů  

místa určení, místa odeslání a pro tranzit a lhůty pro dopravu, 

 využití nebo odstranění 

 

1. Příslušné orgány místa určení, místa odeslání a pro tranzit mají 30 dnů ode dne předání 

potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení podle článku 8 na to, aby písemně vydaly jedno 

z níže uvedených, řádně odůvodněných rozhodnutí o oznámené přepravě: 

 

a) souhlas bez uložení podmínek, 
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b) souhlas s uložením podmínek podle článku 10, nebo 

 

c) námitky podle článků 11 a 12. 

 

Tichý souhlas příslušného orgánu pro tranzit lze předpokládat, pokud v uvedené lhůtě 30 dnů 

nebyla vznesena žádná námitka. 

 

2. Příslušné orgány místa určení, místa odeslání a případně pro tranzit předají oznamovateli své 

rozhodnutí s uvedením důvodů písemně ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 a kopii zašlou 

ostatním dotčeným příslušným orgánům. 

 

3. Příslušné orgány místa určení, místa odeslání a případně pro tranzit stvrdí svůj písemný 

souhlas příslušným orazítkováním, podepsáním a datováním formuláře oznámení nebo jeho kopií.  

 

4. Písemný souhlas s plánovanou přepravou pozbude platnosti jeden kalendářní rok od jeho 

udělení, nebo k pozdějšímu dni uvedenému ve formuláři oznámení. To však naplatí, pokud dotčené 

příslušné orgány uvedou kratší lhůtu. 

 

5. Tichý souhlas s plánovanou přepravou pozbude platnosti jeden kalendářní rok od uplynutí 

lhůty 30 dnů uvedené v odstavci 1. 
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6. Plánovanou přepravu je možno provést pouze tehdy, pokud byly splněny požadavky čl. 16 

písm. a) a b), a pouze v době platnosti tichých nebo písemných souhlasů všech příslušných orgánů.  

 

7. Využití nebo odstranění odpadů v souvislosti s plánovanou přepravou musí být dokončeno 

nejpozději jeden kalendářní rok od převzetí odpadů příjemcem, pokud dotyčné příslušné orgány 

neuvedou kratší lhůtu. 

 

8. Dotčené příslušné orgány zruší svůj souhlas, pokud je jim známo, že: 

 

a) složení odpadu neodpovídá oznámení; nebo 

 

b) nejsou dodrženy podmínky, které byly pro přepravu uloženy; nebo 

 

c) odpad není využit nebo odstraněn v souladu s povolením zařízení, které dotyčný postup 

provádí; nebo 

 

d) odpad má být nebo byl přepraven, využit nebo odstraněn způsobem, který neodpovídá 

informacím uvedeným ve formuláři oznámení a průvodním dokladu nebo v jejich příloze. 

 

9. Zrušení souhlasu se oznamovateli sdělí prostřednictvím úředního sdělení a kopie se zašlou 

ostatním dotčeným příslušným orgánům a příjemci. 
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Článek 10 

 

Podmínky přepravy 

 

1. Příslušné orgány místa odeslání, místa určení a pro tranzit mohou do 30 dnů od předání 

potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení podle článku 8 stanovit v souvislosti se svým 

souhlasem s oznámenou přepravou podmínky. Tyto podmínky se mohou zakládat na jednom nebo 

více důvodech uvedených v článku 11 nebo článku 12. 

 

2. Příslušné orgány místa odeslání, místa určení a pro tranzit mohou rovněž ve lhůtě 30 dnů 

uvedené v odstavci 1 stanovit podmínky, pokud jde o dopravu odpadů v jejich jurisdikci. Tyto 

podmínky pro dopravu nesmějí být přísnější než podmínky stanovené pro podobné přepravy 

prováděné plně v jejich jurisdikci a musí zohledňovat stávající dohody, zejména příslušné 

mezinárodní dohody. 

 

3. Příslušné orgány místa odeslání, místa určení a pro tranzit mohou rovněž ve lhůtě 30 dnů 

uvedené v odstavci 1 stanovit podmínku, že jejich souhlas má být považován za zrušený, pokud 

finanční záruka nebo odpovídající pojištění nejsou podle čl. 6 odst. 3 platné nejpozději od okamžiku 

zahájení oznámené přepravy. 
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4. Podmínky sdělí oznamovateli příslušný orgán, který je stanoví, písemně a kopie zašle 

dotčeným příslušným orgánům. 

 

Podmínky uvede dotčený příslušný orgán ve formuláři oznámení nebo jeho příloze. 

 

Článek 11 

 

Námitky k přepravě odpadů určených k odstranění 

 

1. Pokud je podáno oznámení o plánované přepravě odpadů určených k odstranění, mohou 

příslušné orgány místa určení a místa odeslání do 30 dnů od předání potvrzení o přijetí příslušným 

orgánem místa určení podle článku 8 vznést v souladu se Smlouvou odůvodněné námitky na 

základě jednoho nebo více z níže uvedených důvodů: 

 

a) plánovaná přeprava nebo odstranění by nebyly v souladu s opatřeními, která byla přijata 

k provádění zásad blízkosti, priority využití a soběstačnosti na úrovni Společenství a na 

vnitrostátní úrovni podle směrnice 75/442/EHS, a k úplnému nebo částečnému zákazu 

přepravy odpadů nebo k soustavnému vznášení námitek proti přepravě; nebo 

 

b) plánovaná přeprava nebo odstranění by nebyly v souladu s vnitrostátními právními předpisy 

na ochranu životního prostředí, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany zdraví, 

pokud jde o činnosti prováděné v namítající zemi; nebo 
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c) oznamovatel nebo příjemce byl v minulosti uznán vinným z nedovolené přepravy nebo jiného 

nedovoleného jednání v souvislosti s ochranou životního prostředí. V tomto případě mohou 

příslušné orgány místa odeslání a místa určení v souladu s vnitrostátními právními předpisy 

odmítnout všechny přepravy odpadů, na kterých se dotyčná osoba podílí; nebo 

 

d) oznamovatel nebo příjemce při minulých přepravách opakovaně porušili články 15 a 16; nebo 

 

e) členský stát hodlá uplatnit své právo podle čl. 4 odst. 1 Basilejské úmluvy zakázat dovoz 

nebezpečných odpadů nebo odpadů uvedených v příloze II této úmluvy; nebo  

 

f) plánovaná přeprava nebo odstranění je v rozporu se závazky vyplývajícími z mezinárodních 

úmluv uzavřených jedním nebo více dotčenými členskými státy nebo Společenstvím; nebo 

 

g) plánovaná přeprava nebo odstranění odpadů není při zohlednění zeměpisných okolností nebo 

potřeby specializovaného zařízení pro určité druhy odpadů v souladu se směrnicí 

75/442/EHS, a zejména s články 5 a 7 uvedené směrnice, 

 

i) podle které má být prováděna zásada soběstačnosti na úrovni Společenství a na 

vnitrostátní úrovni; nebo 
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ii) v případě, kdy je specializované zařízení povinno odstraňovat odpady z bližšího zdroje 

a příslušný orgán upřednostňuje tento odpad; nebo 

 

iii) podle které má být zajištěno, aby přeprava bylav souladu s plány nakládání s odpady; 

nebo 

 

h) odpady budou zpracovány v zařízení, na které se vztahuje směrnice 96/61/ES, ale které 

nepoužívá nejlepší dostupné techniky ve smyslu čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice v souladu 

s povolením zařízení; nebo 

 

i) dotčené odpady nebudou zpracovávány v souladu s právně závaznými normami v oblasti 

ochrany životního prostředí ve vztahu k odstraňování odpadů, jež jsou stanoveny v právních 

předpisech Společenství, a to i v případě, kdy jsou uděleny dočasné výjimky. 

 

2. Příslušný orgán či orgány pro tranzit mohou ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 vznést 

odůvodněné námitky pouze na základě odst. 1 písm. b), c) a f). 

 

3. V případě nebezpečných odpadů, které se v členském státu odeslání produkují v tak malých 

množstvích za rok, že zřízení nových specializovaných zařízení k odstraňování odpadů v tomto 

členském státě by bylo nehospodárné, se odst. 1 písm. a) neuplatní. 
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Příslušný orgán místa určení spolupracuje s příslušným orgánem místa odeslání, který se domnívá, 

že by se měl použít tento odstavec a nikoliv odst. 1 písm. a), s cílem vzájemného vyřešení 

problému. 

 

Pokud není nalezeno uspokojivé řešení, může kterýkoli členský stát předložit záležitost Komisi. 

Komise o otázce rozhodne postupem  podle čl. 18 odst. 2 směrnice 75/442/EHS. 

 

4. Mají-li ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 příslušné orgány za to, že problémy, které vedly 

k vznesení jejich námitek, byly vyřešeny, neprodleně o tom písemně uvědomí oznamovatele a kopie 

zašlou příjemci a ostatním dotčeným příslušným orgánům. 

 

5. Jestliže problémy, které vedly k vznesení námitek, nebyly vyřešeny ve lhůtě 30 dnů uvedené 

v odstavci 1, pozbude oznámení platnosti. Pokud oznamovatel nadále zamýšlí přepravu provést, 

musí být podáno nové oznámení, pokud se všechny dotčené příslušné orgány a oznamovatel 

nedohodnou jinak. 

 

6. Opatření, která přijmou členské státy podle odst. 1 písm. a) k úplnému nebo částečnému 

zákazu přepravy odpadu určeného k odstranění nebo k soustavnému vznášení námitek proti takové 

přepravě nebo která přijmou podle odst. 1 písm. e), se bezodkladně oznámí Komisi, která uvědomí 

ostatní členské státy. 
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Článek 12 

 

Námitky k přepravě odpadů určených k využití 

 

1. Pokud je podáno oznámení o plánované přepravě odpadů určených k využití, mohou příslušné 

orgány místa určení a místa odeslání do 30 dnů ode dne předání potvrzení o přijetí příslušným 

orgánem místa určení podle článku 8 vznést v souladu se Smlouvou odůvodněné námitky na 

základě jednoho nebo více z níže uvedených důvodů: 

 

a) plánovaná přeprava nebo využití by nebyly v souladu se směrnicí 75/442/EHS, a zejména 

články 3, 4, 7 a 10 uvedené směrnice; nebo 

 

b) plánovaná přeprava nebo využití by nebyly v souladu s vnitrostátními právními předpisy na 

ochranu životního prostředí, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany zdraví, 

pokud jde o činnosti prováděné v namítající zemi; nebo 

 

c) plánovaná přeprava nebo využití by nebyly v souladu s vnitrostátními právními předpisy 

v zemi odeslání, které se týkají využití odpadů, a to i pokud by se plánovaná přeprava týkala 

odpadů určených k využití v zařízení, které má méně přísné normy pro zpracování určitých 

odpadů, než jsou normy v zemi odeslání, přičemž je nutno přihlédnout k potřebě zajistit řádné 

fungování vnitřního trhu.  
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Toto se nepoužije, pokud: 

 

i) existují odpovídající právní předpisy Společenství, zejména pro odpady, a pokud 

požadavky, které jsou přinejmenším stejně přísné jako požadavky stanovené v právních 

předpisech Společenství, byly do vnitrostátních právních předpisů zavedeny při 

provádění těchto právních předpisů Společenství; 

 

ii) využívání se v zemi určení uskutečňuje za podmínek, které všeobecně odpovídají 

podmínkám stanoveným ve vnitrostátních právních předpisech země odeslání; 

 

iii) vnitrostátní právní předpisy v zemi odeslání, kromě předpisů uvedených v bodu i), 

nebyly oznámeny v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze 

dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických 

předpisů a předpisů pro služby informační společnosti1, pokud to uvedená směrnice 

vyžaduje; nebo 

 

d) oznamovatel nebo příjemce byl v minulosti uznán vinným z nedovolené přepravy nebo jiného 

nedovoleného jednání v souvislosti s ochranou životního prostředí. V tomto případě mohou 

příslušné orgány místa odeslání a místa určení v souladu s vnitrostátními právními předpisy 

odmítnout všechny přepravy odpadů, na kterých se dotyčná osoba podílí; nebo  

 

e) oznamovatel nebo příjemce při minulých přepravách opakovaně porušili články 15 a 16; nebo 

 

f) plánovaná přeprava nebo využití je v rozporu se závazky vyplývajícími z mezinárodních 

úmluv uzavřených jedním nebo více dotčenými členskými státy nebo Společenstvím; nebo 

 

                                                 
1  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 

2003. 



 
 
15311/4/04 REV 4   JF/pf,rl 51 
 DG I   CS 

g) poměr využitelných a nevyužitelných odpadů, odhadovaná hodnota materiálů, které mají být 

využitím nakonec získány, či náklady na využití a náklady na odstranění nevyužitelných částí 

využití z hlediska hospodárnosti či životního prostředí neospravedlňují; nebo 

 

h) přepravovaný odpad je určen k odstranění a nikoliv k využití; nebo  

 

i) odpady budou zpracovány v zařízení, na které se vztahuje směrnice 96/61/ES, ale které 

nepoužívá nejlepší dostupné techniky ve smyslu v čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice v souladu 

s povolením zařízení; nebo 

 

j) dotyčné odpady nebudou zpracovávány v souladu s právně závaznými normami v oblasti 

ochrany životního prostředí ve vztahu k využívání nebo právně závaznými povinnostmi 

týkajícími se využití nebo recyklace, které jsou stanoveny v právních předpisech 

Společenství, a to i v případě, kdy jsou uděleny dočasné výjimky; nebo 

 

k) dotyčné odpady nebudou zpracovávány v souladu s plány nakládání s odpady vypracovanými 

podle článku 7 směrnice 75/442/EHS za účelem zajištění splnění právně závazných 

povinností týkajících se využití nebo recyklace, které jsou stanoveny v právních předpisech 

Společenství. 
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2. Příslušný orgán či orgány pro tranzit mohou ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 vznést 

odůvodněné námitky pouze na základě odst. 1 písm. b), d) a f). 

 

3. Mají-li ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1 příslušné orgány za to, že problémy, které vedly 

k vznesení jejich námitek, byly vyřešeny, neprodleně o tom písemně uvědomí oznamovatele a kopie 

zašlou příjemci a ostatním dotčeným příslušným orgánům. 

 

4. Jestliže problémy, které vedly k vznesení námitek, nebyly vyřešeny ve lhůtě 30 dnů uvedené 

v odstavci 1, pozbude oznámení platnosti. Pokud oznamovatel nadále zamýšlí přepravu provést, 

musí být podáno nové oznámení, pokud se všechny dotčené příslušné orgány a oznamovatel 

nedohodnou jinak.  

 

5. Námitky, které příslušné orgány vznesly podle odst. 1 písm. c), oznámí členské státy Komisi 

podle článku 50.  
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6. Členský stát odeslání sdělí Komisi a ostatním členským státům vnitrostátní právní předpisy, 

na jejichž základě mohou příslušné orgány vznést námitky podle odst. 1 písm. c), a uvede, kterých 

odpadů a postupů využívání odpadů se tyto námitky týkají, a to dříve než se těchto právních 

předpisů využije ke vznesení odůvodněných námitek.  

 

 

Článek 13 

 

Obecné oznámení 

 

1. Oznamovatel může podat obecné oznámení, které se vztahuje na více přeprav, pokud při 

každé přepravě: 

 

a) má odpad v podstatě stejné fyzikální a chemické vlastnosti; 

 

b) odpad se přepravuje stejnému příjemci a stejnému zařízení; a  

 

c) trasa přepravy uvedená ve formuláři oznámení je stejná. 

 

2. Pokud z důvodu nepředvídaných okolností nelze dodržet stejnou trasu, uvědomí oznamovatel 

co nejdříve dotčené příslušné orgány, pokud možno před zahájením přepravy, je-li již známa 

nutnost změny.  



 
 
15311/4/04 REV 4   JF/pf,rl 54 
 DG I   CS 

Pokud je změna trasy známá před zahájením přepravy a pokud se týká jiných příslušných orgánů, 

než jsou orgány dotčené obecným oznámením, nelze obecné oznámení použít a je nutno podat nové 

oznámení. 

 

3. Dotčené příslušné orgány mohou podmínit svůj souhlas s použitím postupu obecného 

oznámení pozdějším předložením doplňujících informací a dokumentace podle druhých 

pododstavců čl. 4 bodů 2 a 3. 

 

 

Článek 14 

 

Zařízení k využití odpadů s předchozím souhlasem 

 

1. Příslušné orgány místa určení, pod jejichž jurisdikci spadají specializovaná zařízení k využití 

odpadů, mohou rozhodnout o vydání předchozího souhlasu pro tato zařízení. 

 

Tato rozhodnutí jsou omezena na určitou dobu a lze je kdykoli odvolat. 

 

2. V případě obecného oznámení podaného podle článku 13 může příslušný orgán místa určení 

po dohodě s ostatními dotčenými příslušnými orgány prodloužit období platnosti souhlasu uvedené 

v čl. 9 odst. 4 a 5 až na tři roky.  
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3. Příslušné orgány, které se rozhodnou vydat předchozí souhlas pro zařízení podle 

odstavců 1 a 2, sdělí Komisi a případně sekretariátu OECD tyto údaje: 

 

a) název, registrační číslo a adresu zařízení k využití odpadů; 

 

b) popis používaných technologií, včetně kódů R; 

 

c) odpady podle příloh IV a IVA nebo odpady, na které se rozhodnutí vztahuje; 

 

d) celkové předem odsouhlasené množství; 

 

e) období platnosti; 

 

f) případné změny předchozího souhlasu;  

 

g) jakoukoliv změnu sdělených informací; a 

 

h) odvolání předchozího souhlasu. 

 

K tomuto účelu se použije formulář uvedený v příloze VI. 
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4. Odchylně od článků 9, 10 a 12 podléhají souhlas udělený podle článku 9, podmínky uložené 

podle článku 10 nebo námitky vznesené podle článku 12 dotčenými příslušnými orgány lhůtě 

v délce 7 pracovních dnů ode dne předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení 

podle článku 8. 

 

5. Bez ohledu na odstavec 4 může příslušný orgán místa odeslání rozhodnout, že je zapotřebí 

více času, aby od oznamovatele obdržel další informace nebo dokumentaci. 

 

V takových případech uvědomí příslušný orgán oznamovatele písemně ve lhůtě 7 pracovních dnů 

a kopie zašle ostatním dotčeným příslušným orgánům. 

 

Celková potřebná doba nepřekročí 30 dnů ode dne předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem 

místa určení podle článku 8. 
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Článek 15 

 

Dodatečná ustanovení o předběžném  

využití a odstranění 

 

Na přepravu odpadů určených k předběžnému využití nebo odstranění se vztahují tato dodatečná 

ustanovení: 

 

a) Pokud je přepravovaný odpad určen k předběžnému využití nebo odstranění, uvedou se ve 

formuláři oznámení kromě prvotního předběžného využití nebo odstranění rovněž všechna 

zařízení, ve kterých se navrhuje následné předběžné i jiné než předběžné využívání nebo 

odstraňování. 

 

b) Příslušné orgány místa odeslání a místa určení mohou udělit svůj souhlas s přepravou odpadů 

určených k předběžnému využití nebo odstranění pouze tehdy, pokud neexistují žádné důvody 

pro vznesení námitek podle článku 11 nebo 12 k přepravě odpadů do zařízení, která provádějí 

jakékoli následné předběžné nebo jiné než předběžné využívání nebo odstraňování. 

 

c) Do tří dnů od převzetí odpadů zařízením, které provádí toto předběžného využívání nebo 

odstraňování, poskytne uvedené zařízení písemné potvrzení, že odpad obdrželo. 

 

Toto potvrzení se uvede v průvodním dokladu nebo jeho příloze. Uvedené zařízení zašle 

oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie průvodního dokladu, které 

obsahují toto potvrzení. 
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d) Co nejdříve, avšak nejdéle do 30 dnů od dokončení postupu předběžného využití nebo 

odstranění, a nejpozději ve lhůtě jednoho kalendářního roku od převzetí odpadů, nebo v kratší 

lhůtě podle čl. 9 odst. 7, příjemce nebo zařízení, které tento postup provádí, na vlastní 

odpovědnost potvrdí, že bylo předběžné využití nebo odstranění dokončeno. 

 

Toto potvrzení se uvede v průvodním dokladu nebo jeho příloze. 

 

Uvedené zařízení zašle oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie 

průvodního dokladu, které obsahují toto potvrzení. 

 

e) Pokud zařízení k využití nebo odstranění odpadů, které provádí předběžné využívání nebo 

odstraňování, dodá odpad pro jakékoli následné předběžné nebo jiné než předběžné využití 

nebo odstranění v zařízení umístěném v zemi určení, získá co nejdříve, avšak nejpozději ve 

lhůtě jednoho kalendářního roku od dodání odpadů, nebo v kratší lhůtě podle čl. 9 odst. 7, 

potvrzení od uvedeného zařízení, že bylo dokončeno následné, jiné než předběžné využití 

nebo odstranění. 

 

Zařízení, které provádí předběžné využívání nebo odstraňování, zašle neprodleně příslušná 

potvrzení oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům, přičemž uvede přepravu, na kterou 

se potvrzení vztahuje. 



 
 
15311/4/04 REV 4   JF/pf,rl 59 
 DG I   CS 

 

f) Pokud se dodávka podle písmene e) uskutečňuje do zařízení, které se nachází: 

 

i) v prvotní zemi odeslání nebo v jiném členském státu, vyžaduje se nové oznámení podle 

ustanovení této hlavy; nebo 

 

ii) v třetí zemi, vyžaduje se nové oznámení podle ustanovení tohoto nařízení s tím, že 

ustanovení o dotčených příslušných orgánech se použijí rovněž na prvotní příslušný 

orgán prvotní země odeslání.  

 

Článek 16 

 

Požadavky po odsouhlasení přepravy 

 

Po odsouhlasení oznámené přepravy dotčenými příslušnými orgány vyplní všechny dotčené 

podniky na příslušných místech průvodní doklad, nebo v případě obecného oznámení průvodní 

doklady, podepíší je a ponechají si kopie. Musí být splněny tyto požadavky: 

 

a) Vyplnění průvodního dokladu oznamovatelem: jakmile oznamovatel obdrží od příslušného 

orgánu místa odeslání, místa určení a pro tranzit souhlas nebo může s ohledem na příslušný 

orgán pro tranzit předpokládat tichý souhlas, zapíše skutečné datum přepravy a v možném 

rozsahu vyplní ostatní údaje v průvodním dokladu. 
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b) Předchozí informace o skutečném zahájení přepravy: oznamovatel zašle podepsané kopie 

vyplněného průvodního dokladu podle písmene a) dotčeným příslušným orgánům a příjemci 

nejméně tři pracovní dny před zahájením přepravy. 

 

c) Doklady provázející každou dopravu: oznamovatel si ponechá kopii průvodního dokladu. 

Každou dopravu provází průvodní doklad a kopie formuláře oznámení s uvedením písemných 

souhlasů a podmínek dotčených příslušných orgánů. Průvodní doklad si ponechá příjemce. 

 

d) Písemné potvrzení o převzetí odpadu příjemcem: do tří dnů od převzetí odpadů poskytne 

příjemce písemné potvrzení, že odpad obdržel. 

 

Toto potvrzení se uvede v průvodním dokladu nebo jeho příloze. 

 

Příjemce zašle oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie průvodního 

dokladu, které obsahují toto potvrzení. 
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e) Potvrzení o jiném než předběžném využití nebo odstranění příjemcem: co nejdříve, avšak 

nejdéle do 30 dnů od dokončení jiného než předběžného využití nebo odstranění, a nejpozději 

ve lhůtě jednoho kalendářního roku po převzetí odpadu, nebo v kratší lhůtě podle čl. 9 odst. 7, 

příjemce nebo zařízení, které tento postup provádí, na vlastní odpovědnost potvrdí, že bylo 

jiné než předběžné využití nebo odstranění dokončeno. 

 

Toto potvrzení se uvede v průvodním dokladu nebo jeho příloze. 

 

Příjemce zašle oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie průvodního 

dokladu, které obsahují toto potvrzení. 

 

Článek 17 

 

Změny v přepravě po odsouhlasení 

 

1. Dojde-li k podstatným změnám v podrobnostech nebo podmínkách odsouhlasené přepravy, 

včetně změn plánovaného množství, trasy, plánu přepravy, data přepravy nebo dopravce, uvědomí 

oznamovatel neprodleně dotčené příslušné orgány a příjemce, a to pokud možno před zahájením 

přepravy. 

 

2. V tomto případě se podá nové oznámení, ledaže se všechny dotčené příslušné orgány 

domnívají, že navržené změny nové oznámení nevyžadují. 

 

3. Pokud se tyto změny týkají jiných příslušných orgánů, než jsou orgány dotčené původním 

oznámením, podá se nové oznámení. 
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Kapitola 2 – Obecné požadavky na informace 

 

Článek 18 

 

Odpady, které mají být doprovázeny určitými informacemi 

 

1. Odpady uvedené v čl. 3 odst. 2 a 4, které mají být přepraveny z jednoho členského státu do 

jiného členského státu nebo v tranzitu projít přes jeden nebo více jiných členských států, podléhají 

těmto procedurálním požadavkům: 

 

a) Aby bylo možno lépe sledovat přepravu těchto odpadů, osoba v jurisdikci země odeslání, 

která přepravu zařizuje, zajistí, aby byl odpad doprovázen dokladem obsaženým v příloze VII. 

 

b) Doklad obsažený v příloze VII podepíše před zahájením přepravy osoba, která přepravu 

zařizuje, a po převzetí daného odpadu jej podepíše zařízení k využití odpadů nebo laboratoř 

a příjemce.  
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2. Smlouva o využití odpadů mezi osobou, která přepravu zařizuje, a příjemcem uvedená 

v příloze VII musí být při zahájení přepravy účinná a musí obsahovat závazek, že pokud přepravu 

odpadů nebo jejich využití nelze dokončit podle plánu, nebo pokud byla provedena jako nedovolená 

přeprava, osoba, která přepravu zařizuje, nebo pokud tato osoba není s to přepravu odpadů nebo 

jejich využití dokončit (např. je v platební neschopnosti), příjemce: 

 

a) převezme odpad zpět nebo zajistí jeho využití jiným způsobem a 

 

b) je-li to nezbytné, zajistí jeho prozatímní uskladnění. 

  

Osoba, která přepravu zařizuje, nebo příjemce poskytne dotčenému příslušnému orgánu na jeho 

žádost kopii smlouvy. 

 

3. Pro účely kontroly, vymáhání, plánování a pro statistické účely mohou členské státy podle 

svých vnitrostátních právních předpisů požadovat informace uvedené v odstavci 1 o přepravách, na 

které se vztahuje tento článek. 

 

4. S informacemi uvedenými v odstavci 1 se nakládá v souladu s právními předpisy 

Společenství a vnitrostátními právními předpisy jako s důvěrnými. 
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Kapitola 3 – Obecné požadavky 

 

Článek 19 

 

Zákaz směšování odpadů během přepravy 

 

Od zahájení přepravy odpadů do jejich převzetí v zařízení k využití nebo odstranění odpadů se 

nesmí odpady uvedené ve formuláři oznámení nebo v článku 18 směšovat s jinými odpady. 

 

 

Článek 20 

 

Uchovávání dokladů a informací 

 

1. Veškeré doklady zaslané příslušným orgánům nebo zaslané těmito orgány, jež se týkají 

oznámené přepravy, uchovávají ve Společenství příslušné orgány, oznamovatel a příjemce po dobu 

nejméně tří let ode dne zahájení přepravy. 

 

2. Informace poskytnuté podle čl. 18 odst. 1 uchovává ve Společenství osoba, které přepravu 

zařizuje, a příjemce po dobu nejméně tří let ode dne zahájení přepravy. 
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Kapitola 4 – Povinnost zpětného převzetí 

 

Článek 21 

 

Zpětné převzetí v případě, kdy přepravu nelze dokončit podle plánu 

 

1. Pokud se některý z dotčených příslušných orgánů doví, že přepravu odpadů, včetně jejich 

využití nebo odstranění, nelze dokončit podle plánu v souladu s podmínkami formuláře oznámení 

a průvodního dokladu nebo smlouvy uvedené v čl. 4 bodu 4 druhém pododstavci a v článku 5, 

uvědomí neprodleně příslušný orgán místa odeslání. Pokud zařízení k využití nebo odstranění 

odpadů odmítne převzít přepravené odpady, uvědomí neprodleně příslušný orgán místa určení. 

 

2. Příslušný orgán místa odeslání zajistí, aby s výjimkou případů uvedených v odstavci 3 

dotyčný odpad převzal zpět oznamovatel určený podle pořadí uvedeného v čl. 2 bodu 15, nebo 

pokud to není možné, samotný příslušný orgán nebo fyzická či právnická osoba jednající jeho 

jménem, do oblasti jeho jurisdikce nebo do jiné oblasti v zemi odeslání. 
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To se provede ve lhůtě 90 dnů nebo v jiné lhůtě, která může být dohodnuta mezi dotčenými 

příslušnými orgány, poté, co se příslušný orgán místa odeslání dozví nebo je příslušnými orgány 

místa určení nebo pro tranzit písemně zpraven, že odsouhlasenou přepravu odpadů nebo jejich 

využití či odstranění nelze dokončit, a je informován o důvodech. Taková zpráva může vyplývat 

z informací poskytnutých příslušným orgánům místa určení nebo pro tranzit mimo jiné ostatními 

příslušnými orgány. 

 

3. Povinnost převzít odpady zpět podle odstavce 2 se neuplatní, pokud jsou příslušné orgány 

místa odeslání, pro tranzit nebo místa určení, které jsou dotčeny odstraňováním nebo využíváním 

odpadů, toho názoru, že odpad může v zemi určení nebo jinde využít nebo odstranit jiným 

způsobem oznamovatel, nebo pokud to není možné, příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická či 

právnická osoba jednající jeho jménem. 

 

Povinnost převzít odpady zpět podle odstavce 2 se neuplatní, pokud přepravovaný odpad byl během 

zpracování v dotčeném zařízení nevratným způsobem smíchán s jiným odpadem před tím, než se 

dotčený příslušný orgán dověděl o skutečnosti, že oznámenou přepravu nelze dokončit, jak je 

uvedeno v odstavci 1. Taková směs se využije nebo odstraní jiným způsobem v souladu s prvním 

pododstavcem. 

 

4. V případě převzetí odpadů zpět podle odstavce 2 se podá nové oznámení, ledaže se dotčené 

příslušné orgány dohodnou, že postačuje řádně odůvodněná žádost prvotního příslušného orgánu 

místa odeslání. 
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Případné nové oznámení podá prvotní oznamovatel, nebo pokud to není možné, jiné fyzické nebo 

právnické osoby určené podle čl. 2 bodu 15, nebo pokud to není možné, prvotní příslušný orgán 

místa odeslání nebo fyzická či právnická osoba jednající jeho jménem. 

 

Příslušné orgány nesmí bránit vrácení odpadů z přepravy, kterou nebylo možno dokončit, nebo 

souvisejícímu využívání nebo odstraňování či proti nim vznášet námitky. 

 

5. V případě jiného postupu mimo prvotní zemi určení podle odstavce 3 podá případné nové 

oznámení prvotní oznamovatel, nebo pokud to není možné, jiné fyzické nebo právnické osoby 

určené podle čl. 2 bodu 15, nebo pokud to není možné, prvotní příslušný orgán místa odeslání nebo 

fyzická nebo právnická osoba jednající jeho jménem. 

 

Pokud toto nové oznámení podává oznamovatel, podá se toto oznámení také u příslušného orgánu 

prvotní země odeslání. 

 

6. V případě jiného postupu v prvotní zemi určení podle odstavce 3 se nevyžaduje nové 

oznámení a postačuje řádně odůvodněná žádost. Tuto řádně odůvodněnou žádost o souhlas s jiným 

postupem zašle příslušnému orgánu místa určení a místa odeslání prvotní oznamovatel, nebo pokud 

to není možné, příslušnému orgánu místa určení prvotní příslušný orgán místa odeslání. 
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7. Pokud se podle odstavců 4 a 6 nepožaduje podání nového oznámení, vyplní nový průvodní 

doklad v souladu s článkem 15 nebo 16 prvotní oznamovatel, nebo pokud to není možné, jiné 

fyzické nebo právnické osoby  určené podle čl. 2 bodu 15, nebo pokud to není možné, prvotní 

příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická nebo právnická osoba jednající jeho jménem.  

 

Pokud nové oznámení podává podle odstavců 4 nebo 5 prvotní příslušný orgán místa odeslání, 

nevyžaduje se nová finanční záruka nebo odpovídající pojištění. 

 

8. Povinnost oznamovatele a doplňující povinnost země odeslání převzít odpady zpět nebo 

zajistit jiné využití nebo odstranění končí, jakmile příjemce vydá potvrzení o jiném než předběžném 

využití nebo odstranění podle čl. 16 písm. e) nebo případně čl. 15 písm. e). V případech 

předběžného využívání nebo odstraňování podle čl. 6 odst. 6 doplňující povinnost země odeslání 

končí, jakmile příjemce vydá potvrzení uvedené v čl. 15 písm. d). 

 

Pokud příjemce vydá potvrzení o využití nebo odstranění způsobem, který vede k nedovolené 

přepravě a v jehož důsledku je uvolněna finanční záruka, použijí se čl. 23 odst. 3 a čl. 24 odst. 2. 
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9. Pokud je v členském státu odhalen odpad z přepravy, kterou nelze dokončit, včetně jeho 

využití nebo odstranění, příslušný orgán s jurisdikcí pro oblast, ve které byl odpad odhalen, 

odpovídá za zajištění toho, že budou přijata opatření k bezpečnému uskladnění odpadu až do jeho 

vrácení nebo jiného než předběžného využití nebo odstranění jiným způsobem. 

 

Článek 22 

 

Náklady na převzetí odpadů zpět, pokud přeprava nemůže být dokončena 

 

1. Náklady vzniklé při vrácení odpadů z přepravy, kterou nelze dokončit, včetně nákladů na 

jejich dopravu, využití nebo odstranění podle čl. 21 odst. 2 nebo 3 a nákladů na uskladnění podle 

čl. 21 odst. 9 ode dne, kdy se příslušný orgán místa odeslání dověděl, že přepravu odpadů nebo 

jejich využití či odstranění nelze dokončit, se účtují: 

 

a) oznamovateli určenému podle pořadí uvedeného v čl. 2 bodu 15; nebo pokud to není možné 

 

b) případně jiným fyzickým nebo právnickým osobám; nebo pokud to není možné 

 

c) příslušnému orgánu místa odeslání; nebo pokud to není možné 

 

d) podle jiné dohody mezi dotčenými příslušnými orgány. 

 

2. Tímto článkem nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy nebo předpisy Společenství týkající se 

odpovědnosti. 
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Článek 23 

 

Převzetí odpadů zpět v případě nedovolené přepravy 

 

1. Pokud příslušný orgán odhalí přepravu, kterou považuje za nedovolenou, neprodleně uvědomí 

ostatní dotčené příslušné orgány. 

 

2. Pokud za nedovolenou přepravu odpovídá oznamovatel, příslušný orgán místa odeslání zajistí, 

že dotyčný odpad: 

 

a) převezme zpět oznamovatel de facto; nebo pokud nebylo podáno oznámení,  

 

b) převezme zpět oznamovatel de iure; nebo pokud to není možné, 

 

c) převezme zpět samotný příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická nebo právnická osoba 

jednající jeho jménem; nebo pokud to není možné, 

 

d) bude jiným způsobem využit nebo odstraněn v zemi určení nebo zemi odeslání samotným 

příslušným orgánem místa odeslání nebo fyzickou nebo právnickou osobou jednající jeho 

jménem; nebo pokud to není možné, 

 

e) bude jiným způsobem využit nebo odstraněn v jiné zemi samotným příslušným orgánem 

místa odeslání nebo fyzickou nebo právnickou osobou jednající jeho jménem, pokud s tím 

všechny dotčené příslušné orgány souhlasí. 
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Toto převzetí zpět, využití nebo odstranění se provede do 30 dnů nebo v jiné lhůtě, která může být 

dohodnuta mezi dotčenými příslušnými orgány, poté, co se příslušný orgán místa odeslání dozví 

nebo je příslušnými orgány místa určení nebo pro tranzit písemně zpraven o nedovolené přepravě 

a je informován o důvodech. Toto oznámení může vyplývat z informací poskytnutých příslušným 

orgánům místa určení nebo pro tranzit mimo jiné ostatními příslušnými orgány. 

 

V případě převzetí odpadů zpět podle písmen a), b) a c) se podá nové oznámení, ledaže se dotčené 

příslušné orgány dohodnou, že postačuje řádně odůvodněná žádost prvotního příslušného orgánu 

místa odeslání. 

 

Nové oznámení podá osoba nebo orgán uvedení v písmenech a), b) nebo c), v uvedeném pořadí. 

 

Příslušné orgány nesmí bránit vracení odpadů z nedovolené přepravy či proti tomu vznášet námitky. 

V případě jiného postupu podle písmen d) a e) příslušného orgánu místa odeslání podá nové 

oznámení prvotní příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická nebo právnická osoba jednající jeho 

jménem, ledaže se dotčené příslušné orgány dohodnou, že postačuje řádně odůvodněná žádost 

tohoto orgánu. 

 



 
 
15311/4/04 REV 4   JF/pf,rl 72 
 DG I   CS 

3. Pokud za nedovolenou přepravu odpovídá příjemce, příslušný orgán místa určení zajistí, že 

dotyčný odpad využije nebo odstraní způsobem šetrným k životnímu prostředí: 

 

a) příjemce; nebo pokud to není možné 

 

b) samotný příslušný orgán nebo fyzická nebo právnická osoba jednající jeho jménem. 

 

Toto využití nebo odstranění se provede do 30 dnů nebo v jiné lhůtě, která může být dohodnuta 

dotčenými příslušnými orgány, poté, co se příslušný orgán místa určení dozví nebo je příslušnými 

orgány místa odeslání nebo pro tranzit písemně zpraven o nedovolené přepravě a je informován 

o důvodech. Toto oznámení může vyplývat z informací poskytnutých příslušným orgánům místa 

odeslání nebo pro tranzit mimo jiné ostatními příslušnými orgány. 

 

Za tímto účelem dotčené příslušné orgány v případě potřeby při využívání nebo odstraňování 

odpadů spolupracují. 

 

4. Pokud nemá být podáno nové oznámení, vyplní nový průvodní doklad v souladu s články 15 

nebo 16 osoba odpovědná za převzetí odpadů zpět, nebo pokud to není možné, prvotní příslušný 

orgán místa odeslání. 
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Pokud nové oznámení podává prvotní příslušný orgán místa odeslání, nevyžaduje se nová finanční 

záruka nebo odpovídající pojištění. 

 

5. Ve zvláštních případech, kdy odpovědnost za nedovolenou přepravu nelze přičíst 

oznamovateli ani příjemci, spolupracují dotčené příslušné orgány při zajištění využití nebo 

odstranění dotyčného odpadu. 

 

6. V případě předběžného využití nebo odstranění podle čl. 6 odst. 6, pokud je nedovolená 

přeprava odhalena po dokončení předběžného využití nebo odstranění, doplňující povinnost země 

odeslání převzít odpady zpět nebo zařídit jiné využití nebo odstranění končí, jakmile příjemce vydá 

potvrzení uvedené v čl. 15 písm. d). 

 

Pokud příjemce vydá potvrzení o využití nebo odstranění způsobem, který vede k nedovolené 

přepravě a v jehož důsledku je uvolněna finanční záruka, použije se odstavec 3 a čl. 24 odst. 2. 

 

7. Pokud je v členském státu odhalen odpad z nedovolené přepravy, příslušný orgán s jurisdikcí 

pro oblast, ve které byl odpad odhalen, odpovídá za zajištění toho, že budou přijata opatření 

k bezpečnému uskladnění odpadů až do jejich vrácení nebo jiného než předběžného využití nebo 

odstranění jiným způsobem. 
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8. Články 33 a 35 se nepoužijí v případech, kdy se odpady z nedovolené přepravy vracejí do 

země odeslání, na kterou se vztahují zákazy stanovené v uvedených článcích. 

 

9. V případě nedovolené přepravy podle čl. 2 bodu 35 písm. g) má osoba, která přepravu 

zařizuje, stejné povinnosti stanovené v tomto článku jako oznamovatel. 

 

10. Tímto článkem nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy nebo předpisy Společenství týkající se 

odpovědnosti. 

 

Článek 24 

 

Náklady na převzetí odpadů zpět v případě nedovolené přepravy 

 

1. Náklady vzniklé při převzetí zpět odpadů z nedovolené přepravy, včetně nákladů na jejich 

dopravu, využití nebo odstranění podle čl. 23 odst. 2 a nákladů na uskladnění podle čl. 23 odst. 7 

ode dne, kdy se příslušný orgán místa odeslání dověděl, že se jedná o nedovolenou přepravu 

odpadů, se účtují: 

 

a) oznamovateli de facto určenému podle pořadí uvedeného v čl. 2 bodu 15; nebo pokud nebylo 

podáno oznámení 
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b) oznamovateli de iure nebo případně jiným fyzickým či právnickým osobám; nebo pokud to 

není možné 

 

c) příslušnému orgánu místa odeslání. 

 

2. Náklady vzniklé při využívání nebo odstraňování odpadů podle čl. 23 odst. 3, včetně 

případných nákladů na jejich dopravu a uskladnění podle čl. 23 odst. 7, se účtují: 

 

a) příjemci; nebo pokud to není možné 

 

b) příslušnému orgánu místa určení. 

 

3. Náklady vzniklé při využívání nebo odstraňování odpadů podle čl. 23 odst. 5, včetně 

případných nákladů na jejich dopravu a uskladnění podle čl. 23 odst. 7, se účtují: 

 

a) oznamovateli určenému podle pořadí uvedeného v čl. 2 bodu 15 nebo příjemci podle 

rozhodnutí dotčených příslušných orgánů; nebo pokud to není možné 

 

b) případně jiným fyzickým nebo právnickým osobám; nebo pokud to není možné 

 

c) příslušným orgánům místa odeslání a místa určení. 
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4. V případě nedovolené přepravy podle čl. 2 bodu 35 písm. g) má osoba, která přepravu 

zařizuje, stejné povinnosti stanovené v tomto článku jako oznamovatel. 

 

5. Tímto článkem nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy nebo předpisy Společenství týkající se 

odpovědnosti. 

 

Kapitola 5 – Obecná správní ustanovení 

 

Článek 25 

 

Forma sdělení 

 

1. Tyto informace a doklady lze zasílat poštou: 

 

a) oznámení o plánované přepravě podle článků 4 a 13; 

 

b) žádost o informace a dokumentaci podle článků 4, 7, a 8; 

 

c) poskytnutí informací a dokumentace podle článků 4, 7, a 8; 

 

d) písemný souhlas s oznámenou přepravou podle článku 9; 

 

e) podmínky přepravy podle článku 10; 
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f) námitky k přepravě podle článků 11 a 12; 

 

g) informace o rozhodnutích vydat předchozí souhlas pro specializovaná zařízení k využití 

odpadů podle čl. 14 odst. 3; 

 

h) písemné potvrzení o převzetí odpadů podle článků 15 a 16; 

 

i) potvrzení o využití nebo odstranění odpadů podle článků 15 a 16; 

 

j) předchozí informace o skutečném zahájení přepravy podle článku 16; 

 

k) informace o změnách v přepravě po odsouhlasení podle článku 17; 

 

l) písemné souhlasy a průvodní doklady, které mají být zaslány podle hlav IV, V a VI. 

 

2. Se souhlasem dotčených příslušných orgánů a oznamovatele lze doklady uvedené v odstavci 1 

alternativně předat některým z těchto způsobů: 

 

a) faxem; nebo 

 

b) faxem s následným odesláním poštou; nebo 
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c) elektronickou poštou s digitálním podpisem. V tomto případě nahrazuje potřebné razítko nebo 

podpis digitální podpis; nebo 

 

d) elektronickou poštou bez digitálního podpisu s následným odesláním poštou. 

 

3. Doklady, které v souladu s čl. 16 písm. c) a článkem 18 mají provázet každou dopravu, 

mohou mít elektronickou podobu s digitálním podpisem pouze tehdy, pokud je lze během přepravy 

kdykoli učinit čitelnými a pokud to je pro dotčené příslušné orgány přijatelné. 

 

4. Se souhlasem dotčených příslušných orgánů a oznamovatele lze informace a doklady uvedené 

v odstavci 1 zasílat a vyměňovat prostřednictvím elektronické výměny údajů s elektronickým 

podpisem nebo elektronickým ověřením pravosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy1 nebo 

srovnatelného systému elektronického ověřování pravosti, který zajišťuje stejnou úroveň 

bezpečnosti. V těchto případech je možno přijmout organizační opatření týkající se elektronické 

výměny údajů. 

  

 

Článek 26 

 

Jazyk 

 

1. Oznámení, informace, dokumentace a jiná sdělení předávaná podle ustanovení této hlavy se 

předloží v jazyce, který je pro dotčené příslušné orgány přijatelný. 

                                                 
1  Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12. 
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2. Na žádost dotčených příslušných orgánů jim oznamovatel poskytne ověřené překlady do 

jazyka, který je pro ně přijatelný. 

 

Článek 27 

 

Neshody týkající se zařazení 

 

1. Pokud se příslušné orgány místa odeslání a místa určení nemohou dohodnout na zařazení, 

pokud jde o rozlišení, co je a co není odpad, nakládá se s dotyčným materiálem jako s odpadem. 

Tím není dotčeno právo země určení nakládat s přepravovaným materiálem po jeho doručení podle 

svých vnitrostátních právních předpisů, pokud jsou tyto předpisy v souladu s právem Společenství 

nebo mezinárodním právem.  

 

2. Pokud se příslušné orgány místa odeslání a místa určení nemohou dohodnout, zda má být 

oznámený odpad zařazen jako odpad uvedený v příloze III, IIIA , IIIB nebo IV, považuje se odpad 

za uvedený v příloze IV.  

 

3. Pokud se příslušné orgány místa odeslání a místa určení nemohou dohodnout, zda se u 

oznámeného postupu zpracování odpadů jedná o využití nebo odstranění, použijí se ustanovení pro 

odstranění.  

 

4. Odstavce 1 až 3 se použijí pouze pro účely tohoto nařízení a nejsou jimi dotčena práva 

dotčených stran vyřešit případný spor týkající se těchto otázek soudní cestou. 

 



 
 
15311/4/04 REV 4   JF/pf,rl 80 
 DG I   CS 

Článek 28 

 

Správní náklady 

 

Oznamovateli mohou být účtovány příslušné a přiměřené správní náklady na provádění postupů 

oznamování a kontroly a obvyklé náklady příslušných analýz a inspekcí. 

 

Článek 29 

 

Dohody pro příhraniční oblasti 

 

1. Ve výjimečných případech, pokud takovýto krok odůvodňují zvláštní zeměpisné nebo 

demografické podmínky , mohou členské státy uzavřít dvoustranné dohody o zjednodušení postupu 

oznamování u přeprav zvláštních toků odpadů, pokud jde o přeshraniční přepravy do nejbližšího 

vhodného zařízení, které se nachází v příhraniční oblasti mezi těmito dvěma členskými státy. 

 

2. Takovéto dvoustranné dohody lze rovněž uzavřít, pokud se odpad přepravuje z země odeslání 

a v této zemi se i zpracovává, ale přeprava se uskutečňuje tranzitem přes jiný členský stát. 

 

3. Členské státy mohou rovněž uzavřít tyto dohody se zeměmi, které jsou smluvními stranami 

Dohody o evropském hospodářském prostoru. 

 

4. Tyto dohody se před jejich vstupem v platnost oznámí Komisi. 

 



 
 
15311/4/04 REV 4   JF/pf,rl 81 
 DG I   CS 

Kapitola 6 – Přeprava v rámci Společenství  

s tranzitem přes třetí země 

 

Článek 30 

 

Přeprava odpadů určených k odstranění 

 

Dochází-li k přepravě odpadů v rámci Společenství, včetně přepravy mezi místy v témže členském 

státě, s tranzitem přes jednu nebo více třetích zemí a jsou-li odpady určeny k odstranění, příslušný 

orgán místa odeslání se kromě ustanovení této hlavy dotáže příslušného orgánu ve třetích zemích, 

zda si přeje zaslat jeho písemný souhlas s plánovanou přepravou: 

 

a) v případě smluvních stran Basilejské úmluvy během 60 dnů, pokud se tato nezřekla tohoto 

práva v souladu s ustanoveními této úmluvy, nebo 

 

b) v případě států, které nejsou smluvními stranami Basilejské úmluvy, ve lhůtě dohodnuté mezi 

příslušnými orgány. 

 

Článek 31 

 

Přeprava odpadů určených k využití 

 

1. Dochází-li k přepravě odpadů v rámci Společenství, včetně přepravy mezi místy v témže 

členském státě, s tranzitem přes jednu nebo více třetích zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí 

OECD, a jsou-li odpady určeny k využití, použije se článek 30. 
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2. Dochází-li k přepravě odpadů v rámci Společenství, včetně přepravy mezi místy v témže 

členském státě, s tranzitem přes jednu nebo více třetích zemí, na které se vztahuje rozhodnutí 

OECD, a jsou-li odpady určeny k využití, může být souhlas uvedený v článku 9 tichý, a pokud 

nebyly vzneseny námitky nebo uloženy podmínky, může být přeprava zahájena 30 dnů ode dne 

předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení podle článku 8. 

 

 

HLAVA III 

 

PŘEPRAVA VÝHRADNĚ V RÁMCI ČLENSKÝCH STÁTŮ 

 

Článek 32 

 

Použití tohoto nařízení na přepravy  

výhradně v rámci členských států 

 

1. Členské státy zavedou vhodný systém pro dozor nad přepravami odpadů výhradně v jejich 

jurisdikci a pro jejich kontrolu. Tento systém zohlední nutnost souladu se systémem Společenství, 

zavedeným hlavami II a VII.  

 

2. Členské státy uvědomí Komisi o svých systémech pro dozor nad přepravami odpadů a pro 

jejich kontrolu. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy. 

 

3. Členské státy mohou v rámci své jurisdikce uplatnit systém stanovený v hlavách II a VII. 
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HLAVA IV 

 

VÝVOZ ZE SPOLEČENSTVÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ 

 

Kapitola 1 – Vývoz odpadů určených k odstranění 

 

Článek 33 

 

Zákaz vývozu s výjimkou do zemí ESVO 

 

1. Veškerý vývoz odpadů určených k odstranění se zakazuje. 

 

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na vývoz odpadů určených k odstranění v zemích 

ESVO, které jsou rovněž smluvními stranami Basilejské úmluvy. 

 

3. Vývoz odpadů určených k odstranění do některé země ESVO, která je smluvní stranou 

Basilejské úmluvy, se však rovněž zakazuje, 

 

a) jestliže země ESVO dovoz takových odpadů zakáže, nebo 
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b) jestliže se příslušný orgán místa odeslání může důvodně domnívat, že s odpadem nebude 

v dotyčné zemi určení nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí podle článku 48. 

 

4. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti převzít odpady zpět podle článků 21 a 23. 

 

Článek 34 

 

Postupy při vývozu do zemí ESVO 

 

1. Pokud se ze Společenství vyváží odpad určený k odstranění v zemích ESVO, které jsou 

smluvními stranami Basilejské úmluvy, použijí se přiměřeně ustanovení hlavy II s úpravami 

a doplněními uvedenými v odstavcích 2 a 3. 

 

2. Použijí se tyto úpravy: 

 

a) příslušný orgán pro tranzit mimo Společenství má 60 dnů od předání svého potvrzení o přijetí 

oznámení na to, aby požádal o doplňující informace k oznámené přepravě, poskytl tichý 

souhlas, pokud se dotyčná země rozhodla nevyžadovat předchozí písemný souhlas 

a informovala o tom ostatní smluvní strany podle čl. 6 odst. 4 Basilejské úmluvy, nebo udělil 

písemný souhlas s podmínkami nebo bez nich; a 
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b) příslušný orgán místa odeslání ve Společenství vydá rozhodnutí o souhlasu s přepravou podle 

článku 9 až poté, kdy obdrží písemný souhlas od příslušného orgánu místa určení a případně 

tichý nebo písemný souhlas od příslušného orgánu pro tranzit mimo Společenství, a to 

nejdříve 61 dnů od předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem pro tranzit. Příslušný orgán 

místa odeslání může vydat rozhodnutí před uplynutím 61denní lhůty, pokud obdržel písemný 

souhlas ostatních dotčených příslušných orgánů. 

 

3. Použijí se tato doplňující ustanovení: 

 

a) příslušný orgán pro tranzit ve Společenství potvrdí oznamovateli přijetí oznámení; 

 

b) příslušné orgány místa odeslání a případně pro tranzit ve Společenství zašlou orazítkovanou 

kopii svých rozhodnutí o souhlasu s přepravou celnímu úřadu vývozu a celnímu úřadu 

výstupu ze Společenství; 

 

c) dopravce předá kopii průvodního dokladu celnímu úřadu vývozu a celnímu úřadu výstupu ze 

Společenství; 

 

d) jakmile odpad opustí Společenství, zašle celní úřad výstupu ze Společenství orazítkovanou 

kopii průvodního dokladu příslušnému orgánu místa odeslání ve Společenství, ve které uvede, 

že odpad opustil Společenství; 
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e) pokud příslušný orgán místa odeslání ve Společenství neobdrží do 42 dnů poté, co odpad 

opustil Společenství, informace od příjemce o převzetí odpadu, informuje neprodleně 

příslušný orgán místa určení, a 

 

f) smlouva uvedená v čl. 4 bodu 4 druhém pododstavci a v článku 5 stanoví, že:  

 

i) pokud příjemce vydá nesprávné potvrzení o odstranění, jehož následkem je uvolněna 

finanční záruka, nese náklady vzniklé z povinnosti vrátit odpady do oblasti jurisdikce 

příslušného orgánu místa odeslání a z jejich využití nebo odstranění způsobem šetrným 

k životnímu prostředí, 

 

ii) do tří dnů od převzetí odpadů určených k odstranění zašle příjemce oznamovateli a 

dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie vyplněného průvodního dokladu, 

kromě potvrzení o odstranění odpadu uvedeného v bodě iii) a 

 

iii) co nejdříve, avšak nejdéle do 30 dnů od dokončení odstranění, a nejpozději do jednoho 

kalendářního roku od převzetí odpadů příjemce na svou odpovědnost potvrdí, že 

odstranění bylo dokončeno, a zašle oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům 

podepsané kopie průvodního dokladu, které obsahují toto potvrzení. 

 



 
 
15311/4/04 REV 4   JF/pf,rl 87 
 DG I   CS 

4. Přeprava může být provedena, pouze pokud: 

 

a) oznamovatel obdržel písemný souhlas od příslušných orgánů místa odeslání, místa určení a 

případně pro tranzit mimo Společenství, a pokud jsou splněny stanovené podmínky;  

 

b) byla uzavřena smlouva mezi oznamovatelem a příjemcem, která je účinná, jak je požadováno 

podle čl. 4 bodu 4 druhého pododstavce a článku 5; 

 

c) byla poskytnuta finanční záruka nebo odpovídající pojištění, které jsou účinné, jak je 

požadováno podle čl. 4 bodu  5 druhého pododstavce a článku 6;  

 

d) je zajištěno nakládání s odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí podle článku 48. 

 

5. Pokud se odpad vyváží, musí být určen k odstranění v zařízení, které je v zemi určení 

provozováno nebo jehož provozování je povoleno podle platného vnitrostátního práva. 

 

6. Pokud celní úřad vývozu nebo celní úřad výstupu ze Společenství odhalí nedovolenou 

přepravu, informuje neprodleně příslušný orgán v zemi celního úřadu, který: 

 

a) informuje neprodleně příslušný orgán místa odeslání ve Společenství a 
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b) zajistí zadržení odpadu, dokud příslušný orgán místa odeslání nerozhodne jinak a neoznámí 

toto rozhodnutí písemně příslušnému orgánu v zemi celního úřadu, ve které je odpad zadržen. 

 

Kapitola 2 – Vývoz odpadů určených k využití 

 

Oddíl 1 

 

Vývoz do zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD 

 

Článek 35 

 

Zákaz vývozu 

 

1. Vývoz ze Společenství těchto odpadů určených k využití v zemích, na které se nevztahuje 

rozhodnutí OECD, se zakazuje: 

 

a) nebezpečné odpady uvedené v příloze V; 

 

b) odpady uvedené v příloze V části 3; 

 

c) nebezpečné odpady nezařazené pod jednu položku v příloze V; 

 

d) směsi nebezpečných odpadů a směsi nebezpečných a nikoliv nebezpečných odpadů 

nezařazených pod jednu položku v příloze V; 
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e) odpady, které země určení oznámila jako nebezpečné podle článku 3 Basilejské úmluvy; 

 

f) odpady, jejichž dovoz země určení zakázala; nebo 

 

g) odpady, u nichž se příslušný orgán místa odeslání může důvodně domnívat, že s nimi nebude 

v dotyčné zemi určení nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí podle článku 48. 

 

2. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti převzít odpady zpět podle článků 21 a 23. 

 

3. Členské státy mohou ve výjimečných případech na základě dokladů předložených 

oznamovatelem stanovit, že určitý nebezpečný odpad uvedený v příloze V je vyloučen ze zákazu 

vývozu, pokud nevykazuje vlastnosti uvedené v příloze III směrnice 91/689/EHS, přičemž se 

s ohledem na vlastnosti H3 až H8, H10 a H11 vymezené v uvedené příloze přihlédne k mezním 

hodnotám stanoveným v rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se 

nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 

75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných 

odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech1.  

 

                                                 
1  Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 

2001/573/ES (Úř. věst. L 203, 28.7.2001, s. 18). 
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4. Skutečnost, že odpad není uveden jako nebezpečný odpad v příloze V nebo je uveden 

v příloze V části 1 seznamu B, nevylučuje možnost charakterizovat ve výjimečných případech 

takovýto odpad jako nebezpečný odpad, na který se tedy vztahuje zákaz vývozu, pokud vykazuje 

některé z vlastností uvedených v příloze III směrnice 91/689/EHS, přičemž se s ohledem na 

vlastnosti H3 až H8, H10 a H11 vymezené v uvedené příloze přihlédne k mezním hodnotám 

stanoveným v rozhodnutí Komise 2000/532/ES, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 4 druhé odrážce 

směrnice 91/689/EHS a v úvodním odstavci přílohy III tohoto nařízení.  

 

5. V případech uvedených v odstavcích 3 a 4 dotčený členský stát informuje předpokládanou 

zemi určení před vydáním rozhodnutí. Do konce každého kalendářního roku oznámí členské státy 

tyto případy Komisi. Komise předá tyto informace všem členským státům a sekretariátu Basilejské 

úmluvy. Na základě poskytnutých informací může Komise uvést připomínky a případně v souladu 

s článkem 57 upravit přílohu V. 

 

Článek 36 

 

Postupy při vývozu odpadů uvedených v příloze III nebo IIIA 

 

1. V případě odpadů uvedených v příloze III nebo IIIA, jejichž vývoz není podle článku 35 

zakázán, zašle Komise ve lhůtě 20 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost každé zemi, na 

kterou se nevztahuje rozhodnutí OECD, písemnou žádost o: 

 

i) písemné potvrzení, že odpady je možno vyvážet ze Společenství k využití v této zemi; a 

 

ii) uvedení případného kontrolního postupu, který bude země určení uplatňovat. 
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Země, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD, mají tyto možnosti: 

 

a) zákaz; nebo 

 

b) postup předchozího písemného oznámení a souhlasu podle článku 34; nebo 

 

c) žádnou kontrolu v zemi určení. 

 

2. Přede dnem použitelnosti tohoto nařízení Komise přijme nařízení, které vezme v úvahu 

všechny odpovědi obdržené podle odstavce 1, a informuje výbor zřízený podle článku 18 směrnice 

75/442/EHS. 

 

Pokud země nevydala potvrzení podle odstavce 1, nebo pokud z nějakého důvodu země nebyla 

kontaktována, použije se odst. 1 písm. b). 

 

Přijaté nařízení Komise pravidelně aktualizuje. 

 

3. Pokud země ve své odpovědi uvede, že určité přepravy odpadů nepodléhají kontrole, použije 

se na tyto přepravy přiměřeně článek 18. 

 

4. Pokud se odpad vyváží, musí být určen k využití v zařízení, které je v zemi určení 

provozováno nebo jehož provozování je povoleno podle platného vnitrostátního práva. 
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5. V případě přepravy odpadů nezařazených pod jednu položku v příloze III nebo přepravy 

směsí odpadů nezařazených pod jednu položku v příloze III nebo IIIA nebo přepravy odpadů 

zařazených do přílohy IIIB a pokud není vývoz zakázán podle článku 35, použije se odst. 1 písm. b) 

tohoto článku. 

 

Oddíl 2 

 

Vývoz do zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD 

 

Článek 37 

 

Vývoz odpadů uvedených v přílohách III, IIIA, IIIB, IV a IVA 

 

1. Pokud se ze Společenství vyváží odpady uvedené v příloze III, IIIA, IIIB, IV a IVA nebo 

odpady či směsi odpadů nezařazené do jedné položky v příloze III, IV nebo IVA a jsou určeny 

k využití v zemích, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, a to též s tranzitem přes země, na které 

se vztahuje rozhodnutí OECD, použijí se přiměřeně ustanovení hlavy II s úpravami a doplněními 

uvedenými v odstavcích 2, 3 a 5.  

 

2. Použijí se tyto úpravy: 

 

a) směsi odpadů uvedených v příloze IIIA, určené pro předběžné postupy, podléhají postupu 

předchozího písemného oznámení a souhlasu, pokud se případná následné předběžné nebo 

jiné než předběžné využití nebo odstranění má uskutečnit v zemi, na kterou se rozhodnutí 

OECD nevztahuje; 

 



 
 
15311/4/04 REV 4   JF/pf,rl 93 
 DG I   CS 

b) odpady uvedené v příloze IIIB podléhají postupu předchozího písemného oznámení 

a souhlasu; 

 

c) souhlas vyžadovaný podle článku 9 může příslušný orgán místa určení mimo Společenství 

udělit ve formě tichého souhlasu. 

 

3. Pokud jde o vývoz odpadů uvedených v přílohách IV a IVA, použijí se tato doplňující 

ustanovení: 

 

a) příslušné orgány místa odeslání a případně pro tranzit ve Společenství zašlou orazítkovanou 

kopii svých rozhodnutí o souhlasu s přepravou celnímu úřadu vývozu a celnímu úřadu 

výstupu ze Společenství; 

 

b) dopravce předá kopii průvodního dokladu celnímu úřadu vývozu a celnímu úřadu výstupu ze 

Společenství; 

 

c) jakmile odpad opustí území Společenství, celní úřad výstupu ze Společenství zašle 

orazítkovanou kopii průvodního dokladu příslušnému orgánu místa odeslání ve Společenství, 

ve které uvede, že odpad opustil Společenství; 

 

d) pokud příslušný orgán místa odeslání ve Společenství neobdrží do 42 dnů poté, kdy odpad 

opustil Společenství, informace od příjemce o převzetí odpadu, informuje neprodleně 

příslušný orgán místa určení a 
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e) smlouva uvedená v čl. 4 bodu 4 druhém pododstavci a v článku 5 stanoví, že:  

 

i) pokud příjemce vydá nesprávné potvrzení o využití, jehož následkem je uvolněna 

finanční záruka, nese náklady vzniklé z povinnosti vrátit odpady do oblasti jurisdikce 

příslušného orgánu místa odeslání a z jejich využití nebo odstranění způsobem šetrným 

k životnímu prostředí, 

 

ii) do tří pracovních dní od převzetí odpadů určených k využití zašle příjemce 

oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané kopie vyplněného 

průvodního dokladu kromě potvrzení o využití odpadu uvedeného v bodu iii) a 

 

iii) co nejdříve, avšak nejdéle do 30 dnů od dokončení využití, a nejpozději do jednoho 

kalendářního roku po převzetí odpadů příjemce na svou odpovědnost potvrdí, že bylo 

dokončeno využití, a zašle oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům podepsané 

kopie průvodního dokladu, které obsahují toto potvrzení. 

  

4. Přeprava může být provedena, pouze pokud: 

 

a) oznamovatel obdržel písemný souhlas od příslušných orgánů místa odeslání, místa určení 

a případně pro tranzit, nebo příslušné orgány místa určení a pro tranzit mimo Společenství 

udělily tichý souhlas nebo lze takovýto souhlas předpokládat, a pokud jsou splněny stanovené 

podmínky;  

 

b) jsou dodržena ustanovení čl. 34 odst. 4 písm. b), c) a d). 
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5. Pokud se vývoz podle odstavce 1 odpadů uvedených v přílohách IV a IVA uskutečňuje 

s tranzitem přes zemi, na kterou se nevztahuje rozhodnutí OECD, použijí se tyto úpravy: 

 

a) příslušný orgán pro tranzit země, na kterou se nevztahuje rozhodnutí OECD, má 60 dnů od 

předání svého potvrzení o přijetí oznámení na to, aby požádal o doplňující informace 

k oznámené přepravě, poskytl tichý souhlas, pokud se dotyčná země rozhodla nevyžadovat 

předchozí písemný souhlas a informovala o tom ostatní smluvní strany podle čl. 6 odst. 4 

Basilejské úmluvy, nebo vydal písemný souhlas s podmínkami nebo bez nich; 

 

b) příslušný orgán místa odeslání ve Společenství vydá rozhodnutí o souhlasu s přepravou podle 

článku 9 až poté, kdy obdržel tichý nebo písemný souhlas od příslušného orgánu pro tranzit 

země, na kterou se nevztahuje rozhodnutí OECD, a to nejdříve 61 dnů od předání potvrzení 

o přijetí příslušným orgánem pro tranzit. Příslušný orgán místa odeslání může vydat 

rozhodnutí před uplynutím 61denní lhůty, pokud obdržel písemný souhlas ostatních 

dotčených příslušných orgánů. 
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6. Pokud se odpad vyváží, musí být určen k využití v zařízení, které je v zemi určení 

provozováno nebo jehož provozování je povoleno podle platného vnitrostátního práva. 

 

7. Pokud celní úřad vývozu nebo celní úřad výstupu ze Společenství odhalí nedovolenou 

přepravu, informuje neprodleně příslušný orgán v zemi celního úřadu, který: 

 

a) informuje neprodleně příslušný orgán místa odeslání ve Společenství a 

 

b) zajistí zadržení odpadu, dokud příslušný orgán místa odeslání nerozhodne jinak a neoznámí 

toto rozhodnutí písemně příslušnému orgánu v zemi celního úřadu, ve které je odpad zadržen. 

 

Kapitola 3 – Obecná ustanovení 

 

Článek 38 

 

Vývoz do Antarktidy 

 

Vývoz odpadů ze Společenství do Antarktidy se zakazuje.  
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Článek 39 

 

Vývoz do zámořských zemí a území 

 

1. Vývoz odpadů určených k odstranění v zámořských zemích nebo územích ze Společenství se 

zakazuje. 

 

2. Pokud jde o vývoz odpadů určených k využití v zámořských zemích nebo územích, použije se 

obdobně zákaz uvedený v článku 35. 

 

3. Pokud jde o vývoz odpadů určených k využití v zámořských zemích a územích, na které se 

nevztahuje zákaz uvedený v odstavci 1, použijí se obdobně ustanovení hlavy II. 
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