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7 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ  

07 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických 

sloučenin  

07 01 01* Promývací vody a matečné louhy   

07 01 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 01 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 01 07* Halogenované destilační a reakční zbytky 

07 01 08* Jiné destilační a reakční zbytky 

07 01 09* Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla 

07 01 10* Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla 

07 01 11*  Kaly z čištění odpadních vod  v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné 

látky 

07 01 12  Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 

07 01 11 

07 01 99  Odpady jinak blíže neurčené   

07 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického 

kaučuku a syntetických vláken 

07 02 01* Promývací vody a matečné louhy 

07 02 03*  Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 02 04*  Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 02 07*  Halogenované destilační a reakční zbytky 

07 02 08*   Jiné destilační a reakční zbytky 

07 02 09*  Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla 

07 02 10*  Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla 

07 02 11*  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné 

látky 
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07 02 12  Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 

07 02 11 

07 02 13 Plastový odpad 

07 02 14* Odpady přísad obsahující nebezpečné látky 

07 02 15 Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14 

07 02 16* Odpady obsahující nebezpečné silikony 

07 02 17 Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16 

07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené  

07 03  Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a 

pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11) 

07 03 01*  Promývací vody a matečné louhy  

07 03 03*  Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 03 04*  Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 03 07*  Halogenované destilační a reakční zbytky 

07 03 08*  Jiné destilační a reakční zbytky  

07 03 09*  Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla 

07 03 10*  Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla 

07 03 11*  Kaly z čištění  odpadních vod  v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné 

látky 

07 03 12  Jiné kaly z čištění   odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 

07 03 11 

07 03 99 Odpady jinak blíže neurčené  

07 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů 

(kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09),  činidel 

k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších  

biocidů  

07 04 01*  Promývací vody a matečné louhy 

07 04 03*  Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 
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07 04 04*  Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 04 07*  Halogenované destilační a reakční zbytky 

07 04 08*  Jiné destilační a reakční zbytky 

07 04 09*  Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla 

07 04 10*  Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla 

07 04 11*  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné 

látky 

07 04 12  Jiné kaly z čištění  odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 

07 04 11 

07 04 13* Pevné odpady obsahující nebezpečné látky 

07 04 99  Odpady jinak blíže neurčené  

07 05  Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických 

výrobků 

07 05 01*  Promývací vody a matečné louhy 

07 05 03*  Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 05 04*  Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 05 07*  Halogenované destilační a reakční zbytky 

07 05 08*  Jiné destilační a reakční zbytky 

07 05 09*  Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla 

07 05 10*  Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla 

07 05 11*  Kaly z čištění odpadních vod  v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné 

látky 

07 05 12  Jiné kaly z čištění  odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 

07 05 11 

07 05 13* Pevné odpady obsahující nebezpečné látky 

07 05 14 Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13 

07 05 99  Odpady jinak blíže neurčené  



 

 
15311/4/04 REV 4   JF/pf,rl 40 
PŘÍLOHA V DG I  CS 

 

07 06  Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, 

detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky 

07 06 01*  Promývací vody a matečné louhy 

07 06 03*  Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 06 04*  Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy  

07 06 07* Halogenované destilační a reakční zbytky 

07 06 08* Ostatní destilační a reakční zbytky 

07 06 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla 

07 06 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla 

07 06 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné 

látky 

07 06 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod  v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 

07 06 11 

07 06 99 Odpady jinak blíže neurčené 

07 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek 

a blíže nespecifikovaných chemických výrobků   

07 07 01* Promývací vody a matečné louhy 

07 07 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 07 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 07 07* Halogenované destilační a reakční zbytky 

07 07 08* Jiné destilační a reakční zbytky 

07 07 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla 

07 07 10*  Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla 

07 07 11*  Kaly z čištění  odpadních vod  v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné 

látky 

07 07 12  Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 

07 07 11 

07 07 99  Odpady jinak blíže neurčené 
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08 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ 

NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, 

TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev 

a laků   

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 

látky 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 

08 01 13* Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky  

08 01 14 Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13 

08 01 15* Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel 

nebo jiných nebezpečných látek 

08 01 16 Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15  

08 01 17*  Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla 

nebo  jiné nebezpečné látky  

08 01 18 Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17 

08 01 19* Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických 

rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek 
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08 01 20 Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 

19 

08 01 21* Odpadní odstraňovače barev nebo laků 

08 01 99 Odpady jinak blíže neurčené  

08 02  Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových 

hmot (včetně keramických materiálů) 

08 02 01 Odpadní práškové barvy 

08 02 02 Vodné kaly obsahující keramické materiály 

08 02 03 Vodné suspenze obsahující keramické materiály 

08 02 99  Odpady jinak blíže neurčené  

08 03  Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev 

08 03 07 Vodné kaly obsahující tiskařské barvy  

08 03 08  Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy 

08 03 12* Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky 

08 03 13 Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12 

08 03 14* Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky 

08 03 15 Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14 

08 03 16* Odpadní leptací roztoky 

08 03 17* Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky 

08 03 18 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 

08 03 19* Disperzní olej 

08 03 99  Odpady jinak blíže neurčené 
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08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích 

materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků) 

08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 

08 04 11* Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 

08 04 12 Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11 

08 04 13* Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

08 04 14 Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod 

číslem 08 04 13   

08 04 15*  Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými 

rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami 

08 04 16 Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedený pod 

číslem 08 04 15 

08 04 17* Kalafunový olej 

08 04 99  Odpady jinak blíže neurčené 

08 05 Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08 

08 05 01* Odpadní isokyanáty  
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09 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU 

09 01  Odpady z fotografického průmyslu 

09 01 01* Vodné roztoky vývojek a aktivátorů 

09 01 02* Vodné roztoky vývojek ofsetových desek  

09 01 03* Roztoky vývojek v rozpouštědlech 

09 01 04* Roztoky ustalovačů 

09 01 05* Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů  

09 01 06* Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho 

vzniku 

09 01 07 Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra  

09 01 08 Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra  

09 01 10  Fotoaparáty na jedno použití bez baterií 

09 01 11* Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 

16 06 02 nebo 16 06 03 

09 01 12 Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 

09 01 11 

09 01 13* Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedený pod číslem 

09 01 06 

09 01 99  Odpady jinak blíže neurčené  
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10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ 

10 01 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených 

v podskupině 19) 

10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod 

číslem 10 01 04) 

10 01 02 Popílek ze spalování uhlí 

10 01 03 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva  

10 01 04* Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů 

10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin 

10 01 07 Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů  

10 01 09* Kyselina sírová 

10 01 13* Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu 

10 01 14* Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující 

nebezpečné látky 

10 01 15 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod 

číslem 10 01 14 

10 01 16* Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky 

10 01 17 Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16 

10 01 18* Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky  

10 01 19 Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 

10 01 18 

10 01 20* Kaly z čištění odpadních vod  v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné 

látky 

10 01 21 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 

10 01 20 
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10 01 22* Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky 

10 01 23 Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22 

10 01 24 Písky z fluidních loží 

10 01 25 Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny 

10 01 26  Odpady z čištění chladicí vody  

10 01 99  Odpady jinak blíže neurčené 

10 02 Odpady z průmyslu železa a oceli  

10 02 01 Odpady ze zpracování strusky 

10 02 02 Nezpracovaná struska 

10 02 07* Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky  

10 02 08 Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07  

10 02 10 Okuje z válcování  

10 02 11*  Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky  

10 02 12 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11 

10 02 13* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky 

10 02 14 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13 

10 02 15 Jiné kaly a filtrační koláče 

10 02 99  Odpady jinak blíže neurčené  

10 03 Odpady z pyrometalurgie hliníku 

10 03 02 Odpadní anody 

10 03 04* Strusky z prvního tavení 
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10 03 05 Odpadní oxid hlinitý  

10 03 08* Solné strusky z druhého tavení 

10 03 09* Černé stěry z druhého tavení 

10 03 15* Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny 

v nebezpečných množstvích  

10 03 16 Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15 

10 03 17* Odpady obsahující dehet z výroby anod  

10 03 18 Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17 

10 03 19* Prach ze  spalin  obsahující nebezpečné látky 

10 03 20 Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19 

10 03 21* Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné 

látky 

10 03 22 Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 

10 03 21 

10 03 23* Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky  

10 03 24 Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23 

10 03 25* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky 

10 03 26 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25 

10 03 27*  Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky  
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10 03 28 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27 

10 03 29* Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky  

10 03 30 Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod 

číslem 10 03 29 

10 03 99 Odpady jinak blíže neurčené  

10 04 Odpady z pyrometalurgie olova 

10 04 01* Strusky (z prvního a druhého tavení) 

10 04 02* Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) 

10 04 03* Arzeničnan vápenatý 

10 04 04* Prach z čištění spalin  

10 04 05*  Jiný úlet a prach   

10 04 06* Pevný odpad z čištění plynu 

10 04 07*  Kaly a filtrační koláče z čištění plynu 

10 04 09*  Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky  

10 04 10 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09 

10 04 99  Odpady jinak blíže neurčené  

10 05 Odpady z pyrometalurgie zinku 

10 05 01 Strusky (z prvního a druhého tavení) 
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10 05 03* Prach z čištění spalin  

10 05 04 Ostatní částice a prach 

10 05 05* Tuhý odpad z čištění plynů 

10 05 06* Kaly a filtrační koláče z čištění plynů 

10 05 08* Odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky 

10 05 09 Ostatní odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 05 08 

10 05 10* Pěna a stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny 

v nebezpečných množstvích 

10 05 11 Ostatní pěna a stěry neuvedené pod položkou 10 05 10 

10 05 99 Odpad jinak blíže neurčený  

10 06 Odpad z tepelné metalurgie mědi 

10 06 01 Strusky z prvního a druhého tavení 

10 06 02 Pěna a stěry z prvního a druhého tavení 

10 06 03* Prach z čištění spalin 

10 06 04 Ostatní částice a prach 

10 06 06* Tuhý odpad z čištění plynů 

10 06 07* Kaly a filtrační koláče z čištění plynů 

10 06 09* Odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky 
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10 06 10 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09 

10 06 99  Odpady jinak blíže neurčené  

10 07 Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny 

10 07 01  Strusky (z prvního a druhého tavení) 

10 07 02  Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) 

10 07 03  Pevný odpad z čištění plynu  

10 07 04  Jiný úlet a prach 

10 07 05  Kaly a filtrační koláče z čištění plynu 

10 07 07*  Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky  

10 07 08 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07 

10 07 99  Odpady jinak blíže neurčené  

10 08 Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů 

10 08 04  Úlet a prach 

10 08 08* Solné strusky z prvního a druhého tavení 

10 08 09 Jiné strusky 

10 08 10* Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny 

v nebezpečných množstvích  

10 08 11 Jiné stěry a pěny  neuvedené pod číslem 10 08 10 
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10 08 12* Odpady obsahující dehet z výroby anod  

10 08 13 Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12 

10 08 14 Odpadní anody 

10 08 15* Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky 

10 08 16 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15 

10 08 17*  Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky 

10 08 18  Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17 

10 08 19*  Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky  

10 08 20 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19 

10 08 99  Odpady jinak blíže neurčené  

10 09 Odpady ze slévání železných odlitků  

10 09 03 Pecní struska 

10 09 05* Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky  

10 09 06  Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05  
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10 09 07* Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky  

10 09 08  Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07  

10 09 09*  Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky 

10 09 10  Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09 

10 09 11*  Jiný úlet obsahující nebezpečné látky  

10 09 12  Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11 

10 09 13* Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky  

10 09 14 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13  

10 09 15* Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky 

10 09 16 Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15 

10 09 99  Odpady jinak blíže neurčené  

10 10 Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů 

10 10 03  Pecní struska 

10 10 05* Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky  
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10 10 06  Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05  

10 10 07* Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky  

10 10 08  Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07  

10 10 09*  Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky 

10 10 10  Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09 

10 10 11*  Jiný úlet obsahující nebezpečné látky  

10 10 12  Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11 

10 10 13* Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky  

10 10 14 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13  

10 10 15* Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky 

10 10 16 Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15 

10 10 99  Odpady jinak blíže neurčené   

10 11 Odpady z výroby skla a skleněných výrobků 

10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken  

10 11 05  Úlet a prach 

10 11 09* Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné 

látky 
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10 11 10 Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 

11 09 

10 11 11* Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. 

z obrazovek)  

10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11  

10 11 13* Kaly z leštění  a broušení skla obsahující nebezpečné látky 

10 11 14 Kaly z leštění  a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13 

10 11 15* Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky  

10 11 16 Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15 

10 11 17* Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky 

10 11 18 Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17 

10 11 19* Pevné odpady z čištění   odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující 

nebezpečné látky 

10 11 20 Pevné odpady z čištění   odpadních vod  v místě jejich vzniku neuvedené pod 

číslem 10 11 19 

10 11 99  Odpady jinak blíže neurčené 

10 12 Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv 

10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním 

10 12 03  Úlet a prach 
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10 12 05  Kaly a filtrační koláče z čištění plynů 

10 12 06 Vyřazené formy 

10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) 

10 12 09* Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky 

10 12 10 Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09 

10 12 11* Odpady z glazování obsahující těžké kovy 

10 12 12 Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11 

10 12 13 Kaly z čištění odpadních vod  v místě jejich vzniku  

10 12 99  Odpady jinak blíže neurčené 

10 13  Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich 

vyráběných  

10 13 01  Odpad surovin před tepelným zpracováním 

10 13 04 Odpady z kalcinace a hašení vápna  

10 13 06 Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13) 

10 13 07  Kaly a filtrační koláče z čištění plynu 

10 13 09* Odpady z výroby azbestocementu  obsahující azbest 

10 13 10 Odpady z výroby azbestocementu  neuvedené pod číslem 10 13 09  
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10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 

10 13 09 a 10 13 10  

10 13 12* Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky 

10 13 13 Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12 

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal  

10 13 99  Odpady jinak blíže neurčené  

10 14 Odpady  z krematorií   

10 14 01* Odpad z čištění plynu obsahující rtuť 

11 ODPADY Z  CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, 

Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV  KOVU A JINÝCH  MATERIÁLŮ A Z 

HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ  

11 01 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných 

materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické 

odmašťování, anodická oxidace) 

11 01 05* Kyselé mořicí roztoky 

11 01 06* Kyseliny blíže nespecifikované 

11 01 07* Alkalické mořicí roztoky 

11 01 08* Kaly z fosfátování 

11 01 09* Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky 
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11 01 10 Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09 

11 01 11* Oplachové vody obsahující nebezpečné látky 

11 01 12 Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11  

11 01 13* Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky  

11 01 14 Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13  

11 01 15* Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů 

obsahující nebezpečné látky 

11 01 16* Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů  

11 01 98* Jiné odpady obsahující nebezpečné látky 

11 01 99  Odpady jinak blíže neurčené  

11 02 Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů 

11 02 02*  Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)  

11 02 03 Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy 

11 02 05* Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky 

11 02 06 Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05 

11 02 07* Jiné odpady obsahující nebezpečné látky 

11 02 99  Odpady jinak blíže neurčené  
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11 03 Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů  

11 03 01* Odpady obsahující kyanidy 

11 03 02* Jiné odpady 

11 05   Odpady ze žárového zinkování 

11 05 01 Tvrdý zinek 

11 05 02 Zinkový popel 

11 05 03* Pevné odpady z čištění plynu   

11 05 04* Upotřebené  tavidlo 

11 05 99  Odpady jinak blíže neurčené  

12 ODPADY Z  TVÁŘENÍ  A  Z  FYZIKÁLNÍ  A  MECHANICKÉ 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ  

12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové  úpravy kovů a plastů  

12 01 01  Piliny a třísky železných kovů  

12 01 02  Úlet železných kovů  

12 01 03  Piliny a třísky neželezných kovů 

12 01 04  Úlet neželezných kovů 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky  
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12 01 06*  Odpadní minerální  řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) 

12 01 07*  Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí 

a roztoků) 

12 01 08*  Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny  

12 01 09*  Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny 

12 01 10*  Syntetické řezné oleje 

12 01 12*  Upotřebené vosky a tuky 

12 01 13  Odpady ze svařování 

12 01 14* Kaly z obrábění  obsahující nebezpečné látky  

12 01 15 Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14  

12 01 16* Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky 

12 01 17 Odpadní materiál z  otryskávání  neuvedený pod číslem 12 01 16 

12 01 18* Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej 

12 01 19* Snadno biologicky rozložitelný řezný  olej 

12 01 20* Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky 

12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 

12 01 99  Odpady jinak blíže neurčené  
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12 03  Odpady z  procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě odpadů 

uvedených ve skupině 11)  

12 03 01* Prací vody  

12 03 02* Odpady z odmašťování vodní parou  

13 ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH 

OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19) 

13 01 Odpadní hydraulické oleje 

13 01 01* Hydraulické oleje obsahující PCB1 

13 01 04* Chlorované emulze 

13 01 05* Nechlorované emulze 

13 01 09* Chlorované hydraulické minerální oleje  

13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje  

13 01 11* Syntetické hydraulické oleje 

13 01 12* Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje 

13 01 13* Jiné hydraulické oleje 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  

13 02 04* Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje  

13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 

                                                 
 
1  Pro účely tohoto seznamu odpadů jsou PCB definovány ve směrnici Rady 96/59/ES ze 

dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných 
terfenylů (PCB/PCT) (Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 31).. 
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13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 

13 02 07* Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje   

13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje 

13 03 Odpadní izolační a teplonosné oleje  

13 03 01* Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB  

13 03 06* Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 

01   

13 03 07* Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje 

13 03 08*  Syntetické izolační a teplonosné oleje   

13 03 09* Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje  

13 03 10* Jiné izolační a teplonosné oleje  

13 04 Oleje z lodního dna  

13 04 01* Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby 

13 04 02*  Oleje z kanalizace přístavních mol 

13 04 03*  Oleje ze dna jiných lodí  

13 05 Odpady z odlučovačů oleje 

13 05 01* Pevný podíl z lapáků písku a  odlučovačů oleje 

13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje 
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13 05 03* Kaly z lapáků nečistot 

13 05 06* Olej z odlučovačů oleje 

13 05 07* Zaolejovaná voda  z odlučovačů oleje 

13 05 08* Směsi odpadů z lapáku písku a  z odlučovačů oleje 

13 07 Odpady  kapalných paliv  

13 07 01* Topný olej a motorová nafta 

13 07 02* Motorový benzín 

03 07 03* Jiná paliva (včetně směsí) 

13 08 Odpadní oleje blíže nespecifikované  

13 08 01* Odsolené kaly nebo emulze  

13 08 02* Jiné emulze 

13 08 99* Odpady jinak blíže neurčené 

14 ODPADNÍ  ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A  HNACÍ  

MÉDIA (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08) 

14 06 Odpadní z organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů 

pěn a aerosolů 

14 06 01*  Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), 

hydrofluorouhlovodíky (HFC) 

14 06 02*  Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 

14 06 03*  Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 
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14 06 04*  Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla 

14 06 05*  Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla 

15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, 

FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

15 01 05 Kompozitní obaly 

15 01 06 Směsné obaly 

15 01 07 Skleněné obaly 

15 01 09 Textilní obaly 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné  

15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou  hmotu (např. azbest) 

včetně prázdných tlakových nádob 
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15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 

látkami 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

neuvedené  pod číslem 15 02 02 

16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ  

16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních 

strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby  

16 01 03 Pneumatiky  

16 01 04* Autovraky 

16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí 

16 01 07* Olejové filtry 

16 01 08* Součástky obsahující rtuť 

16 01 09* Součástky obsahující PCB 

16 01 10* Výbušné součásti (např. airbagy) 

16 01 11* Brzdové destičky obsahující asbest 

16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11 
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16 01 13* Brzdové kapaliny 

16 01 14* Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky  

16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14  

16 01 16 Nádrže na zkapalněný plyn  

16 01 17 Železné kovy 

16 01 18 Neželezné kovy 

16 01 19 Plasty 

16 01 20 Sklo 

16 01 21* Nebezpečné součástky neuvedené pod  čísly 16 01 07 až  16 01 11 a 16 01 13 

a 16 01 14  

16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené 

16 01 99  Odpady jinak blíže neurčené 

16 02 Odpady z elektrického a elektronického zařízení  

16 02 09* Transformátory a kondenzátory obsahující PCB  

16 02 10* Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná 

neuvedená pod číslem 16 02 09 

16 02 11* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, 

hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC) 
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16 02 12* Vyřazená zařízení obsahující volný azbest 

16 02 13* Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky1 neuvedená pod čísly 16 02 

09 až 16 02 122) 

16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 

16 02 15* Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení   

16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15 

16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky 

16 03 03* Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky 

16 03 04 Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03 

16 03 05* Organické odpady obsahující nebezpečné látky 

16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05  

16 04 Odpadní výbušniny 

16 04 01* Odpadní munice 

16 04 02* Odpad ze zábavní pyrotechniky 

16 04 03* Jiné odpadní výbušniny 

                                                 
 
1  Nebezpečné součásti z elektrických a elektronických zařízení mohou zahrnovat 

akumulátory a baterie uvedené v čísle 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové 
vypínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd. 
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16 05 Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie 

16 05 04* Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky 

16 05 05 Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod 16 05 04 

16 05 06* Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné 

látky 

16 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

16 05 08* Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

16 05 09 Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08 

16 06 Baterie a akumulátory 

16 06 01* Olověné akumulátory 

16 06 02* Nikl–kadmiové baterie a akumulátory 

16 06 03* Baterie obsahující rtuť 

16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03) 

16 06 05 Jiné baterie a akumulátory 

16 06 06* Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů 
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16 07 Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů 

uvedených ve skupinách 05 a 12) 

16 07 08* Odpady obsahující ropné látky 

16 07 09* Odpady obsahující jiné nebezpečné látky 

16 07 99  Odpady jinak blíže neurčené  

16 08 Upotřebené katalyzátory 

16 08 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, 

paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 

07) 

16 08 02* Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy1 nebo jejich 

sloučeniny 

16 08 03  Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny 

přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)  

16 08 04 Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu 

uvedeného pod číslem 16 08 07) 

16 08 05* Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou 

16 08 06* Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory 

16 08 07* Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami 

                                                 
 
1  Pro účely této položky přechodnými kovy jsou: skandium, vanad, mangan, kobalt, měď, 

ytrium, niob, hafnium, wolfram, titan, chrom, železo, nikl, zinek, zirkon, molybden 
a tantal. Tyto kovy nebo jejich sloučeniny jsou nebezpečné, pokud jsou zařazeny jako 
nebezpečné látky. Zařazení jakožto nebezpečných látek stanoví, které z těchto 
přechodných kovů a jejich sloučenin jsou nebezpečné. 
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16 09  Oxidační činidla 

16 09 01* Manganistany, např. manganistan draselný 

16 09 02* Chromany, např.  chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný 

16 09 03* Peroxidy, např. peroxid vodíku 

16 09 04* Oxidační činidla jinak blíže neurčená 

16 10 Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku  

16 10 01* Odpadní vody obsahující  nebezpečné látky 

16 10 02 Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01 

16 10 03* Vodné koncentráty obsahující  nebezpečné látky 

16 10 04 Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03 

16 11 Odpadní vyzdívky  a žáruvzdorné materiály 

16 11 01* Vyzdívky  na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů 

obsahující  nebezpečné látky  

16 11 02 Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických 

procesů neuvedené pod 16 11 01  

16 11 03* Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující  

nebezpečné látky 

16 11 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené 

pod číslem 16 11 03 
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16 11 05* Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující  

nebezpečné látky  

16 11 06 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů  neuvedené 

pod číslem 16 11 05 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 

KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující  nebezpečné látky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 

znečištěné 
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17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 03 Olovo 

17 04 04 Zinek 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 06 Cín 

17 04 07 Směsné kovy 

17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky  

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a 

vytěžená hlušina 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
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17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 

17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu 

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry 

17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 

17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály 

obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné 

zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)  
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17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 

odpadů) obsahující nebezpečné látky 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 

a 17 09 03 

18 ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO 

Z VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH 

ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE 

ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ) 

18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí 

18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) 

18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 

01 03) 

18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky 

s ohledem na prevenci infekce 

18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky 

s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy 

na jedno použití, pleny) 

18 01 06* Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 

18 01 08* Nepoužitelná cytostatika 

18 01 09 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08 
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18 01 10* Odpadní amalgám ze stomatologické péče 

18 02 Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat 

18 02 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02) 

18 02 02* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky 

s ohledem na prevenci infekce  

18 02 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky 

s ohledem na prevenci infekce 

18 02 05* Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující 

18 02 06 Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05 

18 02 07* Nepoužitelná cytostatika  

18 02 08 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07 

19 ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ 

A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO 

ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z  VÝROBY 

VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY 

19 01 Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů 

19 01 02 Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování 

19 01 05* Filtrační koláče z čištění odpadních plynů 

19 01 06* Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody 
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19 01 07* Pevné odpady z čištění odpadních plynů 

19 01 10* Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin 

19 01 11* Popel a struska obsahující nebezpečné látky 

19 01 12 Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11 

19 01 13* Popílek obsahující nebezpečné látky 

19 01 14 Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13  

19 01 15* Kotelní prach obsahující nebezpečné látky 

19 01 16 Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15 

19 01 17* Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky  

19 01 18 Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17 

19 01 19 Odpadní písky z fluidních loží 

19 01 99  Odpady jinak blíže neurčené  

19 02 Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chromu či 

kyanidů, neutralizace) 

19 02 03 Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako 

nebezpečné  

19 02 04* Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako 

nebezpečný 

19 02 05* Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky 

19 02 06 Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05 
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19 02 07* Olej a koncentráty ze separace 

19 02 08* Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky 

19 02 09* Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky 

19 02 10 Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09 

19 02 11* Jiné odpady obsahující  nebezpečné látky 

19 02 99 Odpady jinak blíže neurčené 

19 03 Stabilizované/ solidifikované odpady1 

19 03 04* Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně5) stabilizovaný2 

19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04 

19 03 06* Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný  

19 03 07 Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06 

19 04 Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace 

19 04 01 Vitrifikovaný odpad 

19 04 02* Popílek a jiný odpad z čištění spalin  

                                                 
 
1  Stabilizační procesy mění nebezpečnost složek odpadu a tím transformují nebezpečný 

odpad na odpad, který není  nebezpečný. Procesy solidifikace mění pouze fyzikální 
skupenství odpadu (např. kapalinu na pevnou látku) pomocí přísad beze změny 
chemických vlastností odpadu. 

 
2 Odpad se považuje za částečně stabilizovaný, jestliže je v krátkém, středním nebo dlouhém 

časovém období po stabilizačním procesu způsobilý uvolňovat do životního prostředí 
nebezpečné složky, které nebyly zcela přeměněny ve složky nikoliv nebezpečné.. 
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19 04 03* Nevitrifikovaná pevná fáze  

19 04 04 Chladící voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu  

19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů 

19 05 01 Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu 

19 05 02 Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu 

19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti 

19 05 99  Odpady jinak blíže neurčené 

19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu 

19 06 03 Extrakty  z anaerobního zpracování komunálního odpadu  

19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu   

19 06 05 Extrakty  z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu  

19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného 

odpadu 

19 06 99  Odpady jinak blíže neurčené 

19 07 Průsaková voda ze skládek  

19 07 02* Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky 

19 07 03 Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02 

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené  

19 08 01 Shrabky z česlí 
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19 08 02 Odpady z lapáků písku  

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

19 08 06* Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů 

19 08 07* Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů 

19 08 08* Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy 

19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky 

19 08 10* Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod  číslem 19 08 09 

19 08 11* Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující 

nebezpečné látky 

19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod  

číslem 19 08 11  

19 08 13* Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující 

nebezpečné látky 

19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod 

číslem 19 08 13 

19 08 99  Odpady jinak blíže neurčené  

19 09 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely   

19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) 
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19 09 02 Kaly z čiření vody 

19 09 03 Kaly z dekarbonizace 

19 09 04 Upotřebené aktivní uhlí 

19 09 05 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů 

19 09 06 Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů 

19 09 99  Odpady jinak blíže neurčené 

19 10 Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy  

19 10 01 Železný a ocelový odpad 

19 10 02 Neželezný odpad 

19 10 03* Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky 

19 10 04 Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03 

19 10 05* Jiné frakce obsahující nebezpečné látky 

19 10 06 Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05 

19 11 Odpady z regenerace olejů 

19 11 01* Upotřebené  filtrační hlinky  

19 11 02* Kyselé dehty 

19 11 03* Odpadní voda z regenerace olejů  

19 11 04* Odpady z čištění paliv pomocí zásad 
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19 11 05* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné 

látky 

19 11 06 Kaly z čištění odpadních vod  v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 

19 11 05 

19 11 07* Odpady z čištění spalin  

19 11 99 Odpady jinak blíže neurčené 

19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, 

peletizace) 

19 12 01  Papír a lepenka 

19 12 02 Železné kovy 

19 12 03 Neželezné kovy 

19 12 04 Plasty a kaučuk 

19 12 05  Sklo 

19 12 06* Dřevo obsahující nebezpečné látky 

19 12 07 Dřevo neuvedené pod  číslem 19 12 06 

19 12 08 Textil 

19 12 09 Nerosty (např. písek, kameny) 

19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)  

19 12 11* Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu 

obsahujícího nebezpečné látky 
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19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené 

pod  číslem 19 12 11 

19 13 Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody  

19 13 01* Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující  nebezpečné látky  

19 13 02 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01  

19 13 03* Kaly ze sanace zeminy obsahující  nebezpečné látky  

19 13 04 Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03  

19 13 05* Kaly ze sanace podzemní vody obsahující  nebezpečné látky  

19 13 06 Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05  

19 13 07* Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující  nebezpečné látky  

19 13 08 Jiný  kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 

ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) , 

VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU  

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 01  Papír a lepenka 

20 01 02  Sklo 
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20 01 08  Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 01 10  Oděvy 

20 01 11  Textilní materiály 

20 01 13*  Rozpouštědla 

20 01 14*  Kyseliny 

20 01 15*  Zásady 

20 01 17*  Fotochemikálie 

20 01 19*  Pesticidy 

20 01 21*  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť   

20 01 23*  Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky  

20 01 25  Jedlý olej a tuk 

20 01 26*  Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 

20 01 27*  Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 

20 01 28  Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 

20 01 29*  Detergenty obsahující nebezpečné látky 

20 01 30  Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 

20 01 31*  Nepoužitelná cytostatika  

20 01 32  Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 
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20 01 33*  Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 

16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie  

20 01 34  Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 

20 01 35*  Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 236)1 

20 01 36  Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 

01 23 a 20 01 35 

20 01 37* Dřevo obsahující  nebezpečné látky 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

20 01 39 Plasty  

20 01 40 Kovy 

20 01 41 Odpady z čištění komínů 

20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené  

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

20 02 02 Zemina a kameny 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad 

                                                 
 
1  Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického příslušenství mohou zahrnovat 

akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; 
rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo  atd. 
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20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

20 03 02 Odpad z tržišť 

20 03 03 Uliční smetky 

20 03 04 Kal ze septiků a žump 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace 

20 03 07 Objemný odpad 

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 

 

ČÁST 3 

 

Seznam A (příloha II Basilejské úmluvy)1 

 

Y46 Odpady shromažďované z domácností 2 

Y47 Zbytky vzniklé při spalování odpadů z domácností 

 

                                                 
1  Tento seznam pochází z dodatku 4 části I rozhodnutí OECD. 
2  Pokud nejsou zařazeny pod jednu položku v příloze III. 
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 Seznam B (Odpad z dodatku 4 části II rozhodnutí OECD1) 

 

Odpady s obsahem kovů 

 

AA 010 261900 Struska, okuje a jiné odpady z výroby železa a oceli2  

AA 060 262050 Popely a zbytky s obsahem vanadu2  

AA 190 810420 
ex 810430 

 

Odpad hořčíku, který je hořlavý, samozápalný, nebo uvolňuje při 

styku s vodou hořlavé plyny v nebezpečném množství 

 

Odpad obsahující převážně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické 

látky  

 

AB 030  Odpady z povrchové úpravy kovů z nekyanidových technologiíí 

AB 070  Slévárenský písek 

AB 120 ex 281290 
ex 3824 

Anorganické halogenidové sloučeniny jinde neuvedené nebo 

nezahrnuté 

AB 150 ex 382490 Nečištěný siřičitan vápenatý a síran vápenatý z odsíření spalin  

 

                                                 
1  Odpady s čísly AB 130, AC 250, AC 260 a AC 270 byly ze seznamu odstraněny, 

protože se postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS považovaly za bezpečné, a 
proto se na ně nevztahuje zákaz vývozu podle článku 35 tohoto nařízení. 

2  Tato položka zahrnuje odpady ve formě popelů, zbytků, strusek, okují, stěrů, prachů, 
kalů a koláčů, pokud materiál není výslovně uveden jinde. 
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Odpad obsahující převážně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické 

látky 

 

AC 060 ex 381900 Hydraulické kapaliny 

AC 070 ex 381900 Brzdové kapaliny 

AC 080 ex 382000 Nemrznoucí kapaliny 

AC 150  Chlorfluoruhlovodíky 

AC 160  Halony 

AC 170 ex 440310 Odpady impregnovaného korku a impregnovaného dřeva 

 

Odpady, které mohou obsahovat anorganické i organické složky 

 

AD 090 ex 382490 Odpady z výroby, přípravy a používání reprografických 

a fotografických chemikálií a materiálů, jinde neuvedené ani 

nezahrnuté 

AD 100  Odpady z povrchové úpravy plastů bez použití kyanidů 

AD 120 ex 391400 Iontoměničové pryskyřice 
 ex 3915  

AD 150  Přírodní materiály používané jako filtrační média (např. biofiltry) 
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Odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky 

 

RB 020 ex 6815 Keramická vlákna vláknům fyzikálně-chemickými vlastnostmi 

podobnými vlastnostem azbestu 

 

 

________________ 
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PŘÍLOHA VI  

 

Formulář pro zařízení s předchozím souhlasem (článek 14) 

Příslušný 

orgán 

 

Zařízení k využití odpadů 

 

Identifikace 

odpadů 

 

Doba platnosti 

 

Předem 

odsouhlasené 

množství 

celkem 

 

 Název a č. zařízení 

k využití odpadů 

Adresa 

 

Způsob využití 

(+ kód R) 

Použité 

technologie 

(kód) 

 

od 

 

do 

 

(kg/litry) 

 

        

        

        

 

__________________ 
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PŘÍLOHA VII 
 

INFORMACE DOPROVÁZEJÍCÍ PŘEPRAVU ODPADŮ  

PODLE ČL. 3 ODST. 2 A 4 

 

Informace k zásilce (1) 

1.  Osoba, která přepravu zařizuje: 
Název: 
Adresa 
Kontaktní osoba: 
Tel: Fax: 
E-mail 

2.  Dovozce/příjemce 
Název: 
Adresa 
Kontaktní osoba: 
Tel: Fax: 
E-mail 

3.  Skutečné množství :    kg :                       litry: 4.  Skutečné datum přepravy: 
5. a)  1. dopravce (2): 
Název: 
Adresa 
Kontaktní osoba: 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 
Druh dopravy: 
Datum překládky: 
Podpis: 

5. b)  2. dopravce: 
Název: 
Adresa 
Kontaktní osoba: 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 
Druh dopravy: 
Datum překládky: 
Podpis: 

5. c)  3. dopravce: 
Název: 
Adresa 
Kontaktní osoba: 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 
Druh dopravy: 
Datum překládky: 
Podpis: 

8.  Způsob využití (nebo případně způsob odstranění v případě 
odpadů uvedených v čl. 3 odst. 4): 
kód R / kód D: 

6. Původce odpadu (3): 
Prvotní původce, nový původce nebo osoba, která odpad 
sbírá: 
Název: 
Adresa 
Kontaktní osoba: 
Tel: Fax: 
E-mail: 

9.  Běžný popis odpadů: 
 

7.  Zařízení k využití odpadů                Laboratoř  
Název: 
Adresa 
Kontaktní osoba: 
Tel: Fax: 
E-mail: 

10.  Identifikace odpadů (uveďte příslušné kódy): 
i) Příloha IX Basilejské úmluvy: 
ii) OECD (liší-li se od i)): 
iii) Seznam odpadů ES: 
iv) Národní kód: 

11.  Dotčené země/státy:   
Vyvážející/odeslání Tranzitu Dovážející/určení 

     
12.  Prohlášení osoby, která přepravu zařizuje Potvrzuji, že uvedené údaje jsou podle mého nejlepšího vědomí úplné a správné. Rovněž 
potvrzuji, že byly s příjemcem uzavřeny právně vynutitelné písemné smluvní závazky (nepožaduje se pro odpad uvedený v čl. 3 odst. 4): 
 
Jméno: Datum: Podpis: 
13.    Podpis při převzetí odpadů příjemcem:   
Jméno: Datum: Podpis: 

VYPLNÍ ZAŘÍZENÍ K VYUŽITÍ ODPADŮ NEBO LABORATOŘ: 
14.  Zásilku převzalo zařízení k využití odpadů          nebo laboratoř:           Převzaté množství :  kg: litry:  
Jméno: Datum: Podpis: 

(1) Informace doprovázející přepravu odpadů uvedených na zeleném seznamu a určených k využití nebo odpadů určených 
k laboratorní analýze podle nařízení …*  

(2) V případě více než 3 dopravců přiložte informace požadované v bodech 5 (a, b, c). 
(3) Pokud osoba, která přepravu zařizuje, není původcem odpadů nebo osobou, která odpad sbírá, je nutno poskytnout informace o 

původci nebo osobě, která odpad sbírá. 
 

________________ 
 

                                                 
*  Pro Úř. věst.: vložte, prosím, číslo tohoto nařízení. 
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PŘÍLOHA VIII 

 

POKYNY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZPŮSOBEM ŠETRNÝM K ŽIVOTNÍMU 

PROSTŘEDÍ (ČLÁNEK 48) 

 

I. Pokyny přijaté podle Basilejské úmluvy: 

 

1. Technické pokyny pro nakládání s klinickými a zdravotnickými odpady způsobem šetrným 

k životnímu prostředí (Y1; Y3)1. 

 

2. Technické pokyny pro nakládání s odpadními olověnými akumulátory způsobem šetrným 

k životnímu prostředí. 

 

3. Technické pokyny pro nakládání s odpady z úplné nebo částečné demontáže lodí 

způsobem šetrným k životnímu prostředí. 

 

II. Směrnice přijaté OECD: 

 

Technické pokyny pro nakládání se zvláštními toky odpadů způsobem šetrným k 

životnímu prostředí: 

Použité a vyřazené osobní počítače2 

                                                 
1  Přijaté na 6. konferenci smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných 

odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, 9.-13. prosince 2002. 
2  Přijaté Výborem pro environmentální politiku OECD v únoru 2003 (dokument 

ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL). 



 

 
15311/4/04 REV 4   JF/pf,rl 3 
PŘÍLOHA VIII DG I  CS 

 

III. Pokyny přijaté Mezinárodní námořní organizací (IMO) 

Pokyny pro recyklaci lodí1 

 

IV. Pokyny přijaté Mezinárodním úřadem práce (ILO): 

Zdraví a bezpečnost při demontáži lodí: pokyny pro asijské země a Turecko2  

 

__________________ 

 

                                                 
1  Usnesení A.962 přijaté shromážděním IMO na 23. řádném zasedání, 24. listopadu – 

5. prosince 2003. 
2  Jejich zveřejnění schválil výkonný orgán ILO na 289. zasedání, 11.-26. března 2004. 
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PŘÍLOHA IX 
 

DOPLŇKOVÝ DOTAZNÍK PRO ZPRÁVY ČLENSKÝCH STÁTŮ  

PODLE ČL. 50 ODST. 2 

 

Čl. 11 odst. 1 
písm. a) 

Informace o opatřeních přijatých k úplnému nebo částečnému zákazu přeprav odpadů 
mezi členskými státy 

K provádění zásad blízkosti, priority využívání a soběstačnosti na úrovni Společenství 
a na vnitrostátní úrovni v souladu se směrnicí 75/442/EHS 

Bylo toto ustanovení uplatněno? Ano Ne 

(vhodnou odpověď zaškrtněte)   
Pokud ano, uveďte podrobnosti o přijatých opatřeních: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doplňující poznámky: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informace o opatřeních přijatých k soustavnému vznášení námitek proti přepravám 
odpadů mezi členskými státy 

K provádění zásad blízkosti, priority využívání a soběstačnosti na úrovni Společenství 
a na vnitrostátní úrovni v souladu se směrnicí 75/442/EHS 

Bylo toto ustanovení uplatněno? Ano Ne 

(vhodnou odpověď zaškrtněte)   

Pokud ano, uveďte podrobnosti o přijatých opatřeních: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doplňující poznámky: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Čl. 11 odst. 1 
písm. e) 

Informace o zákazu dovozu odpadů 

Bylo toto ustanovení uplatněno? Ano Ne 

(vhodnou odpověď zaškrtněte)   

Pokud ano, uveďte podrobnosti o přijatých opatřeních: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Čl. 11 odst. 3 Informace o výjimkách z provádění zásad blízkosti, priority využívání a soběstačnosti 

V  případě nebezpečných odpadů vzniklých v členském státě odeslání v tak malém 
množství ročně, že zřízení nových specializovaných zařízení k odstraňování odpadů 
v tomto státu by bylo nehospodárné 

Požádali jste některý členský stát o udělení této výjimky? Ano Ne 

(vhodnou odpověď zaškrtněte)   

Pokud ano, vyplňte tabulku 1 a uveďte níže podrobnosti o jakémkoli dvoustranném 
řešení podle čl. 11 odst. 3. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obdrželi jste někdy žádost od členského státu o uplatnění této výjimky? Ano Ne 

(vhodnou odpověď zaškrtněte)   

Pokud ano, vyplňte tabulku 1 a uveďte níže podrobnosti o nalezeném řešení podle čl. 11 
odst. 3. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Čl. 11 odst. 1 
písm. g) 

Informace o námitkách k plánované přepravě nebo odstranění na základě toho, že 
není v souladu se směrnicí 75/442/EHS. 

Bylo toto ustanovení uplatněno? Ano Ne 

(vhodnou odpověď zaškrtněte)   

Pokud ano, vyplňte tabulku 2. 

Čl. 12 odst. 5 Informace o námitkách k plánované přepravě nebo využití na základě toho, že není v 
souladu s čl. 12 odst. 1 písm. c) 

Bylo toto ustanovení uplatněno?  Ano..... Ne..... 

Pokud ano, vyplňte tabulku 3. 

Článek 14 Informace o rozhodnutích příslušných orgánů, pod jejichž jurisdikci spadají 
specializovaná zařízení k využití odpadů, vydat těmto zařízením předchozí souhlas 

Nastal takový případ? Ano Ne 

(vhodnou odpověď zaškrtněte)   

Pokud ano, vyplňte tabulku 4. 

Článek 32 Informace o systému členského státu pro dozor nad přepravami odpadů výhradně v 
jejich jurisdikci a pro jejich kontrolu 

Existuje nějaký systém dozoru nad přepravami odpadů v jurisdikci a jejich kontrolu?
 Ano Ne 

(vhodnou odpověď zaškrtněte)   

Pokud takový systém existuje, používáte systém uvedený v hlavě II a VII nařízení?
 Ano Ne 

(vhodnou odpověď zaškrtněte)   

Pokud používáte jiný systém, než je uveden v hlavě II a VII nařízení, uveďte 
podrobnosti o používaném systému: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Článek 23 a 
čl. 49 odst. 1 

Informace o nedovolených přepravách odpadů 

Nastal takový případ? Ano Ne 

(vhodnou odpověď zaškrtněte)   

Pokud ano, vyplňte tabulku 5. 

Uveďte, jak je podle vnitrostátních předpisů předcházeno nedovolené přepravě odpadů, 
jak je odhalována a sankcionována. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Článek 6 Informace o finanční záruce nebo odpovídajícím pojištění pro pokrytí nákladů na 
dopravu, využití nebo odstranění a uskladnění odpadů, včetně případů uvedených 
v článcích 21 a 23 

Uveďte podrobnosti o vnitrostátních právních předpisech přijatých podle tohoto článku. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Článek 54 Informace o celních úřadech určených členskými státy pro přepravu odpadů 
vstupujících do Společenství a vystupujících ze Společenství 

Došlo k tomuto určení? Ano Ne 

(vhodnou odpověď zaškrtněte)   

Pokud ano, vyplňte tabulku 5. 

 

 

 

Poznámky pro vyplňování tabulek:  

Kódy D a R jsou uvedeny v příloze II A a II B směrnice 75/442/EHS. 

Kódy pro identifikaci odpadů jsou uvedeny v přílohách III, IIIA, IIIB,  IV a IVA tohoto nařízení. 
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Tabulka 1 

INFORMACE O VÝJIMKÁCH Z PROVÁDĚNÍ ZÁSADY BLÍZKOSTI,  

PRIORITY VYUŽÍVÁNÍ A SOBĚSTAČNOSTI (čl. 11 odst. 3) 

 

Identifikace odpadů 

(kód) 

 

Množství 

(kg/litry) 

Země určení (De)/ 

země odeslání (Di) 

Způsob odstranění odpadu 

kód D 

Oznámení záležitosti 

Komisi 

(ano/ne) 
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Tabulka 2 

NÁMITKY PROTI PLÁNOVANÉ PŘEPRAVĚ NEBO ODSTRANĚNÍ (čl. 11 odst. 1 písm. g)) 

 

Důvody námitek 
(vhodnou odpověď zaškrtněte) 

Zařízení 

 

Identifikace odpadů 

(kód) 

 

Množství 

(kg/litry) 

Země tranzitu (T)/ 

země odeslání (Di) 

Čl. 11 

odst. 1 

písm. g) 

bod i) 

Čl. 11 

odst. 1 

písm. g) 

bod  ii) 

Čl. 11 odst. 1 

písm. g) 

bod iii) 

Název 
(v případě čl. 11 

odst. 1 písm. g) 

bodu ii)) 

Způsob odstranění 

odpadu 

kód D 
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Tabulka 3 

NÁMITKY PROTI PLÁNOVANÉ PŘEPRAVĚ NEBO VYUŽITÍ (čl. 12 odst. 1 písm. c)) 

 

Identifikace odpadů 

(kód) 

 

Množství 

(kg/litry) 

Země určení  Důvody námitek 
a podrobnosti o příslušných vnitrostátních právních 

předpisech 

Zařízení 
(v zemi určení) 

    Název Způsob využití  
kód R 
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Tabulka 4 

INFORMACE O ROZHODNUTÍCH PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ O VYDÁNÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU (ČLÁNEK 14) 

 

Zařízení k využití odpadů Identifikace 

odpadů 

(kód) 

Doba platnosti Příslušný orgán 

Název a č.  Adresa Způsob využití 

kód R 

Použité technologie  od do 

Zrušení 

(datum) 
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Tabulka 5 

INFORMACE O NEDOVOLENÉ PŘEPRAVĚ ODPADŮ∗ (článek 23 a čl. 49 odst. 1) 

 

Odpovědnost za nedovolenou 

přepravu  
(vhodnou odpověď zaškrtněte) 

 

Identifikace odpadů 

(kód) 

 

Množství 

(kg/litry) 

Země určení (De) a 

země odeslání (Di) 

Určení důvodu nedovolenosti  

 (případně odkaz na porušené články) 

Oznamovat

el 

Příjemce Ostatní 

Přijatá 

opatření 

včetně 

možných 

sankcí 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                 
∗  Informace o případech, které byly během vykazovaného období uzavřeny. 
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Tabulka 6 

INFORMACE O ZVLÁŠTNÍCH CELNÍCH ÚŘADECH URČENÝCH ČLENSKÝMI STÁTY  

PRO PŘEPRAVU ODPADŮ VSTUPUJÍCÍCH DO SPOLEČENSTVÍ A VYSTUPUJÍCÍCH ZE SPOLEČENSTVÍ (článek 54) 

 

Celní úřad 

Úřad Umístění Kontrolované země vývozu/dovozu 
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I. ÚVOD 

 

1. Dne 1. července 2003 Komise předložila Radě návrh nařízení Evropského parlamentu 

a Rady o přepravě odpadů. 

 

2. Evropský parlament zaujal své stanovisko dne 19. listopadu 2003. 

 

Hospodářský a sociální výbor přijal své stanovisko dne 28. ledna 2004. 

 

Výbor regionů oznámil dopisem ze dne 23. října 2003 svůj úmysl nevydat stanovisko. 

 

3. Dne 10. března 2004 Komise předložila svůj pozměněný návrh. 

 

4. Dne 24. června 2005 Rada přijala společný postoj v souladu s čl. 251 odst. 2 Smlouvy. 

 

II. CÍL 

 

Obecné cíle navrhovaného nařízení jsou tyto: 

- převést do právních předpisů Společenství revidované rozhodnutí Rady OECD1 

a revidovanou Basilejskou úmluvu2 o kontrole přeshraničního pohybu odpadů; 

- zaměřit se na obtíže používání, spravování a vykonávání nařízení Rady z roku 1993 

(dále jen „nařízení z roku 1993“)3; 

                                                 
1 Rozhodnutí OECD C(2001) 107 v konečném znění ze dne 21. května 2002 o revizi 

rozhodnutí C(92) 39 v konečném znění o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených 
k využití. 

2 Basilejská úmluva ze dne 22. března 1989 o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes 
hranice států a jejich zneškodňování, pozměněná dne 6. listopadu 1998. 

3 (EHS) č. 259/93. 
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- pokračovat v celkové harmonizaci v oblasti přeshraniční přepravy odpadů a 

- nově uspořádat a zjednodušit strukturu článků nařízení z roku 1993. 

Hlavní navrhované prvky zahrnují mimo jiné změny obecného procedurálního rámce 

(zejména pokud jde o předcházející písemné oznámení a písemný souhlas, jakož i požadavky 

na informace), změny a vyjasnění týkající se oblasti působnosti a definic, ustanovení 

o přepravě odpadů mezi členskými státy a v jednotlivých členských státech a ustanovení 

o vývozu a dovozu. 

 

III. ANALÝZA SPOLEČNÉHO POSTOJE 

 

1. Obecně 

 

Ze 103 změn navržených Evropským parlamentem při prvním čtení zahrnuje tento 

společný postoj 41 změn (v plném rozsahu, z části nebo v zásadě, ve stejném nebo 

podobném znění, případně v jejich smyslu). Rada se domnívá, že společný postoj 

nemění přístup a cíle původního návrhu Komise, a bere na vědomí, že Komise nemůže 

přijmout zvolený právní základ, možnost, aby členské státy vznášely námitky proti 

přepravě odpadů určených k využití, a úplné vyloučení vedlejších produktů živočišného 

původu z působnosti tohoto nařízení. 

 

2. Změny Evropského parlamentu 

 

Na svém plenárním zasedání dne 19. listopadu 2003 přijal Evropský parlament 103 

změn návrhu. 

 

41 změn bylo zahrnuto do společného postoje Rady, a to v jejich stejném znění, z části 

nebo v jejich smyslu. 

62 změn nebylo přijato. 

Přijaté nebo odmítnuté změny jsou uvedeny níže v pořadí, v jakém byly zahrnuty do 

společného postoje. Pokud se však několik změn týká stejné otázky, jsou uvedeny 

společně při prvním výskytu. 
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a) Přijaté změny 

 Změna 1: Přijata a zapracována. 

Změna 83/rev: Přijata a vyjádřena v 1. bodu odůvodnění. 

Změna 8: Přijata v zásadě a vyjádřena v 31. bodu odůvodnění. 

Změna 9: Přijata z části v čl. 1 odst. 3 písm. g) a v 9. bodu odůvodnění. 

Změna 10: Zapracována v zásadě. Celý čl. 1 odst. 5 ve znění navrženém Komisí 

byl zrušen, aby se předešlo nesrovnalostem způsobeným vyčleněním některých 

ustanovení. 

Změna 12: Přijata v článku 2. 

Změny 13 a 14: Přijaty v zásadě a vyjádřeny v čl. 2 odst. 5 a 7. Definice ze 

směrnice 75/442/EHS byly nicméně zachovány. 

Změna 15: Přijata a vyjádřena v čl. 2 odst. 15. 

Změna 113: Přijata a vyjádřena v čl. 2 odst. 25. 

Změna 79: Přijata a vyjádřena v čl. 3 odst. 5. 

Změna 81: Přijata z části a v zásadě a vyjádřena v čl. 3 odst. 5. 

Změna 22: Přijata. 

Změna 52: Přijata v zásadě a vyjádřena v článku 4 první větě. 

Změna 24: Přijata z části v čl. 4 odst. 3 a v čl. 8 odst. 1. 

(Viz také změna 29.) 

Změny 96 a 97: Přijaty z části a v zásadě a vyjádřeny v čl. 4 odst. 5 a v čl. 6 

odst. 2. 

Změna 29: Přijata z části v článku 7. (Viz také změna 30.) 

Změna 30: Přijata v zásadě a vyjádřena v čl. 8 odst. 1 a 2. 

Změny 108 a 115: Přijaty v čl. 11 odst. 1 písm. c). 

Změna 42: Přijata v zásadě a vyjádřena v čl. 12 odst. 1 písm. c). 

Změna 47: Přijata v zásadě a vyjádřena v čl. 12 odst. 1 písm. c), čl. 15 odst. 5 a 6, 

v pozměněném 21. bodu odůvodnění a v čl. 59 odst. 2. 

Změna 45: Přijata a vyjádřena v čl. 12 odst. 1 písm. h). 

Změna 100: Přijata a zapracována do čl. 16 písm. b) a do čl. 17 odst. 1. 
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Změna 84/rev: Přijata v zásadě v čl. 16 písm. e) a čl. 15 písm. e) (viz. čl. 6 odst. 

5)). 

Změna 57: Přijata v čl. 23 odst. 5 

Změny 58 a 101: Přijaty v zásadě a zapracovány do čl. 25 odst. 4 a čl. 58 odst. 1 

písm. f). 

Změna 60: Přijata v zásadě a zapracována do článku 29. 

Změna 62: Přijata v čl. 40 odst. 1 písm. d). 

Změna 63: Přijata v čl. 41 odst. 2 písm. b). 

Změna 64: Přijata v čl. 42 odst. 1 písm. e). 

Změna 65: Přijata v čl. 43 odst. 2 písm. c). 

Změna 61: Přijata v zásadě a vyjádřena v čl. 48 odst. 2. 

Změna 103: Přijata v čl. 57 odst. 1. 

Změna 28: Přijata z části v 37. bodu odůvodnění (týkajícím se harmonogramu pro 

dokončení metody v čl. 58 odst. 1 písm. a)). 

Změny 82 a 46 (spojeny v jednu změnu): Přijaty z části a vyjádřeny v čl. 58 

odst. 1 písm. b). 

Změna 75: Přijata v části III přílohy VIII. 

Změna 76: Přijata v části II přílohy VIII. 

Změna 77: Přijata v části IV přílohy VIII. 

 

b) Zamítnuté změny  

 

Body odůvodnění 

 

Změna 2: Strategie nakládání s odpady se v současné době přezkoumává a znění 

změny se jeví jako nevyvážené s ohledem na další důležité aspekty, jako je 

používaní pravidel pro vnitřní trh také pro odpady určené k opětovnému použití 

a recyklaci. 

Změna 3: Obsah této změny by negativně ovlivnil dosud otevřenou diskusi 

o spalování. 

Změna 107: Jedná se o věcné prohlášení, jež se nepovažuje za nezbytné. 
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Změny 110 a 121: Tyto změny odporují rozhodnutí OECD (viz. čl. 40 odst. 4, 

který obsahuje podobné ustanovení jako změna 121 o dovozu odpadů určených 

k odstranění). 

Změna 109: Nařízení se nevztahuje na vznik nebezpečných odpadů. Lze 

poznamenat, že druhá část změny týkající se zásady blízkosti by mohla být 

prosazena za účelem vznesení námitky proti přepravě odpadů k odstranění. 

Změna 4: Nepovažuje se za vhodné uvádět takový odkaz v bodu odůvodnění. 

Změna 5: Stávající právní předpisy EU již ponechávání či skládkování nebo 

nekontrolované odstraňování odpadů zakazují. 

Změna 6: Je považována za příliš nepřesnou v souvislosti s čl. 12 odst. 1 písm. g) 

a h). 

Změna 7: Není nezbytné uvádět v bodu odůvodnění, čeho by měla EU dosáhnout 

v rámci Basilejské úmluvy. 

Změny 111, 112 a 92/rev: Pokud jde o lodě, přesahují tyto změny stanovený 

rámec; jedná se o otázky, o kterých se rozhodne v rámci Basilejské úmluvy. 

Pokud jde o vozidla, tyto změny se nepovažují za přímo související, jsou součástí 

strategie nakládání s odpady a budoucí práce Komise. 

 

Články 

 

Změna 11: Tato změna byla zamítnuta, neboť by se mělo zamezit zdvojení mezi 

tímto nařízením a nařízením (ES) 1774/2002 při zachování odpovídající úrovně 

kontroly (viz také čl. 59 odst. 1 a nové body odůvodnění 10 a 11). 

 

Změny 17 a 18 (spojeny v jednu změnu): Tyto změny byly zamítnuty, neboť jsou 

v rozporu s Basilejskou úmluvou a rozhodnutím OECD a jejich ustanoveními 

o zacházení se „zeleným odpadem“. 
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Změna 19: OECD nepředpokládá tuto výjimku pro odpad určený pro výzkum 

a taková výjimka byla považovaná za příliš širokou. 

 

Změna 20: Čl. 3 odst. 5 návrhu Komise a příslušná příloha byly zrušeny z důvodu 

nedávného přijetí nařízení (ES) 850/2004 o perzistentních organických 

znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS. 

 

Změny 21, 26, 34, 41 a 91/rev: Nařízení předpokládá zvláštní ustanovení 

v případě předběžných operací, jak byly dohodnuty v rámci OECD. Rada se 

domnívá, že vzhledem k tomu, že se předběžné operace uskutečňují, bylo 

nejlepším řešením nezakázat je, ale vytvořit systém umožňující příslušným 

orgánům sledování odpadů během přepravy a jejich jiného než prozatímního 

odstranění nebo využití. 

 

Změna 126: Tato změna byla považována za nadbytečnou. 

 

Změna 122: Tato změna byla zamítnuta, neboť není slučitelná s Basilejskou 

úmluvou. 

 

Změny 85/rev a 27: Toto nařízení obsahuje zvláštní ustanovení týkající se 

prozatímních činností a proto jsou rovněž nutná tato zvláštní ustanovení týkající 

se finančních záruk nebo rovnocenných pojištění (viz čl. 6 odst. 6). Tyto změny 

byly proto zamítnuty. 

 

Změna 31: Tato změna byla zamítnuta, neboť bylo považováno za vhodnější, aby 

příslušné orgány vyznačily svůj písemný souhlas na formuláři oznámení nebo na 

jeho kopii. 
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Změny 86/rev, 87/rev a 88/rev: Tyto změny jsou v rozporu s cílem zjednodušení. 

Lhůta 180 dnů nebyla schválena; soulad s časovým rámcem OECD (jeden rok pro 

přepravu: čl. 9 odst. 4, 5 a 6 a jeden rok pro využití nebo odstranění od převzetí 

odpadu - čl. 9 odst. 7). 

 

Změny 32 a 33: Nebyly zapracovány, neboť nejsou považovány za nezbytné 

a představovaly by přílišné břemeno. 

 

Změna 35: V případě odpadů určených k využití mohou příslušné orgány za 

určitých podmínek odůvodnit námitku na základě vnitrostátních 

environmentálních norem (viz čl. 12 odst. 1 písm. c), který se vztahuje ke změnám 

42 a 47). V případě odpadů určených k odstranění nejsou tyto důvody k námitce 

dostatečné, neboť na úrovni EU již normy existují (zejména směrnice 1999/31/ES 

o skládkách odpadů, směrnice 2000/76/ES o spalování odpadů, směrnice Rady 

96/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů 

(PCB/PCT) a nařízení (ES) 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících 

látkách a o změně směrnice 79/117/EHS. 

 

Změna 80: Nebyla zapracována, ale je třeba poznamenat, že nový odstavec 

5 článku 3 nyní předpokládá, že s takovým odpadem bude v každém případě 

nakládáno tak, jako by byl určen k odstranění. 

 

Změna 37: Zachování odkazu na Společenství v souladu s rámcovou směrnicí 

o odpadech bylo považováno za vhodnější. 

 

Změna 38: V souvislosti s článkem 7 rámcové směrnice o odpadech se o souladu 

s plány nakládání s odpady pojednává v čl. 11 odst. 1 písm. g) a o souladu 

s právně závaznými normami EU v čl. 11 odst. 1 písm. i). Viz rovněž komentář 

ke změně 35. 
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Změna 39: Tato změna byla zamítnuta z důvodu možného nežádoucího účinku 

spočívajícího v povolení přepravy odpadů k odstranění na základě tvrzení, že 

v členském státě odeslání neexistuje „specializované” zařízení, i když by v tomto 

státě bylo jiné vhodné zařízení k odstranění odpadů. Proto bylo považováno za 

vhodné povolit přepravu odpadů k odstranění pouze tam, kde vnitrostátní zařízení 

jako celek jsou nedostatečná. 

 

Změna 40: Nebyla zapracována, neboť by vedla ke zbytečnému regulačnímu 

zatížení. Viz rovněž komentář ke změně 50. 

 

Změna 116: Změna je v rozporu s rozhodnutím OECD. Navíc je v rozporu se 

zásadou vnitřního trhu s odpady určenými k využití. Pokud jde o odpad určený 

k využití, viz text vložený do čl. 11 odst. 1 písm. c) (viz změna 115). 

 

Změna 117: Změna je v rozporu s rozhodnutím OECD. Navíc je v rozporu se 

zásadou vnitřního trhu s odpady určenými k využití; odpady se nemusí nutně 

zužitkovat v zemi odeslání jenom z důvodu, že se v ní nacházejí odpovídající 

zařízení. 

 

Změna 44: Změna je v rozporu s rozhodnutím OECD. Navíc je v rozporu se 

zásadou vnitřního trhu s odpady určenými k využití a není v souladu s článkem 

5 rámcové směrnice o odpadech. 

 

Změna 48: Nepřijata jako taková, poznámky ke změně 47 jsou však významné, 

pokud jde o námitky v případě, že chybí normy EU. 

 

Změna 49: Nepřijata, bude však významná činnost Komise (čl. 58 odst. 1 písm. 

b)). 

 

Změna 50: Nebyla zapracována, neboť by vedla ke zbytečnému regulačnímu 

zatížení. 



 

 
15311/4/04 REV 4 ADD 1 REV 1  lk 10 
 DG I    CS 

Změna 51: Tato změna není považována za nezbytnou (viz článek 9 k platnosti 

souhlasu použitelný pro obecná oznámení a článek 4 první věta). 

 

Změna 99: Nepřijata, neboť její ustanovení jsou nepraktická. Není nutný další 

postup. 

 

Změna 53: Zamítnuta, neboť toto zajišťuje OECD. 

 

Změna 54: Není v souladu se lhůtami OECD. 

 

Změna 55: Změna je v rozporu s rozhodnutím OECD. Pokládá se za dostatečné, 

že při přepravě budou k dispozici informace uvedené v příloze VII. (viz komentář 

ke změnám 17 a 18). 

 

Změna 56: Nepřijata, neboť článek 20 návrhu Komise nebyl považován za nutný. 

 

Změna 105: Byla zamítnuta, neboť pro účinnou kontrolu je považováno za 

nezbytné předložení smlouvy příslušným orgánem na požádání. 

 

Změna 59: Rada se domnívá, že toto je záležitost členských států. 

 

Změna 66: Nebyla zapracována z důvodu obav ohledně důvěrnosti a je 

považována za příliš zatěžující pro příslušné orgány. 

 

Změna 67: Nebyla zapracována, neboť smlouvy o přistoupení nelze měnit 

postupem projednávání ve výborech (viz nový článek 62). 

 

Změny 78 a 106 (spojeny do jedné změny): Tyto změny byly zamítnuty, neboť 

jejich účel není příliš jasný a jsou v rozporu s harmonizací Basilejské 

úmluvy/OECD. EU by neměla jednostranně měnit rozhodnutí OECD. 



 

 
15311/4/04 REV 4 ADD 1 REV 1  lk 11 
 DG I    CS 

Změna 68: Nebyla zapracována, neboť údaje z rozhodnutí OECD by neměly být 

jednostranně měněny EU. 

 

Změny 69 a 70: Tyto změny byly zamítnuty, neboť je třeba zachovat harmonizaci 

s Basilejskou úmluvou. 

 

Změny 71, 72 a 73: Tyto změny nebyly zapracovány, neboť toto nařízení by 

nemělo měnit seznam odpadů EU (rozhodnutí Komise 2000/532/ES). 

 

Změna 74: Není považována za nutnou, neboť články 33, 35 a 37 definují, které 

vývozy jsou povoleny (viz čl. 48 odst. 2 písm. a)). Pokyny jsou v každém případě 

uvedeny jako „záchytné body“ (čl. 48 odst. 2 poslední věta). 

 

IV. ZÁVĚR 

 

Změny provedené Radou v pozměněném návrhu Komise jsou zaměřeny na zlepšení 

praktičnosti, jsou reakcí na připomínky některých členských států a zároveň mají zajistit, aby 

Společenství a členské státy respektovaly a dodržovaly stávající mezinárodní závazky v této 

oblasti. 

Ačkoli Rada nemůže přijmout všechny změny přijaté Evropským parlamentem, domnívá se, 

že se společný postoj z velké části shoduje se záměrem Parlamentu. 
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DODATEK K POZNÁMCE K BODU „I/A“ 
Odesílatel: Generální sekretariát Rady 
Příjemce: COREPER/RADA 
Č. návrhu 
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7401/04 ENV 159 MI 81 RELEX 98 CODEC 374 - KOM(2004) 172 v konečném 
znění 
11145/03 ENV 381 MI 164 RELEX 271 CODEC 945 - KOM(2003) 379 
v konečném znění 

Předmět: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přepravě odpadů [první čtení] 
- Přijetí (LA + P) 
a) společného postoje 
b) odůvodnění Rady 
- Prohlášení 

 
 

Prohlášení Rady a Komise 

 

Rada a Komise se domnívají, že v souladu s postupy stanovenými v hlavě IV kapitolách 1 a 2 

tohoto nařízení, by Komise měla vzít v úvahu zvláštní případ Monaka. 
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Prohlášení Komise 

 

Komise bere na vědomí, že v Radě panuje jednomyslný názor, aby dvojí právní základ navržený 

Komisí, to jest článek 133 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy, byl nahrazen jediným právním základem, 

který představuje pouze čl. 175 odst. 1 Smlouvy.  Komise se domnívá, že právní základ uvedený 

v jejím návrhu byl správný a vyhrazuje si právo používat právních prostředků, které má k dispozici.  

 

Komise rovněž bere na vědomí, že v čl. 12 odst. 1 písm. c) Rada dovoluje členským státům vznášet 

námitky a na základě „méně přísných norem pro zpracování“ v zemi určení zastavit přepravu 

odpadů určených k využití.  Komise se domnívá, že toto ustanovení vytvoří pro evropský trh 

recyklace a využití odpadů překážky, aniž by současně zlepšilo environmentální normy určené pro 

nakládání s odpady v rámci EU.  Komise připomíná, že ve svém sdělení KOM (2003) 301 

v konečném znění nazvaném „Směrem k tematické strategii pro prevenci a recyklaci odpadů“ 

navrhla řešení hrozícího problému ekologického dumpingu tím, že se zaměří pozornost na 

vypracování evropských norem upravujících nakládání s odpady.  Komise dále varuje před 

skutečností, že ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. c) je vágní a současně složité, že může vést k nárůstu 

nedovolené přepravy odpadů a že pravděpodobně povede k velkému počtu soudních případů. 

 

A konečně Komise poukazuje na to, že Rada vyjímá z pole působnosti nařízení „přepravy, které 

musí splňovat podmínky pro schválení podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech 

pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.“  S ohledem 

na rozdíly, které existují mezi uvedenými dvěma nařízeními pokud jde o procedurální ustanovení, 

Komise považuje za potřebné, aby pokročila v přezkumu uvedených nařízení a jejich srovnání tak, 

aby výsledky tohoto přezkumu mohly být zveřejněny před vstupem nařízení o přepravě odpadů 

v platnost. Tímto způsobem by byly zohledněny obavy vyjádřené některými členskými státy, pokud 

jde o nebezpečí procedurální duplicity, a Komise by mohla svůj návrh zachovat. 

 

_______________________ 
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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne 1.7.2005 
KOM(2005) 303 v konečném znění 

2003/0139 (COD) 

  

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

v souladu s čl. 251 odst. 2 druhým pododstavcem Smlouvy o ES 

o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o přepravě 
odpadů 
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2003/0139 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

v souladu s čl. 251 odst. 2 druhým pododstavcem Smlouvy o ES 

o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o přepravě 
odpadů 

1. SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě 
(dokument KOM(2003)379 v konečném znění – 2003/139(COD)) 

30. června 2003 

Stanovisko Evropského parlamentu, první čtení, ze dne: 19. listopadu 2003 

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne: 28. ledna 2004 

Datum předání pozměněného návrhu: 9. března 2004 

Datum přijetí společného postoje: 24. června 2005 

2. CÍL NÁVRHU KOMISE 

Návrh má čtyři hlavní cíle: 

– provádět rozhodnutí Rady OECD K(2001)107 ze dne 14. června 2001 v právních 
předpisech Společenství; 

– řešit problémy při používání, správě a prosazování nařízení z roku 1993 a posílit 
právní jednoznačnost; 

– usilovat o celosvětovou harmonizaci v oblasti přeshraniční přepravy odpadů; 

– zlepšit strukturu článků nařízení. 

Ve snaze o dosažení těchto cílů se revizí mění různé části a aspekty nařízení Rady 
(EHS) č. 259/93. Jedná se zejména o: 

– změny ve struktuře nařízení; 

– změny a vyjasnění definic a vyjasnění oblasti působnosti nařízení (hlava I); 

– změny a vyjasnění ohledně postupů, které se vztahují na přepravu odpadů (hlavy 
II–VI); přeprava odpadů mezi členskými státy (hlava II); přeprava odpadů uvnitř 
členských států (hlava III); vývoz odpadů ze Společenství a dovoz do 
Společenství (hlavy IV, V a VI); 

– změny v jiných ustanoveních nařízení (hlava VII). 
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3. PŘIPOMÍNKY KE SPOLEČNÉMU POSTOJI 

3.1 Obecné připomínky 

Ve svém pozměněném návrhu Komise zcela, zčásti nebo v zásadě přijala 43 ze 103 
změn, které navrhl Evropský parlament v prvním čtení. Do společného postoje již 
bylo začleněno 41 změn, a to buď v doslovném znění, nebo pouze některé jejich 
části. 

Komise nemůže společný postoj přijmout s ohledem na celou řadu aspektů. 
Nejdůležitější z nich jsou tyto: 

Komise trvá na správnosti společného právního základu, tj. životní prostředí 
a obchod (články 175 a 133 Smlouvy o ES), který pro toto nařízení (dále jen 
„nařízení“) navrhuje. Nemůže tedy přijmout jediný právní základ (článek 175 
Smlouvy o ES), jak navrhuje Rada. 

Kromě toho Komise nemůže podpořit společný postoj, pokud jde o možnost 
členských států ohradit se proti přepravě odpadů k využití, z důvodu „mírnějších 
norem pro zpracování“ v zemi určení. Komise se domnívá, že takové ustanovení by 
vytvořilo překážky na evropském trhu recyklace a využívání odpadů, aniž by došlo 
ke zlepšení environmentálních norem pro nakládání s odpady v EU. 

Rada změnila čl. 1 odst. 6 tak, že z oblasti působnosti nařízení úplně vyňala vedlejší 
produkty živočišného původu (čl. 1 odst. 3 písm. d)). Komise se domnívá, že by bylo 
vhodnější urychlit přezkum vztahu mezi tímto nařízením a nařízením (ES) 
č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, 
které nejsou určeny pro lidskou spotřebu. Tak by bylo možné výsledky přezkumu 
zveřejnit ještě před vstupem nařízení v platnost, což by vyřešilo obavy některých 
členských států z nebezpečí zdvojování postupů a Komise by mohla trvat na svém 
návrhu. 

3.2 Podrobné připomínky 

3.2.1 Změny Parlamentu plně, zčásti nebo v zásadě přijaté Komisí, které byly začleněny 
do společného postoje 

Změny 8 a 108, které se týkají bodů odůvodnění, byly začleněny. 

Změna 9, která se týká vynětí odpadu produkovaného ozbrojenými silami členského 
státu za určitých situací z oblasti působnosti nařízení, byla zčásti začleněna do čl. 1 
odst. 3 písm. g). 

Změna 10, která se týká ustanovení použitelných pro přílohu III „odpady k využití“, 
byla zohledněna. Celý odstavec (čl. 1 odst. 5) navržený Komisí byl zrušen, aby 
nedošlo k nejasnostem v důsledku výběru jednotlivých ustanovení. Změna byla 
v zásadě začleněna. 

Změna 12 se týká směsných odpadů, které nespadají pod žádnou jednotlivou 
položku. Změna byla začleněna do čl. 2 odst. 3. 
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Změny 13 a 14, které se týkají určitých činností představující činnosti prozatímního 
využívání nebo prozatímního odstranění odpadu, byly v zásadě přijaty a jsou 
uvedeny v čl. 2 odst. 5 a čl. 2 odst. 7. Definice uvedené ve směrnici 75/442/EHS 
o odpadech však byly zachovány. 

Změny 15 a 22 obsahují definici „oznamovatele“, která byla začleněna do čl. 2 
odst. 15. 

Změna 113, která se týká definice „tranzitní země“, byla přijata a začleněna do čl. 2 
odst. 24. 

Změna 79, podle níž by přeprava směsného komunálního odpadu (položka 20 03 01) 
z domácností měla podléhat předchozímu oznámení a souhlasu, byla začleněna 
do čl. 3 odst. 5. Změna 81 byla částečně a v zásadě přijata a je uvedena v čl. 3 
odst. 5. 

Změna 24, na základě které mohou všechny příslušné orgány požadovat dodatečné 
informace a dodatečnou dokumentaci v určité časové lhůtě, byla zčásti začleněna 
do čl. 4 odst. 3 a čl. 8 odst. 1. 

Změny 96 a 97, které se týkají doby, kdy má být doložena finanční záruka a kdy mají 
být předloženy důkazy nebo odpovídající pojištění, byly zčásti a v zásadě přijaty 
a jsou uvedeny v čl. 4 odst. 5 a čl. 6 odst. 2. 

Změny 29 a 30, které se týkají žádostí o informace a dokumentaci a potvrzení příjmu 
oznámení a předání oznámení v určité časové lhůtě, byly zčásti a v zásadě přijaty 
a jsou uvedeny v čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 1-2. 

Změna 115, která se týká rozšíření pravomoci členských států ohradit se proti 
přepravě odpadů k odstranění, může být podpořena. Byla začleněna do čl. 11 odst. 1 
písm. e). 

Změna 45, která se týká námitek proti přepravě odpadů k využití na základě toho, že 
plánovaná zásilka je určena k odstranění místo k využití, byla přijata a začleněna 
do čl. 12 odst. 1 písm. h). 

Změna 52, kterou se stanoví postupy pro obecné oznámování, byla v zásadě přijata 
a začleněna do článku 4. 

Změna 100, která se týká informací oznamovatele pro příslušné orgány a pro 
příjemce, byla přijata a začleněna do čl. 16 písm. b) a čl. 17 odst. 1. 

Revidovaná změna 84, která se týká dokončení procesu využití nebo odstranění, byla 
v zásadě přijata a začleněna do čl. 16 písm. e). 

Změna 57, kterou byla zdůrazněna potřeba spolupráce mezi příslušnými orgány 
ve vztahu ke všem případům nezákonné přepravy doplněním výrazu „zejména“ pro 
případy, kdy odpovědnost nelze připsat ani oznamovateli ani příjemci, byla přijata. 
Byla začleněna do čl. 23 odst. 5. 

Změny 58 a 101, které se týkají elektronické výměny údajů, byly přijaty a začleněny 
do čl. 25 odst. 4 a čl. 58 odst. 1 písm. f). 
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Změna 60, která se týká dohod o příhraničních oblastech, byla přijata a začleněna 
do článku 29. 

Změna 61, která se týká nakládání s odpady šetrného k životnímu prostředí, byla 
v zásadě přijata a začleněna do čl. 48 odst. 2. 

Změny 62 až 65, které se týkají krizových situací a válečného stavu, byly přijaty a 
začleněny do čl. 40 odst. 1 písm. d), čl. 41 odst. 2 písm. b), čl. 42 odst. 1 písm. e) 
a čl. 43 odst. 2 písm. c). 

Změna 103, která se týká změny příloh nařízení, byla přijata a začleněna do čl. 57 
odst. 1. 

Změna 28, která se týká metody výpočtu finanční záruky, byla zčásti přijata a je 
uvedena v bodech odůvodnění. 

Změny 82 a 46, které se týkají pokynů pro použití ustanovení o tzv. „podvodném 
zhodnocení“, byly zčásti přijaty a začleněny do čl. 58 odst. 1 písm. b). 

Změny 75, 76 a 77, které se týkají příloh, byly přijaty a začleněny do částí II–IV 
přílohy VIII. 

3.2.2 Změny Parlamentu zamítnuté Komisí i Radou, které nebyly začleněny do společného 
postoje 

Změny 2 až 7, 107, 109 a 110-111, které se týkají bodů odůvodnění, nebyly přijaty, 
neboť nejsou považovány za relevantní vzhledem k návrhu. Kromě toho nebyly 
přijaty změny 4 a 5, neboť by porušovaly právo Komise podávat návrhy. 

Změna 11, která se týká zrušení čl. 1 odst. 6 a která stanoví případné vynětí 
vedlejších produktů živočišného původu z oblasti působnosti nařízení, byla 
zamítnuta. Komise považuje za důležité zachovat toto ustanovení, aby se zamezilo 
zdvojování postupů a z něj vyplývajícímu zbytečnému zatěžování provozovatelů 
v důsledku souběžného používání tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 1774/2002 
o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou 
určeny pro lidskou spotřebu. Komise proto raději zachová svůj návrh a urychlí svůj 
přezkum vztahu mezi těmito dvěma nařízeními tak, aby výsledky přezkumu byly 
zveřejněny ještě před vstupem nařízení v platnost (srovnej oddíl 3.2.5 o dodatečných 
změnách návrhu, které provedla Rada). 

Změnu 112, která se týká povinnosti Komise vypracovat pokyny, nelze přijmout 
především proto, že porušuje právo Komise předkládat návrhy. 

Změny 17 a 18 stanoví, aby bezpečný odpad uvedený v příloze III podléhal 
předchozímu písemnému oznámení. Tuto změnu nelze přijmout, protože by došlo 
k rozporu s rozhodnutím OECD. 

Změnu 19, která zahrnuje zásilky k „výzkumným účelům“ mezi zásilky vyňaté 
z postupu oznamování, nelze přijmout. Přeprava těchto zásilek představuje stejné 
nebezpečí jako přeprava jiných odpadů a měla by podléhat stejným postupům. 
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Změnu 20, která se týká povinnosti stanovit mezní hodnoty v určité časové lhůtě, 
nelze přijmout, neboť by bylo porušeno právo Komise podávat návrhy. Kromě toho 
není považováno za nutné, aby návrh obsahoval specifické ustanovení o přepravě 
odpadů, které se skládají, obsahují nebo jsou kontaminovány chemikáliemi 
uvedenými v přílohách A, B a C Stockholmské úmluvy ze dne 22. května 2001 
o persistentních organických polutantech, neboť na toto téma bylo přijato zvláštní 
nařízení (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 
79/117/EHS, Úřední věstník L 158, 30. 4. 2004, s. 7–49). 

Změna 44, která se týká námitek proti přepravě odpadů k využití a vychází ze zásad 
soběstačnosti a blízkosti, by vytvořila překážky na evropském trhu recyklace 
a využívání odpadů a přitom by nevedla ke zlepšení environmentálních norem pro 
nakládání s odpady v EU. Proto tuto část nelze přijmout. 

Změny 21, 26 a 27, 34, 41 a revidované změny 85 a 91, které se týkají prozatímních 
činností, nelze přijmout. Komise nepovažuje za správné tyto činnosti zakázat. Místo 
toho by měly být regulovány tak, aby příslušné orgány mohly odpady sledovat 
v celém průběhu přepravy a až do skončení procesu využívání nebo odstranění. 

Revidované změny 86, 87 a 88 jsou v rozporu s časovými lhůtami podle rozhodnutí 
OECD, a proto je nelze přijmout. 

Změny 32 a 33, které se týkají následné kontroly a kontroly shody oznámení, by 
měly být uvedeny v článku 49 o prosazování. Tyto změny nelze přijmout. 

Změna 35 doplňuje další důvody pro námitky proti přepravě odpadů k odstranění, 
které nelze přijmout. Rovněž je třeba zamítnout změnu 37, která odstraňuje 
poznámku o soběstačnosti na úrovni Společenství a ponechává jen odkaz na 
vnitrostátní úroveň. Je třeba nadále podporovat spolupráci mezi sousedícími 
a malými zeměmi zejména zařazením poznámky o soběstačnosti na úrovni 
Společenství. Změna 38 doplňuje, že na základě vnitrostátních právních předpisů je 
možné se ohradit proti přepravě odpadů k odstranění, pokud na úrovni Společenství 
neexistují ve vztahu k odstranění odpadu žádné povinnosti. Takové ustanovení by 
mohlo být zneužito a proto ho nelze přijmout. 

Změna 80, která se týká směsného komunálního odpadu z domácností, nebyla 
do návrhu začleněna. Je však třeba uvést, že podle čl. 3 odst. 5 se s tímto odpadem 
bude ve všech případech zacházet jako s odpadem k odstranění. 

Změny 116 a 117 doplňují další důvody pro námitky proti přepravě odpadů 
k odstranění. Tyto důvody nejsou slučitelné s rozhodnutím OECD. Kromě toho by 
změna 116 vytvořila překážku na vnitřním trhu s odpadem k využití. Proto je nelze 
přijmout. 

Změnu 49, která se týká určitých kritérií ve vztahu k využívání odpadu, nelze 
přijmout. Nicméně ustanovení o pokynech pro používání ustanovení 
o tzv. „podvodném zhodnocení“ bylo začleněno do čl. 58 odst. 1 písm. b). 

Změny 40 a 50 zrušují možnost, aby se příslušné orgány dohodly s oznamovatelem, 
že nebudou požadovat nové oznámení v případě, že problémy související 
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s námitkami nebyly vyřešeny v určité časové lhůtě. Nezdá se, že by bylo nezbytné 
trvat na oznámení v případě, že se všechny zúčastněné strany dohodnou jinak, není 
ani nezbytné ani oprávněné. Změnu tedy nelze přijmout. 

Změna 51 není zapotřebí (viz první věta článku 4 a článek 9). 

Změnu 99, která se týká používání postupu obecného oznamování pro systémy 
navrácení, nelze přijmout, neboť její oblast působnosti není dost přesně vymezena. 

Změnu 54, která se týká časové platnosti osvědčení o využití nebo odstranění, nelze 
přijmout, neboť není v souladu s časovým rámcem OECD. 

Změnu 55, která se týká předchozího informování příslušných orgánů o zeleném 
odpadu, nelze přijmout, neboť postačí, pokud je zásilka doprovázena příslušným 
seznamem informací. To také odpovídá situaci vyplývající z rozhodnutí OECD. 

Změnu 105, kterou se pro organizátora přepravy zrušuje povinnost předložit kopii 
smlouvy na žádost orgánu příslušného pro přepravu ostatního odpadu k využití, nelze 
přijmout. Pro účely kontroly je nezbytné, aby si tento orgán mohl smlouvu vyžádat. 
Je třeba zdůraznit, že důvěrné informace ve smlouvě jsou chráněny, neboť návrh je 
možná motivován obavou o jejich ochranu. 

Změnou 121 se doplňuje další podmínka pro dovoz odpadu k využití 
do Společenství. Jde o to, že v případě nebezpečného odpadu by příslušný orgán 
v zemi odeslání mimo Společenství musel předem předložit řádně odůvodněnou 
žádost uvádějící, že „tato země nemá k dispozici a nemůže získat technické kapacity 
a nezbytná zařízení na zpracování tohoto odpadu způsobem šetrným k životnímu 
prostředí“. Tuto změnu nelze přijmout. Pokud jde o členské země OECD, toto 
ustanovení by odporovalo rozhodnutí OECD. Na země, které nejsou smluvními 
stranami Basilejské úmluvy ani členy OECD, se tento požadavek již vztahuje. Pokud 
jde o smluvní strany Basilejské úmluvy, které nejsou členskými zeměmi OECD, 
další omezení v těchto státech by nebyla považována za odůvodněná s ohledem 
na životní prostředí. Proto byla změna zamítnuta. 

Změna 67, která se týká aktu o přistoupení, nemůže být začleněna, jelikož tento akt 
nelze měnit prostřednictvím řídícího výboru (viz nový článek 62). 

Změny 68, 71–73, 78 a 106, které se týkají změn konkrétních položek v seznamech 
odpadů přiložených k návrhu, nelze přijmout. Toto odmítnutí neznamená, že by 
Komise nesouhlasila s jejich věcným obsahem, ale domnívá se, že pro takové změny 
nebyl nastolen správný rámec. Seznamy odpadů by se měly měnit v právních 
předpisech, z nichž pocházejí (Basilejská úmluva, rozhodnutí OECD a seznam 
odpadů EU). Kromě toho jsou tyto návrhy v rozporu s jedním z hlavních cílů návrhu 
nařízení, kterým je mezinárodní harmonizace seznamů odpadů. 

3.2.3 Změny Parlamentu přijaté Radou, ale zamítnuté Komisí  

Změna 1 a revidovaná změna 83, kterými je navržena změna právního základu 
v oblasti životního prostředí a obchodu (články 175 a 133 Smlouvy o ES) na oblast 
životní prostředí (článek 175 Smlouvy o ES), byly přijaty Radou, ale Komise je 
zamítla. Hlavním cílem navrhovaného nařízení je ochrana životního prostředí. 
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Nicméně ustanovení hlav IV, V a VI o vývozu ze Společenství do třetích zemí, 
dovozu do Společenství ze třetích zemí a tranzitu přes Společenství jsou také 
předpisy mezinárodního obchodu, a proto je právním základem těchto konkrétních 
ustanovení článek 133 Smlouvy o ES. Komise tedy trvá na správnosti společného 
právního základu nařízení, který navrhla, tedy „životní prostředí a obchod“ 
(články 175 a 133 Smlouvy o ES), a nemůže přijmout jediný právní základ. 

Komise nemůže přijmout změny 42, 47 a 48, které se týkají námitek proti přepravě 
odpadu k využití na základě norem nebo povinností platných na vnitrostátní úrovni. 
Komise se domnívá, že takové ustanovení by vytvářelo překážky na evropském trhu 
recyklace a využívání odpadů, aniž by zlepšovalo environmentální normy pro 
nakládání s odpady v EU. Komise připomíná, že navrhla řešení potenciálního 
problému snižování norem ve svém sdělení KOM(2003) 301 v konečném znění, 
„K tematické strategii předcházení vzniku odpadů a jejich materiálového využití“, 
které se zaměřuje na vypracování evropských norem pro nakládání s odpady. Komise 
dále upozorňuje na to, že znění čl. 12 odst. 1 písm. c) je nejasné a složité, mohlo by 
vést k nárůstu nezákonné přepravy odpadu a pravděpodobně by vyvolalo řadu 
soudních sporů. 

3.2.4 Změny Parlamentu, které nebyly začleněny do společného postoje, přestože byly 
přijaty Komisí 

Změna 92, která se týká vyjasnění definice „země odeslání“, byla Komisí v zásadě 
podpořena, neboť by mohla být užitečná v souvislosti s přepravou na volném moři. 
Přesto se Komise domnívá, že toto ustanovení by mělo být nahrazeno odstavcem, 
který by pro případ sporu uváděl pořadí alternativ pro rozhodnutí, která země je zemí 
odeslání. 

Změnu 126, kterou se k příslušnému orgánu země odeslání doplňuje znění 
„specifická ustanovení zavedená členským státem odeslání a platná v tomto státě“, 
přijala Komise ve svém pozměněném návrhu. Později však byl návrh považován za 
nadbytečný a byl zamítnut, mimo jiné z důvodu zjednodušení. 

Změnu 122, která se týká odchylek pro určité veřejné podniky, byla Komisí 
v pozměněném návrhu přijata. Později však byla zamítnuta kvůli neslučitelnosti 
s Basilejskou úmluvou. 

Změna 31 stanoví, že příslušné orgány země určení a země tranzitu písemně vyjádří 
souhlas s vydáním písemného rozhodnutí, které je zasláno ostatním příslušným 
orgánům a oznamovateli. Změna byla přijata Komisí v pozměněném návrhu. Později 
však byla považována za zbytečnou a zamítnuta, mimo jiné z důvodu zjednodušení. 

Změnu 53, kterou se zrušuje celý článek o předem odsouhlasených zařízeních o 
využití odpadu, Komise podpořila, neboť přínos daného článku je omezený. 
Příslušné orgány totiž stejně musejí posoudit ostatní složky oznámení, a tedy se 
mohou ohradit proti odpadu určenému pro předem odsouhlasené zařízení. 

Změna 56, kterou se v návrhu Komise omezuje oblast působnosti článku 20, nebyla 
začleněna. 
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Změnu 59, která počítá s tím, že Komise stanoví maximální výši administrativních 
nákladů účtovaných oznamovateli, Komise v zásadě podporuje. 

Změnu 74, která se týká vyjasnění oblasti působnosti pokynů, Komise podporuje. 

Změnu 39, kterou se vkládá slovo „specifický“ před slova „nebezpečný odpad“, 
Komise v zásadě podporuje. 

Změnu 66, která se týká přístupu veřejnosti k oznámením, Komise v zásadě 
podporuje za předpokladu, že příslušné povinnosti budou stanoveny ve zvláštním 
článku, a to včetně respektování pravidel důvěrnosti podle práva členského státu 
nebo Společenství. 

Změny 69 a 70, které se týkají pořadí závaznosti seznamů odpadů uvedených 
v příloze V (v souvislosti se zákazem vývozu nebezpečného odpadu) a nadřazují 
seznam nebezpečných odpadů EU seznamu ostatního odpadu podle Basilejské 
úmluvy (oba jsou uvedeny ve zmíněné příloze), Komise v zásadě podporuje. 

3.2.5 Dodatečné změny návrhu provedené Radou 

Rada v návrhu provedla řadu dodatečných změn. Nejdůležitější z nich je, že 
ustanovením čl. 1 odst. 3 písm. c) se z oblasti působnosti nařízení zcela vyjímají 
vedlejší produkty živočišného původu. V tomto ohledu Komise nemůže společný 
postoj podpořit. Raději by urychlila svůj přezkum vztahu mezi tímto nařízením a 
nařízením (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty 
živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, aby byly výsledky 
přezkumu zveřejněny ještě před vstupem nařízení v platnost. Proto se Komise 
domnívá, že čl. 1 odst. 6 by měl zůstat ve znění, které navrhla. 

4. ZÁVĚR 

Společný postoj do značné míry představuje významný pokrok, pokud jde o jasnější 
formulaci nařízení a vylepšení jeho ustanovení v souladu s cíli stanovenými v návrhu 
Komise. Nicméně Komise nemůže společný postoj přijmout s ohledem na řadu 
aspektů. Nedůležitější z nich jsou uvedeny v přiloženém prohlášení. Patří k nim 
právní základ nařízení, možnost členských států ohradit se proti přepravě odpadů 
k využití a úplné vynětí vedlejších produktů živočišného původu z oblasti působnosti 
nařízení. 

5. PROHLÁŠENÍ KOMISE 

Komise konstatuje, že Rada jednomyslně požaduje nahrazení společného právního 
základu navrženého Komisí, konkrétně článku 133 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy, 
jediným právním základem, který by zahrnoval jen čl. 175 odst. 1 Smlouvy. Komise 
se domnívá, že její návrh obsahoval správný právní základ a vyhrazuje si právo 
využít právních prostředků, které má k dispozici. 

Komise dále konstatuje, že v čl. 12 odst. 1 písm. c) Rada dovoluje členským státům 
vznášet námitky a zablokovat přepravu odpadů k využití z důvodů „mírnějších 
norem pro zpracování“ v zemi určení. Komise se domnívá, že toto ustanovení 
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vytvoří překážky na evropském trhu recyklace a využívání odpadů, aniž by zlepšilo 
environmentální normy pro nakládání s odpady v EU. Komise připomíná, že navrhla 
řešení potenciálního problému snížení norem ve svém sdělení KOM(2003) 301 
v konečném znění. „K tematické strategii předcházení vzniku odpadů a jejich 
materiálového využití“, které se zaměřuje na vypracování evropských norem pro 
nakládání s odpady. Komise dále upozorňuje na to, že znění čl. 12 odst. 1 písm. c) je 
nejasné a složité a mohlo by vést k nárůstu nelegální přepravy odpadů 
a pravděpodobně by vyvolalo řadu soudních sporů. 

Závěrem Komise konstatuje, že Rada vyjímá z oblasti působnosti nařízení „zásilky 
podléhající požadavkům na schválení podle nařízení (ES) č. 1774/2002 
o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou 
určeny pro lidskou spotřebu“. Vzhledem k rozdílům mezi těmito dvěma nařízeními, 
pokud jde o procesní ustanovení, se Komise domnívá, že by bylo lepší, kdyby 
urychlila svůj přezkum vztahu mezi těmito nařízeními, aby bylo možné výsledky 
přezkumu zveřejnit ještě před vstupem v platnost nařízení o přepravě odpadů. To by 
vyřešilo obavy některých členských států z nebezpečí zdvojování postupů a Komise 
by mohla trvat na svém návrhu. 
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