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UREDBA (ES) št. …./2005 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

 

z dne 

 

o pošiljkah odpadkov 

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – 

 

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe, 

 

ob upoštevanju predloga Komisije, 

 

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1, 

 

po posvetovanju z Odborom regij, 

 

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe2, 

 

 

                                                 
1 UL C 108, 30.4.2004, str. 58. 
2 Mnenje Evropskega parlamenta z dne z dne 19. novembra 2003 (UL C 87 E, 7.4.2004, str. 

281), Skupno stališče Sveta z dne….(še ni objavljeno v Uradnem listu) in Stališče Evropskega 
parlamenta z dne ….(še ni objavljeno v Uradnem listu). 
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ob upoštevanju naslednjega: 

 

(1) Temeljni in poglavitni cilj ter sestavina te uredbe je varovanje okolja, njeni učinki na 

mednarodno trgovino pa so zgolj slučajni. 

(2) Uredba Sveta (EGS) št. 259/93 z dne 1. februarja 1993 o nadzorovanju in kontroli pošiljk 

odpadkov znotraj Evropske skupnosti, v Skupnost in iz nje1 je bila že večkrat bistveno 

spremenjena in zahteva dodatne spremembe. Zlasti je treba v to uredbo vključiti vsebino 

Odločbe Komisije 94/774/ES z dne 24. novembra 1994 o standardnem tovornem listu v 

skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 259/932 in Odločbe Komisije 1999/412/ES z dne 3. junija 

1999 o vprašalniku za poročanje držav članic v skladu s členom 41(2) Uredbe Sveta (EGS) 

št. 259/933. Uredbo (EGS) št. 259/93 bi bilo treba zaradi jasnosti nadomestiti. 

(3) Sklep Sveta 93/98/EGS4 o sklenitvi, v imenu Skupnosti, Baselske konvencije z dne 22. marca 

1989 o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja5, katere 

podpisnica je Skupnost od leta 1994. S spremembo Uredbe (EGS) št. 259/93 je Svet določil 

pravila za zmanjšanje in nadzor takšnih gibanj, med drugim, zaradi uskladitve obstoječega 

sistema Skupnosti za nadzor in kontrolo gibanj odpadkov z zahtevami Baselske konvencije. 

                                                 
1 UL L 30, 6.2.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije 

(ES) št. 2557/2001 (UL L 349, 31.12.2001, str. 1). 
2 UL L 310, 3.12.1994, str. 70. 
3 UL L 156, 23.6.1999, str. 37. 
4 UL L 39, 16.2.1993, str. 1. 
5  UL L 39, 16.2.1993, str. 3. 
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(4) Sklep Sveta 97/640/ES1 se nanaša na odobritev, v imenu Skupnosti, spremembe Baselske 

konvencije, kakor je bilo določeno v Odločbi III/1 konference pogodbenic. S to spremembo je 

bilo prepovedano kakršno koli izvažanje nevarnih odpadkov za odstranjevanje, iz držav, 

navedenih v Prilogi VII h Konvenciji, v države, ki tam niso navedene, kot tudi s 1. januarjem 

1998 celotni izvoz nevarnih odpadkov za predelavo iz člena 1(1)(a) Baselske konvencije. Zato 

je bila Uredba (EGS) št. 259/93 ustrezno spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 120/972. 

(5) Ob upoštevanju dejstva, da je Skupnost odobrila3 Sklep Sveta OECD C(2001)107/končen o 

spremembah Sklepa OECD C(92)39/končen o nadzoru prehoda odpadkov za predelavo preko 

meja (Sklep OECD) zaradi uskladitve seznama odpadkov z Baselsko konvencijo in pregleda 

nekaterih drugih zahtev, je treba vsebino tega sklepa vključiti v zakonodajo Skupnosti. 

(6) Pomembno je, da se nadzorovanje in kontrola pošiljk odpadkov organizirata in urejata na 

način, ki upošteva potrebo po ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja in 

človekovega zdravja ter krepi enotnejšo uporabo te uredbe v vsej Skupnosti. 

                                                 
1 UL L 272, 4.10. 1997, str. 45. 
2 UL L 22, 24.1.1997, str. 14. 
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(7) Pomembno je upoštevati zahtevo iz člena 4(2)(d) Baselske konvencije, da se pošiljanje 

nevarnih odpadkov zmanjša na najmanjšo možno mero v skladu z okolju varnim in 

učinkovitim ravnanjem s takšnimi odpadki. 

(8) Pomembno je upoštevati pravico vsake pogodbenice Baselske konvencije, da v skladu z 

njenim členom 4(1) prepove uvoz nevarnih odpadkov ali odpadkov iz Priloge II k omenjeni 

konvenciji. 

(9) Pošiljke odpadkov, ki jih ustvarijo oborožene sile ali organizacije za pomoč, je treba pri 

uvozu v Skupnost v posebnih razmerah (vključno s prevozom znotraj Skupnosti, kadar 

odpadki vstopijo v Skupnost) izvzeti iz področja uporabe te uredbe. V zvezi s takšnimi 

pošiljkami je treba spoštovati zahteve mednarodnega prava in mednarodnih sporazumov. V 

primerih, ko tranzit pošiljke do kraja odstranjevanja ali predelave odpadkov v ciljni državi 

znotraj Skupnosti poteka preko države članice, je treba o pošiljki in njenem cilju vnaprej 

obvestiti pristojni organ tranzitne države in pristojni organ ciljne države. 
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(10) Treba se je izogniti podvajanju z Uredbo (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso 

namenjeni prehrani ljudi1, ki že vsebuje določbe o celotnem tovoru, njegovem usmerjanju in 

transportu (zbiranje, prevoz, ravnanje, obdelava, uporaba, predelava ali odstranjevanje, 

vodenje evidence, spremni dokumenti in sledljivost) živalskih stranskih proizvodov v 

Skupnost in iz nje. 

(11) Komisija mora do dneva začetka veljavnosti te uredbe poročati o odnosu med obstoječo 

področno zakonodajo o varovanju zdravja živali in ljudi ter določbami te uredbe in do tega 

dneva predložiti vse predloge, ki so potrebni za uskladitev te zakonodaje s to uredbo, da bi se 

dosegla ustrezna stopnja kontrole. 

(12) Čeprav je nadzorovanje in kontrola pošiljk odpadkov znotraj države članice zadeva te države 

članice, morajo nacionalni sistemi pri pošiljkah odpadkov upoštevati potrebo po skladnosti s 

sistemom Skupnosti, da bi se zagotovila visoka stopnja varovanja okolja in zdravja ljudi. 

                                                 
1 UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije 

(ES) št. 668/2004 (UL L 112, 19.4.2004, str. 1). 
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(13) V primerih pošiljk odpadkov, namenjenih za odstranjevanje, in odpadkov, ki niso navedeni v 

Prilogi III, IIIA ali IIIB in so namenjeni za predelavo, je smiselno zagotoviti optimalni nadzor 

in kontrolo z zahtevo po predhodnem pisnem soglasju s takšnimi pošiljkami. Ta postopek 

mora vključevati predhodno prijavo pristojnim organom, ki jim omogoča, da so ustrezno 

obveščeni in da lahko sprejmejo vse potrebne ukrepe za varovanje zdravja ljudi in okolja. 

Prav tako mora tem organom omogočati, da utemeljeno ugovarjajo pošiljki. 

(14) V primerih pošiljk odpadkov, ki so navedeni v Prilogi III, IIIA ali IIIB in so namenjeni za 

predelavo, je smiselno zagotoviti minimalno stopnjo nadzora in kontrole z zahtevo, da takšne 

pošiljke spremljajo določeni podatki. 

(15) Ob upoštevanju potrebe po enotni uporabi te uredbe in za pravilno delovanje notranjega trga 

je zaradi učinkovitosti treba zahtevati, da so prijave posredovane preko pristojnega organa 

države odpreme. 

(16) Prav tako je pomembno, da se razjasni sistem finančnih garancij ali njim enakovrednega 

zavarovanja. 

(17) Ob upoštevanju odgovornosti povzročiteljev odpadkov za okolju varno ravnanje z odpadki bi 

morali prijavne in transportne dokumente pošiljk odpadkov, kjer je to izvedljivo, izpolniti 

povzročitelji odpadkov. 
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(18) Prijavitelju je treba zagotoviti postopkovno zaščito, tako v interesu pravnega varstva kot za 

zagotovitev enotne uporabe te uredbe in pravilnega delovanja notranjega trga. 

(19) V primeru pošiljk odpadkov za odstranjevanje mora biti državam članicam omogočeno, da 

izvajajo načela bližine, prednosti predelave in samozadostnosti na ravni Skupnosti in na 

nacionalni ravni v skladu z Direktivo Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih, 

tako da sprejmejo ukrepe v zvezi s Pogodbo, s katerimi na splošno ali deloma prepovejo 

takšne pošiljke ali jim sistematično ugovarjajo. Upoštevati je treba tudi zahtevo iz Direktive 

75/442/EGS1, po kateri morajo države članice ustanoviti celovito in primerno omrežje 

objektov za odstranjevanje odpadkov, da bi Skupnosti kot celoti omogočili, da pri 

odstranjevanju odpadkov postane samozadostna, državam članicam pa, da ta cilj dosegajo tudi 

vsaka zase, upoštevajoč geografske razmere ali potrebo po specializiranih objektih za 

določene vrste odpadkov. Države članice bi morale biti sposobne zagotoviti, da objekti za 

ravnanje z odpadki, za katere se uporablja Direktiva 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o 

celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja2, v skladu s svojimi dovoljenji 

uporabljajo najboljše razpoložljive tehnologije, kot jih opredeljuje omenjena direktiva, in da 

se odpadki obdelujejo skladno s pravno zavezujočimi standardi za varstvo okolja glede na 

postopke odstranjevanja, kakor so določeni z zakonodajo Skupnosti. 

                                                 
1 UL L 194, 25.7.1975, str. 39. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z 
 Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1). 
2 UL L 257, 10.10.1996, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 

št. 1882/2003. 
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(20) V primeru pošiljk odpadkov, ki so namenjeni za predelavo, morajo države članice zagotoviti, 

da objekti za ravnanje z odpadki, ki jih ureja Direktiva 96/61/ES, v skladu s svojimi 

dovoljenji uporabljajo najboljše razpoložljive tehnologije, kakor jih opredeljuje omenjena 

direktiva. Države članice bi morale biti sposobne zagotoviti, da se odpadki obdelujejo v 

skladu s pravno zavezujočimi standardi za varstvo okolja glede na postopke predelave, 

določene z zakonodajo Skupnosti, in da se, ob upoštevanju člena 7(3) Direktive 75/442/EGS, 

odpadki obdelujejo v skladu z načrti za ravnanje z odpadki, določenimi v skladu z omenjeno 

direktivo, da se zagotovi izvajanje pravno zavezujočih obveznosti predelave ali recikliranja, 

kakor so določene z zakonodajo Skupnosti. 
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(21) Razvoj obveznih zahtev za objekte za odpadke in ravnanje s posebnimi odpadnimi snovmi na 

ravni Skupnosti lahko poleg obstoječih določb zakonodaje Skupnosti prispeva k visoki stopnji 

varovanja okolja po vsej Skupnosti, pomaga pri oblikovanju enakih konkurenčnih pogojev za 

recikliranje in pomaga pri neoviranem razvoju gospodarsko izvedljivega notranjega trga za 

recikliranje. Obstaja torej potreba, da se z uporabo skupnih standardov na nekaterih področjih, 

kjer je to primerno, tudi v zvezi s sekundarnimi materiali, oblikujejo enaki konkurenčni pogoji 

za recikliranje, z namenom povečanja kakovosti recikliranja. Komisija mora na podlagi 

nadaljnjega proučevanja strategije o odpadkih in ob upoštevanju obstoječe zakonodaje 

Skupnosti in zakonodaje držav članic čim prej predložiti ustrezne predloge takšnih standardov 

za določene vrste odpadkov in določene objekte za recikliranje. V vmesnem času je pod 

določenimi pogoji mogoče nasprotovati predvidenim pošiljkam odpadkov, kadar njihova 

predelava ne bi bila v skladu z nacionalno zakonodajo o predelavi odpadkov v državi 

odpreme. Hkrati mora Komisija v vmesnem času spremljati razmere glede morebitnega 

neželenega pošiljanja odpadkov v nove države članice in, če je treba, predložiti ustrezne 

predloge za ukrepanje v takšnih razmerah. 

 

(22) Treba je določiti obveznost, da se odpadki iz pošiljke, ki se je ne da izpeljati, kot je bilo 

predvideno, vrnejo v državo odpreme oziroma se jih odstrani ali predela na drugačen način. 
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(23) Prav tako je treba določiti kot obveznost, da mora v primeru nezakonite pošiljke oseba,  

odgovorna za nezakonitost pošiljke, prevzeti zadevne odpadke nazaj ali zagotoviti drug način 

za njihovo odstranjevanje ali predelavo. Če oseba tega ne stori, mora ustrezni pristojni organ 

države odpreme ali ciljne države, kot je bolj primerno, za to poskrbeti sam. 

(24) Zaradi varovanja okolja zadevnih držav je treba razjasniti področje uporabe prepovedi, 

določene v skladu z Baselsko konvencijo, izvažanja iz Skupnosti kakršnihkoli odpadkov za 

odstranjevanje v tretji državi, ki ni država članica EFTE (European Free Trade Association). 

(25) Države, ki so pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, lahko sprejmejo 

postopke kontrole, predvidene za pošiljke znotraj Skupnosti. 

(26) Zaradi varovanja okolja zadevnih držav je prav tako treba razjasniti področje uporabe 

prepovedi, ki je tudi določena v skladu z Baselsko konvencijo, izvoza nevarnih odpadkov za 

predelavo v državi, za katero se ne uporablja Sklep OECD. Zlasti je treba razjasniti seznam 

odpadkov, za katere velja ta prepoved, in zagotoviti, da vključuje tudi odpadke, navedene v 

Prilogi II k Baselski konvenciji, to je odpadke, zbrane iz gospodinjstev in ostanke, ki 

nastanejo pri sežiganju gospodinjskih odpadkov. 
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(27) Treba je ohraniti posebne ureditve izvoza nenevarnih odpadkov za predelavo v državah, za 

katere se ne uporablja Sklep OECD, in pripraviti vse potrebno, da se lahko te ureditve kasneje 

še dopolnijo. 

(28) Uvoz odpadkov za odstranjevanje v Skupnost je dovoljen v primeru, če je država izvoznica 

pogodbenica Baselske konvencije. Uvoz odpadkov za predelavo v Skupnost je dovoljen, če se 

za državo izvoznico uporablja Sklep OECD ali je pogodbenica Baselske konvencije. V drugih 

primerih je uvoz dovoljen samo v primeru, če državo izvoznico zavezujejo dvostranski ali 

večstranski sporazumi ali dogovori, ki so združljivi z zakonodajo Skupnosti in so skladni s 

členom 11 Baselske konvencije, razen kadar to ni mogoče zaradi kriznih razmer, vojne ali 

vzpostavljanja ali ohranjevanja miru. 

(29) To uredbo je treba uporabljati v skladu z mednarodnim pomorskim pravom. 

(30) Ta uredba mora odražati pravila glede izvoza in uvoza odpadkov v in iz čezmorskih držav in 

ozemelj, kakor to določa Sklep Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi 

čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti ("Sklep o pridružitvi čezmorskih držav")1. 

                                                 
1 UL L 314, 30.11.2001, str. 1. 
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(31) Treba je sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da se v skladu z Direktivo 75/442/EGS in 

drugo zakonodajo Skupnosti o odpadkih med celotnim obdobjem pošiljanja, ter vključno z 

odstranjevanjem ali predelavo v ciljni državi, z odpadki, poslanimi znotraj Skupnosti, in 

odpadki, uvoženimi v Skupnost, ravna tako, da ni ogroženo zdravje ljudi in da se ne 

uporabljajo postopki ali metode, s katerimi bi se lahko škodovalo okolju. Glede izvoza iz 

Skupnosti, ki ni prepovedan, je treba zagotoviti, da se v celotnem obdobju pošiljanja, vključno 

z odstranjevanjem ali predelavo v tretji ciljni državi, z odpadki ravna na okolju varen način. 

Objekti, ki prejmejo odpadke, morajo delovati v skladu s standardi o varovanju zdravja ljudi 

in varstvu okolja, ki so v veliki meri enaki tistim iz zakonodaje Skupnosti. Treba je oblikovati 

seznam smernic, ki niso zavezujoče in v katerih se lahko poišče usmeritve za okolju varno 

ravnanje. 

(32) Države članice morajo Komisiji zagotoviti informacije o izvajanju te uredbe, tako s poročili 

sekretariatu Baselske konvencije kot tudi na podlagi ločenega vprašalnika. 

(33) Pri zagotavljanju kontrole pošiljk nevarnih odpadkov je bistvenega pomena učinkovito 

mednarodno sodelovanje na področju kontrol pošiljk odpadkov. Za zagotavljanje varnega 

ravnanja z odpadki je treba spodbujati izmenjavo informacij, delitev odgovornosti in skupna 

prizadevanja med Skupnostjo in njenimi državami članicami ter tretjimi državami. 
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(34) Komisija mora nekatere priloge te uredbe sprejeti v skladu s postopkom iz člena 18(2) 

Direktive 75/442/EGS. Tudi za spremembe prilog je treba uporabljati ta postopek zaradi 

upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka, sprememb ustrezne zakonodaje Skupnosti 

ali dogodkov, povezanih s Sklepom OECD ali Baselsko konvencijo ter drugimi povezanimi 

mednarodnimi konvencijami in sporazumi. 

(35) Ob upoštevanju Priloge II mora Komisija pri pripravi navodila za izpolnitev prijavnega in 

transportnega dokumenta, ki bo navedeno v Prilogi IC, ob upoštevanju Sklepa OECD in 

Baselske konvencije, med drugim določiti, da morajo prijavni in transportni dokumenti, 

kolikor je to mogoče, obsegati dve strani ter določiti natančne časovne roke za izpolnitev 

prijavnih in transportnih dokumentov iz Prilog IA in IB. Hkrati je treba razjasniti posebne 

zahteve, kadar obstajajo razlike med terminologijo in zahtevami iz Sklepa OECD ali Baselsko 

konvencijo in to uredbo. 

(36) Pri preučevanju vprašanja, katere mešanice odpadkov se bodo dodale v Prilogo IIIA, je med 

drugim treba upoštevati naslednje podatke: lastnosti odpadkov, kot so njihove morebitne 

nevarne lastnosti, potencial za onesnaženje in njihovo fizikalno stanje; vidike ravnanja, kot so 

tehnološke zmogljivosti za predelavo odpadkov in okoljske koristi, ki izhajajo iz postopka 

predelave, vključno z vprašanjem, ali lahko škodujejo okolju varnemu ravnanju z odpadki. 

Komisija si mora v čim večji meri prizadevati za izpopolnitev omenjene priloge še pred dnem 

začetka veljavnosti te uredbe in končati to nalogo najkasneje v šestih mesecih po omenjenem 

dnevu. 
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(37) Komisija mora dodatne ukrepe, povezane z izvajanjem te uredbe, sprejeti v skladu s 

postopkom iz člena 18(2) Direktive 75/442/EGS. Ti morajo vključevati metodo izračuna 

finančne garancije ali enakovrednega zavarovanja, ki jo Komisija določi, če je le mogoče, 

pred dnem začetka uporabljanja te uredbe. 

(38) Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, se morajo sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 

1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji 

podeljenih izvedbenih pooblastil1. 

(39) Ker cilja te uredbe, to je zagotoviti varovanje okolja pri pošiljanju odpadkov, ni mogoče v 

zadostni meri doseči na ravni držav članic in ga je zaradi njegovega obsega in učinkov lažje 

doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiranosti 

iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena ta uredba ne presega 

tistega, kar je potrebno za doseganje tega cilja – 

                                                 
1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23. 
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

 

NASLOV I 

 

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE 

 

Člen 1 

Področje uporabe 

 

1. Ta uredba določa postopke in ureditev kontrole pošiljanja odpadkov, odvisno od porekla, cilja 

in poti pošiljke, vrste poslanih odpadkov in vrste obdelave, ki se uporablja za odpadke na njihovem 

cilju.  

 

2. Ta uredba se uporablja za pošiljke odpadkov: 

 

(a) med državami članicami v Skupnosti ali s tranzitom skozi tretje države; 

 

(b) uvožene v Skupnost iz tretjih držav; 

 

(c) izvožene iz Skupnosti v tretje države; 

 

(d) v tranzitu skozi Skupnost na poti iz tretjih držav ali v tretje države. 
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3. Ta uredba se ne uporablja za: 

 

(a) iztovarjanje odpadkov na kopno, vključno z odpadno vodo in ostanki, ki so nastali pri 

normalnem delovanju ladij in morskih ploščadi, če za take odpadke veljajo zahteve 

Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij iz leta 1973, kakor je 

bila spremenjena s Protokolom iz leta 1978 (Marpol 73/78), ali drugih zavezujočih 

mednarodnih aktov; 

 

(b) odpadke, ustvarjene na letalih, dokler se taki odpadki ne raztovorijo zaradi predelave ali 

odstranjevanja; 

 

(c) pošiljke radioaktivnih odpadkov, kakor so opredeljene v členu 2 Direktive Sveta 

92/3/Euratom z dne 3. februarja 1992 o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih 

odpadkov med državami članicami ter v Skupnost in iz nje1; 

 

(d) pošiljke, ki so predmet odobritve iz Uredbe (ES) št. 1774/2002; 

 

(e) pošiljke odpadkov iz člena 2(1)(b) Direktive 75/442/EGS, če take pošiljke že ureja druga 

zakonodaja Skupnosti, ki vsebuje podobne določbe; 

 

(f) pošiljke odpadkov iz Antarktike v Skupnost, ki so v skladu z zahtevami Protokola o varstvu 

okolja k Antarktičnem sporazumu (1991); 

 

                                                 
1 UL L 35, 12.2.1992, str. 24. 
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(g) uvoz odpadkov v Skupnost, ki so jih oborožene sile ali organizacije za pomoč ustvarile v 

kriznih razmerah, pri operacijah vzpostavljanja ali ohranjanja miru, kadar take odpadke 

pošiljajo neposredno ali posredno v ciljno državo oborožene sile ali organizacije za pomoč ali 

kdo drug v njihovem imenu. Če je pošiljka odpadkov v tranzitu prek države članice na poti do 

predelave ali odstranjevanja v ciljni državi, se o pošiljki in njenem cilju vnaprej obvesti 

pristojna organa tranzitne in ciljne države.  

 

4. Za pošiljke odpadkov iz Antarktike v države izven Skupnosti in ki so v tranzitu skozi 

 Skupnost, veljajo določbe členov 35 in 48. 

 

5. Za pošiljke odpadkov, ki potekajo izključno v državi članici, veljajo samo določbe člena 32. 
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Člen 2 

 

Opredelitve 

 

Za namene te uredbe: 

 

1) so "odpadki" opredeljeni v členu 1(a) Direktive 75/442/EGS; 

 

2) so "nevarni odpadki" opredeljeni v členu 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS z dne 12. 

decembra 1991 o nevarnih odpadkih1;  

 

3) "mešanica odpadkov" pomeni odpadke, ki jih povzroči namerno ali nenamerno mešanje dveh 

ali več različnih vrst odpadkov in za katero ni posebne klasifikacijske številke v Prilogah III, 

IIIB, IV in IVA. Odpadki, poslani v eni pošiljki odpadkov, ki je sestavljena iz dveh ali več 

ločenih vrst odpadkov, ni mešanica odpadkov;  

 

4) je "odstranjevanje" opredeljeno v členu 1(e) Direktive 75/442/EGS; 

 

5) "vmesno odstranjevanje" pomeni postopke odstranjevanja D 13 do D 15, kakor so opredeljeni 

v Prilogi IIA k Direktivi 75/442/EGS; 

                                                 
1 UL L 377, 31.12.1991, str. 20. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 94/31/ES (UL 

L 168, 2.7.1994, str. 28). 
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6) je "predelava" opredeljena v členu 1(f) Direktive 75/442/EGS; 

 

7) "vmesna predelava" pomeni postopka predelave R 12 in R 13, kakor sta opredeljena v Prilogi 

IIB k Direktivi 75/442/EGS; 

 

8) "okolju varno ravnanje" pomeni sprejetje vseh izvedljivih ukrepov za zagotovitev, da se z 

odpadki ravna na način, ki bo varoval zdravje ljudi in okolje pred škodljivimi učinki, ki jih 

lahko povzročijo taki odpadki; 

 

9) "povzročitelj" je vsak, čigar dejavnosti povzročijo nastanek odpadkov (izvirni povzročitelj), 

in/ali vsak, ki opravlja postopke pred-obdelave, mešanja ali druge postopke, posledica katerih 

je sprememba narave ali sestave teh odpadkov (novi povzročitelj), kakor je opredeljeno v 

členu 1(b) Direktive 75/442/EGS; 

 

10) je "imetnik" povzročitelj odpadkov ali fizična ali pravna oseba, ki ima odpadke in kakor je 

opredeljena v členu 1(c) Direktive 75/442/EGS; 

 

11) je "zbiralec" vsak, ki zbira odpadke in kakor je opredeljen v členu 1(g) Direktive 75/442/EGS; 
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12) je "trgovec" vsak, ki je odgovoren za nakup in naknadno prodajo odpadkov, vključno s tistimi 

trgovci, ki nimajo odpadkov v fizični posesti in kakor je navedeno v členu 12 Direktive 

75/442/EGS; 

 

13) je "posrednik" vsak, ki ureja odstranjevanje ali predelavo odpadkov v imenu drugih, vključno 

s tistimi posredniki, ki nimajo odpadkov v fizični posesti in kakor je navedeno v členu 12 

Direktive 75/442/EGS; 

 

14) "prejemnik" pomeni osebo ali podjetje v pristojnosti ciljne države, ki se ji/mu pošljejo 

odpadki za predelavo ali odstranjevanje;  

 

15) "prijavitelj" pomeni: 

 

(a) v primeru pošiljke, ki izvira iz države članice, katero koli fizično ali pravno osebo v 

pristojnosti te države članice, ki namerava izvesti pošiljanje odpadkov ali izvedbo 

predati komu drugemu ter ji je naložena dolžnost prijave. Prijavitelj je ena od spodaj 

navedenih oseb ali organov, izbranih v skladu z vrstnim redom, ki je določen v tem 

seznamu: 

  

(i) izvirni povzročitelj; ali 

 

(ii) novi povzročitelj z dovoljenjem, ki izvaja dejavnosti pred pošiljanjem; ali 
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(iii) zbiralec z dovoljenjem, ki je iz različnih majhnih količin iste vrste odpadkov, 

zbranih iz različnih virov, sestavil pošiljko, ki se bo začela pošiljati iz enega 

priglašenega kraja; ali 

 

(iv) registrirani trgovec, ki ga je pisno pooblastil izvirni povzročitelj, novi povzročitelj 

ali zbiralec z dovoljenjem iz točk (i), (ii) in (iii), da deluje v njegovem imenu kot 

prijavitelj; ali 

 

(v) registrirani posrednik, ki ga je pisno pooblastil izvirni povzročitelj, novi 

povzročitelj ali zbiralec z dovoljenjem iz točk (i), (ii) in (iii), da deluje v 

njegovem imenu kot prijavitelj; ali 

 

(vi) imetnik, kadar ni znana nobena od oseb iz točk (i), (ii), (iii), (iv) in (v) ali so vse 

plačilno nesposobne. 

 

Kadar prijavitelj iz točk (iv) ali (v) ne izpolni katere koli izmed obveznosti iz členov 21 

do 24, da prevzame odpadke nazaj, se izvirni povzročitelj, novi povzročitelj ali zbiralec 

z dovoljenjem iz točk (i), (ii) ali (iii), ki je pooblastil zadevnega trgovca ali posrednika, 

da deluje v njegovem imenu, šteje za prijavitelja za namene obveznosti, da prevzame 

odpadke nazaj. V okoliščinah, ko gre za nezakonite pošiljke, ki jih prijavi trgovec ali 

posrednik iz (iv) ali (v), se oseba iz (i), (ii) ali (iii), ki je zadevnega trgovca ali 

posrednika pooblastila, da deluje v njenem imenu, šteje za prijavitelja za namene te 

uredbe; 
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(b) v primeru uvoza v ali tranzita skozi Skupnost odpadkov, ki ne izvirajo iz države članice, 

katero koli od naslednjih fizičnih ali pravnih oseb v pristojnosti tiste države odpreme, ki 

namerava pošiljanje odpadkov izvesti ali izvedbo predati komu drugemu ali je izvedbo 

že predala komu drugemu, torej je ali: 

 

(i) oseba, ki je imenovana po zakonodaji države odpreme, ali, če ni bilo takega 

imenovanja, 

 

(ii) imetnik v času izvoza; 

 

16) "Baselska konvencija" pomeni Baselsko konvencijo z dne 22. marca 1989 o nadzoru prehoda 

nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja; 

 

17) "Sklep OECD" pomeni Sklep Sveta OECD C(2001)107/končen o spremembah Sklepa OECD 

C(92)39/končen o nadzoru prehoda odpadkov za predelavo preko meja;  

 

18) "pristojni organ" pomeni: 

 

(a) v primeru držav članic organ, ki ga imenujejo zadevne države članice v skladu s členom 

52; ali 

 

(b) v primeru države, ki ni članica in je pogodbenica Baselske konvencije, organ, ki ga 

zadevna država imenuje za pristojni organ v skladu s členom 5 in za namene omenjene 

konvencije; ali 
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(c) v primeru katerekoli države, razen države iz točke (a) ali (b), organ, ki ga je zadevna 

država ali regija imenovala za pristojni organ ali, če takega imenovanja ni bilo, 

regulativni organ za državo ali regijo, kot je ustrezno, ki je pristojen za pošiljke 

odpadkov za predelavo, odstranjevanje ali tranzit, glede na posamezni primer; 

 

19) "pristojni organ države odpreme" pomeni pristojni organ za območje, s katerega je predvidena 

odprema pošiljke ali je pošiljka odpremljena; 

 

20) "pristojni organ ciljne države" pomeni pristojni organ za območje, na katerega je predvideno 

pošiljanje pošiljke ali je bila pošiljka poslana ali na katerem se odpadki naložijo, preden se 

odstranijo ali predelajo na območju, ki ni pod nacionalno pristojnostjo nobene države; 

 

21) "pristojni organ tranzitne države" pomeni pristojni organ za katero koli državo, skozi katero je 

predvideno pošiljanje pošiljke ali je bila pošiljka poslana, razen države pristojnega organa 

države odpreme ali ciljne države; 

 

22) "država odpreme" pomeni katero koli državo, iz katere je predvidena odprema pošiljke ali je 

pošiljka odpremljena; 

 

23) "ciljna država" pomeni katero koli državo, v katero je predvideno pošiljanje pošiljke ali v 

katero je bila poslana pošiljka odpadkov za odstranjevanje ali predelavo ali za namene 

nalaganja pred odstranjevanjem ali predelavo na območju, ki ni pod nacionalno pristojnostjo 

nobene države; 
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24) "država tranzita" pomeni katero koli državo, skozi katero je predvideno pošiljanje pošiljke ali  

skozi katero je bila pošiljka poslana, razen države odpreme ali ciljne države; 

 

25) "območje pod nacionalno pristojnostjo države" pomeni katero koli kopensko ali morsko 

območje, v katerem država izvršuje upravno in zakonodajno pristojnost v skladu z 

mednarodnim pravom v zvezi z varstvom zdravja ljudi ali okolja; 

 

26) "čezmorske države in ozemlja" pomenijo 20 čezmorskih držav in ozemelj, navedenih v 

Prilogi IA Sklepa 2001/822/ES; 

 

27) "carinski urad izvoza iz Skupnosti" je carinski urad, kakor je opredeljen v členu 161(5) 

Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti1; 

 

28) "carinski urad izstopa iz Skupnosti" je carinski urad, kakor je opredeljen v členu 793(2) 

Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta 

(EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti2; 

 

                                                 
1 UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu 

iz leta 2003. 
2 UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 

2286/2003 (UL L 343, 31.12.2003, str. 1). 
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29) "carinski urad vstopa v Skupnost" je carinski urad, kamor se odpadki, vneseni na carinsko 

območje Skupnosti, prepeljejo v skladu s členom 38(1) Uredbe (EGS) št. 2913/92;  

 

30) "uvoz" pomeni kateri koli vstop odpadkov v Skupnost, vendar brez tranzita skozi Skupnost; 

 

31) "izvoz" pomeni dejanje, ko odpadki zapustijo Skupnost, vendar brez tranzita skozi Skupnost; 

 

32) "tranzit" pomeni pošiljanje odpadkov ali predvideno pošiljanje odpadkov skozi eno ali več 

držav razen države odpreme ali ciljne države; 

 

33) "prevoz" pomeni prevoz odpadkov po cesti, železnici, zraku, morju ali celinskih plovnih 

poteh; 

 

34) "pošiljka" pomeni prevoz odpadkov, namenjenih odstranjevanju ali predelavi, ki je 

predvidena ali poteka: 

 

(a) med neko državo in drugo državo; ali 

 

(b) med državo in čezmorskimi državami in ozemlji ali drugimi območji pod zaščito te 

države; ali 
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(c) med neko državo in katerim koli kopenskim območjem, ki po mednarodnem pravu ni 

del nobene države; ali 

 

(d) med neko državo in Antarktiko; ali 

 

(e) iz ene države skozi eno od zgoraj navedenih območij; ali 

 

(f) znotraj države skozi katero koli zgoraj navedeno območje, ki se začne in konča v isti 

državi;  

(g) ali iz zemljepisnega območja, ki ni pod pristojnostjo nobene države, v neko državo; 

 

35) "nezakonita pošiljka" pomeni vsako pošiljko odpadkov, opravljeno: 

 

(a) brez prijave vsem zadevnim pristojnim organom v skladu s to uredbo; ali 

 

(b) brez soglasja zadevnih pristojnih organov v skladu s to uredbo; ali 
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(c) s soglasjem, pridobljenim od zadevnih pristojnih organov s ponarejanjem, napačnim 

prikazovanjem ali goljufijo; ali 

 

(d) na način, ki ni izrecno določen v prijavnem ali transportnem dokumentu; ali 

 

(e) na način, posledica katerega je odstranjevanje ali predelava v nasprotju s pravili 

Skupnosti ali mednarodnimi pravili; ali 

 

(f) v nasprotju s členi 33, 35, 38, 39, 40 in 42; ali 

 

 (g) na način, ki ga v zvezi s pošiljkami odpadkov iz člena 3(2) in (4) označuje: 

 

(i) ugotovitev, da odpadki niso navedeni v Prilogi III, IIIA ali IIIB; ali 

 

(ii) neizpolnjevanje člena 3(4); 

 

(iii) izvedba pošiljke na način, ki ni izrecno določen v dokumentu iz Priloge VII. 
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NASLOV II 

 

POŠILJKE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI 

ZNOTRAJ SKUPNOSTI 

ALI S TRANZITOM SKOZI TRETJE DRŽAVE 

 

Člen 3 

 

Splošni postopek 

 

1. Za pošiljke naslednjih odpadkov velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu z 

določbami tega naslova: 

 

(a) če so namenjeni za postopke odstranjevanja: 

 

vsi odpadki; 

 

(b) če so namenjeni za postopke predelave: 

 

(i) odpadki, navedeni v Prilogi IV; 
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(ii) odpadki, navedeni v Prilogi IVA; 

 

(iii) odpadki, ki niso uvrščeni v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogah III, IIIB, IV, 

IVA;  

 

(iv) mešanice odpadkov, ki niso uvrščene v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogah 

III, IIIB, IV in IVA, razen če so navedene v Prilogi IIIA; 

 

2. Za pošiljke naslednjih odpadkov, namenjenih za predelavo, velja splošna zahteva, da jih 

spremljajo določene informacije, kakor je določeno v členu 18: 

 

(a) odpadki, navedeni v Prilogi III ali IIIB; 

 

(b) mešanice dveh ali več vrst odpadkov iz Priloge III, ki niso uvrščene v posamezno 

klasifikacijsko številko v Prilogi III, če sestava teh mešanic ne škoduje okolju varni predelavi 

in če so take mešanice navedene v Prilogi IIIA v skladu s členom 57.  

 

3. Za odpadke iz Priloge III se v izjemnih primerih uporabljajo ustrezne določbe, kakor da so 

bili navedeni v Prilogi IV, in sicer če izkazujejo katero koli od nevarnih lastnosti navedenih v 

Prilogi III k Direktivi 91/689/EGS. Ti primeri se obravnavajo v skladu s členom 57. 
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4. Za pošiljke odpadkov, ki so izrecno namenjeni za laboratorijsko analizo, s katero se bodo 

ocenile bodisi njihove fizikalne bodisi kemične lastnosti ali določila njihova primernost za postopke 

predelave ali odstranjevanja, ne velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja, kot je opisano v 

odstavku 1. Namesto tega se uporabljajo postopkovne zahteve iz člena 18. Količina takih izvzetih 

odpadkov, ki je izrecno namenjena za laboratorijsko analizo, se določi z najmanjšo količino, ki je 

razumno potrebna za ustrezno izvedbo analize za vsak posamezni primer in ne presega 25 kg. 

 

5. Za pošiljke mešanih komunalnih odpadkov (klasifikacijska številka odpadkov 20 03 01), 

zbranih iz zasebnih gospodinjstev, vključno s takimi zbranimi odpadki drugih povzročiteljev, do 

objektov za predelavo ali odstranjevanje, veljajo v skladu s to uredbo iste določbe kot za pošiljke 

odpadkov, ki so namenjeni odstranjevanju. 

 

Poglavje 1 – Predhodna pisna prijava in soglasje 

 

Člen 4 

 

Prijava 

 

Kadar namerava prijavitelj poslati odpadke iz člena 3(1)(a) ali (b), predloži predhodno pisno prijavo 

pristojnemu organu države odpreme in preko njega ter, če bo predložil splošno prijavo, upošteva 

člen 13. 
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Pri predložitvi prijave je treba izpolniti naslednje zahteve: 

 

1) Prijavni in transportni dokumenti:  

 

Prijava se izvede z naslednjimi dokumenti: 

 

(a) prijavnim dokumentom iz Priloge IA in 

 

(b) transportnim dokumentom iz Priloge IB. 

 

Pri predložitvi prijave prijavitelj izpolni prijavni dokument in, kjer je ustrezno, transportni 

dokument.  

 

Kadar prijavitelj ni izvirni povzročitelj odpadkov v skladu s točko 15(a)(i) člena 2, prijavitelj 

zagotovi, da tudi izvirni povzročitelj odpadkov ali ena od oseb iz točke 15(a)(ii) ali (iii) člena 

2, kadar je to izvedljivo, podpiše prijavni dokument iz Priloge IA. 

 

Pristojni organ države odpreme izda prijavitelju prijavni dokument in transportni dokument. 
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2) Informacije in dokumentacija v prijavnem in transportnem dokumentu: 

 

Prijavitelj v prijavnem dokumentu navede ali mu priloži informacije in dokumentacijo iz 

Priloge II, del 1. Prijavitelj v transportnem dokumentu navede ali mu priloži informacije in 

dokumentacijo iz Priloge II, del 2, kolikor je to možno v času prijave. 

 

Prijava se šteje za ustrezno izvedeno, ko pristojni organ odpreme meni, da sta bila prijavni 

dokument in transportni dokument izpolnjena v skladu s prejšnjim odstavkom. 

 

3) Dodatne informacije in dokumentacija: 

 

Na zahtevo katerih koli zadevnih pristojnih organov prijavitelj zagotovi dodatne informacije 

in dokumentacijo. Seznam dodatnih informacij in dokumentacije, ki se lahko zahtevajo, je 

naveden v Prilogi II, del 3. 

 

Prijava se šteje za ustrezno izpolnjeno, ko pristojni organ ciljne države meni, da sta bila 

prijavni dokument in transportni dokument izpolnjena ter da je prijavitelj zagotovil 

informacije in dokumentacijo iz Priloge II, dela 1 in 2, ter tudi vse dodatne informacije in 

dokumentacijo, v skladu z zahtevami iz odstavka 3 in kakor je navedeno v Prilogi II, del 3. 
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4) Sklenitev pogodbe med prijaviteljem in prejemnikom: 

 

Prijavitelj s prejemnikom sklene pogodbo za predelavo ali odstranjevanje prijavljenih 

odpadkov, kot je določeno v členu 5. 

 

Dokazilo o tej pogodbi ali izjava, ki potrjuje njen obstoj, se v skladu s Prilogo IA ob prijavi 

predložijo udeleženim pristojnim organom. Na zahtevo pristojnega organa prijavitelj ali 

prejemnik zagotovi izvod pogodbe ali takega dokaza, ki ga zadevni pristojni organ šteje za 

zadovoljivega. 

 

5) Vzpostavitev finančne garancije ali enakovrednega zavarovanja: 

 

Finančna garancija ali enakovredno zavarovanje se vzpostavi v skladu s členom 6. Prijavitelj 

o tem poda ustrezno izjavo, in sicer tako, da izpolni ustrezni del prijavnega obrazca iz Priloge 

IA. 

 

Finančna garancija ali enakovredno zavarovanje (ali, če pristojni organ to dovoli, dokazilo o 

zadevni garanciji ali zavarovanju ali izjava, ki potrjuje njen obstoj), se predloži ob prijavi kot 

del prijavnega dokumenta ali, če pristojni organ to dovoli, v skladu z nacionalno zakonodajo, 

ob prijavi pred začetkom pošiljanja. 
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6) Obseg prijave: 

 

Prijava pokriva pošiljko odpadkov od njenega začetnega kraja odpreme ter vključuje njeno 

vmesno ali nevmesno predelavo ali odstranjevanje. 

 

Če naknadni vmesni ali nevmesni postopki potekajo v državi, ki ni prva ciljna država, se v 

prijavi navedeta nevmesni postopek in cilj ter uporablja člen 15(f). 

 

 V vsaki prijavi je zajeta le ena klasifikacijska številka odpadkov, razen za:  

 

(a) odpadke, ki niso uvrščeni v posamezno klasifikacijsko številko niti v Prilogah III, IIIB, 

IV niti v Prilogi IVA. V tem primeru je treba opredeliti le eno vrsto odpadkov; 

 

(b) mešanice odpadkov, ki niso uvrščeni v posamezno klasifikacijsko številko niti v 

Prilogah III, IIIB, IV niti v Prilogi IVA, razen če so navedeni v Prilogi IIIA. V tem 

primeru je treba številko vsake frakcije odpadkov določiti po vrstnem redu glede na 

pomembnost. 

 

Člen 5 

 

Pogodba 

 

1. Za vse pošiljke odpadkov, za katere se zahteva prijava, se med prijaviteljem in prejemnikom 

zahteva sklenitev pogodbe o predelavi ali odstranjevanju prijavljenih odpadkov. 
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2. Pogodba se sklene in učinkuje ob prijavi ter v času trajanja pošiljanja in vse dokler se ne izda 

potrdilo v skladu s členi 15(e), 16(e) ali, kadar je ustrezno, 15(d).  

 

3. Pogodba vključuje obveznosti:  

 

(a) prijavitelja, da v skladu s členoma 21 in 23(2) prevzame odpadke nazaj, ko pošiljanje, 

predelava ali odstranjevanje ni bilo dokončano, kot je bilo predvideno, ali če je bila pošiljka  

nezakonita;  

 

(b) prejemnika, da v skladu s členom 23(3) odstrani ali predela odpadke, če je bila pošiljka 

nezakonita; in  

 

(c) prejemnika ali objekta, da v skladu s členom 16(e) predloži potrdilo o predelavi ali odstranitvi 

odpadkov v skladu s prijavo in pogoji iz prijave ter z zahtevami te uredbe. 

 

4. Če je pošiljka odpadkov namenjena za postopke vmesne predelave ali odstranjevanja, se v 

pogodbo vključijo dodatne obveznosti za prejemnika ali ciljni objekt, in sicer: 

 

(a) obveznost predložitve v skladu s členom 15(d) in, kadar je ustrezno, členom15(e) potrdila o 

predelavi ali odstranitvi odpadkov v skladu s prijavo in pogoji iz prijave ter z zahtevami te 

uredbe; in 
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(b) obveznost predložitve prijave, kadar je to primerno, začetnemu pristojnemu organu začetne 

države odpreme v skladu s členom 15(f)(ii). 

 

5. Če se odpadki pošiljajo med dvema objektoma pod nadzorom iste pravne osebe, se ta 

pogodba lahko nadomesti z izjavo te osebe, ki se zaveže, da bo predelala ali odstranila prijavljene 

odpadke. 

 

Člen 6 

 

Finančna garancija 

 

1. Za vse pošiljke odpadkov, za katere je potrebna prijava, se zahteva finančna garancija ali 

enakovredno zavarovanje, za kritje: 

 

(a) stroškov prevoza; 

 

(b) stroškov odstranjevanja ali predelave, vključno z vsemi potrebnimi vmesnimi postopki; in 

 

(c) stroškov skladiščenja za 90 dni. 

 

2. S finančno garancijo ali enakovrednim zavarovanjem je predvideno kritje stroškov, ki 

 nastanejo v primerih: 

 

(a) ko se pošiljanje, predelava ali odstranjevanje ne more dokončati, kot je bilo predvideno, kakor 

to izhaja iz člena 21; in  

 

(b) ko je pošiljka, predelava ali odstranjevanje nezakonito, kakor to izhaja iz člena 23. 
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3. Prijavitelj ali druga fizična ali pravna oseba v njegovem imenu vzpostavi finančno garancijo 

ali enakovredno zavarovanje, ki učinkuje ob prijavi ali, če pristojni organ, ki odobri finančno 

garancijo ali enakovredno zavarovanje, to dovoli, najpozneje ob začetku pošiljanja ter se za 

prijavljeno pošiljko začne uporabljati najpozneje ob začetku pošiljanja. 

 

4. Pristojni organ države odpreme odobri finančno garancijo ali enakovredno zavarovanje, 

vključno z obliko, besedilom in višino kritja. 

 

Vendar pa v primeru uvoza v Skupnost pristojni organ ciljne države v Skupnosti pregleda višino 

kritja in po potrebi odobri dodatno finančno garancijo ali enakovredno zavarovanje. 

 

5. Finančna garancija ali enakovredno zavarovanje velja za in pokriva prijavljeno pošiljko in 

dokončanje predelave ali odstranjevanja prijavljenih odpadkov.  

 

Finančna garancija ali enakovredno zavarovanje se sprosti, ko prijavitelj predloži dokaz, da so 

odpadki prispeli na cilj in so bili odstranjeni ali predelani na okolju varen način. Za tak dokaz se 

šteje potrdilo iz člena 16(e) ali, če je to ustrezno, iz člena 15(e) v primeru postopkov vmesne 

predelave ali odstranjevanja. 
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6. Ne glede na odstavek 5, če je pošiljka odpadkov namenjena postopkom vmesne predelave ali 

odstranjevanja in postopek nadaljnje predelave ali odstranjevanja poteka v ciljni državi, se finančna 

garancija ali enakovredno zavarovanje sprosti, ko odpadki zapustijo vmesni objekt in prijavitelj 

predloži dokaz, da je vmesni postopek končan. Za tak dokaz se šteje potrdilo iz člena 15(d). V 

takem primeru vsako nadaljnjo pošiljko v objekt za predelavo ali odstranjevanje pokriva nova 

finančna garancija ali enakovredno zavarovanje, razen če pristojni organ ciljne države meni, da taka 

finančna garancija ali enakovredno zavarovanje ni potrebno. V teh okoliščinah je pristojni organ 

ciljne države odgovoren za obveznosti, ki nastanejo v primeru nezakonite pošiljke, ali obveznosti, 

da prevzame odpadke nazaj, kadar se pošiljanje ali postopek nadaljnje predelave ali odstranjevanja 

ne more dokončati, kot je bilo predvideno.  

 

7. Pristojni organ v Skupnosti, ki je odobril finančno garancijo ali enakovredno zavarovanje, ima 

do njega dostop in uporablja finančna sredstva, vključno za namene izplačil drugim zadevnim 

organom, za izpolnitev nastalih obveznosti v skladu s členoma 22 in 24. 

 

8. V primeru splošne prijave na podlagi člena 13 se lahko namesto finančne garancije ali 

enakovrednega zavarovanja za kritje celotne splošne prijave, vzpostavi finančna garancija ali 

enakovredno zavarovanje, ki krije dele splošne prijave. V takih primerih se finančna garancija ali 

enakovredno zavarovanje za pošiljko začne uporabljati najpozneje ob začetku pošiljanja prijavljene 

pošiljke. 

 

Finančna garancija ali enakovredno zavarovanje se sprosti, ko prijavitelj predloži dokaz, da so 

zadevni odpadki prispeli na cilj in bili odstranjeni ali predelani na okolju varen način. Smiselno se 

uporabljata odstavek 5, drugi pododstavek, drugi stavek, in odstavek 6. 
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9. Države članice obvestijo Komisijo o določbah nacionalnega zakona, sprejetega na podlagi 

 tega člena. 

 

Člen 7 

 

Pošiljanje prijave s strani pristojnega organa države odpreme 

 

1. Po prejemu ustrezno izpolnjene prijave, kot je opisano v drugem pododstavku točke 2 člena 4, 

pristojni organ države odpreme zadrži izvod prijave in pošlje prijavo pristojnemu organu ciljne 

države in izvode pristojnim organom vseh tranzitnih držav ter o tem obvesti prijavitelja. To se 

opravi v treh delovnih dneh po prejemu prijave. 

 

2. Če prijava ni ustrezno izpolnjena, pristojni organ države odpreme od prijavitelja zahteva 

informacije in dokumentacijo v skladu z drugim pododstavkom točke 2 člena 4. 

 

To se opravi v treh delovnih dneh po prejemu prijave. 

 

V takih primerih ima pristojni organ države odpreme na voljo tri delovne dni po prejemu zahtevanih 

informacij in/ali dokumentacije, da ravna v skladu z odstavkom 1. 
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3. Pristojni organ države odpreme se lahko v treh delovnih dneh po prejemu ustrezno izpolnjene 

prijave, kot je opisano v drugem pododstavku točke 2 člena 4, odloči, da ne nadaljuje s prijavo, če 

ima v zvezi s pošiljko ugovore v skladu s členoma 11 in 12 . 

 

O svoji odločitvi in ugovorih nemudoma obvesti prijavitelja. 

 

4. Če v 30 dneh od prejema prijave pristojni organ države odpreme ne pošlje prijave, kot se to 

zahteva v odstavku 1, poda prijavitelju na njegovo zahtevo utemeljeno obrazložitev. Vendar to ne 

velja, kadar ni bila izpolnjena zahteva za informacije iz odstavka 2. 

 

Člen 8 

 

Zahtevki za informacije in dokumentacijo 

s strani zadevnih pristojnih organov ter potrditev 

s strani pristojnega organa ciljne države 

 

1. Potem ko pristojni organ države odpreme pošlje prijavo in če kateri koli zadevni pristojni 

organ meni, da so potrebne dodatne informacije in dokumentacija, kot je navedeno v drugem 

pododstavku točke 3 člena 4, ta pristojni organ od prijavitelja zahteva take informacije in 

dokumentacijo ter o tem zahtevku obvesti druge pristojne organe. To se opravi v treh delovnih dneh 

po prejemu prijave. V takih primerih ima zadevni pristojni organ na voljo tri delovne dni po 

prejemu zahtevanih informacij in dokumentacije, da obvesti pristojni organ ciljne države. 
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2. Kadar pristojni organ ciljne države meni, da je prijava ustrezno izpolnjena, kakor je to 

določeno v drugem pododstavku točke 3 člena 4, pošlje potrditev prijavitelju in izvode drugim 

zadevnim pristojnim organom. To se opravi v treh delovnih dneh od prejema ustrezno izpolnjene 

prijave. 

 

3. Če v 30 dneh po prejemu prijave pristojni organ ciljne države ne potrdi prijave, kot se to 

zahteva v odstavku 2, poda prijavitelju na njegovo zahtevo utemeljeno obrazložitev. 

 

 

Člen 9 

 

Soglasja pristojnih organov  

ciljne države, države odpreme in tranzitne države  

ter roki za prevoz, predelavo ali odstranjevanje 

 

1. Pristojni organi ciljne države, države odpreme in tranzitne države imajo na voljo 30 dni po 

datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa ciljne države v skladu s členom 8, da pisno 

sprejmejo eno od naslednjih ustrezno obrazloženih odločitev o prijavljeni pošiljki: 

 

(a) brezpogojno soglasje, 
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(b) soglasje s pogoji v skladu s členom 10, ali 

 

(c) ugovore, v skladu s členom 11 in 12. 

 

Če pristojni organ tranzitne države ne vloži ugovora v navedenem roku 30-ih dni, je mogoče 

sklepati, da daje tiho soglasje. 

 

2. Pristojni organi ciljne države, države odpreme in, kadar je ustrezno, tranzitne države pošljejo 

pisno svojo odločitev in razloge zanjo prijavitelju v roku 30-ih dni iz odstavka 1, izvode pa drugim 

zadevnim organom. 

 

3. Pristojni organi ciljne države, države odpreme in, kadar je ustrezno, tranzitne države pisno 

izrazijo svoje soglasje z ustreznim žigom, podpisom in datiranjem prijavnega dokumenta ali 

njegovih izvodov.  

 

4. Pisno soglasje s predvideno pošiljko se izteče eno koledarsko leto po izdaji ali pozneje, v 

skladu z navedbo v prijavnem dokumentu. Vendar to ne velja, če zadevni pristojni organi navedejo 

krajše obdobje. 

 

5. Tiho soglasje s predvideno pošiljko se izteče eno koledarsko leto po izteku roka 30-ih dni iz 

odstavka 1. 
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6. Pošiljanje predvidene pošiljke se lahko začne le ko so izpolnjene zahteve iz člena 16(a) in (b) 

in samo v obdobju veljavnosti tihih ali pisnih soglasij vseh pristojnih organov.  

 

7. Predelava ali odstranjevanje odpadkov iz predvidene pošiljke se dokonča najpozneje eno 

koledarsko leto po tem, ko je prejemnik prejel odpadke, razen če zadevni pristojni organi navedejo 

krajše obdobje. 

 

8. Zadevni pristojni organi prekličejo soglasje, ko izvejo, da: 

 

(a) sestava odpadkov ni taka, kot je bila prijavljena; ali 

 

(b) niso upoštevani pogoji, določeni za pošiljanje; ali 

 

(c) se odpadki ne predelujejo ali odstranjujejo v skladu z dovoljenjem objekta, ki izvaja naveden 

postopek; ali 

 

(d) so odpadki bili ali bodo poslani, predelani ali odstranjeni na način, ki ni skladen z 

informacijami navedenimi v ali priloženimi k prijavnem in transportnem dokumentu. 

 

9. Vsak preklic soglasja se pošlje v obliki uradnega sporočila prijavitelju, izvode pa drugim 

zadevnim pristojnim organom in prejemniku. 

 



 
15311/4/04 REV 4  kok 44 
 DG I   SL 

Člen 10 

 

Pogoji v zvezi s pošiljko  

 

1. Pristojni organi države odpreme, ciljne države in tranzitne države lahko v 30 dneh po datumu, 

ko je bila poslana potrditev pristojnega organa ciljne države v skladu s členom 8, določijo pogoje v 

zvezi z njihovim soglasjem s prijavljeno pošiljko. Taki pogoji lahko temeljijo na enem ali več 

razlogih, ki so določeni bodisi v členu 11 bodisi v členu 12. 

 

2. Pristojni organi države odpreme, ciljne države in tranzitne države lahko v roku 30-ih dni iz 

odstavka 1 določijo tudi pogoje, ki se nanašajo na prevoz odpadkov pod njihovo pristojnostjo.  

Taki prevozni pogoji niso strožji od tistih, določenih za podobne pošiljke, ki v celoti potekajo pod 

njihovo pristojnostjo, in upoštevajo obstoječe sporazume, zlasti zadevne mednarodne sporazume. 

 

3. Pristojni organi države odpreme, ciljne države in tranzitne države lahko v roku 30-ih dni iz 

odstavka 1 določijo tudi pogoj, da se njihovo soglasje šteje za preklicano, če se finančna garancija 

ali enakovredno zavarovanje ne učinkuje najpozneje ob začetku prijavljenega pošiljanja, kot se to 

zahteva v členu 6(3). 
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4. Pristojni organ, ki določi pogoje, te pisno posreduje prijavitelju, izvode pa zadevnim 

pristojnim organom.  

 

Zadevni pristojni organ pogoje navede v prijavnemu dokumentu ali jih k temu priloži. 

 

Člen 11 

 

Ugovori pošiljkam odpadkov, namenjenim odstranjevanju 

 

1. Kadar se predloži prijava za predvideno pošiljko odpadkov, namenjeno odstranjevanju, lahko 

pristojni organi ciljne države in države odpreme v 30 dneh po datumu, ko je bila poslana potrditev 

pristojnega organa ciljne države v skladu s členom 8, utemeljeno ugovarjajo v skladu s pogodbo in 

na podlagi enega ali več naslednjih razlogov: 

 

(a) da predvidena pošiljka ali odstranjevanje ne bi bilo v skladu z ukrepi, sprejetimi za izvajanje 

načel bližine, prednosti predelave in samozadostnosti na ravni Skupnosti in na nacionalni 

ravni v skladu z Direktivo 75/442/EGS za popolno ali delno prepoved ali sistematično 

ugovarjanje pošiljkam odpadkov; ali 

 

(b) da predvidena pošiljka ali odstranjevanje ne bi bilo v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se 

nanaša na varstvo okolja, javni red, javno varnost ali zdravstveno varstvo, glede na ukrepe, ki 

se izvajajo v državi, ki ugovarja; ali 
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(c) da je bil prijavitelj ali prejemnik predhodno spoznan za krivega zaradi nezakonite pošiljke ali 

zaradi drugega nezakonitega dejanja, povezanega z varstvom okolja. V tem primeru lahko 

pristojni organi države odpreme in ciljne države zavrnejo vse pošiljke, ki vključujejo zadevno 

osebo, v skladu z nacionalno zakonodajo; ali 

 

(d) da prijavitelj ali prejemnik večkrat nista ravnala v skladu s členoma 15 in 16 v zvezi s 

preteklimi pošiljkami; ali 

 

(e) da želi država članica na podlagi člena 4(1) Baselske konvencije izvrševati svojo pravico do 

prepovedi uvoza nevarnih odpadkov ali odpadkov, navedenih v Prilogi II te konvencije; ali 

 

(f) da je predvidena pošiljka ali odstranjevanje v nasprotju z obveznostmi, ki izhajajo iz 

mednarodnih konvencij, ki jih je sklenila država članica ali zadevne države članice ali 

Skupnost; ali 

 

(g) da predvidena pošiljka ali odstranjevanje ni v skladu z Direktivo 75/442/EGS, zlasti s 

členoma 5 in 7 omenjene direktive, ob upoštevanju geografskih okoliščin ali potrebe po 

specializiranih napravah za določene vrste odpadkov: 

 

(i) za izvajanje načela samozadostnosti na ravni Skupnosti in nacionalni ravni; 
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(ii) v primerih, ko mora specializirani objekt odstraniti odpadke iz bližnjega vira in je 

pristojni organ dal tem odpadkom prednost; ali 

 

(iii) za zagotovitev, da so pošiljke v skladu z načrti ravnanja z odpadki; ali 

 

(h) da se bodo odpadki obdelali v objektu, ki ga zajema Direktiva 96/61/ES, vendar se v njem ne 

uporabljajo najboljše razpoložljive tehnologije, kot je opredeljeno v členu 9(4) omenjene 

direktive, v skladu z dovoljenjem objekta; ali 

 

(i) da se zadevni odpadki ne bodo obdelali v skladu s pravno zavezujočimi standardi varstva 

okolja v zvezi s postopki odstranjevanja, določenimi v zakonodaji Skupnosti, (tudi v primerih, 

ko so odobrene začasne izjeme). 

 

2. Pristojni organ(-i) tranzitne države lahko v roku 30-ih dni iz odstavka 1 utemeljeno ugovarja 

zgolj na podlagi odstavka 1(b), (c) in (f). 

 

3. Če se v državi članici odpreme skupno na leto proizvedejo nevarni odpadki v tako majhni 

količini, da bi bila zagotovitev novih specializiranih objektov za odstranjevanje v tej državi članici 

nerentabilna, se ne uporablja odstavek 1(a). 
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Pristojni organ ciljne države sodeluje s pristojnim organom države odpreme, ki upošteva, da se za 

dvostransko rešitev tega problema uporablja ta odstavek in ne odstavek 1(a). 

 

Če ni zadovoljive rešitve, lahko katera koli država članica zadevo predloži Komisiji. Komisija nato 

odloča o zadevi v skladu s postopkom iz člena 18(2) Direktive 75/442/EGS. 

 

4. Če v roku 30-ih dni iz odstavka 1 pristojni organi menijo, da so težave, ki so bile vzrok za 

njihove ugovore, rešene, nemudoma pisno obvestijo prijavitelja, izvode pa pošljejo prejemniku in 

drugim zadevnim pristojnim organom. 

 

5. Če se težave, ki so bile vzrok ugovorov, niso rešile v roku 30-ih dni iz odstavka 1, prijava 

preneha veljati. Če prijavitelj še vedno namerava izvesti pošiljko, se predloži nova prijava, razen če 

se vsi zadevni pristojni organi in prijavitelj sporazumejo drugače. 

 

6. Države članice o ukrepih, ki jih sprejmejo v skladu z odstavkom 1(a), s katerimi popolnoma 

ali delno prepovedo ali sistematično ugovarjajo pošiljkam odpadkov, namenjenim odstranjevanju, 

ali v skladu z odstavkom 1(e), nemudoma uradno obvestijo Komisijo, ki obvesti druge države 

članice. 
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Člen 12 

 

Ugovori pošiljkam odpadkov, namenjenim predelavi 

 

1. Kadar se predloži prijava za predvideno pošiljko odpadkov, namenjeno predelavi, lahko 

pristojni organi ciljne države in države odpreme v 30 dneh po datumu, ko je bila poslana potrditev 

pristojnega organa ciljne države v skladu s členom 8,  utemeljeno ugovarjajo v skladu s pogodbo in 

na podlagi enega ali več naslednjih razlogov: 

 

(a) da predvidena pošiljka ali predelava ne bi bila v skladu z Direktivo 75/442/EGS, zlasti členov 

3, 4, 7 in 10; ali 

 

(b) da predvidena pošiljka ali predelava ne bi bila v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se nanaša 

na varstvo okolja, javni red, javno varnost ali zdravstveno varstvo glede na ukrepe, ki se 

izvajajo v državi, ki ugovarja; ali 

 

(c) da predvidena pošiljka ali predelava ne bi bila v skladu z nacionalno zakonodajo države 

odpreme, ki se nanaša na predelavo odpadkov, vključno s primeri, kadar bi predvidena 

pošiljka odpadkov bila namenjena predelavi v objektu, ki ima nižje standarde obdelave za 

določene odpadke od tistih, ki se uporabljajo v državi odpreme in sicer zaradi upoštevanja 

potrebe po zagotovitvi pravilnega delovanja notranjega trga; 
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To se ne uporablja, če: 

 

(i) obstaja ustrezna zakonodaja Skupnosti, zlasti tista v zvezi z odpadki, in če so bile v 

nacionalno zakonodajo, v katero je bila prenesena taka zakonodaja Skupnosti, uvedene 

zahteve, ki so vsaj tako stroge kot tiste, določene v zakonodaji Skupnosti; 

 

(ii) postopek predelave v ciljni državi poteka pod pogoji, ki so večinoma enakovredni 

tistim, predpisanim v nacionalni zakonodaji države odpreme; 

 

(iii) nacionalna zakonodaja države odpreme, razen tiste iz (i), ni bila notificirana v skladu z 

Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi 

postopka za zagotavljanje informacij na področju tehničnih standardov in predpisov ter 

pravil o storitvah informacijske družbe1, kadar se to zahteva z zadevno direktivo; ali 

 

(d) da je bil prijavitelj ali prejemnik predhodno spoznan za krivega zaradi nezakonite pošiljke ali 

zaradi drugih nezakonitih dejanj, povezanih z varstvom okolja. V tem primeru lahko pristojni 

organi države odpreme in ciljne države zavrnejo vse pošiljke, ki vključujejo zadevno osebo, v 

skladu z nacionalno zakonodajo; ali 

 

(e) da prijavitelj ali prejemnik večkrat nista ravnala v skladu s členoma 15 in 16 v zvezi s 

preteklimi pošiljkami; ali 

 

(f) da sta predvidena pošiljka ali predelava v nasprotju z obveznostmi, ki izhajajo iz mednarodnih 

konvencij, ki jih je sklenila država članica ali zadevne države članice ali Skupnost; ali 

                                                 
1 UL L 204, 21.7.1998, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o 

pristopu iz leta 2003. 
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(g) da razmerje med odpadki, ki jih je mogoče predelati, in tistimi, ki jih ni mogoče predelati, 

ocenjena vrednost materialov, ki bodo dokončno predelani, ali strošek predelave in strošek 

odstranjevanja frakcije, ki je ni mogoče predelati, z gospodarskega in/ali okoljskega vidika ne 

upravičujejo predelave; ali 

 

(h) da je pošiljka odpadkov namenjena odstranjevanju in ne predelavi; ali 

 

(i) da se bodo odpadki obdelali v objektu, ki ga zajema Direktiva 96/61/ES, vendar se v njem ne 

uporabljajo najboljše razpoložljive tehnologije, kot je opredeljeno v členu 9(4) omenjene  

direktive, v skladu z dovoljenjem objekta; ali 

 

(j) da se zadevni odpadki ne bodo obdelali v skladu s pravno zavezujočimi standardi varstva 

okolja v zvezi s postopki predelave ali s pravno zavezujočimi obveznostmi predelave ali 

recikliranja, določenimi v zakonodaji Skupnosti, (tudi v primerih, ko so odobrene začasne 

izjeme);  

  

(k) da se zadevni odpadki ne bodo obdelali v skladu z načrti ravnanja z odpadki, pripravljenimi 

na podlagi člena 7 Direktive 75/442/EGS z namenom zagotovitve izvajanja pravno 

zavezujočih obveznosti predelave ali recikliranja, določenih v zakonodaji Skupnosti. 

 



 
15311/4/04 REV 4  kok 52 
 DG I   SL 

2. Pristojni organi tranzitnih držav lahko v roku 30-ih dni iz odstavka 1 utemeljeno ugovarjajo 

predvideni pošiljki na podlagi odstavka 1(b), (d) in (f). 

 

3. Če v roku 30-ih dni iz odstavka 1 pristojni organi menijo, da so težave, ki so bile vzrok 

njihovih ugovorov, rešene, pristojni organi nemudoma pisno obvestijo prijavitelja, izvode pa 

pošljejo prejemniku in drugim zadevnim pristojnim organom. 

 

4. Če se težave, ki so bile vzrok ugovorov, niso rešile v roku 30-ih dni iz odstavka 1, prijava 

preneha veljati. Če prijavitelj še vedno namerava izvesti pošiljko, se predloži nova prijava, razen če 

se zadevni pristojni organi in prijavitelj sporazumejo drugače.  

 

5. Države članice v skladu s členom 50 poročajo Komisiji o ugovorih, ki so jih vložili pristojni 

organi v skladu z odstavkom 1(c).  
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6. Država članica odpreme obvesti Komisijo in druge države članice o nacionalni zakonodaji, na 

kateri lahko temeljijo ugovori pristojnih organov v skladu z odstavkom 1(c), in navede, za katere 

odpadke in postopke predelave odpadkov se ti ugovori lahko uporabljajo, še preden se na podlagi 

take zakonodaje utemeljeno ugovarja.  

 

Člen 13 

 

Splošna prijava 

 

1. Prijavitelj lahko predloži splošno prijavo za več pošiljk, če so v vsaki pošiljki: 

 

(a) odpadki, ki imajo v osnovi podobne fizikalne in kemične lastnosti, 

 

(b) odpadki, ki se pošiljajo istemu prejemniku in objektu, ter 

 

(c) odpadki, katerih pot iz prijavnega dokumenta, je ista. 

 

2. Če se zaradi nepredvidenih okoliščin pošiljka ne more izvesti po isti poti, prijavitelj o tem 

obvesti zadevne pristojne organe takoj, ko je to mogoče, in po možnosti preden se pošiljanje začne, 

če je takrat že znano, da je treba pot spremeniti.  
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Kadar je sprememba poti znana, preden se pošiljanje začne, in to zadeva druge pristojne organe kot 

tiste, ki so bili navedeni v splošni prijavi, se splošna prijava ne sme uporabiti in je treba predložiti 

novo prijavo. 

 

3. Zadevni pristojni organi se lahko dogovorijo o uporabi postopka splošne prijave, pod 

pogojem, da se naknadno zagotovijo dodatne informacije in dokumentacija, v skladu z drugim 

pododstavkom točke 2 in 3 člena 4. 

 

Člen 14 

 

Objekti za predelavo s predhodnim soglasjem 

 

1. Pristojni organi ciljne države, ki so pristojni za določene objekte za predelavo, se lahko 

odločijo za izdajo predhodnih soglasij takim objektom. 

 

Take odločitve so omejene na določeno obdobje in se lahko prekličejo kadar koli. 

 

2. V primeru splošne prijave, predložene v skladu s členom 13, lahko pristojni organ ciljne 

države v dogovoru z drugimi zadevnimi pristojnimi organi podaljša obdobje veljavnosti soglasja iz 

člena 9(4) in (5) do treh let. 
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3. Pristojni organi, ki se odločijo za izdajo predhodnega soglasja objektu, v skladu z odstavkoma 

(1) in (2) obvestijo Komisijo in, če je to ustrezno, Sekretariat OECD o: 

 

(a) nazivu, registracijski številki in naslovu objekta za predelavo; 

 

(b) opisu uporabljenih tehnologij, vključno z R-kodo(-ami); 

 

(c) odpadkih, kakor so navedeni v Prilogah IV in IVA ali odpadkih, na katere se nanaša 

 odločitev; 

 

(d) skupni količini za katero je izdano predhodno soglasje; 

 

(e) obdobju veljavnosti; 

 

(f) vseh spremembah predhodnega soglasja; 

 

(g) vseh spremembah informacij iz prijave; in 

 

(h) kakršnem koli preklicu predhodnega soglasja. 

 

Za te namene se uporablja obrazec iz Priloge VI. 
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4. Ne glede na člene 9, 10, in 12 velja za soglasje, izdano v skladu s členom 9, pogoje, uvedene 

v skladu s členom 10, ali ugovore, vložene v skladu s členom 12 s strani zadevnih pristojnih 

organov, rok 7 delovnih dni po datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa ciljne države 

v skladu s členom 8. 

 

5. Ne glede na odstavek 4 se lahko pristojni organ države odpreme odloči, da je za prejem 

dodatnih informacij ali dokumentacije od prijavitelja potrebno več časa. 

 

V tem primeru pristojni organ v 7 delovnih dneh pisno obvesti prijavitelja in pošlje izvode drugim 

zadevnim pristojnim organom. 

 

Skupni potrebni čas po datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa ciljne države v 

skladu s členom 8, ne presega 30 dni. 
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Člen 15 

 

Dodatne določbe  

o vmesnih postopkih predelave in odstranjevanja 

 

Za pošiljke odpadkov, namenjene postopkom vmesne predelave ali odstranjevanja, veljajo 

naslednje dodatne določbe: 

 

(a) Kadar je pošiljka odpadkov namenjena postopku vmesne predelave ali odstranjevanja, se v 

prijavnem dokumentu hkrati z začetnim postopkom vmesne predelave ali odstranjevanja 

navedejo vsi objekti, v katerih so predvideni naknadni vmesni in tudi nevmesni postopki 

predelave in odstranjevanja. 

 

(b) Pristojna organa države odpreme in ciljne države lahko izdata soglasje s pošiljko odpadkov, ki 

je namenjena postopku vmesne predelave ali odstranjevanja samo, če zoper pošiljko(-e) 

odpadkov v objekte, ki opravljajo vse naknadne postopke vmesne ali nevmesne predelave ali 

odstranjevanja, ni razlogov za ugovor v skladu s členoma 11 ali 12. 

 

(c) V treh dneh po prejemu odpadkov zadevni objekt, ki izvaja postopek vmesne predelave ali 

odstranjevanja, zagotovi pisno potrdilo o prejemu odpadkov. 

 

 To potrdilo se navede v ali priloži transportnem dokumentu. Navedeni objekt pošlje 

prijavitelju in zadevnim pristojnim organom podpisane izvode transportnega dokumenta, ki 

vsebuje to potrdilo. 
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(d) Takoj, ko je mogoče in najpozneje v 30 dneh po zaključku postopka vmesne predelave ali 

odstranjevanja ter najpozneje eno koledarsko leto ali v krajšem roku skladno s členom 9(7), 

po prejemu odpadkov, prejemnik ali objekt, ki je opravil ta postopek, na lastno odgovornost 

potrdi, da je bila vmesna predelava ali odstranjevanje dokončano. 

 

To potrdilo se navede v ali priloži transportnemu dokumentu. 

 

Navedeni objekt pošlje podpisane izvode transportnega dokumenta, ki vsebuje to potrdilo, 

prijavitelju in zadevnim pristojnim organom. 

 

(e) Kadar objekt za predelavo ali odstranjevanje, ki izvaja postopke vmesne predelave ali 

odstranjevanja, dostavi te odpadke za vse naknadne postopke vmesne ali nevmesne predelave 

ali odstranjevanja objektu v ciljni državi, pridobi čim prej, vendar najpozneje eno koledarsko 

leto ali v krajšem roku v skladu s členom 9(7), po dostavi odpadkov, potrdilo tega objekta, da 

je postopek naknadne nevmesne predelave ali odstranjevanja dokončan. 

 

Navedeni objekt, ki izvaja postopek vmesne predelave ali odstranjevanja, nemudoma pošlje 

prijavitelju in zadevnim pristojnim organom to(-a) potrdilo(-a), iz katerega(-ih) je razvidno, 

na katero(-e) pošiljko(-e) se nanaša(-jo). 
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(f) Kadar se opravi dostava, kot je opisano v pododstavku (e), do objekta, ki je: 

 

(i) v začetni državi odpreme ali v drugi državi članici, se zahteva nova prijava v skladu z 

določbami iz tega naslova; ali 

 

(ii) v tretji državi, se zahteva nova prijava v skladu z določbami te uredbe, pri čemer se 

uporabljajo določbe o zadevnih pristojnih organih tudi za začetni pristojni organ začetne 

države odpreme.  

 

Člen 16 

 

Zahteve, ki sledijo po izdaji soglasja s pošiljko 

 

Po izdaji soglasja zadevnih pristojnih organov s prijavljeno pošiljko izpolnijo vsa zadevna podjetja 

transportni dokument ali v primeru splošne prijave transportne dokumente na ustreznih mestih, jih 

ali ga podpišejo in obdržijo izvod ali izvode. Izpolnijo naslednje zahteve: 

 

(a) Izpolnitev transportnega dokumenta, ki jo opravi prijavitelj: ko prijavitelj prejme soglasje 

pristojnih organov države odpreme, ciljne države in tranzitne države ali lahko sklepa o tihem 

soglasju pristojnega organa tranzitne države, prijavitelj v transportnem dokumentu navede  

dejanski datum pošiljke in ga tudi sicer čim bolj izpolni. 
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(b) Predhodne informacije o dejanskem začetku pošiljanja: prijavitelj pošlje podpisane izvode 

transportnega dokumenta izpolnjenega takrat, kot je to opisano v točki (a), zadevnim 

pristojnim organom in prejemniku najmanj tri delovne dni pred začetkom pošiljanja. 

 

(c) Dokumenti, ki spremljajo vsak prevoz: prijavitelj obdrži izvod transportnega dokumenta. 

Transportni dokument in izvode prijavnega dokumenta, ki vsebujejo pisna soglasja in pogoje 

zadevnih pristojnih organov, spremljajo vsak prevoz. Prejemnik obdrži transportni dokument. 

 

(d) Pisno potrdilo o prejemu odpadkov, ki ga izda prejemnik: v treh dneh po prejemu odpadkov 

prejemnik izda pisno potrdilo, da so bili odpadki prejeti. 

  

 To potrdilo je navedeno v transportnemu dokumentu ali se temu priloži. 

 

Prejemnik pošlje podpisane izvode transportnega dokumenta, ki vsebuje to potrdilo, 

prijavitelju in zadevnim pristojnim organom. 



 
15311/4/04 REV 4  kok 61 
 DG I   SL 

 

(e) Potrdilo o nevmesnem odstranjevanju ali predelavi, ki ga izda prejemnik: takoj, ko je mogoče, 

in najpozneje v 30 dneh po koncu nevmesnega postopka predelave ali odstranjevanja ter 

najpozneje eno koledarsko leto ali v krajšem roku v skladu s členom 9(7), po prejemu 

odpadkov, prejemnik ali objekt, ki izvaja postopek, na lastno odgovornost potrdi, da je bila 

nevmesna predelava ali odstranjevanje dokončano. 

 

To potrdilo je navedeno v ali se priloži transportnemu dokumentu. 

 

Prejemnik pošlje podpisane izvode transportnega dokumenta, ki vsebuje to potrdilo, 

prijavitelju in zadevnim pristojnim organom. 

 

Člen 17 

 

Spremembe pošiljke po izdanem soglasju 

 

1. Če pride do bistvene spremembe podatkov in/ali pogojev pošiljke s soglasjem, vključno s 

spremembami predvidene količine, poti, načrta poti, datuma pošiljke ali prevoznika, prijavitelj o 

tem nemudoma obvesti zadevne pristojne organe in prejemnika, če je to mogoče, še pred začetkom 

pošiljanja. 

 

2. V takih primerih se predloži nova prijava, razen če pristojni organi menijo, da predlagane 

spremembe ne zahtevajo nove prijave. 

 

3. Kadar take spremembe vključujejo druge pristojne organe od tistih iz prvotne prijave, se 

predloži nova prijava. 
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Poglavje 2 – Zahteve po splošnih informacijah 

 

Člen 18 

 

Odpadki, ki jih spremljajo določene informacije 

 

1. Za odpadke iz člena 3(2) in (4), ki so namenjeni pošiljanju iz ene države članice v drugo 

državo članico in/ali tranzitu čez eno ali več držav članic, veljajo naslednje postopkovne zahteve: 

 

(a) Za lažje sledenje pošiljk takih odpadkov oseba v pristojnosti države odpreme, ki organizira 

pošiljanje, zagotovi, da odpadke spremlja dokument iz Priloge VII. 

 

(b) Dokument iz Priloge VII podpiše pred začetkom pošiljanja oseba, ki ga organizira, ob 

prejemu zadevnih odpadkov pa ga podpišeta objekt za predelavo ali laboratorij in prejemnik. 
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2. Pogodba iz Priloge VII med osebo, ki organizira pošiljanje odpadkov in prejemnikom, ki 

odpadke predela, učinkuje ob začetku pošiljanja in vključuje obveznost, da kadar pošiljanje 

odpadkov ali njihova predelava ne more biti dokončana, kot je bilo predvideno, ali kadar je bila 

izvedena nezakonita pošiljka, za osebo, ki organizira pošiljanje odpadkov, ali, če ta oseba ni 

sposobna dokončati pošiljanja odpadkov ali njihove predelave (npr. če je plačilno nesposobna), za 

prejemnika, da: 

 

(a) prevzame odpadke nazaj ali zagotovi njihovo predelavo na alternativni način in 

 

(b) v tem času zagotovi, če je potrebno, njihovo skladiščenje. 

  

Oseba, ki organizira pošiljanje, ali prejemnik na zahtevo zadevnega pristojnega organa zagotovi 

izvod pogodbe. 

 

3. Za namene inšpekcijskega nadzora, izvrševanja, načrtovanja in statistike lahko države članice 

v skladu z nacionalno zakonodajo zahtevajo informacije iz odstavka 1 o pošiljkah iz tega člena. 

 

4. Informacije iz odstavka 1 se obravnavajo kot zaupne v skladu z zakonodajo Skupnosti in 

nacionalno zakonodajo. 
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Poglavje 3 – Splošne zahteve 

 

Člen 19 

 

Prepoved mešanja odpadkov med pošiljanjem 

 

Od začetka pošiljanja do prejema v objektu za predelavo ali odstranjevanje se odpadki, kot so 

določeni v prijavnem dokumentu ali v členu 18, ne mešajo z drugimi odpadki. 

 

Člen 20 

 

Hramba dokumentacije in informacij 

 

1. Vse dokumente, ki so bili poslani pristojnim organom ali so jih poslali pristojni organi v zvezi 

s prijavljeno pošiljko, hranijo v Skupnosti najmanj tri leta od datuma začetka pošiljanja pristojni 

organi, prijavitelj in prejemnik. 

 

2. Informacije, dane na podlagi člena 18(1), hranita v Skupnosti najmanj tri leta od datuma 

začetka pošiljanja oseba, ki organizira pošiljanje, in prejemnik. 
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Poglavje 4 – Obveznost prevzema odpadkov nazaj 

 

Člen 21 

 

Prevzem odpadkov nazaj, ko pošiljanje ne more biti dokončano, kot je bilo predvideno 

 

1. Kadar kateri koli od zadevnih pristojnih organov izve, da se pošiljanje odpadkov, vključno z 

njihovo predelavo ali odstranjevanjem, ne more dokončati, kot je bilo predvideno v skladu s pogoji 

iz prijavnega in transportnega dokumenta in/ali pogodbe iz drugega pododstavka točke 4 člena 4 in 

člena 5, o tem nemudoma obvesti pristojni organ države odpreme. Kadar objekt za predelavo ali 

odstranjevanje zavrne prejeto pošiljko, o tem nemudoma obvesti pristojni organ ciljne države. 

 

2. Pristojni organ države odpreme zagotovi da, razen v primerih iz odstavka 3, prijavitelj, kakor 

je bil določen v skladu z vrstnim redom iz točke 15 člena 2, če pa je to neizvedljivo, ta pristojni 

organ sam ali pravna ali fizična oseba v njegovem imenu, prevzame zadevne odpadke nazaj na 

območje njegove pristojnosti ali kamor koli drugam v državo odpreme. 
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To se opravi v 90 dneh ali v roku, o katerem se dogovorijo zadevni pristojni organi potem, ko je 

pristojni organ izvedel ali so mu pristojni organi ciljne države ali tranzitne države pisno sporočili, 

da se pošiljanje odpadkov s soglasjem ali predelava ali odstranjevanje odpadkov iz te pošiljke ne 

more dokončati, in so ga obvestili o razlogih za to. Tako sporočilo je lahko posledica informacij, ki 

jih pristojnim organom ciljne države ali tranzitne države med drugim predložijo drugi pristojni 

organi. 

 

3. Obveznost iz odstavka 2, da se odpadki prevzamejo nazaj, se ne uporablja, če pristojni organi 

države odpreme, tranzitne države in ciljne države, ki so vključeni v odstranjevanje ali predelavo 

odpadkov, menijo, da lahko prijavitelj ali, če je to neizvedljivo, pristojni organ države odpreme ali 

pravna ali fizična oseba v njegovem imenu odstrani ali predela odpadke na drug način. 

 

Obveznost iz odstavka 2, da se odpadki prevzamejo nazaj, se ne uporablja, če so bili poslani 

odpadki med postopkom v zadevnem objektu nepovratno zmešani z drugimi odpadki, preden je 

zadevni pristojni organ izvedel, da se prijavljena pošiljka ne more dokončati, kot je navedeno v 

odstavku 1. Taka mešanica se odstrani ali predela na alternativen način v skladu s prvim 

pododstavkom. 

 

4. V primerih iz odstavka 2, ko se odpadki prevzamejo nazaj, se predloži nova prijava, razen če 

se zadevni pristojni organi strinjajo, da zadostuje primerno obrazložena zahteva začetnega 

pristojnega organa države odpreme. 
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Novo prijavo, če je potrebno, predloži izvirni prijavitelj, ali, če je to neizvedljivo, druge fizične ali 

pravne osebe, kakor so določene v skladu s točko 15 člena 2 ali, če je to neizvedljivo, začetni 

pristojni organ države odpreme ali pravna ali fizična oseba v njegovem imenu. 

 

Noben pristojni organ ne nasprotuje ali ugovarja vrnitvi odpadkov iz pošiljke, ki ne more biti 

dokončana, ali povezanim postopkom predelave in odstranjevanja. 

 

5. V primerih alternativne rešitve zunaj začetne ciljne države, kot je navedeno v odstavku 3, 

predloži novo prijavo, kadar je potrebno, izvirni prijavitelj, ali, če je to neizvedljivo, druge fizične 

ali pravne osebe, kakor so določene v skladu s točko 15 člena 2 ali, če je to neizvedljivo, začetni 

pristojni organ države odpreme ali pravna ali fizična oseba v njegovem imenu. 

 

Kadar prijavitelj predloži tako novo prijavo, jo predloži tudi pristojnem organu začetne države 

odpreme. 

 

6. V primerih alternativne ureditve v začetni ciljni državi iz odstavka 3 se ne zahteva nova 

prijava in zadostuje primerno obrazložena zahteva. Tako primerno obrazloženo zahtevo, s katero se 

prosi za dovoljenje za alternativno ureditev, izvirni prijavitelj pošlje pristojnemu organu ciljne 

države in države odpreme ali, če je to neizvedljivo, to zahtevo začetni pristojni organ države 

odpreme pošlje pristojnemu organu ciljne države. 
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7. Če ni treba predložiti nove prijave v skladu z odstavkoma 4 ali 6, izvirni prijavitelj v skladu s 

členom 15 ali 16 ali, če je to neizvedljivo, druge fizične ali pravne osebe, kakor so določene v 

skladu s točko 15 člena 2, ali če je to neizvedljivo, začetni pristojni organ države odpreme ali 

fizična ali pravna oseba v njegovem imenu izpolni nov transportni dokument. 

 

Če začetni pristojni organ države odpreme predloži novo prijavo v skladu z odstavkoma 4 ali 5, ni 

potrebna nova finančna garancija ali enakovredno zavarovanje. 

 

8. Obveznost prijavitelja in subsidiarna obveznost države odpreme, da prevzameta odpadke 

nazaj ali poskrbita za alternativno predelavo ali odstranjevanje, preneha, ko prejemnik izda potrdilo 

o nevmesnem odstranjevanju ali predelavi iz člena 16(e) ali, kadar je primerno, člena 15(e). V 

primerih vmesne predelave ali odstranjevanja iz člena 6(6) subsidiarna obveznost države odpreme 

preneha, ko prejemnik izda potrdilo iz člena 15(d). 

 

Če prejemnik izda potrdilo o odstranjevanju ali predelavi tako, da je zaradi tega pošiljka nezakonita 

in se zato sprosti finančna garancija, se uporabljata člena 23(3) in 24(2). 
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9. Kadar se v državi članici odkrijejo odpadki, katerih pošiljanje, vključno s predelavo ali 

odstranjevanjem ne more biti dokončano, je pristojni organ s pristojnostjo za območje, na katerem 

so bili odpadki odkriti, odgovoren za zagotovitev, da se uredi vse potrebno za varno skladiščenje 

odpadkov do njihove vrnitve ali nevmesnega odstranjevanja ali predelave na alternativen način. 

 

Člen 22 

 

Stroški prevzema odpadkov nazaj, ko pošiljanje ne more biti dokončano 

 

1. Stroški, ki nastanejo zaradi vrnitve odpadkov, ko pošiljanje ne more biti dokončano, vključno 

s stroški pošiljanja, odstranjevanja ali predelave na podlagi člena 21(2) ali (3), in stroški 

skladiščenja od dneva, ko je pristojni organ države odpreme izvedel, da se pošiljanje odpadkov ali 

njihova predelava ali odstranjevanje ne more dokončati, se na podlagi člena 21(9) zaračunajo: 

 

(a) prijavitelju, kakor je določen v skladu z vrstnim redom iz točke 15 člena 2 ali, če je to 

neizvedljivo, 

 

(b) drugim fizičnim ali pravnim osebam, kot je primerno ali, če je to neizvedljivo, 

 

(c) pristojnemu organu države odpreme ali, če je to neizvedljivo, 

 

(d) tako, kot so se dogovorili zadevni pristojni organi. 

 

2. Ta člen ne posega v nacionalne predpise ali predpise Skupnosti o odgovornosti. 
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Člen 23 

 

Prevzem odpadkov nazaj, če je pošiljka nezakonita 

 

1. Kadar pristojni organ odkrije pošiljko, za katero meni, da je nezakonita, o tem nemudoma 

obvesti druge zadevne pristojne organe. 

 

2. Če je za nezakonito pošiljko odgovoren prijavitelj, pristojni organ države odpreme zagotovi, 

da zadevne odpadke: 

 

(a) prevzame nazaj dejanski prijavitelj ali, če prijava ni bila predložena, 

 

(b) prevzame nazaj zakoniti prijavitelj ali, če je to neizvedljivo, 

 

(c) prevzame nazaj pristojni organ države odpreme sam ali fizična ali pravna oseba v njegovem 

imenu ali, če je to neizvedljivo, 

 

(d) odstrani ali predela na alternativni način v ciljni državi ali državi odpreme pristojni organ 

države odpreme sam ali fizična ali pravna oseba v njegovem imenu ali, če je to neizvedljivo, 

 

(e) odstrani ali predela na alternativni način v drugi državi pristojni organ države odpreme sam 

ali fizična ali pravna oseba v njegovem imenu, če se s tem strinjajo vsi zadevni pristojni 

organi. 
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 Prevzem nazaj, odstranjevanje ali predelava se opravi v 30 dneh ali v roku o katerem se 

dogovorijo zadevni pristojni organi, potem ko je pristojni organ države odpreme izvedel ali so 

ga pristojni organi ciljne države ali tranzitne države pisno obvestili o nezakoniti pošiljki in 

razlogu(-ih) zanjo. Tako obvestilo je lahko posledica informacij, ki so jih pristojnim organom 

ciljne države ali tranzitne države med drugim predložili drugi pristojni organi. 

 

V primerih, ko se odpadki prevzamejo nazaj kakor je navedeno v (a), (b) in (c), se predloži 

nova prijava, razen če se zadevni pristojni organi strinjajo, da zadostuje primerno obrazložena 

zahteva začetnega pristojnega organa države odpreme. 

 

Novo prijavo predloži oseba ali organ iz (a), (b) ali (c), v skladu s tem vrstnim redom. 

 

Noben pristojni organ ne nasprotuje ali ugovarja vrnitvi odpadkov iz nezakonite pošiljke. V 

primerih alternativne rešitve iz (d) in (e), ki jo zagotovi pristojni organ države odpreme, 

začetni pristojni organ države odpreme ali fizična ali pravna oseba v njegovem imenu predloži 

novo prijavo, razen če se zadevni pristojni organi strinjajo, da zadostuje primerno obrazložena 

zahteva zadevnega organa. 
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3. Če je za nezakonito pošiljko odgovoren prejemnik, pristojni organ ciljne države zagotovi, da 

zadevne odpadke odstrani ali predela na okolju varen način: 

 

(a) prejemnik ali, če je to neizvedljivo, 

 

(b) pristojni organ sam ali fizična ali pravna oseba v njegovem imenu. 

 

To odstranjevanje ali predelava se opravi v 30 dneh ali v roku o katerem se dogovorijo zadevni 

pristojni organi, potem ko je pristojni organ ciljne države izvedel ali so ga pristojni organi države 

odpreme ali tranzitne države pisno obvestili o nezakoniti pošiljki in razlogu(-ih) zanjo. Tako 

obvestilo je lahko posledica informacij, ki so jih pristojnim organom države odpreme ali tranzitne 

države med drugim predložili drugi pristojni organi. 

 

V ta namen zadevni pristojni organi po potrebi sodelujejo pri odstranjevanju ali predelavi 

odpadkov. 

 

4. Če ni treba predložiti nove prijave, oseba, ki je odgovorna za prevzem odpadkov nazaj ali, če 

je to neizvedljivo, začetni pristojni organ države odpreme, izpolni nov transportni dokument v 

skladu s členom 15 ali 16. 
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Če začetni pristojni organ države odpreme predloži novo prijavo, se ne zahteva nova finančna 

garancija ali enakovredno zavarovanje. 

 

5. Še zlasti v primerih, kadar se odgovornosti za nezakonito pošiljko ne more pripisati bodisi 

prijavitelju bodisi prejemniku, zadevni pristojni organi sodelujejo za zagotovitev, da se zadevni 

odpadki odstranijo ali predelajo. 

 

6. V primerih vmesne predelave ali odstranjevanja iz člena 6(6), kadar se odkrije nezakonita 

pošiljka po tem, ko je bil postopek vmesne predelave ali odstranjevanja dokončan, subsidiarna 

obveznost države odpreme, da prevzame odpadke nazaj ali poskrbi za alternativno predelavo, 

preneha, ko prejemnik izda potrdilo iz člena 15(d). 

 

Če prejemnik izda potrdilo o odstranjevanju ali predelavi tako, da je zaradi tega pošiljka nezakonita 

in se zato sprosti finančna garancija, se uporabljata odstavek 3 in člen 24(2). 

 

7. Kadar se v državi članici odkrijejo odpadki iz nezakonite pošiljke, je pristojni organ s 

pristojnostjo za območje, na katerem so bili odkriti odpadki, odgovoren za zagotovitev, da se uredi 

vse potrebno za varno skladiščenje odpadkov do njihove vrnitve, nevmesnega odstranjevanja ali 

predelave na alternativni način. 
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8. Določbe členov 33 in 35 se ne uporabljajo v primerih, ko se nezakonite pošiljke vrnejo v 

državo odpreme in je zadevna država odpreme država, za katero veljajo prepovedi iz omenjenih 

členov. 

 

9. V primeru nezakonite pošiljke, kot je opredeljeno v točki 35(g) člena 2, veljajo za osebo, ki 

organizira pošiljanje, enake obveznosti iz tega člena, kot za prijavitelja. 

 

10. Ta člen ne posega v predpise Skupnosti in nacionalne predpise o odgovornosti. 

 

Člen 24 

 

Stroški prevzema odpadkov nazaj, če je pošiljka nezakonita 

 

1. Stroški, ki nastanejo zaradi prevzema odpadkov iz nezakonite pošiljke nazaj, vključno s 

stroški prevoza, odstranjevanja ali predelave na podlagi člena 23(2) in stroški skladiščenja na 

podlagi člena 23(7) od dneva, ko je pristojni organ države odpreme izvedel, da je pošiljka 

nezakonita, se zaračunajo: 

 

(a) dejanskemu prijavitelju, kakor je določen v skladu z razvrstitvijo iz točke 15 člena 2, ali če ni 

bila predložena prijava, 
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(b) zakonitemu prijavitelju ali drugim fizičnim ali pravnim osebam, kot je primerno ali, če je to 

neizvedljivo, 

 

(c) pristojnemu organu države odpreme. 

 

2. Stroški, ki nastanejo zaradi odstranjevanja ali predelave na podlagi člena 23(3), vključno s 

stroški morebitnega prevoza in skladiščenja na podlagi člena 23(7), se zaračunajo: 

 

(a) prejemniku ali, če je to neizvedljivo, 

 

(b) pristojnemu organu ciljne države. 

 

3. Stroški, ki nastanejo zaradi odstranjevanja ali predelave na podlagi člena 23(5), vključno s 

stroški morebitnega prevoza in skladiščenja na podlagi člena 23(7), se zaračunajo: 

 

(a) prijavitelju, kakor je določen v skladu z vrstnim redom iz točke 15 člena 2, in/ali prejemniku, 

odvisno od odločitve udeleženih pristojnih organov ali, če je to neizvedljivo, 

 

(b) drugim fizičnim ali pravnim osebam, kot je primerno ali, če je to neizvedljivo, 

 

(c) pristojnim organom države odpreme in ciljne države. 
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4. V primeru nezakonite pošiljke, kot je opredeljena v točki 35(g) člena 2, veljajo za osebo, ki 

organizira pošiljanje, enake obveznosti, ki so določene v tem členu, kot za prijavitelja. 

 

5. Ta člen ne posega v predpise Skupnosti in nacionalne predpise o odgovornosti. 

 

 

Poglavje 5 – Splošne upravne določbe 

 

Člen 25 

 

Oblika sporočanja 

 

1. Informacije in dokumenti, navedeni spodaj, se lahko predložijo po pošti: 

 

(a) prijava predvidene pošiljke v skladu s členoma 4 in 13; 

 

(b) zahtevek za informacije in dokumentacijo v skladu s členi 4, 7 in 8; 

 

(c) predložitev informacij in dokumentacije v skladu s členi 4, 7 in 8; 

 

(d) pisno soglasje s prijavljeno pošiljko v skladu s členom 9; 

 

(e) pogoji za pošiljko v skladu s členom 10; 
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(f) ugovori k pošiljki v skladu s členoma 11 in 12; 

 

(g) informacije o odločitvah za izdajo predhodnih soglasij določenim objektom za predelavo v 

skladu s členom 14(3); 

 

(h) pisno potrdilo o prejemu odpadkov v skladu s členoma 15 in 16; 

 

(i) potrdilo o predelavi ali odstranjevanju odpadkov v skladu s členoma 15 in 16;  

 

(j) predhodne informacije o dejanskem začetku pošiljanja v skladu s členom 16; 

 

(k) informacije o spremembah pošiljk po izdanem soglasju v skladu s členom 17; 

 

(l) pisna soglasja in transportni dokumenti, ki se pošljejo v skladu z Naslovi IV, V in VI. 

 

2.  Glede na dogovor med zadevnimi pristojnimi organi in prijaviteljem se dokumenti iz odstavka 

1 lahko predložijo na drug način, z uporabo enega od naslednjih načinov sporočanja: 

 

(a) po faksu; ali  

 

(b) po faksu in nato še po pošti; ali  
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(c) z elektronsko pošto z digitalnim podpisom. V tem primeru se vse potrebne žige ali podpise  

 nadomesti z digitalnim podpisom; 

 

(d) z elektronsko pošto brez digitalnega podpisa in nato še po pošti. 

 

3. Dokumenti, ki spremljajo vsak prevoz v skladu s členoma 16(c) in 18, so lahko v elektronski 

obliki z digitalnimi podpisi, če se jih lahko prebere kadar koli med prevozom in je to sprejemljivo 

za zadevne pristojne organe. 

 

4. Glede na dogovor med zadevnimi pristojnimi organi in prijaviteljem se lahko informacije in 

dokumenti iz odstavka 1 predložijo in izmenjajo prek elektronske izmenjave podatkov z 

elektronskim podpisom ali elektronsko overitvijo v skladu z Direktivo 1999/93/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronske podpise1 ali 

primerljivim sistemom elektronske overitve, ki zagotavlja enako raven varnosti. V takih primerih se 

lahko vzpostavi organizacijska ureditev v zvezi s pretokom elektronske izmenjave podatkov. 

 

Člen 26 

 

Jezik 

 

1. Vse prijave, informacije, dokumentacija ali druga obvestila, predložena v skladu z določbami 

tega naslova, se dostavijo v jeziku, ki je sprejemljiv za zadevne pristojne organe. 

                                                 
1 UL L 13, 19.1.2000, str. 12. 
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2. Prijavitelj na zahtevo zadevnih pristojnih organov poskrbi za overjen prevod v njim 

sprejemljivem jeziku. 

 

Člen 27 

 

Nezmožnost dogovora o uvrstitvi  

 

1. Če se pristojni organ države odpreme in ciljne države ne moreta dogovoriti o uvrstitvi, ki je 

povezana z razlikovanjem ali je nekaj odpadek ali ni odpadek, se zadeva obravnava, kot da bi šlo za 

odpadke. To ne posega v pravico ciljne države, da po prispetju poslanih snovi z njimi ravna v 

skladu s svojo nacionalno zakonodajo, kadar je ta v skladu s pravom Skupnosti ali mednarodnim 

pravom. 

 

2. Če se pristojni organi države odpreme in ciljne države ne morejo dogovoriti o uvrstitvi 

prijavljenih odpadkov v Prilogo III, IIIA, IIIB ali IV, se šteje, da so odpadki uvrščeni v Prilogo IV. 

 

3. Če se pristojni organi države odpreme in ciljne države ne morejo dogovoriti ali se prijavljeni 

postopek obdelave uvrsti kot odstranjevanje ali predelava, se uporabljajo določbe o odstranjevanju. 

 

4. Odstavki 1 do 3 se uporabljajo samo za namene te uredbe in ne posegajo v pravice 

zainteresiranih strank, da pred sodiščem rešijo vse spore, povezane s temi vprašanji. 
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Člen 28 

 

Upravni stroški 

 

Prijavitelju se lahko zaračunajo ustrezni in sorazmerni upravni stroški za izvajanje postopkov 

prijave in nadzora ter običajni stroški ustreznih analiz in pregledov. 

 

Člen 29 

 

Obmejni sporazumi 

 

1. V izjemnih primerih in če posebne geografske ali demografske razmere to upravičujejo, lahko 

države članice sklenejo dvostranske sporazume, s katerimi se olajša postopek prijavljanja za 

pošiljke določenih odpadkov v zvezi s pošiljkami preko meja v najbližji ustrezni objekt, ki je na 

obmejnem območju med dvema zadevnima državama članicama. 

 

2. Taki dvostranski sporazumi se lahko tudi sklenejo, kadar se odpadki pošiljajo iz in obdelujejo 

v državi odpreme, vendar so v tranzitu čez drugo državo članico. 

 

3. Države članice lahko sklenejo takšne sporazume tudi z državami, ki so pogodbenice 

Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. 

 

4. Komisija je uradno obveščena o takih sporazumih še preden začnejo veljati. 
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Poglavje 6 – Pošiljke v Skupnosti s tranzitom prek tretjih držav 

 

Člen 30 

 

Pošiljke, ki so namenjene odstranjevanju 

 

Kadar se odpadki pošiljajo znotraj Skupnosti, vključno s pošiljanjem med kraji v isti državi članici, 

s tranzitom prek ene ali več tretjih držav in so namenjeni odstranjevanju, pristojni organ države 

odpreme poleg določb tega naslova pri pristojnem organu v tretjih državah poizve, ali želi poslati 

svoje pisno soglasje s predvideno pošiljko: 

 

(a) če gre za pogodbenice Baselske konvencije, v 60 dneh, razen če se je v skladu z določbami te 

konvencije odrekla tej pravici, ali 

 

(b) če gre za države, ki niso pogodbenice Baselske konvencije, v roku o katerem so se dogovorili 

pristojni organi. 

 

Člen 31 

 

Pošiljke odpadkov, ki so namenjeni predelavi 

 

1. Kadar se odpadki pošiljajo znotraj Skupnosti, vključno s pošiljanjem med kraji v isti državi 

članici, s tranzitom prek ene ali več tretjih držav, za katere se ne uporablja Sklep OECD, in so 

odpadki namenjeni predelavi, se uporablja člen 30. 
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2. Kadar se odpadki pošiljajo znotraj Skupnosti, vključno s pošiljanjem med kraji v isti državi 

članici, s tranzitom prek ene ali več tretjih držav, za katere se uporablja Sklep OECD, in so odpadki 

namenjeni predelavi, se lahko da tiho soglasje iz člena 9, in če ni bil vložen noben ugovor ali če 

niso bili določeni nobeni pogoji, se lahko pošiljanje začne 30 dni po datumu, ko je bila poslana 

potrditev pristojnega organa ciljne države v skladu s členom 8. 

 

NASLOV III 

 

POŠILJKE  IZKLJUČNO V DRŽAVAH ČLANICAH 

 

Člen 32 

 

Uporaba te uredbe za pošiljke izključno v državah članicah 

 

1. Države članice vzpostavijo ustrezen sistem za nadzorovanje in kontrolo pošiljk odpadkov, ki 

so izključno v njihovi pristojnosti. Ta sistem upošteva potrebo po skladnosti s sistemom Skupnosti, 

vzpostavljenim z Naslovi II in VII.  

 

2. Države članice obvestijo Komisijo o svojem sistemu za nadzorovanje in kontrolo pošiljk 

odpadkov. Komisija o tem obvesti druge države članice. 

 

3. Države članice lahko v okviru svoje pristojnosti uporabijo sistem iz naslovov II in VII. 
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NASLOV IV 

 

IZVOZ IZ SKUPNOSTI V TRETJE DRŽAVE 

 

Poglavje 1 – Izvoz odpadkov za odstranjevanje 

 

Člen 33 

 

Prepoved izvoza, razen v države članice EFTE 

 

1. Izvoz odpadkov za odstranjevanje iz Skupnosti je prepovedan. 

 

2. Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za izvoz odpadkov, namenjenih za odstranjevanje v 

državah članicah EFTE, ki so tudi pogodbenice Baselske konvencije. 

 

3. Vendar je tudi izvoz odpadkov za odstranjevanje v državo članico EFTE, ki je pogodbenica 

Baselske konvencije, prepovedan: 

 

(a) kadar je država članica EFTE prepovedala uvoz takih odpadkov ali 
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(b) če ima pristojni organ države odpreme razlog za domnevo, da se v zadevni ciljni državi z 

odpadki ne bo ravnalo na okolju varen način, kot je navedeno v členu 48. 

 

4. Ta določba ne vpliva na obveznosti iz členov 21 in 23, da se odpadki prevzamejo nazaj. 

 

Člen 34 

 

Postopki pri izvozu v države članice EFTE 

 

1. Kadar se odpadki izvažajo iz Skupnosti in so namenjeni odstranjevanju v državah članicah 

EFTE, ki so pogodbenice Baselske konvencije, se smiselno uporabljajo določbe Naslova II s 

prilagoditvami in dodatki iz odstavkov 2 in 3. 

 

2. Uporabljajo se naslednje prilagoditve: 

 

(a) pristojni organ države tranzita zunaj Skupnosti ima, po datumu, ko je bila poslana potrditev 

prejema prijave, na voljo 60 dni, v katerih lahko zahteva dodatne informacije o prijavljeni 

pošiljki ali da, če se je zadevna država odločila, da ne bo zahtevala predhodnega pisnega 

soglasja, in je o tem obvestila druge pogodbenice v skladu s členom 6(4) Baselske konvencije, 

dá tiho ali pisno soglasje s pogoji ali brez njih; 
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(b) pristojni organ države odpreme v Skupnosti sprejme odločitev o soglasju s pošiljko, kot je 

navedeno v členu 9, šele potem, ko prejme pisno soglasje od pristojnega organa ciljne države 

in, če je primerno, tiho ali pisno soglasje pristojnega organa države tranzita zunaj Skupnosti, 

in ne prej kot v 61 dneh po datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa države 

tranzita. Pristojni organ države odpreme lahko sprejme odločitev pred iztekom roka 61-ih dni, 

če ima pisno soglasje drugih zadevnih pristojnih organov. 

 

3. Uporabljajo se naslednje dodatne določbe: 

 

(a) pristojni organ države tranzita v Skupnosti potrdi prejem prijave prijavitelju; 

 

(b) pristojni organi države odpreme in, če je primerno, države tranzita v Skupnosti pošljejo 

ožigosan izvod svoje odločitve o soglasju s pošiljko carinskemu uradu izvoza in carinskemu 

uradu izstopa iz Skupnosti; 

 

(c) prevoznik dostavi izvod transportnega dokumenta carinskemu uradu izvoza in carinskemu 

uradu izstopa iz Skupnosti; 

 

(d) takoj, ko odpadki zapustijo Skupnost, carinski urad izstopa iz Skupnosti pošlje ožigosan izvod 

transportnega dokumenta, iz katere je razvidno, da so odpadki zapustili Skupnost, pristojnemu 

organu države odpreme v Skupnosti; 
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(e) če pristojni organ države odpreme v Skupnosti v 42 dneh od dne, ko so odpadki zapustili 

Skupnost, od prejemnika ne prejme informacij o prejemu odpadkov, o tem nemudoma obvesti 

pristojni organ ciljne države; in 

 

(f) pogodba iz drugega pododstavka točke 4 člena 4 in člena 5 določa da:  

 

i) če prejemnik izda nepravilno potrdilo o odstranjevanju, zaradi katerega se sprosti 

finančna garancija, nosi stroške, povezane z dolžnostjo vrnitve odpadkov na območje 

pristojnosti pristojnega organa države odpreme in njihovega odstranjevanja na 

alternativen in okolju varen način; 

 

ii) prejemnik pošlje v treh dneh od prejema odpadkov za odstranjevanje prijavitelju in 

zadevnim pristojnim organom podpisane izvode izpolnjenega transportnega dokumenta, 

razen potrdila o odstranjevanju iz podtočke (iii); 

 

iii) prejemnik takoj ko je mogoče, in najpozneje v 30 dneh po koncu odstranjevanja ter 

najpozneje eno koledarsko leto od prejema odpadkov, na lastno odgovornost potrdi da 

je odstranjevanje bilo dokončano in pošlje podpisane izvode transportnega dokumenta, 

ki vsebuje to potrdilo, prijavitelju in zadevnim pristojnim organom. 
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4. Pošiljanje se lahko začne samo, če: 

 

(a) je prijavitelj prejel pisna soglasja pristojnih organov države odpreme, ciljne države in, kadar 

je ustrezno, tranzitne države zunaj Skupnosti ter če so izpolnjeni postavljeni pogoji;  

 

(b) je sklenjena pogodba med prijaviteljem in prejemnikom ter učinkuje, kot se zahteva v drugem 

pododstavku točke 4 člena 4 in členu 5; 

 

(c) je vzpostavljena finančna garancija ali enakovredno zavarovanje, ki učinkuje, kot se zahteva v 

točki 5 člena 4 in členu 6; 

 

(d) je zagotovljeno okolju varno ravnanje v skladu s členom 48. 

 

5. Kadar se odpadki izvažajo, morajo biti namenjeni odstranjevanju v objektu, ki deluje ali ima 

dovoljenje za delovanje v ciljni državi v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. 

 

6. Če carinski urad izvoza ali carinski urad izstopa iz Skupnosti odkrije nezakonito pošiljko, o 

tem nemudoma obvesti pristojni organ države carinskega urada, ki: 

 

(a) nemudoma obvesti pristojni organ države odpreme v Skupnosti in 
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(b) zagotovi zadržanje odpadkov, dokler se pristojni organ države odpreme ne odloči drugače in 

to pisno sporoči pristojnemu organu države carinskega urada, ki je zadržal odpadke. 

 

 

Poglavje 2 – Izvoz odpadkov za predelavo 

 

Oddelek 1  

 

Izvoz v države, za katere se ne uporablja Sklep OECD 

 

Člen 35 

 

Prepoved izvoza 

 

1. Prepoved izvoza iz Skupnosti naslednjih odpadkov, ki so namenjeni predelavi v državah, za 

katere se ne uporablja Sklep OECD, velja za: 

 

(a) odpadke, navedene kot nevarne v Prilogi V; 

 

(b) odpadke, navedene v Prilogi V, del 3; 

 

(c) nevarne odpadke, ki niso uvrščeni v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi V; 

 

(d) mešanice nevarnih odpadkov in mešanice nevarnih odpadkov z nenevarnimi odpadki, ki niso 

uvrščene v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi V; 
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(e) odpadke, ki jih je ciljna država prijavila kot nevarne v skladu s členom 3 Baselske konvencije; 

 

(f) odpadke, katerih uvoz je ciljna država prepovedala; ali 

 

(g) odpadke, za katere ima pristojni organ države odpreme razlog za domnevo, da se v zadevni 

ciljni državi z odpadki ne bo ravnalo na okolju varen način, kot je navedeno v členu 48. 

 

2. Ta določba ne vpliva na obveznosti iz členov 21 in 23, da se odpadki prevzamejo nazaj. 

 

3. Države članice lahko v izjemnih primerih sprejmejo predpise, s katerimi določijo, da so na 

podlagi dokazil na osnovi dokumentov, ki jih prijavitelj predloži na ustrezen način, določeni 

nevarni odpadki, navedeni v Prilogi V, izvzeti iz prepovedi izvažanja, če ne kažejo nobene od 

lastnosti navedbe v Prilogi III k Direktivi 91/689/EGS, pri tem pa je potrebno, kar zadeva lastnosti 

H3 do H8, H10 in H11, kakor so opredeljene v omenjeni prilogi, upoštevati mejne vrednosti, 

določene v Odločbi Komisije 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o 

oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in 

Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) 

Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih1. 

                                                 
1 UL L 226, 6.9.2000, str. 3. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Sveta 

2001/573/ES (UL L 203, 28.7.2001, str. 18). 
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4. Dejstvo, da odpadki niso navedeni kot nevarni v Prilogi V ali da so navedeni v Prilogi V, del 

1, seznam B, ne izključuje možnosti, da se v izjemnih primerih taki odpadki opredelijo kot nevarni 

in zato zanje velja prepoved izvažanja, in sicer če kažejo katero koli od lastnosti, navedenih v 

Prilogi III k Direktivi 91/689/EGS, pri čemer je potrebno, kar zadeva lastnosti H3 do H8, H10 in 

H11, kakor so opredeljene v omenjeni prilogi, upoštevati mejne vrednosti, ki so določene v Odločbi 

Komisije 2000/532/ES, kot je predvideno v drugi alinei člena 1(4) Direktive 91/689/EGS in v 

uvodnem odstavku Priloge III k tej uredbi.  

 

5. V primerih iz odstavkov 3 in 4 zadevna država članica obvesti predvideno ciljno državo še 

pred sprejetjem odločitve. Države članice o takih primerih uradno obvestijo Komisijo pred koncem 

vsakega koledarskega leta. Komisija te informacije posreduje vsem državam članicam in 

sekretariatu Baselske konvencije. Na podlagi predloženih informacij lahko Komisija poda pripombe 

in, če je primerno, prilagodi Prilogo V v skladu s členom 57. 

 

Člen 36 

 

Postopki pri izvozu odpadkov, navedenih v Prilogi III ali IIIA 

 

1. Komisija v primeru odpadkov, ki so navedeni v Prilogi III ali IIIA in katerih izvoz ni 

prepovedan v skladu s členom 35, v 20 dneh po začetku veljavnosti te uredbe pošlje pisno zahtevo 

vsaki državi, za katero se ne uporablja Sklep OECD, da: 

 

i) pisno potrdi, da se odpadki lahko izvozijo iz Skupnosti za predelavo v tej državi, in  

 

ii) navede, kateri kontrolni postopek, če sploh, se bo uporabil v ciljni državi. 
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Vsaka država, za katero se ne uporablja Sklep OECD, ima na voljo naslednje možnosti: 

 

(a) prepoved, ali 

 

(b) postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu s členom 34, ali 

 

(c) nobene kontrole v ciljni državi. 

 

2. Komisija, pred dnevom začetka uporabe te uredbe in ob upoštevanju vseh odgovorov, ki jih je 

prejela v skladu z odstavkom 1, sprejme uredbo in obvesti odbor, vzpostavljen v skladu s členom 18 

Direktive 75/442/EGS. 

 

Če država ni izdala potrdila iz odstavka 1 ali če z državo iz kakršnega koli razloga ni bil 

vzpostavljen stik, se uporablja odstavek 1(b). 

 

Komisija redno posodablja sprejeto uredbo. 

 

3. Če država v svojem odgovoru navede, da določene pošiljke odpadkov niso predmet nikakršne 

kontrole, se za take pošiljke smiselno uporablja člen 18. 

 

4. Odpadki so, kadar se izvažajo, namenjeni postopkom predelave v objektu, ki deluje ali ima 

dovoljenje za delovanje v ciljni državi v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. 
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5. Pri pošiljkah odpadkov, ki niso uvrščeni v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III, ali 

pošiljk mešanic odpadkov, ki niso uvrščeni v posamezno klasifikacijsko številko niti v Prilogi III 

niti IIIA, ali pošiljk odpadkov, uvrščenih v Prilogo IIIB, in če izvoz v skladu s členom 35 ni 

prepovedan, se uporablja odstavek 1(b) tega člena. 

 

Oddelek 2  

Izvoz v države, za katere se uporablja Sklep OECD 

 

Člen 37 

 

Izvoz odpadkov iz Prilog III, IIIA, IIIB, IV in IVA 

 

1. Kadar se odpadki, uvrščeni v Prilogah III, IIIA, IIIB, IV in IVA, ali odpadki, ki niso uvrščeni, 

ali mešanice odpadkov, ki niso uvrščene v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III, IV ali 

IVA, izvažajo iz Skupnosti in so namenjeni predelavi v državah, za katere se uporablja Sklep 

OECD, s tranzitom ali brez tranzita skozi države, za katere se uporablja Sklep OECD, se smiselno 

uporabljajo določbe iz Naslova II, s prilagoditvami in dodatki iz odstavkov 2, 3 in 5. 

 

2. Uporabljajo se naslednje prilagoditve: 

 

(a) za mešanice odpadkov iz Priloge IIIA, namenjene vmesnemu postopku, velja postopek 

predhodne pisne prijave in soglasja, če bo vsak naslednji postopek vmesne ali nevmesne 

predelave ali odstranjevanja potekal v državi, za katero se ne uporablja Sklep OECD; 
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(b) za odpadke iz Priloge IIIB velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja; 

 

(c) soglasje, kot se zahteva v skladu s členom 9, lahko pristojni organ ciljne države zunaj 

Skupnosti da v obliki tihega soglasja. 

 

3. Pri izvozu odpadkov iz Prilog IV in IVA se uporabljajo naslednje dodatne določbe: 

 

(a) pristojni organi države odpreme in, kadar je primerno, tranzitne države v Skupnosti pošljejo 

ožigosan izvod svoje odločitve o soglasju s pošiljko carinskemu uradu izvoza in carinskemu 

uradu izstopa iz Skupnosti; 

 

(b) izvod transportnega dokumenta prevoznik dostavi carinskemu uradu izvoza in carinskemu 

uradu izstopa iz Skupnosti; 

 

(c) takoj, ko odpadki zapustijo Skupnost, carinski urad izstopa iz Skupnosti pošlje ožigosan izvod 

transportnega dokumenta, v katerem je navedeno, da so odpadki zapustili Skupnost, 

pristojnemu organu države odpreme v Skupnosti; 

 

(d) če pristojni organ države odpreme v 42 dneh od dne, ko so odpadki zapustili Skupnost, od 

prejemnika ni dobil informacij o prejemu odpadkov, o tem nemudoma obvesti pristojni organ 

ciljne države; in 
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(e) pogodba iz drugega pododstavka točke 4 člena 4 in člena 5 določa, da: 

 

(i) kadar prejemnik izda nepravilno potrdilo o odstranjevanju, zaradi katerega se sprosti 

finančna garancija, nosi stroške, povezane z dolžnostjo vrnitve odpadkov na območje 

pristojnosti pristojnega organa države odpreme in njihovega odstranjevanja ali 

predelave na alternativen in okolju varen način; 

 

(ii) prejemnik pošlje prijavitelju in zadevnim pristojnim organom v treh delovnih dneh po 

prejemu odpadkov za predelavo podpisane izvode izpolnjenega transportnega 

dokumenta, razen potrdila o odstranjevanju iz podtočke (iii); 

 

(iii) prejemnik takoj, ko je mogoče, vendar najpozneje v 30 dneh po koncu predelave ter 

najpozneje eno koledarsko leto od prejema odpadkov, na lastno odgovornost potrdi, da 

je predelava bila dokončana in pošlje podpisane izvode transportnega dokumenta, ki 

vsebuje to potrdilo, prijavitelju in zadevnim pristojnim organom.  

 

4. Pošiljanje se lahko začne samo, če: 

 

(a) je prijavitelj prejel pisno soglasje pristojnih organov države odpreme, ciljne države in, kadar 

je ustrezno, tranzitne države ali če sta pristojna organa ciljne države in države tranzita zunaj 

Skupnosti dala tiho soglasje ali se o njem lahko domneva, ter če so izpolnjeni postavljeni pogoji; 

 

(b) so upoštevane določbe člena 34(4)(b), (c) in (d). 
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5. Če je izvoz, kakor je opisan v odstavku 1, odpadkov iz Priloge IV in IV A v tranzitu čez neko 

državo, za  katero se ne uporablja Sklep OECD, se uporabljajo naslednje prilagoditve: 

 

(a) pristojni organ države tranzita, za katerega se ne uporablja Sklep OECD, ima po datumu, ko 

je bila poslana potrditev prejema prijave, na voljo 60 dni, v katerih lahko zahteva dodatne 

informacije o prijavljeni pošiljki, da zagotovi tiho ali pisno soglasje s pogoji ali brez njih, v 

kolikor se je zadevna država odločila, da ne bo zahtevala predhodnega pisnega soglasja, in je 

o tem obvestila druge pogodbenice v skladu s členom 6(4) Baselske konvencije; in 

 

(b) pristojni organ države odpreme v Skupnosti sprejme odločitev o soglasju s pošiljko, kot je 

navedeno v členu 9, šele potem, ko je prejel pisno ali tiho soglasje pristojnega organa 

tranzitne države, za katero se ne uporablja Sklep OECD, in ne prej kot v 61 dneh po datumu, 

ko je bila poslana potrditev pristojnega organa države tranzita. Pristojni organ države odpreme 

lahko svojo odločitev sprejme pred iztekom roka 61-ih dni, če ima pisno soglasje drugih 

zadevnih pristojnih organov. 
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6. Odpadki so, kadar se izvažajo, namenjeni postopkom predelave v objektu, ki deluje ali ima 

dovoljenje za delovanje v ciljni državi, v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. 

 

7. Če carinski urad izvoza ali carinski urad izstopa iz Skupnosti odkrije nezakonito pošiljko, o 

tem nemudoma obvesti pristojni organ države carinskega urada, ki: 

 

(a) nemudoma obvesti pristojni organ države odpreme v Skupnosti in 

 

(b) zagotovi zadržanje odpadkov, dokler se pristojni organ države odpreme ne odloči drugače in 

to pisno sporoči pristojnemu organu države carinskega urada, ki je odpadke zadržal. 

 

 

Poglavje 3 – Splošne določbe 

 

Člen 38 

 

Izvoz na Antarktiko 

 

Izvoz odpadkov iz Skupnosti na Antarktiko je prepovedan.  
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Člen 39 

 

Izvoz v čezmorske države ali ozemlja 

 

1. Izvoz odpadkov iz Skupnosti, ki so namenjeni odstranjevanju v čezmorskih državah ali 

ozemljih, je prepovedan. 

 

2. Za izvoz odpadkov, ki so namenjeni predelavi v čezmorskih državah ali ozemljih, se smiselno 

uporablja prepoved iz člena 35. 

 

3. Za izvoz odpadkov, ki so namenjeni predelavi v čezmorskih državah ali ozemljih, za katerega 

se ne uporablja prepoved iz odstavka 1, se smiselno uporabljajo določbe Naslova II. 
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