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07 ODPADY Z PROCESÓW CHEMII ORGANICZNEJ 

07 01 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania podstawowych 

organicznych substancji chemicznych 

07 01 01* wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 01 03* chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługi 

macierzyste 

07 01 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste 

07 01 07* pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 

07 01 08* inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 01 09* zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 

07 01 10* inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 01 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne 

07 01 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 01 11 

07 01 99 inne niewymienione odpady 

07 02 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania tworzyw 

sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych 

07 02 01* wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 02 03* chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługi 

macierzyste 

07 02 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste 

07 02 07* pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 

07 02 08* inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 02 09* zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 

07 02 10* inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 02 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne 
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07 02 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 02 11 

07 02 13 odpady tworzyw sztucznych 

07 02 14* odpady z dodatków zawierających substancje niebezpieczne 

07 02 15 odpady z dodatków, innych niż wymienione w 07 02 14 

07 02 16* odpady zawierające niebezpieczne silikony 

07 02 17 odpady zawierające silikony, inne niż wymienione w 07 02 16 

07 02 99 inne niewymienione odpady 

07 03 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania organicznych 

barwników i pigmentów (z wyłączeniem 06 11) 

07 03 01* wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 03 03* chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługi 

macierzyste 

07 03 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste 

07 03 07* pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 

07 03 08* inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 03 09* zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 

07 03 10* inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 03 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne 

07 03 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 03 11 

07 03 99 inne niewymienione odpady 

07 04 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania organicznych 

środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do 

konserwacji drewna i innych biocydów 

07 04 01* wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 04 03* chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługi 

macierzyste 
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07 04 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste 

07 04 07* pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 

07 04 08* inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 04 09* zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 

07 04 10* inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 04 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne 

07 04 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 04 11 

07 04 13* odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne  

07 04 99 inne niewymienione odpady 

07 05 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania środków 

farmaceutycznych 

07 05 01* wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 05 03* chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługi 

macierzyste 

07 05 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste 

07 05 07* pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 

07 05 08* inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 05 09* zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 

07 05 10* inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 05 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne 

07 05 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 05 11 

07 05 13* odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne  

07 05 14 odpady stałe, inne niż wymienione w 07 05 13 

07 05 99 inne niewymienione odpady 



 
15311/4/04 REV 4   40 
ZAŁĄCZNIK V DG I   PL 

 

07 06 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania tłuszczów, 

natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków 

07 06 01* wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 06 03* chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługi 

macierzyste 

07 06 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste 

07 06 07* pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 

07 06 08* inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 06 09* zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 

07 06 10* inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 06 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne 

07 06 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 06 11 

07 06 99 inne niewymienione odpady 

07 07 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania innych 

niewymienionych wysoko oczyszczonych chemikaliów i produktów 

chemicznych 

07 07 01* wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 07 03* chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługi 

macierzyste 

07 07 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste 

07 07 07* pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 

07 07 08* inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 07 09* zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 

07 07 10* inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 07 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne 

07 07 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 07 11 

07 07 99 inne niewymienione odpady 
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08 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, DOSTARCZANIA I 

STOSOWANIA POWŁOK OCHRONNYCH (FARB, LAKIERÓW, EMALII 

CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW, SZCZELIW I FARB 

DRUKARSKICH 

08 01 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania, stosowania i 

unieszkodliwiania farb i lakierów 

08 01 11* odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 

08 01 12 odpady farb i lakierów, inne niż wymienione w 08 01 11 

08 01 13* osady z unieszkodliwiania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 01 14 osady z unieszkodliwiania farb i lakierów, inne niż wymienione w 08 01 13 

08 01 15* osady z unieszkodliwiania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 01 16 osady wodne zawierające farby i lakiery, inne niż wymienione w 08 01 15 

08 01 17* odpady z unieszkodliwiania farb i lakierów, w których znajdują się 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 01 18 odpady z unieszkodliwiania farb i lakierów, inne niż wymienione w 08 01 17 

08 01 19* zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, w których znajdują się 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 
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08 01 20 zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery inne niż wymienione w 08 01 

19 

08 01 21* odpady ze zmywaczy do farb lub lakierów 

08 01 99 inne niewymienione odpady 

08 02 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania innych powłok 

(także emalii ceramicznych) 

08 02 01 odpady proszków powlekających 

08 02 02 osady wodne zawierające składniki emalii ceramicznych 

08 02 03 zawiesiny wodne zawierające składniki emalii ceramicznych 

08 02 99 inne niewymienione odpady 

08 03 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania farb 

drukarskich 

08 03 07 osady wodne zawierające farby drukarskie 

08 03 08 odpady płynne zawierające farby drukarskie 

08 03 12* odpadowe farby drukarskie zawierające substancje niebezpieczne 

08 03 13 odpadowe farby drukarskie, inne niż wymienione w 08 03 12 

08 03 14* osady farb drukarskich, zawierające substancje niebezpieczne 

08 03 15 osady farb drukarskich, inne niż wymienione w 08 03 14 

08 03 16* zużyte roztwory trawiące 

08 03 17* odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 

08 03 18 odpadowy toner drukarski, inny niż wymieniony w 08 03 17 

08 03 19* olej dyspersyjny 

08 03 99 inne niewymienione odpady 
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08 04 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania klejów, kitów i 

szczeliw (również środków impregnacji wodoszczelnej) 

08 04 09* odpady klejów, kitów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne 

08 04 10 odpady klejów, kitów i szczeliw, inne niż wymienione w 08 04 09 

08 04 11* osady z klejów, kitów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne 

08 04 12 osady z klejów, kitów i szczeliw, inne niż wymienione w 08 04 11 

08 04 13* osady wodne zawierające kleje lub szczeliwa, w których znajdują się 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 04 14 osady wodne zawierające kleje lub szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 13 

08 04 15* odpady płynne zawierające kleje lub szczeliwa, w których znajdują się 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 04 16 odpady płynne zawierające kleje lub szczeliwa, inne niż wymienione w 08 04 

15 

08 04 17* olej żywiczny 

08 04 99 inne niewymienione odpady 

08 05 odpady inne niż wymienione w 08 

08 05 01* odpady izocyjanianu 
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09 ODPADY Z PRZEMYSŁU FOTOGRAFICZNEGO 

09 01 odpady z przemysłu fotograficznego 

09 01 01* wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów 

09 01 02* wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych 

09 01 03* roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach 

09 01 04* roztwory utrwalaczy 

09 01 05* roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco - utrwalających 

09 01 06* odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków fotograficznych zawierające 

srebro 

09 01 07 film i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra 

09 01 08 film i papier fotograficzny nie zawierające srebra lub związków srebra 

09 01 10 aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii 

09 01 11* aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione 

w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 

09 01 12 aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie, inne niż 

wymienione w 09 01 11 

09 01 13* odpady płynne pochodzące z zakładowych procesów odzyskiwania srebra, 

inne niż wymienione w 09 01 06 

09 01 99 inne niewymienione odpady 
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10 ODPADY Z PROCESÓW TERMICZNYCH 

10 01 odpady z elektrowni i innych obiektów energetycznego spalania (z 

wyłączeniem 19) 

10 01 01 popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04) 

10 01 02 popioły lotne z węgla 

10 01 03 popioły lotne z torfu i (niepoddanego obróbce) drewna 

10 01 04* popioły lotne z paliw płynnych i pyły z kotłów  

10 01 05 stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

10 01 07 odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych w postaci 

osadów 

10 01 09* kwas siarkowy 

10 01 13* popioły lotne z zemulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo 

10 01 14* popioły paleniskowe, żużle i popioły z kotłów z procesów współspalania 

zawierające substancje niebezpieczne 

10 01 15 popioły paleniskowe, żużle i popioły z kotłów z procesów współspalania, inne 

niż wymienione w 10 01 14 

10 01 16* popioły lotne z procesów współspalania zawierające substancje niebezpieczne 

10 01 17 popioły lotne z procesów współspalania, inne niż wymienione 10 01 16 

10 01 18* odpady z oczyszczania gazu zawierające substancje niebezpieczne 

10 01 19 odpady z oczyszczania gazu, inne niż wymienione 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 

18 

10 01 20* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne 

10 01 21 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 10 01 20 
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10 01 22* wodne osady oczyszczania kotłów zawierające substancje niebezpieczne 

10 01 23 wodne osady oczyszczania kotłów, inne niż wymienione w 10 01 22 

10 01 24 piasek z pokładów fluidalnych 

10 01 25 odpady ze składowania i przygotowania paliw dla elektrowni opalanych 

węglem 

10 01 26 odpady z oczyszczania wód chłodzących 

10 01 99 inne niewymienione odpady 

10 02 odpady z hutnictwa żelaza i stali 

10 02 01 odpady z przetwarzania żużli 

10 02 02 nieprzetworzone żużle 

10 02 07* odpady stałe z oczyszczania gazów zawierające substancje niebezpieczne 

10 02 08 odpady stałe z oczyszczania gazów, inne niż wymienione w 10 02 07 

10 02 10 zgorzelina walcownicza 

10 02 11* odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierającej oleje 

10 02 12 odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 02 11 

10 02 13* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów zawierające substancje 

niebezpieczne 

10 02 14 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów, inne niż wymienione w 10 

02 13 

10 02 15 inne szlamy i osady pofiltracyjne 

10 02 99 inne niewymienione odpady 

10 03 odpady z hutnictwa aluminium 

10 03 02 odpadowe anody 

10 03 04* żużle z produkcji pierwotnej 
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10 03 05 odpady tlenku glinu 

10 03 08* zgary słone z produkcji wtórnej 

10 03 09* czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej 

10 03 15* zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z 

wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach 

10 03 16 odżużlania inne niż wymienione w 10 03 15 

10 03 17* odpady z produkcji anod zawierające smołę 

10 03 18 odpady z produkcji anod zawierające węgiel inne niż wymienione w 10 03 17 

10 03 19* gazy odlotowe zawierające substancje niebezpieczne 

10 03 20 pyły gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 03 19 

10 03 21* inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające 

substancje niebezpieczne 

10 03 22 inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych), inne niż 

wymienione w 10 03 21 

10 03 23* odpady stałe z oczyszczania gazów zawierające substancje niebezpieczne 

10 03 24 odpady stałe z oczyszczania gazów, inne niż wymienione w 10 03 23 

10 03 25* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów zawierające substancje 

niebezpieczne 

10 03 26 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów, inne niż wymienione w 10 

03 25 

10 03 27* odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierającej oleje 
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10 03 28 odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 03 27 

10 03 29* odpady z oczyszczania żużli słonych i zgarów (czarnych kożuchów) 

zawierające substancje niebezpieczne 

10 03 30 odpady z oczyszczania żużli słonych i czarnych kożuchów żużlowych, inne 

niż wymienione w 10 03 29 

10 03 99 inne niewymienione odpady 

10 04 odpady z hutnictwa ołowiu 

10 04 01* żużle (z produkcji pierwotnej i wtórnej) 

10 04 02* kożuchy żużlowe i zgary (z produkcji pierwotnej i wtórnej) 

10 04 03* arsenian wapna 

10 04 04* pyły z gazów odlotowych 

10 04 05* inne cząstki i pyły 

10 04 06* odpady stałe z oczyszczania gazów 

10 04 07* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów 

10 04 09* odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierającej oleje 

10 04 10 odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 04 09 

10 04 99 inne niewymienione odpady 

10 05 odpady z hutnictwa cynku 

10 05 01 żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 
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10 05 03* pyły z gazów odlotowych 

10 05 04 inne cząstki i pyły 

10 05 05* odpady stałe z oczyszczania gazów 

10 05 06* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów 

10 05 08* odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierającej oleje 

10 05 09 odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 05 08 

10 05 10* kożuchy żużlowe i zgary o właściwościach palnych lub wydzielające w 

zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach 

10 05 11 kożuchy żużlowe i zgary, inne niż wymienione w 10 05 10 

10 05 99 inne niewymienione odpady 

10 06 odpady z hutnictwa miedzi 

10 06 01 żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 06 02 kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 06 03* pyły z gazów odlotowych 

10 06 04 inne cząstki i pyły 

10 06 06* odpady stałe z oczyszczania gazów 

10 06 07* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów 

10 06 09* odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierającej oleje 
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10 06 10 odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 06 09 

10 06 99 inne niewymienione odpady 

10 07 odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny 

10 07 01 żużle (z produkcji pierwotnej i wtórnej) 

10 07 02 kożuchy żużlowe i zgary (z produkcji pierwotnej i wtórnej) 

10 07 03 odpady stałe z oczyszczania gazów 

10 07 04 inne cząstki i pyły 

10 07 05 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów 

10 07 07* odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierającej oleje 

10 07 08 odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 07 07 

10 07 99 inne niewymienione odpady 

10 08 odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych 

10 08 04 cząstki i pyły 

10 08 08* żużle słone z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 08 09 inne żużle 

10 08 10* kożuchy żużlowe i zgary o właściwościach palnych lub wydzielające w 

zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach 

10 08 11 kożuchy żużlowe i zgary, inne niż wymienione w 10 08 10 
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10 08 12* odpady z produkcji anod zawierające smołę 

10 08 13 odpady z produkcji anod zawierające węgiel inne niż wymienione w 10 08 12 

10 08 14 wybrakowane anody 

10 08 15* pyły gazów odlotowych zawierających substancje niebezpieczne 

10 08 16 pyły gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 08 15 

10 08 17* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne 

10 08 18 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż 

wymienione w 10 08 17 

10 08 19* odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierającej oleje 

10 08 20 odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 08 19 

10 08 99 inne niewymienione odpady 

10 09 odpady z odlewnictwa żelaza 

10 09 03 żużle odlewnicze 

10 09 05* rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone przed procesem odlewania 

zawierające substancje niebezpieczne 

10 09 06 rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone przed procesem odlewania, inne niż 

wymienione w 10 09 05 
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10 09 07* rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone lub zużyte po procesie odlewania 

zawierające substancje niebezpieczne 

10 09 08 rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone lub zużyte po procesie odlewania, 

inne niż wymienione w 10 09 07 

10 09 09* pyły gazów odlotowych zawierających substancje niebezpieczne 

10 09 10 pyły gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 09 09 

10 09 11* inne cząstki zawierające substancje niebezpieczne 

10 09 12 inne cząstki, inne niż wymienione w 10 09 11 

10 09 13* odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne 

10 09 14 odpadowe środki wiążące, inne niż wymienione w 10 09 13 

10 09 15* odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów zawierające substancje 

niebezpieczne 

10 09 16 odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów, inne niż wymienione w 

10 09 15 

10 09 99 inne niewymienione odpady 

10 10 odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych 

10 10 03 żużle odlewnicze 

10 10 05* rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone przed procesem odlewania 

zawierające substancje niebezpieczne 
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10 10 06 rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone przed procesem odlewania, inne niż 

wymienione w 10 10 05 

10 10 07* rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone lub zużyte po procesie odlewania 

zawierające substancje niebezpieczne 

10 10 08 rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone lub zużyte po procesie odlewania, 

inne niż wymienione w 10 10 07 

10 10 09* pyły gazów odlotowych zawierających substancje niebezpieczne 

10 10 10 pyły gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 10 09 

10 10 11* inne cząstki zawierające substancje niebezpieczne 

10 10 12 inne cząstki, inne niż wymienione w 10 10 11 

10 10 13* odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne 

10 10 14 odpadowe środki wiążące, inne niż wymienione w 10 10 13 

10 10 15* odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów zawierające substancje 

niebezpieczne 

10 10 16 odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 

10 10 15 

10 10 99 inne niewymienione odpady 

10 11 odpady z hutnictwa szkła i produktów szklanych 

10 11 03 odpady materiałów z włókna szklanego 

10 11 05 cząstki i pyły 

10 11 09* odpady z przygotowania mas wsadowych zawierające substancje 

niebezpieczne 
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10 11 10 odpady z przygotowania mas wsadowych, inne niż wymienione w 10 11 09 

10 11 11* szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające 

metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) 

10 11 12 odpady szklane inne niż wymienione w 10 11 11 

10 11 13* osady z polerowania i szlifowania zawierające substancje niebezpieczne 

10 11 14 osady z polerowania i szlifowania, inne niż wymienione w 10 11 13 

10 11 15* odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne 

10 11 16 odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 11 

15 

10 11 17* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne 

10 11 18 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż 

wymienione w 10 11 17 

10 11 19* odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne 

10 11 20 odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 

10 11 19 

10 11 99 inne niewymienione odpady 

10 12 odpady z produkcji wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i wyrobów 

budowlanych 

10 12 01 odpady z przygotowywania mas wsadowych do obróbki termicznej 

10 12 03 cząstki i pyły 
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10 12 05 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów 

10 12 06 odrzucone formy 

10 12 08 odpady ceramiki, cegieł, płytek i wyrobów budowlanych (po obróbce 

termicznej) 

10 12 09* odpady stałe z oczyszczania gazów zawierające substancje niebezpieczne 

10 12 10 odpady stałe z oczyszczania gazów, inne niż wymienione w 10 12 09 

10 12 11* odpady z glazurowania zawierające metale ciężkie 

10 12 12 odpady z glazurowania, inne niż wymienione w 10 12 11 

10 12 13 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

10 12 99 inne niewymienione odpady 

10 13 odpady z produkcji cementu, wapna i gipsu oraz artykułów i produktów z nich 

wykonanych 

10 13 01 odpady z przygotowywania mas wsadowych do obróbki termicznej 

10 13 04 odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego 

10 13 06 cząstki i pyły (z wyjątkiem 10 13 12 i 10 13 13) 

10 13 07 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów 

10 13 09* odpady z produkcji cementu azbestowego zawierające azbest 

10 13 10 odpady z produkcji cementu azbestowego, inne niż wymienione w 10 13 09 
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10 13 11 odpady z cementowych materiałów kompozytowych, inne niż wymienione w 

10 13 09 i 10 13 10 

10 13 12* odpady stałe z oczyszczania gazów zawierające substancje niebezpieczne 

10 13 13 odpady stałe z oczyszczania gazów, inne niż wymienione w 10 13 12 

10 13 14 odpadowy cement i osady cementowe 

10 13 99 inne niewymienione odpady 

10 14 odpady z instalacji spalania 

10 14 01* odpady z oczyszczania gazów zawierające rtęć 

11 ODPADY Z OBRÓBKI I POWLEKANIA POWIERZCHNI METALI I 

INNYCH MATERIAŁÓW ORAZ Z PROCESÓW HYDROMETALURGII 

METALI NIEŻELAZNYCH 

11 01 odpady z obróbki chemicznej i powlekania powierzchni metali i innych 

materiałów (np. tj. procesów galwanicznych, procesów cynkowania, 

wytrawiania, fosforanowania oraz alkalicznego odtłuszczania, anodowania) 

11 01 05* kwasy trawiące 

11 01 06* kwasy nie wymienione gdzie indziej 

11 01 07* alkaliczne kąpiele trawiące 

11 01 08* szlamy z fosforanowania 

11 01 09* szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne 
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11 01 10 szlamy i osady pofiltracyjne, inne niż wymienione w 11 01 09 

11 01 11* wodne roztwory płuczące zawierające substancje niebezpieczne 

11 01 12 wodne roztwory płuczące, inne niż wymienione w 11 01 11 

11 01 13* odpady z odłuszczania zawierające substancje niebezpieczne 

11 01 14 o odpady z odłuszczania, inne niż wymienione w 11 01 13 

11 01 15* eluaty i osady z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej 

zawierające substancje niebezpieczne 

11 01 16* nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 

11 01 98* inne odpady zawierające substancje niebezpieczne  

11 01 99 inne niewymienione odpady 

11 02 odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych 

11 02 02* szlamy z hydrometalurgii cynku (włącznie z jarozytem i getytem) 

11 02 03 odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy 

11 02 05* odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne 

11 02 06 odpady z hydrometalurgii miedzi, inne niż wymienione w 11 02 05 

11 02 07* inne odpady zawierające substancje niebezpieczne  

11 02 99 inne niewymienione odpady 
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11 03 szlamy i odpady stałe z procesów hartowania 

11 03 01* odpady zawierające cyjanki 

11 03 02* inne odpady 

11 05 odpady z procesów cynkowania 

11 05 01 twardy cynk 

11 05 02 popiół cynkowy 

11 05 03* odpady stałe z oczyszczania gazów 

11 05 04* zużyty topnik 

11 05 99 inne niewymienione odpady 

12 ODPADY Z KSZTAŁTOWANIA ORAZ FIZYCZNEJ I MECHANICZNEJ 

POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBKI METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH 

12 01 odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki fizycznej i mechanicznej 

metali i tworzyw sztucznych 

12 01 01 toczenie i piłowanie żelaza oraz jego stopów 

12 01 02 pyły i cząstki żelaza 

12 01 03 toczenie i piłowanie metali nieżelaznych 

12 01 04 pyły i cząstki metali nieżelaznych 

12 01 05 wióry z toczenia i wiórnikowania tworzyw sztucznych 
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12 01 06* odpadowe oleje z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów) 

12 01 07* oleje z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i 

roztworów) 

12 01 08* emulsje i roztwory z obróbki metali zawierające chlorowce 

12 01 09* emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców 

12 01 10* syntetyczne oleje z obróbki metali 

12 01 12* zużyte woski i tłuszcze 

12 01 13 odpady spawalnicze 

12 01 14* szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne 

12 01 15 szlamy z obróbki metali, inne niż wymienione w 12 01 14 

12 01 16* odpadowy materiał wybuchowy zawierający substancje niebezpieczne 

12 01 17 odpadowe materiały wybuchowe, inne niż wymienione w 12 01 16 

12 01 18* szlamy ze ścierania, szlifowania i gładzenia zawierające oleje 

12 01 19* łatwo ulegające biodegradacji oleje z obróbki metali 

12 01 20* zużyte formy i materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 

12 01 21 zużyte formy i materiały szlifierskie, inne niż wymienione w 12 01 20 

12 01 99 inne niewymienione odpady 
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12 03 odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11) 

12 03 01* odpady z odtłuszczania wodą 

12 03 02* odpady z odtłuszczania parą 

13 OLEJE ODPADOWE I ODPADY POCHODZĄCE Z PALIW PŁYNNYCH 

(Z WYŁĄCZENIEM OLEJÓW JADALNYCH ORAZ GRUP 05, 12 I 19) 

13 01 odpadowe oleje hydrauliczne 

13 01 01* oleje hydrauliczne zawierające PCB1 

13 01 04* emulsje olejowe zawierające chlorowce 

13 01 05* emulsje olejowe niezawierające chlorowców 

13 01 09* mineralne oleje hydrauliczne zawierające chlorowce 

13 01 10* mineralne oleje hydrauliczne niezawierające chlorowców 

13 01 11* syntetyczne oleje hydrauliczne 

13 01 12* oleje hydrauliczne ulegające biodegradacji 

13 01 13* inne oleje hydrauliczne 

13 02 odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

13 02 04* mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające chlorowce 

13 02 05* mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające 

chlorowców 

                                                 
1  Dla celów niniejszego wykazu odpadów, definicja PCB jest tożsama z definicją zawartą w 

dyrektywie 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania 
polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz.U. L 243 z 24.9.1996, 
str. 31). 
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13 02 06* syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

13 02 07* oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe ulegające biodegradacji 

13 02 08* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

13 03 odpadowe oleje izolujące lub stosowane jako nośniki ciepła 

13 03 01* oleje izolujące lub stosowane jako nośniki ciepła zawierające PCB 

13 03 06* mineralne oleje izolujące lub stosowane jako nośniki ciepła zawierające 

chlorowce, inne niż wymienione w 13 03 01 

13 03 07* nie zawierające chlorowców mineralne oleje izolujące lub stosowane jako 

nośniki ciepła 

13 03 08* syntetyczne oleje izolujące lub stosowane jako nośniki ciepła 

13 03 09* oleje izolujące lub stosowane jako nośniki ciepła ulegające biodegradacji 

13 03 10* inne oleje izolujące lub stosowane jako nośniki ciepła 

13 04 oleje zęzowe 

13 04 01* oleje zęzowe z żeglugi śródlądowej 

13 04 02* oleje zęzowe z portowych kanałów ściekowych 

13 04 03* oleje zęzowe z innej żeglugi 

13 05 odpady z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 01* odpady stałe z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach 

13 05 02* szlamy z odwadniania olejów w separatorach 
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13 05 03* szlamy z kolektorów 

13 05 06* oleje z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 07* woda zaolejona z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 08* mieszanki odpadów z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach 

13 07 odpady z paliw płynnych 

13 07 01* paliwa płynne i olej napędowy 

13 07 02* benzyna 

13 07 03* inne paliwa (włączając w to mieszanki) 

13 08 inne nie wymienione oleje odpadowe 

13 08 01* szlamy i emulsje z odsalania 

13 08 02* inne emulsje 

13 08 99* inne niewymienione odpady 

14 ODPADY ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, CHŁODZIW I 

PROPELENTÓW (Z WYŁĄCZENIEM GRUP 07 I 08) 

14 06 odpady rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów z pian i 

aerozoli 

14 06 01* chlorofluoropochodne węglowodorów (freony) HCFC, HFC 

14 06 02* inne rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny zawierające te 

rozpuszczalniki 

14 06 03* inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny 
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14 06 04* szlamy i odpady stałe zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki 

14 06 05* szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki 

15 ODPADY OPAKOWANIOWE, SORBENTÓW, TKANIN DO 

WYCIERANIA, MATERIAŁÓW FILTRACYJNYCH I ODZIEŻY 

OCHRONNEJ NIE UJĘTE GDZIE INDZIEJ 

15 01  opakowania (włączając w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady 

opakowań) 

15 01 01 opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 opakowania z drewna 

15 01 04 opakowania z metali 

15 01 05 opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 opakowania mieszane 

15 01 07 opakowania ze szkła 

15 01 09 opakowania z tkanin 

15 01 10* opakowania zawierające pozostałości lub zanieczyszczone przez substancje 

niebezpieczne 

15 01 11* opakowania z metalu zawierające niebezpieczne porowate matryce (np. 

azbest), włączając puste pojemniki ciśnieniowe 
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15 02 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i odzież ochronna 

15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe niewymienione gdzie 

indziej), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi 

15 02 03 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, inne 

niż wymienione w 15 02 02 

16 ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE 

16 01 zużyte pojazdy wycofane z eksploatacji z różnych środków transportu 

(włączając maszyny pozadrogowe) oraz odpady z demontażu zużytych 

pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz z przeglądów i konserwacji 

pojazdów (z wyłączeniem 13, 14, i 16 06 i 16 08) 

16 01 03 zużyte opony 

16 01 04* zużyte pojazdy wycofane z eksploatacji 

16 01 06 zużyte pojazdy wycofane z eksploatacji niezawierające płynów i innych 

niebezpiecznych elementów 

16 01 07* filtry oleju 

16 01 08* elementy zawierające rtęć 

16 01 09* elementy zawierające PCB 

16 01 10* elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) 

16 01 11* okładziny hamulcowe zawierające azbest 

16 01 12 okładziny hamulcowe, inne niż wymienione w 16 01 11 
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16 01 13* płyny hamulcowe 

16 01 14* płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 

16 01 15 płyny zapobiegające zamarzaniu, inne niż wymienione w 16 01 14 

16 01 16 zbiorniki na gaz płynny 

16 01 17 metale żelazne 

16 01 18 metale nieżelazne 

16 01 19 tworzywa sztuczne 

16 01 20 szkło 

16 01 21* elementy niebezpieczne inne niż wymienione w 16 01 07-16 01 11 i 16 01 13 

i 16 01 14 

16 01 22 inne niewymienione elementy 

16 01 99 inne niewymienione odpady 

16 02 odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

16 02 09* transformatory i kondensatory zawierające PCB 

16 02 10* zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone, inne niż 

wymienione w 16 02 09 

16 02 11* zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 
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16 02 12* zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 

16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy1, inne niż wymienione 

w 16 02 09-16 02 12 

16 02 14 zużyte urządzenia, inne niż wymienione w 16 02 09-16 02 13 

16 02 15* niebezpieczne elementy usunięte ze zużytych urządzeń 

16 02 16 elementy usunięte ze zużytych urządzeń, inne niż wymienione w 16 02 15 

16 03 partie produktów nie odpowiadających wymaganiom i produkty niezużyte 

16 03 03* odpady nieorganiczne zawierające substancje niebezpieczne 

16 03 04 odpady nieorganiczne, inne niż wymienione w 16 03 03 

16 03 05* odpady organiczne zawierające substancje niebezpieczne 

16 03 06 odpady organiczne, inne niż wymienione w 16 03 05 

16 04 odpady materiałów wybuchowych 

16 04 01* odpady amunicji 

16 04 02* odpady wyrobów pirotechnicznych 

16 04 03* inne odpady materiałów wybuchowych 

                                                 
1  Składniki niebezpieczne wyposażenia elektrycznego i elektronicznego mogą obejmować 

akumulatory i baterie wymienione w 16 06 i być oznaczone jako niebezpieczne; przełączniki 
rtęciowe, szkło z lamp katodowych i inne szkła aktywowane, itd. 
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16 05 gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia 

16 05 04* gazy w pojemnikach ciśnieniowych (włączając w to halony) zawierające 

substancje niebezpieczne 

16 05 05 gazy w pojemnikach ciśnieniowych, inne niż wymienione w 16 05 04 

16 05 06* chemikalia laboratoryjne, składające się z substancji niebezpiecznych lub 

zawierające je, włącznie z mieszaninami chemikaliów laboratoryjnych 

16 05 07* zużyte chemikalia nieorganiczne składające się z substancji niebezpiecznych 

lub zawierające je 

16 05 08* zużyte chemikalia organiczne składające się z substancji niebezpiecznych lub 

zawierające je 

16 05 09 zużyte chemikalia, inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 

16 06 baterie i akumulatory 

16 06 01* baterie ołowiowe 

16 06 02* baterie niklowo - kadmowe 

16 06 03* baterie rtęciowe 

16 06 04 baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 

16 06 05 inne baterie i akumulatory 

16 06 06* oddzielnie gromadzone elektrolity z baterii i akumulatorów 
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16 07 odpady z czyszczenia cystern transportowych i zbiorników magazynowych 

oraz beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) 

16 07 08* odpady zawierające oleje 

16 07 09* odpady zawierające inne substancje niebezpieczne 

16 07 99 inne niewymienione odpady 

16 08 zużyte katalizatory 

16 08 01 zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07) 

16 08 02* zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe1 lub ich 

związki 

16 08 03 zużyte katalizatory zawierające inne metale przejściowe lub ich związki, nie 

wymienione w innych grupach 

16 08 04 zużyte katalizatory stosowane do krakowania katalizatorów (z wyjątkiem 

wymienionych w 16 08 07) 

16 08 05* zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy 

16 08 06* zużyte ciecze stosowane jako katalizatory 

16 08 07* zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

                                                 
1  Dla celów niniejszego kodu, metalami przejściowymi są: Skand, wanad, mangan, kobalt, 

miedź, itr, niob, hafn, wolfram, tytan chrom, żelazo, nikiel, cynk, cyrkon, molibden, tantal. 
Metale te oraz ich związki są niebezpieczne, jeśli są zakwalifikowane jako substancje 
niebezpieczne. Klasyfikacja substancji niebezpiecznych określa, które z metali przejściowych 
i które ze związków metali przejściowych są zakwalifikowane jako niebezpieczne. 
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16 09 substancje utleniające 

16 09 01* nadmanganiany, np. nadmanganian potasu 

16 09 02* chromiany, np. chromian potasu, dichromian potasu lub sodu 

16 09 03* nadtlenki, np. nadtlenek wodoru 

16 09 04* substancje utleniające niewymienione w innych grupach 

16 10 odpady cieczy wodnych przeznaczone do oczyszczania poza zakładem 

16 10 01* odpady cieczy wodnych zawierające substancje niebezpieczne 

16 10 02 odpady cieczy wodnych, inne niż wymienione w 16 01 10 

16 10 03* koncentraty wodne zawierające substancje niebezpieczne 

16 10 04 koncentraty wodne, inne niż wymienione w 16 10 03 

16 11 odpadowe okładziny i materiały ogniotrwałe 

16 11 01* zawierające węgiel okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych zawierających substancje niebezpieczne 

16 11 02 zawierające węgiel okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych, inne niż wymienione w 16 11 01 

16 11 03* inne okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych, 

zawierające substancje niebezpieczne 

16 11 04 inne okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych, inne niż 

wymienione w 16 11 03 
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16 11 05* okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów innych niż metalurgiczne, 

zawierające substancje niebezpieczne 

16 11 06 okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów innych niż metalurgiczne, inne 

niż wymienione w 16 11 05 

17 ODPADY Z BUDOWY I ROZBIÓRKI (WŁĄCZNIE Z WYDOBYTĄ 

ZIEMIĄ Z MIEJSC SKAŻONYCH) 

17 01 beton, cegły, płyty, ceramika 

17 01 01 beton 

17 01 02 cegły 

17 01 03 płyty i ceramika 

17 01 06* mieszanki lub oddzielne frakcje betonu, cegieł, płyt i ceramiki zawierające 

substancje niebezpieczne 

17 01 07 mieszanki betonu, cegieł, płytek i ceramiki, inne niż wymienione w 17 01 06 

17 02 drewno, szkło i tworzywa sztuczne 

17 02 01 drewno 

17 02 02 szkło 

17 02 03 tworzywa sztuczne 

17 02 04* szkło, tworzywa sztuczne i drewno zawierające substancje niebezpieczne lub 

zanieczyszczone nimi 
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17 03 mieszanki bitumiczne, smoła węglowa i produkty smołowe 

17 03 01* mieszanki bitumiczne zawierające smołę węglową 

17 03 02 mieszanki bitumiczne, inne niż wymienione w 17 03 01 

17 03 03* smoła węglowa i produkty smołowe 

17 04 metale (włączając w to ich stopy) 

17 04 01 miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 aluminium 

17 04 03 ołów 

17 04 04 cynk 

17 04 05 żelazo i stal 

17 04 06 cyna 

17 04 07 mieszaniny metali 

17 04 09* odpady metali skażone substancjami niebezpiecznymi 

17 04 10* kable zawierające oleje, smołę węglową i inne substancje niebezpieczne 

17 04 11 kable, inne niż wymienione w 17 04 10 

17 05 gleba (włącznie z ziemią wydobytą z miejsc skażonych), kamenie i urobek z 

pogłębiania 

17 05 03* gleba i kamienie zawierające substancje niebezpieczne 

17 05 04 gleba i kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 
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17 05 05* urobek z pogłębiania zawierający substancje niebezpieczne 

17 05 06 urobek z pogłębiania, inny niż wymieniony w 17 05 05 

17 05 07* tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne 

17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo), inne niż wymienione w 17 05 07 

17 06 materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest 

17 06 01* materiały izolacyjne zawierające azbest 

17 06 03* inne materiały izolacyjne składające się z substancji niebezpiecznych lub je 

zawierające 

17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 06 05* materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

17 08 gipsowe materiały konstrukcyjne 

17 08 01* gipsowe materiały konstrukcyjne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi 

17 08 02 gipsowe materiały konstrukcyjne, inne niż wymienione w 17 08 01 

17 09 inne odpady z budowy i rozbiórki 

17 09 01* odpady z budowy i rozbiórki zawierające rtęć 

17 09 02* odpady z budowy i rozbiórki zawierające PCB (np. kity, materiały podłogowe, 

szczelne zespoły okienne, kondensatory zawierające PCB) 
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17 09 03* inne odpady z budowy i rozbiórki (także odpady mieszane) zawierające 

substancje niebezpieczne 

17 09 04 zmieszane odpady z budowy i rozbiórki inne niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

18 ODPADY Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB MEDYCZNYCH I 

WETERYNARYJNYCH LUB ZWIĄZANYCH Z NIMI BADAŃ (Z 

WYŁĄCZENIEM ODPADÓW KUCHENNYCH I RESTAURACYJNYCH 

NIE ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ ZDROWOTNĄ LUB 

WETERYNARYJNĄ) 

18 01 odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki 

medycznej 

18 01 01 narzędzia chirurgiczne i zabiegowe (z wyłączeniem 18 01 03) 

18 01 02 części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) 

18 01 03* odpady, których zbieranie i usuwanie podlega specjalnym wymogom ze 

względu na zapobieganie infekcji 

18 01 04 odpady, których zbieranie i usuwanie nie podlega specjalnym wymogom ze 

względu na zapobieganie infekcji (opatrunki, w tym gipsowe, bielizna, odzież 

jednorazowego użytku, artykuły higieniczne) 

18 01 06* chemikalia składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie 

substancje 

18 01 07 chemikalia, inne niż wymienione w 18 01 06 

18 01 08* leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

18 01 09 leki, inne niż wymienione w 18 01 06 
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18 01 10* odpady amalgamatu dentystycznego 

18 02 odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej 

18 02 01 narzędzia chirurgiczne i zabiegowe (z wyłączeniem 18 02 02) 

18 02 02* odpady, których zbieranie i usuwanie podlega specjalnym wymogom ze 

względu na zapobieganie infekcjom 

18 02 03 odpady, których zbieranie i usuwanie nie podlega specjalnym wymogom ze 

względu na zapobieganie infekcjom 

18 02 05* chemikalia składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie 

substancje 

18 02 06 chemikalia, inne niż wymienione w 18 02 05 

18 02 07* leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

18 02 08 leki, inne niż wymienione w 18 02 07 

 

19 

ODPADY Z URZĄDZEŃ DO GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ 

Z POZAZAKŁADOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I INSTALACJI 

UZDATNIANIA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ 

LUDZI ORAZ WODY DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH 

19 01 odpady z termicznego przekształcania odpadów 

19 01 02 złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych 

19 01 05* osady z oczyszczania gazu 

19 01 06* szlamy i inne odpady o konsystencji ciekłej z oczyszczania gazów  
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19 01 07* odpady stałe z oczyszczania gazów 

19 01 10* zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych 

19 01 11* żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne 

19 01 12 żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 

19 01 13* popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne 

19 01 14 popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 

19 01 15* pył z kotłów zawierający substancje niebezpieczne 

19 01 16 pył z kotłów inny niż wymieniony w 19 01 15 

19 01 17* odpady z pirolizy zawierające substancje niebezpieczne 

19 01 18 odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 

19 01 19 piasek z pokładów fluidalnych 

19 01 99 inne niewymienione odpady 

19 02 odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów przemysłowych (np. 

unieszkodliwiania chromu, unieszkodliwiania cyjanków, neutralizacji) 

19 02 03 wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż 

niebezpieczne 

19 02 04* wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju 

odpadów niebezpiecznych 

19 02 05* osady z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne 

19 02 06 osady z fizykochemicznej przeróbki, inne niż wymienione w 19 02 05 
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19 02 07* olej i koncentraty pochodzące z separacji 

19 02 08* płynne odpady palne zawierające substancje niebezpieczne 

19 02 09* stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne 

19 02 10 odpady palne, inne niż wymienione w 19 02 08 i 19 02 09 

19 02 11* inne odpady zawierające substancje niebezpieczne  

19 02 99 inne niewymienione odpady 

19 03 odpady stabilizowane / zestalone1 

19 03 04* odpady określone jako niebezpieczne, częściowo2 stabilizowane 

19 03 05 odpady stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 04 

19 03 06* odpady zestalone określone jako niebezpieczne 

19 03 07 odpady zestalone, inne niż wymienione w 19 03 06 

19 04 odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania 

19 04 01 zeszklone odpady 

19 04 02* popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych 

                                                 
1  Procesy stabilizacji zmieniają właściwości niebezpieczne składników w odpadach, co może 

zmienić odpady niebezpieczne w odpady inne niż niebezpieczne. Procesy zestalania zmieniają 
jedynie stan fizyczny odpadów (np. ciecz w ciało stałe) z uwagi na użycie dodatków bez 
zmieniania chemicznych właściwości odpadów. 

2  Odpad jest uważany za częściowo stabilizowany, jeśli po procesie stabilizacji składniki 
niebezpieczne, które nie zmieniły się całkowicie w składniki inne niż niebezpieczne, mogłyby 
zostać uwolnione do środowiska w krótkim, średnim lub długim okresie czasu. 
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19 04 03* niezeszklona faza stała 

19 04 04 ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania 

19 05 odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych 

19 05 01 nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 

19 05 02 nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 

19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom 

19 05 99 inne niewymienione odpady 

19 06 odpady z beztlenowego rozkładu odpadów 

19 06 03 ciekłe odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 

19 06 04 ciekłe odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 

19 06 05 ciekłe odpady z beztlenowego rozkładu odpadów pochodzenia zwierzęcego i 

roślinnego 

19 06 06 przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów pochodzenia 

zwierzęcego i roślinnego 

19 06 99 inne niewymienione odpady 

19 07 odcieki ze składowisk 

19 07 02* odcieki ze składowisk zawierające substancje niebezpieczne 

19 07 03 odcieki ze składowisk, inne niż wymienione w 19 07 02 

19 08 odpady z oczyszczalni ścieków niewymienione gdzie indziej 

19 08 01 skratki 
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19 08 02 odpady z piaskowników 

19 08 05 osady z oczyszczania ścieków komunalnych 

19 08 06* nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 

19 08 07* roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 

19 08 08* odpady z systemu membran zawierające metale ciężkie 

19 08 09 mieszaniny tłuszczu i oleju z separacji oleju i wody zawierające olej i tłuszcze 

jadalne 

19 08 10* mieszaniny tłuszczu i oleju z separacji oleju i wody nie wymienione w 19 08 

09 

19 08 11* osady zawierające substancje niebezpieczne pochodzące z biologicznego 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

19 08 12 osady pochodzące z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych 

niewymienione w 19 08 11 

19 08 13* osady zawierające substancje niebezpieczne pochodzące z innych metod 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

19 08 14 osady pochodzące z innych metod oczyszczania ścieków przemysłowych 

niewymienione w 19 08 13 

19 08 99 inne niewymienione odpady 

19 09 odpady z uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub 

przemysłowej 

19 09 01 odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 
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19 09 02 osady z klarowania wody 

19 09 03 osady z dekarbonizacji wody 

19 09 04 zużyty węgiel aktywny 

19 09 05 nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 

19 09 06 roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 

19 09 99 inne niewymienione odpady 

19 10 odpady z rozdrabniania odpadów zawierający metale 

19 10 01 odpady żelaza i stali 

19 10 02 odpady metali nieżelaznych 

19 10 03* puch - lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne 

19 10 04 puch - lekka frakcja i pyły, inne niż wymienione w 19 10 03 

19 10 05* inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne 

19 10 06 inne frakcje, inne niż wymienione w 19 10 05 

19 11 odpady z regeneracji olejów 

19 11 01* zużyte materiały filtracyjne 

19 11 02* kwaśne smoły 

19 11 03* uwodnione odpady płynne 

19 11 04* odpady z oczyszczania paliw solami alkalicznymi 
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19 11 05* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne 

19 11 06 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 19 11 05 

19 11 07* odpady z oczyszczania gazów odlotowych 

19 11 99 inne niewymienione odpady 

19 12 odpady z mechanicznej przeróbki odpadów (np. z sortowania, zgniatania, 

zagęszczania, granulowania) nie wymienione gdzie indziej 

19 12 01 papier i tektura 

19 12 02 metale żelazne 

19 12 03 metale nieżelazne 

19 12 04 tworzywa sztuczne i guma 

19 12 05 szkło 

19 12 06* drewno zawierające substancje niebezpieczne 

19 12 07 drewno inne niż wymienione w 19 12 06 

19 12 08 wyroby włókiennicze 

19 12 09 minerały (np. piasek, kamienie) 

19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne) 

19 12 11* pozostałe odpady ( w tym mieszaniny materiałów) z mechanicznej przeróbki 

odpadów zawierających substancje niebezpieczne 
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19 12 12 pozostałe odpady ( w tym mieszaniny materiałów) z mechanicznej przeróbki 

odpadów niewymienione w 19 12 11 

19 13 odpady z rekultywacji gleby i odnowy wody gruntowej 

19 13 01* odpady stałe z rekultywacji gleby zawierającej substancje niebezpieczne 

19 13 02 odpady stałe z rekultywacji gleby inne niż wymienione w 19 13 01 

19 13 03* szlamy z rekultywacji gleby zawierające substancje niebezpieczne 

19 13 04 szlamy z rekultywacji gleby i ziemi, inne niż wymienione w 19 13 03 

19 13 05* szlamy z odnowy wód gruntowych zawierające substancje niebezpieczne 

19 13 06 szlamy z odnowy wód gruntowych, inne niż wymienione w 19 13 05 

19 13 07* odpady ciekłe i stężone uwodnione koncentraty z odnowy wód gruntowych, 

zawierające substancje niebezpieczne 

19 13 08 odpady ciekłe i stężone uwodnione koncentraty inne niż z odnowy wód 

gruntowych, wymienione w 19 13 07 

20 ODPADY KOMUNALNE (ODPADY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH 

ORAZ PODOBNE ODPADY HANDLOWE, PRZEMYSŁOWE I 

INSTYTUCJONALNE) ŁĄCZNIE Z FRAKCJAMI GROMADZONYMI 

SELEKTYWNIE 

20 01 frakcje gromadzone selektywnie (z wyjątkiem 15 01) 

20 01 01 papier i tektura 

20 01 02 szkło 
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20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 01 10 odzież 

20 01 11 wyroby włókiennicze 

20 01 13* rozpuszczalniki 

20 01 14* kwasy 

20 01 15* alkalia 

20 01 17* odczynniki fotograficzne 

20 01 19* pestycydy 

20 01 21* lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 01 23* zużyte urządzenia zawierające freony 

20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne 

20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

20 01 27* farby, tusze i kleje oraz żywice zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 28 farby, tusze i kleje oraz żywice inne niż wymienione w 20 01 27 

20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31 
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20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 

16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory 

zawierające wymienione baterie 

20 01 34 baterie i akumulatory, inne niż wymienione w 20 01 33 

20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 

oraz 20 01 23 zawierające elementy niebezpieczne1 

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 oraz 20 01 35 

20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

20 01 39 tworzywa sztuczne 

20 01 40 metale 

20 01 41 odpady z czyszczenia kominów 

20 01 99 inne niewymienione frakcje 

20 02 odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 

20 02 02 gleba i kamienie 

20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji 

                                                 
1  Elementy niebezpieczne ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą obejmować 

akumulatory i baterie wymienione w 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne, przełączniki 
rtęciowe, szkło z lamp katodowych i inne szkła aktywowane, itd. 
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20 03 pozostałe odpady komunalne 

20 03 01 mieszane odpady komunalne 

20 03 02 odpady z targowisk 

20 03 03 odpady z czyszczenia ulic 

20 03 04 szlamy ze zbiorników służących do gromadzenia nieczystości 

20 03 06 odpady z czyszczenia kanalizacji 

20 03 07 odpady wielkogabrytowe 

20 03 99 inne nie wymienione odpady komunalne 

 

 

CZĘŚĆ 3 

 

Wykaz A (aneks II do Konwencji Bazylejskiej1) 

 

Y46 Odpady z gospodarstwa domowego2 

Y47 Pozostałości ze spopielania odpadów z gospodarstwa domowego 

 

                                                 
1  Niniejszy wykaz pochodzi z dodatku 4, część I do decyzji OECD. 
2  Chyba, że odpowiednio sklasyfikowany pod jednym kodem w załączniku III. 
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Wykaz B Odpady z dodatku 4, część II do decyzji OECD1 

Odpady metalonośne 

 

AA 010 261900 Kożuch żużlowy, zgorzeliny i inne odpady z produkcji żelaza i 

stali2 

AA 060 262050 Popioły wanadowe i ich pozostałości2 

AA 190 810420 

ex 810430 

 

Odpady i złom magnezu o właściwościach palnych, 

samozapalnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne 

w niebezpiecznych ilościach 

 

Odpady zawierające głównie związki nieorganiczne, które mogą zawierać metale i substancje 

organiczne 

 

AB 030  Odpady z układów bez zawartości cyjanku, które powstają z 

obróbki powierzchniowej metali. 

AB 070  Piaski stosowane w procesach odlewniczych. 

AB 120 ex 281290 Nieorganiczne związki halogenków, niewymienione ani nie 

włączone gdzie indziej 

 ex 3824  

AB 150 ex 382490 Nierafinowany siarczyn wapnia i siarczan wapnia wytwarzany z 

odsiarczania gazów odlotowych (FGD) 

 

                                                 
1  Odpady oznaczone AB 130, AC 250, AC 260 i AC 270 zostały wykreślone, gdy zostały 

uznane, zgodnie z procedurą określoną w art. 18 dyrektywy 75/442/EWG, za inne niż 
niebezpieczne i w związku z tym nie podlegają zakazowi wywozu na podstawie art. 35 tego 
rozporządzenia. 

2  Niniejszy wykaz zawiera odpady w postaci popiołów, pozostałości, żużli, kożuchów 
żużlowych, szumowin, zgarów, pyłów, proszków, osadów i makuchów, chyba że materiał jest 
wyraźnie wymieniony gdzie indziej. 
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Odpady zawierające głównie związki organiczne, które mogą zawierać metale i substancje 

nieorganiczne 

 

AC 060 ex 381900 Płyny hydrauliczne 

AC 070 ex 381900 Płyny hamulcowe 

AC 080 ex 382000 Płyny zapobiegające zamrażaniu 

AC 150  Chlorofluorowęglowodory 

AC 160  Halony 

AC 170 ex 440310 Przerobiony korek i odpady drewna 

 

Odpady, które mogą zawierać albo składniki nieorganiczne albo składniki organiczne 

 

AD 090 ex 382490 Odpady z produkcji, formowania i użycia chemikaliów 

fotograficznych i reprograficznych oraz materiałów, nie 

wymienione ani nie włączone gdzie indziej 

AD 100  Odpady z układów bez zawartości cyjanku, które powstają z 

obróbki powierzchniowej tworzyw sztucznych. 

AD 120 ex 391400 Żywice jonowymienne 

 ex 3915  

AD 150  Naturalnie powstałe substancje organiczne używane do 

filtrowania (jako filtry biologiczne) 
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Odpady zawierające głównie związki nieorganiczne, które mogą zawierać metale i substancje 

organiczne 

 

RB 020 ex 6815 Włókna na bazie ceramicznej o właściwościach fizyko-

chemicznych podobnych do azbestu 

 

________________ 
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ZAŁĄCZNIK VI 

Formularz dla instalacji posiadającej wstępne zezwolenie (art. 14) 

Właściwy 

organ 

 

Instalacja odzysku 

 

Kod 

identyfikacyjny 

odpadów 

 

Okres ważności 

 

Łączna ilość 

odpadów 

objętych 

wstępnym 

zezwoleniem 

 

 Nazwa i nr instalacji 

odzyskua 

Adres 

 

Proces 

odzysku 

(+ kod R) 

Zastosowana 

technologia 

(kod) 

 

od 

 

do 

 

(kg/litry) 

 

        

        

        

 

__________________ 
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ZAŁĄCZNIK VII 

 
INFORMACJA DOŁĄCZONA DO PRZEMIESZCZENIA ODPADÓW 

ZGODNIE Z ART. 3 UST. 2 I 4 

 

Informacja o przesyłce(1) 
1. Osoba, która zorganizowała przesyłkę: 
Nazwisko: 
Adres 
Osoba wyznaczona do kontaktów: 
Tel: Faks: 
adres poczty elektronicznej: 

2. Importer - Odbiorca 
Nazwa, nazwisko: 
Adres: 
Osoba wyznaczona do kontaktów: 
Tel: Faks: 
adres poczty elektronicznej: 

3. Rzeczywista ilość:   kg:                       litry: 4. Rzeczywista data przemieszczenia: 
5.(a) Pierwszy przewoźnik (2): 
Nazwa, nazwisko: 
Adres: 
Osoba wyznaczona do kontaktów: 
Tel: 
Faks: 
adres poczty elektronicznej: 
Środki transportu: 
Data przekazania: 
Podpis: 

5.(b) Drugi przewoźnik: 
Nazwa, nazwisko: 
Adres: 
Osoba wyznaczona do kontaktów: 
Tel: 
Faks: 
adres poczty elektronicznej: 
Środki transportu: 
Data przekazania: 
Podpis: 

5.(c) Trzeci przewoźnik: 
Nazwa, nazwisko: 
Adres: 
Osoba wyznaczona do kontaktów: 
Tel: 
Faks: 
adres poczty elektronicznej: 
Środki transportu: 
Data przekazania: 
Podpis: 

8. Proces odzysku (lub, jeśli dotyczy, proces unieszkodliwiania w 
przypadku odpadów określonych w art. 3 ust. 4: 
Symbol R / symbol D: 

6. Wytwórca odpadów (3): 
wytwórca pierwotny, nowy wytwórca lub zbierający: 
Nazwa: 
Adres: 
Osoba wyznaczona do kontaktów: 
Tel: Fax: 
adres poczty elektronicznej: 

9. Zwyczajowa nazwa odpadów: 
 

7. Instalacja odzysku                Laboratorium  
Nazwa: 
Adres 
Osoba wyznaczona do kontaktów: 
Tel: Faks: 
adres poczty elektronicznej: 

10.  Kod identyfikacyjny odpadów 
i) Załącznik IX do Konwencji Bazylejskiej: 
ii) Klasyfikacja OECD (jeśli inne niż w i)): 
iii) WE katalog odpadów: 
iv) Krajowy kod: 

11. Zainteresowane państwa:   
Wywóz/ wysyłka Tranzyt Przywóz/przeznaczenie 

     
12. Osiadczenie osoby, która zorganizowała przesyłkę: Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą powyższe informacje są 
wyczerpujące i poprawne. Oświadczam także, że z obiorcą zawarta została obowiązująca umowa (nie wymagane w przypadku odpadów 
określonych w art. 3 ust. 4): 
 
Nazwisko: Data: Podpis: 
13.  Podpis po otrzymaniu przesyłki z odpadami przez odbiorcę: 
Nazwa, nazwisko:  Data: Podpis: 

WYPEŁNIA INSTALACJA ODZYSKU LUB LABORATORIUM: 
14. Przesyłka otrzymana przez instalacja odzysku          lub laboratorium:   Otrzymana ilość:  kg: litry:  
Nazwa: Data: Podpis: 

(1) Informacja dołączona do przemieszczenia odpadów z zielonej listy, przeznaczonych do odzysku lub odpadów przeznaczonych do analiz 

laboratoryjnych na mocy rozporządzenia ...*  

(2) Jeśli jest więcej niż 3 przewoźników, należy załączyć informacje wymagane w polach 5 (a,b,c). 

(3) Jeśli osoba, która zorganizowała przesyłkę nie jest wytwórcą lub podmiotom zbierającym odpady, należy przedstawić informacje dotyczące 

wytwórcy lub podmiotu zbierającego odpady. 

________________ 

 

 

                                                 
*  Informacja dla Dz.U.: proszę uzupełnić numer niniejszego rozporządzenia. 
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ZAŁĄCZNIK VIII 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE RACJONALNEGO EKOLOGICZNIE GOSPODAROWANIA 

(ART. 48) 

 

I. Wytyczne przyjęte w Konwencji Bazylejskiej: 

 

1. Wytyczne techniczne dotyczące racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami 

biomedycznymi i z działalności służb medycznych (Y1, Y3)1 

 

2. Wytyczne techniczne dotyczące racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami 

akumulatorów kwasowo-ołowiowych1 

 

3. Wytyczne techniczne dotyczące racjonalnego ekologicznie gospodarowania w zakresie 

pełnego lub częściowego demontażu statków1 

 

II. Wytyczne przyjęte przez OECD: 

 

Wytyczne techniczne dotyczące racjonalnego ekologicznie gospodarowania szczególnymi 

strumieniami odpadów: 

Używane i złomowane komputery osobiste:2 

                                                 
1  Przyjęte przez 6. Konferencję Stron Konwencji Bazylejskiej w sprawie kontroli 

transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwiania,  
9-13 grudnia 2002. 

2  Przyjęte przez Komitet OECD ds. polityki ochrony środowiska w lutym 2003 (dokument 
ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL). 
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III.  Wytyczne przyjęte przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) 

Wytyczne dotyczące recyklingu statków1 

 

IV. Wytyczne przyjęte przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP): 

Bezpieczeństwo i zdrowie w razie katastrofy statku: wytyczne dla państw azjatyckich oraz 

Turcji2. 

__________________ 

 

                                                 
1  Rezolucja A.962 przyjęta przez Zgromadzenie IMO podczas 23 sesji zwyczajnej, 

24 listopada-5 grudnia 2003 r. 
2  Zatwierdzone do publikacji przez organ decydujący MOP na 289 sesji, 11-26 marca 2004 r. 
 



 
15311/4/04 REV 4    1 
ZAŁĄCZNIK IX DG I  PL 

ZAŁĄCZNIK IX 

 

DODATKOWY KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDAŃ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

ZGODNIE Z ART. 50 UST. 2 

 

Art. 11 ust. 1 
lit a) 

Informacje na temat środków podjętych w celu całkowitego lub częściowego zakazu 
przemieszczania odpadów pomiędzy Państwami Członkowskimi 
W celu wprowadzenia zasad bliskości geograficznej, priorytetu dla odzysku odpadów i 
samowystarczalności na poziomach wspólnotowym i krajowym zgodnie z dyrektywą 
75/442/EWG 

Czy przepisy te mają zastosowanie? Tak Nie 
(proszę zaznaczyć √ jeśli właściwe)   
Jeśli tak, proszę przedstawić szczegóły dotyczące podejmowanych środków: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uwagi dodatkowe: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informacje na temat środków podjętych w celu systematycznego zgłaszania sprzeciwu 
wobec przesyłek odpadów pomiędzy Państwami Członkowskimi 
W celu wprowadzenia zasad bliskości geograficznej, priorytetu dla odzysku odpadów i 
samowystarczalności na poziomach wspólnotowym i krajowym zgodnie z dyrektywą 
75/442/EWG 

Czy przepisy te mają zastosowanie? Tak Nie 
(proszę zaznaczyć √ jeśli właściwe)   
Jeśli tak, proszę przedstawić szczegóły dotyczące podejmowanych środków: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uwagi dodatkowe: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
15311/4/04 REV 4    2 
ZAŁĄCZNIK IX DG I  PL 

 

Art.11 ust. 1 
lit e) 

Informacje na temat zakazu przywozu odpadów 
Czy przepisy te mają zastosowanie? Tak Nie 
(proszę zaznaczyć √ jeśli właściwe)   
Jeśli tak, proszę przedstawić szczegóły dotyczące podejmowanych środków: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Art. 11 ust. 3 Informacje na temat wyjątków od zasady bliskości geograficznej, priorytetu dla 

odzysku odpadów i samowystarczalności 
W przypadku odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w Państwie Członkowskim 
wywozu w tak małej przeciętnej ilości w skali rocznej, że zastosowanie nowych, 
wyspecjalizowanych instalacji unieszkodliwiania odpadów w tym państwie byłoby 
nieopłacalne 

Czy wnioskowano do Państwa Członkowskiego o zastosowanie tego wyjątku?  
Tak      Nie 

(proszę zaznaczyć √ jeśli właściwe)    
Jeśli tak, proszę wypełnić tabelę 1 i podać szczegóły wszelkich podjętych dwustronnych 
rozwiązań zgodnie z art. 11 ust. 3. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Czy uzyskano odpowiedź od Państwa Członkowskiego w sprawie zastosowania tego 
wyjątku? Tak    Nie
(proszę zaznaczyć √ jeśli właściwe)   
Jeśli tak, proszę wypełnić tabelę 1 i podać szczegóły wszelkich podjętych dwustronnych 
rozwiązań zgodnie z art. 11 ust. 3. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Art. 11 ust. 1 
lit. g) 

Informacje na temat sprzeciwów wobec planowanych przemieszczeń 
lub unieszkodliwiania z uwagi na ich niezgodność z dyrektywą 75/442/EWG. 

Czy przepisy te mają zastosowanie? Tak Nie 
(proszę zaznaczyć √ jeśli właściwe)   

Jeśli tak, proszę wypełnić tabelę 2. 
Art. 12 ust. 5 Informacje na temat sprzeciwów wobec planowanych przemieszczeń lub 

unieszkodliwiania z uwagi na ich niezgodność z art. 12 ust. 1 lit. c). 
Czy przepisy te mają zastosowanie? Tak Nie 
(proszę zaznaczyć √ jeśli właściwe)   
Jeśli tak, proszę wypełnić tabelę 3. 

Art. 14 Informacje na temat decyzji właściwych organów, których właściwości podlegają 
określone instalacje odzysku o wydawaniu zezwoleń wstępnych dla takich instalacji 

Czy były takie przypadki?  Tak Nie 
(proszę zaznaczyć √ jeśli właściwe)   
Jeśli tak, proszę wypełnić tabelę 4. 

Art. 32 Informacje na temat systemu nadzoru i kontrolowania przez Państwa Członkowskie 
przemieszczania odpadów wyłącznie w granicach jego jurysdykcji 

Czy istnieje system nadzoru i kontroli przemieszczania odpadów w granicach jursdykcji 
państwa? Tak Nie 
(proszę zaznaczyć √ jeśli właściwe)   
Jeśli istnieje taki system, czy ma zastosowanie system określony w tytule II i VII 
rozporządzenia? Tak Nie 
(proszę zaznaczyć √ jeśli właściwe)   
Jeśli stosowany jest inny system niż określony w tytułach II i VII rozporządzenia, 
proszę podać szczegóły stosowanego systemu: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
15311/4/04 REV 4    4 
ZAŁĄCZNIK IX DG I  PL 

Art. 23 and 
art. 49 ust. 1 

Informacje na temat nielegalnego przemieszczania odpadów 
Czy były takie przypadki? Tak Nie 
(proszę zaznaczyć √ jeśli właściwe)   
Jeśli tak, proszę wypełnić tabelę 5. 
Proszę przedstawić informacje na temat sposobów zapobiegnia, wykrywania i karania 
nielegalnego przemieszczania odpadów na podstawie prawa krajowego. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 6 Informacje na temat gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia 
pokrywających koszty transportu, odzysku lub unieszkodliwienia oraz składowania, 
włączając przypadki określone w art. 21 i 23 

Proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przepisów krajowych przyjętych 
zgodnie z tym arykułem 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 52 Informacje na temat urzędów celnych wyznaczonych przez Państwa Członkowskie 
do kontroli przemieszczania odpadów do Wspólnoty i ze Wspólnoty 

Czy wyznaczono takie urzędy? Tak Nie 
(proszę zaznaczyć √ jeśli właściwe)   
Jeśli tak, proszę wypełnić tabelę 6. 

 

 

 

Uwagi dotyczące wypełniania tabel:  

Kody D i R są określone w załączniku IIA i IIB do dyrektywy 75/442/EWG. 

Kody identyfikacyjne odpadów są określone w załącznikach III, IIIA, IIIB, IV i IVA do niniejszego 

rozporządzenia. 
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ZAŁĄCZNIK IX 

Tabela 1 

INFORMACJE NA TEMAT WYJĄTKÓW OD ZASADY BLISKOŚCI GEOGRAFICZNEJ, PRIORYTETU DLA ODZYSKU ODPADÓW I 

SAMOWYSTARCZALNOŚCI (Art. 11 ust. 3) 

 

Kod identyfikacyjny odpadów 

 

Ilość 

(kg/litry) 

Państwo przeznaczenia (De)/ 

państwo wysyłki (Di) 

Proces unieszkodliwiania 

Kod D 

Przedłożenie sprawy Komisji  

(tak/nie) 
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Tabela 2 

SPRZECIWY WOBEC PLANOWANYCH PRZESYŁEK LUB PLANOWANEGO UNIESZKODLIWIANIA (art. 11 ust. 1 lit. g)) 

 

Przyczyna zgłoszenia sprzeciwu 

(proszę zaznaczyć √  jeśli właściwe) 

Instalacja 

 

Kod identyfikacyjny odpadów 

 

Ilość 

(kg/litry) 

Państwo tranzytu (T)/ 

państwo wysyłki(Di) 

Art. 

11 ust. 1 

lit. g) 

pkt i) 

Art. 

11 ust. 1 

lit. g) 

pkt ii) 

Art. 

11 ust. 1 lit. g) 

pkt iii) 

Nazwa 
(w przypadku 

okeślonym w art. 11 

ust 1 lit g) pkt ii)) 

Proces 

unieszkodliwiania 

Kod D 
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Tabela 3 

SPRZECIWY WOBEZ PLANOWANYCH PRZESYŁEK LUB PLANOWANEGO ODZYSKU (art. 12 ust. 1 lit. c)) 

 

Kod identyfikacyjny odpadów 

 

Ilość 

(kg/litry) 

Państwo przeznaczenia Przyczyna zgłoszenia sprzeciwu 
i szczegóły dot. krajowych przepisów prawnych 

Instalacja 
(w państwie przeznaczenia) 

    Nazwa Proces odzysku 

Kod R 
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Tabela 4 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DECYZJI WŁAŚCIWYCH ORGANÓW W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA WSTĘPNEGO (ART. 14) 

 

Instalacja odzysku Kod 

identyfikacyjny 

odpadów 

Okres ważności Właściwy organ 

Nazwa 

i nr 

Adres Proces odzysku 

Kod R 

Zastosowana technologia  od do 

Uchylenie 

(data) 
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Tabela 5 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIELEGALNEGO PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW* (art. 23 i 49 ust.1) 

 

Odpowiedzialny za nielegalne 

przemieszczanie 

(proszę zaznaczyć √  jeśli właściwe) 
 

Kod identyfikacyjny 

odpadów 

 

Ilość 

(kg/litry) 

Państwo przeznaczenia 

(De) oraz 

państwo wysyłki (Di) 

Identyfikacja powodów nielegalności 

przemieszczania 

(możliwe odniesienia do naruszonych 

artykułów) 

Zgłaszający Odbiorca Inne 

Podjęte 

środki 

w tym 

możliwe 

kary 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                 
*  Informacja o sprawach, które zostały zakończone w okresie sprawozdawczym. 
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Tabela 6 

INFORMACJE NA TEMAT OKREŚLONYCH URZĘDÓW CELNYCH WYZNACZONYCH PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE DO 

KONTROLI PRZESYŁEK ODPADÓW DO WSPÓLNOTY I ZE WSPÓLNOTY (art. 54) 

 

Urząd celny 

Urząd Lokalizacja Kontrolowane państwa przywozu/wywozu 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

       

 

 

 





 
 
 

 
15311/4/04 REV 4 ADD 1 REV 1  me 1 
 DG I   PL 

 

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

Luksemburg, 24 czerwca 2005 r. 

Międzyinstytucjonalny numer 
referencyjny: 

2003/0139 (COD) 
 

15311/4/04 
REV 4 ADD 1 REV 1 
 
 
 

  

ENV 645 
MI 303 
RELEX 596 
CODEC 1288 
OC 470 

 
 
 
 
UZASADNIENIE RADY 
Dotyczy: Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 24 czerwca 2005 r. w celu 

przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przesyłania 
odpadów 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE RADY 

 

 

 

 



 
 
 

 
15311/4/04 REV 4 ADD 1 REV 1  me 2 
 DG I   PL 

I. WPROWADZENIE 

 

1. W dniu 1 lipca 2003 r. Komisja przedstawiła Radzie swój wniosek w sprawie 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przesyłania odpadów. 

 

2. Parlament Europejski wydał swoją opinię w dniu 19 listopada 2003 r. 

 

Komitet Społeczno-Ekonomiczny przyjął swoją opinię w dniu 28 stycznia 2004 r. 

 

Komitet Regionów w piśmie z dnia 23 października 2003 r. powiadomił o swoim 

zamiarze niewydawania opinii. 

 

3. W dniu 10 marca 2004 r. Komisja przedstawiła swój zmieniony wniosek. 

 

4. W dniu 24 czerwca 2005 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko zgodnie z art. 251 ust. 2 

Traktatu. 

 

II. CEL WNIOSKU 

 

Ogólne cele proponowanego rozporządzenia to: 

- przeniesienie do prawodawstwa Wspólnoty zmienionej decyzji Rady OECD1 

oraz zmienionej Konwencji Bazylejskiej2 o kontroli transgranicznego przemieszczania 

odpadów, 

- pokonanie trudności napotkanych przy stosowaniu, administrowaniu i egzekwowaniu 

rozporządzenia Rady z 1993 r. („rozporządzenia z 1993 r.”)3, 

                                                 
1 Decyzja OECD C (2001) 107 wersja ostateczna z dnia 21 maja 2002 r. dotycząca zmiany 

decyzji C(92) 39/FINAL o kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów 
przeznaczonych do odzysku. 

2 Konwencja Bazylejska z dnia 22 marca 1989 r. o kontroli transgranicznego przemieszczania 
odpadów i usuwania odpadów niebezpiecznych, zmieniona w dniu 6 listopada 1998 r. 

3 (EWG) nr 259/93. 
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- dążenie do ogólnoświatowej harmonizacji w zakresie transgranicznego przesyłania 

odpadów, oraz 

- reorganizacja i uproszczenie struktury artykułów rozporządzenia z 1993 r. 

Główne proponowane elementy to m. in. zmiany ogólnych ram proceduralnych 

(w szczególności w zakresie uprzedniego pisemnego powiadamiania i udzielania zgody 

oraz wymogów dotyczących informacji), zmian i objaśnień dotyczących zakresu i definicji, 

przepisów dotyczących przesyłania odpadów między Państwami Członkowskimi i w ich 

obrębie oraz przepisów dotyczących wywozu i przywozu. 

 

III. ANALIZA WSPÓLNEGO STANOWISKA 
 

1. Uwagi ogólne 
 

Ze 103 poprawek proponowanych przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu, 

wspólne stanowisko zawiera 41 (w całości, częściowo lub zasadniczo, poprzez 

identyczne lub podobne brzmienie, lub w duchu). Rada uważa, że wspólne stanowisko 

nie zmienia podejścia i celów pierwotnego wniosku Komisji i zauważa, że Komisja 

nie może zaakceptować podstawy prawnej, możliwości zgłoszenia sprzeciwu przez 

Państwa Członkowskie wobec przesyłanych odpadów przeznaczonych do odzysku 

oraz całkowitego wykluczenia z zakresu rozporządzenia zwierzęcych produktów 

ubocznych. 
 

2. Poprawki Parlamentu Europejskiego 
 

Na głosowaniu plenarnym w dniu 19 listopada 2003 r. PE przyjął 103 poprawki 

do wniosku. 
 

41 z nich zostało włączonych do wspólnego stanowiska Rady, w całości, częściowo 

lub w duchu. 

62 poprawek nie przyjęto. 

Przyjęte/odrzucone poprawki wymieniono poniżej w kolejności, w jakiej zostały 

włączone do wspólnego stanowiska. Jednakże, jeśli kilka poprawek dotyczy tej samej 

kwestii, zostały one omówione łącznie za pierwszym razem. 
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a) Poprawki przyjęte 

 Poprawka 1: Przyjęta i włączona. 

Poprawka 83/rev: Przyjęta i uwzględniona w motywie 1. 

Poprawka 8: Przyjęta zasadniczo i uwzględniona w motywie 31. 

Poprawka 9: Częściowo przyjęta w art. 1 ust. 3 lit. g) i motywie 9. 

Poprawka 10: Zasadniczo włączona. Cały art. 1 ust. 5 został skreślony, zgodnie 

z wnioskiem Komisji w celu uniknięcia nieporozumień poprzez wyodrębnianie 

niektórych przepisów. 

Poprawka 12: Przyjęta w art. 2. 

Poprawki 13 i 14: Zasadniczo przyjęte i uwzględnione w art. 2 ust. 5 i ust. 7. 

Jednakże przestrzegano definicji zawartych w dyrektywie 75/442/EWG. 

Poprawka 15: Przyjęta i uwzględniona w art. 2 ust. 15. 

Poprawka 113: Przyjęta i uwzględniona w art. 2 ust. 25. 

Poprawka 79: Przyjęta i uwzględniona w art. 3 ust. 5. 

Poprawka 81: Przyjęta częściowo i zasadniczo oraz uwzględniona w art. 3 ust. 5. 

Poprawka 22: Przyjęta 

Poprawka 52: Zasadniczo przyjęta i uwzględniona w art. 4, pierwsze zdanie. 

Poprawka 24: Przyjęta częściowo w art. 4 ust. 3 i art. 8 ust. 1. 

(Patrz także poprawka 29) 

Poprawki 96 i 97: Przyjęte częściowo i zasadniczo i uwzględnione w art. 4, ust. 5 

i art. 6 ust. 2. 

Poprawka 29: Przyjęta częściowo w art. 7. (Patrz także poprawka 30). 

Poprawka 30: Zasadniczo przyjęte i uwzględnione w art. 8 ust. 1 i ust. 2. 

Poprawki 108 i 115: Przyjęte w art. 11 ust. 1 lit. e). 

Poprawka 42: Zasadniczo przyjęta i uwzględniona w art. 12 ust. 1 lit. c). 

Poprawka 47: Zasadniczo przyjęta i uwzględniona w art. 12. ust. 1 lit. c), art. 12 

ust. 5 oraz ust. 6, zmienionym motywie 21 oraz art. 59 ust. 2. 

Poprawka 45: Przyjęta i uwzględniona w art. 12 ust. 1 lit. h). 

Poprawka 100: Przyjęta częściowo i włączona do art. 16 lit. b i art. 17 ust. 1. 



 
 
 

 
15311/4/04 REV 4 ADD 1 REV 1  me 5 
 DG I   PL 

Poprawka 84/rev: Zasadniczo przyjęta w art. 16 ust. lit. e) i w art. 15 lit. e) (por. 

art. 6 ust. 5). 

Poprawka 57: Przyjęta w art. 23 ust. 5. 

Poprawki 58 i 101: Zasadniczo przyjęte i włączone do art. 25 ust. 4 i art. 58 ust. 1 lit. f). 

Poprawka 60: Zasadniczo przyjęta i włączona do art. 29. 

Poprawka 62: Przyjęta w art. 40 ust. 1 lit. d). 

Poprawka 63: Przyjęta w art. 41 ust. 2 lit. b). 

Poprawka 64: Przyjęte w art. 42 ust. 1 lit. e). 

Poprawka 65: Przyjęta w art. 43 ust. 2 lit. c). 

Poprawka 61: Zasadniczo przyjęta i uwzględniona w art. 48 ust. 2. 

Poprawka 103: Przyjęta w art. 57 ust. 1. 

Poprawka 28: Przyjęta częściowo w motywie 37 (zgodnie z harmonogramem 

zakończenia metody w art. 58 ust. 1 lit. a)). 

Poprawki 82 i 46 (połączone w jedną poprawkę): Przyjęte częściowo 

i uwzględnione w art. 58 ust. 1 lit. b). 

Poprawka 75: Przyjęta w załączniku VIII część III. 

Poprawka 76: Przyjęta w załączniku VIII część II. 

Poprawka 77: Przyjęta w załączniku VIII część IV. 

 

b) Poprawki odrzucone 

 

Motywy 

 

Poprawka 2: Strategia w zakresie odpadów jest obecnie sprawdzana, a tekst 

poprawki wydaje się nie uwzględniać odpowiednio pozostałych ważnych 

aspektów, takich jak zastosowanie zasad rynku wewnętrznego również 

do odpadów, w zakresie ich ponownego wykorzystania i recyklingu. 

Poprawka 3: Treść tej poprawki miałaby negatywny wpływ na wciąż toczącą się 

debatę nad kwestią spalania. 

Poprawka 107: Jest to stwierdzenie faktu, czego nie uznaje się za konieczne. 
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Poprawki 110 i 121: Są sprzeczne z decyzją OECD (por. art. 40 ust. 4, który 

zawiera podobny przepis jak w poprawce 121 dotyczący importu odpadów 

przeznaczonych do unieszkodliwienia). 

Poprawka 109: Rozporządzenie nie obejmuje wytwarzania odpadów 

niebezpiecznych. Można zauważyć, że można powołać się na drugą część 

poprawki dotyczącą zasady bliskości geograficznej, w celu wyrażenia sprzeciwu 

wobec przewozu odpadów do unieszkodliwienia. 

Poprawka 4: Umieszczanie takiego odniesienia w motywie nie jest uważane 

za właściwe. 

Poprawka 5: Porzucanie/zrzuty lub niekontrolowane usuwanie są już zabronione 

przez istniejące prawodawstwo UE. 

Poprawka 6: Uważa się ją za zbyt niejasną w kontekście art. 12 ust. 1 lit. g) oraz 

h). 

Poprawka 7: Nie ma potrzeby ustalać w motywie, co UE powinna osiągnąć 

w kontekście Konwencji Bazylejskiej. 

Poprawki 111, 112 i 92/rev: W odniesieniu do statków, poprawki te są wyrwane 

z kontekstu; sprawę tę należy ustalić z uwzględnieniem Konwencji Bazylejskiej. 

W zakresie pojazdów poprawki te nie są uważane za mające bezpośrednie 

znaczenie, lecz są częścią strategii dotyczącej odpadów oraz prac Komisji 

w przyszłości. 

 

Artykuły 

 

Poprawka 11: Poprawkę tę odrzucono, ponieważ należy unikać powielania 

w niniejszym rozporządzeniu i rozporządzeniu (WE) 1774/2002, jednocześnie 

utrzymując równoważny poziom kontroli (patrz także art. 59 ust. 1 oraz nowe 

motywy 10 i 11). 

 

Poprawki 17 i 18 (połączone w jedną poprawkę): Poprawki te odrzucono, 

ponieważ kolidują z Konwencją Bazylejską i decyzją OECD oraz ich przepisami 

dotyczącymi zajmowania się „odpadami zielonymi”. 
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Poprawka 19: OECD nie przewidziała tego zwolnienia dla odpadów 

przeznaczonych do prac badawczych, a zwolnienie takie uważano za zbyt ogólne. 

 

Poprawka 20: Art. 3 ust. 5 wniosku Komisji i odpowiadający mu załącznik 

zostały skreślone z uwagi na niedawne przyjęcie rozporządzenia (WE) 850/2004 

w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającego dyrektywę 

79/117/EWG. 

 

Poprawki 21, 26, 34, 41 i 91/rev: Rozporządzenie przewiduje konkretne przepisy 

w przypadku działań przejściowych, według uzgodnień w OECD. Rada uważa, 

że z uwagi na to, że mają miejsce działania przejściowe, najlepszym 

rozwiązaniem nie jest ich zabranianie, lecz opracowanie systemu pozwalającego 

właściwym organom na śledzenie odpadów przez cały czas ich wysyłki i trwałego 

odzysku lub unieszkodliwiania. 

 

Poprawka 126: Poprawkę tę uważa się za zbędną. 

 

Poprawka 122: Poprawka została odrzucona, ponieważ nie jest zgodna 

z Konwencją Bazylejską. 

 

Poprawki 85/rev i 27: Ponieważ niniejsze rozporządzenie zawiera konkretne 

przepisy dotyczące działań przejściowych, przepisy takie są także konieczne 

w zakresie gwarancji finansowych lub równoważnych zabezpieczeń (por. art. 6 

ust. 6). Wobec tego poprawki te odrzucono. 

 

Poprawka 31: Poprawkę tę odrzucono, ponieważ uznano za bardziej stosowne 

zaznaczanie pisemnej zgody właściwych organów na dokumencie powiadomienia 

lub jego kopii. 
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Poprawki 86/rev, 87/rev i 88/rev: Poprawki te są w sprzeczności z celem 

upraszczania. 

Nie przyjęto 180 dni; zgodność z ramami czasowymi OECD (jeden rok na 

wysyłkę - art. 9 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 oraz jeden rok od przyjęcia odpadów na 

odzysk lub unieszkodliwienie - art. 9 ust. 7). 

 

Poprawki 32 i 33: Nie włączono ich, ponieważ uznano je za niepotrzebne i zbyt 

uciążliwe. 

 

Poprawka 35: W zakresie odpadów przeznaczonych do odzysku właściwe 

organy mogą, pod pewnymi warunkami, wykorzystać uzasadnienie sprzeciwu 

opartego na krajowych normach dotyczących środowiska (por. art. 12 ust. 1 lit. c), 

który odnosi się do poprawek 42 i 47). W zakresie odpadów przeznaczonych 

do unieszkodliwienia, takie uzasadnienie sprzeciwu nie jest odpowiednie, 

ponieważ istnieją już normy na szczeblu UE (w szczególności dyrektywa 

1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, dyrektywa 2000/76/WE w sprawie 

spalania odpadów, dyrektywa Rady 96/59/WE w sprawie unieszkodliwiania 

polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) 

oraz rozporządzenie (WE) 850/004 w sprawie trwałych zanieczyszczeń 

organicznych zmieniające dyrektywę 79/117/EWG). 

 

Poprawka 80: Nie włączono, ale należy zauważyć, że nowy ust. 5 w art. 3 

obecnie przewiduje przetwarzanie takich odpadów we wszystkich przypadkach, 

tak jakby przeznaczone były do unieszkodliwienia. 

 

Poprawka 37: Uznano za bardziej pożądane utrzymanie odniesienia do 

Wspólnoty zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów. 

 

Poprawka 38: W związku z art. 7 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, 

zgodność z planami zarządzania jest omawiana w art. 11, ust. 1, lit. g), a zgodność 

z prawnie wiążącymi normami UE w art. 11, ust. 1, lit. i). Zob. także uwagę 

do poprawki 35. 
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Poprawka 39: Poprawkę tę odrzucono z uwagi na potencjalnie niepożądany 

skutek w postaci dopuszczania przesyłania odpadów do unieszkodliwienia 

na podstawie twierdzenia, że w Państwie Członkowskim wysyłki nie istnieje 

„specjalistyczny” zakład, podczas gdy w tym państwie istnieje inny odpowiedni 

zakład unieszkodliwiania odpadów. Uznano zatem za właściwe zezwalanie 

na wysyłanie odpadów do unieszkodliwienia tylko w przypadkach istnienia 

niewystarczających zakładów krajowych. 

 

Poprawka 40: Nie włączona, ponieważ prowadziłoby to do niepotrzebnego 

obciążenia regulacyjnego. Zob. także uwagę do poprawki 50. 

 

Poprawka 116: Jest sprzeczna z decyzją OECD. Ponadto jest w sprzeczności 

z zasadą rynku wewnętrznego w zakresie odpadów przeznaczonych do odzysku. 

W zakresie odpadów przeznaczonych do odzysku, zob. tekst wstawiony do art. 11 

ust. 1 lit. e) (por. poprawkę 115). 

 

Poprawka 117: Jest sprzeczna z decyzją OECD. Ponadto jest sprzeczna z zasadą 

rynku wewnętrznego w zakresie odpadów przeznaczonych do odzysku - odpady 

muszą być odzyskane w kraju wysyłki nie dlatego, że kraj ten ma zdolność 

odzyskania tych odpadów. 

 

Poprawka 44: Jest sprzeczna z decyzją OECD. Dodatkowo jest sprzeczna 

z zasadą rynku wewnętrznego w zakresie odpadów przeznaczonych do odzysku 

i nie jest zgodna z art. 5 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. 

 

Poprawka 48: Nie przyjęta jako taka, ale uwagi na temat poprawki 47 stosują się 

do sprzeciwów, gdy nie ma norm UE. 

 

Poprawka 49: Nie przyjęta, ale uwzględnione będą prace podjęte przez Komisję 

(art. 58 ust. 1 lit. b)). 

 

Poprawka 50: Nie włączona, ponieważ prowadziłoby to do niepotrzebnego 

obciążenia regulacyjnego. 
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Poprawka 51: Poprawkę tę uważa się za zbędną (por. art. 9 w sprawie czasu 

trwania zgody, dotyczącego powiadomień ogólnych oraz art. 4 zdanie pierwsze). 

 

Poprawka 99: Nie przyjęta, ponieważ postanowienia nie są praktyczne. Nie ma 

potrzeby dalszej procedury. 

 

Poprawka 53: Odrzucona, ponieważ przewiduje to OECD. 

 

Poprawka 54: Niezgodna z ramami czasowymi OECD. 

 

Poprawka 55: Sprzeczna z decyzją OECD. Dołączanie do wysyłki informacji 

wymienionych w załączniku VII jest uważane za wystarczające (zob. uwagę 

do poprawek 17 i 18). 

 

Poprawka 56: Nie przyjęta, ponieważ art. 20 wniosku Komisji nie uznano 

za potrzebny. 

 

Poprawka 105: Została odrzucona, ponieważ przekazywanie umowy na żądanie 

właściwych organów jest uważane za niezbędne do sprawnej kontroli. 

 

Poprawka 59: Rada uważa, że jest to sprawa dla Państw Członkowskich. 

 

Poprawka 66: Nie włączona z powodu obaw o poufność, jest także uważana 

za zbyt uciążliwą dla właściwych organów. 

 

Poprawka 67: Nie włączono, ponieważ traktaty akcesyjne nie mogą być 

zmieniane poprzez procedurę komitetową (zob. nowy art. 62). 

 

Poprawki 78 i 106 (połączone w jedną poprawkę): Poprawki te odrzucono, 

ponieważ ich cel nie jest jasny i jest sprzeczny z harmonizacją Konwencji 

Bazylejskiej i decyzji OECD. UE nie powinna jednostronnie zmieniać decyzji 

OECD. 
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Poprawka 68: Nie włączono, ponieważ zapisy decyzji OECD nie powinny być 

jednostronnie zmieniane przez UE. 

 

Poprawki 69 i 70: Poprawki te odrzucono, ponieważ należy utrzymać 

harmonizację z Konwencją Bazylejską. 

 

Poprawki 71, 72 i 73: Poprawek tych nie włączono, ponieważ wykaz odpadów 

UE (decyzja Komisji 2000/532/WE) nie powinien być zmieniany przez to 

rozporządzenie. 

 

Poprawka 74: Nie jest uważana za konieczną, ponieważ art. 33, 35 i 37 określają 

dozwolony wywóz (zob. art. 48 ust. 2 lit. a)). We wszystkich przypadkach wymienione są 

wytyczne dotyczące „uzyskiwania porad” (art. 48 ust. 2 ostatnie zdanie). 

 

IV. KONKLUZJA 

 

Zmiany wprowadzone przez Radę do zmienionego wniosku Komisji mają na celu poprawę 

praktycznego zastosowania i są reakcją na niepokoje w niektórych Państwach 

Członkowskich, jednocześnie dążąc do zapewnienia przestrzegania przez Wspólnotę 

i Państwa Członkowskie istniejących międzynarodowych zobowiązań w tym zakresie. 

Pomimo tego, że Rada nie może zaakceptować wszystkich zmian przyjętych przez Parlament 

Europejski, uważa, że wspólne stanowisko w dużej mierze pokrywa się z postulatami 

Parlamentu. 
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Oświadczenie Rady i Komisji 

 

Rada i Komisja uznają, że stosując procedury przewidziane w tytule IV, rozdziałach 1 i 2 

niniejszego rozporządzenia, Komisja powinna uwzględnić szczególną sytuację Monako. 
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Oświadczenie Komisji 
 

Komisja odnotowuje, że w Radzie istnieje jednomyślność, która pozwala na zastąpienie podwójnej 

podstawy prawnej, którą zaproponowała Komisja, czyli art. 133 i art. 175 ust. 1 Traktatu, jednolitą 

podstawą prawną obejmującą wyłącznie art. 175 ust. 1 Traktatu. Komisja uważa, że jej podstawa 

prawna na poparcie własnego wniosku była właściwa i zastrzega sobie prawo wykorzystania 

dostępnych jej środków prawnych. 
 

Komisja odnotowuje również, że w art. 12 ust. 1 lit. c) Rada umożliwia Państwom Członkowskim 

zgłoszenie sprzeciwu i zaprzestanie przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku 

z powodu „mniej rygorystycznych norm przetwarzania” w państwie przeznaczenia. Komisja uważa, 

że taki przepis będzie źródłem trudności na europejskim rynku przetwarzania i odzysku odpadów, 

nie przyczyniając się przy tym do poprawy norm środowiskowych mających zastosowanie 

do zarządzania odpadami w UE. Komisja przypomina, że w swoim komunikacie COM (2003) 301 

wersja ostateczna zatytułowanym „W kierunku strategii tematycznej na rzecz przetwarzania 

i zapobiegania mnożeniu odpadów” proponowała sposoby rozwiązania problemu dumpingu 

ekologicznego, który może się pojawić, poprzez skupienie się na opracowaniu norm europejskich 

w dziedzinie zarządzania odpadami. Ponadto Komisja przestrzega, że art. 12 ust. 1 lit. c) jest 

zarówno niejasny jak i skomplikowany, i dlatego może pociągnąć za sobą zwiększenie liczby 

nielegalnych przesyłek odpadów oraz stanowić prawdopodobny powód wielu spraw sądowych 

w przyszłości.  
 

Komisja odnotowuje także, że Rada wyłącza z zakresu stosowania rozporządzenia „wysyłki 

na które niezbędne jest uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu 

(WE) nr 1774/2002 ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi”. Zważywszy na różnice 

istniejące między tymi dwoma rozporządzeniami w zakresie przepisów proceduralnych, Komisja 

uważa, że pożądane jest przeprowadzenie przez nią analizy związków między tym 

rozporządzeniami, z myślą o upublicznieniu wyników przed wejściem w życie rozporządzenia 

dotyczącego przemieszczania odpadów. W ten sposób zostałyby wzięte pod uwagę obawy 

wyrażane przez niektóre Państwa Członkowskie i dotyczące powielania procedur, zaś Komisja 

mogłaby podtrzymać swój wniosek. 

 

_______________________ 
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2003/0139 (COD) 

KOMUNIKAT KOMISJI  
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 
zgodnie z drugim akapitem art. 251 ust. 2 Traktatu WE  

 
dotyczący 

wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie transportu odpadów 

1. PODSTAWA 

Data przekazania wniosku do PE i Rady  
(dokument COM(2003)379 wersja ostateczna – 2003/139COD): 

30 czerwca 2003 r. 

Data opinii Parlamentu Europejskiego, pierwsze czytanie:  19 listopada 2003 r. 

Data opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego:  28 stycznia 2004 r. 

Data przekazania poprawionego wniosku:  9 marca 2004 r. 

Data przyjęcia wspólnego stanowiska:  24 czerwca 2005 r. 

2. CEL WNIOSKU KOMISJI 

Wniosek posiada cztery główne cele: 

– Wprowadzenie Decyzji Rady OECD (2001)107 z 14 czerwca 2001 roku do 
prawodawstwa Wspólnoty. 

– Odpowiedź na problemy napotkane podczas stosowania, zarządzania oraz 
egzekwowania rozporządzenia z 1993 r. oraz stworzenie większej przejrzystości 
prawnej. 

– Działanie na rzecz globalnej harmonizacji w zakresie transgranicznego transportu 
odpadów. 

– Wzmocnienie struktury artykułów rozporządzenia. 

Dla osiągnięcia tych celów, poprawiony tekst zmienia odpowiednie części i aspekty 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/53. Do zmian tych zaliczają się: 

– Zmiany w jego strukturze. 

– Zmiany i wyjaśnienia w zakresie definicji oraz wyjaśnienie zakresu (Tytuł I). 
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– Zmiany i wyjaśnienia dotyczące procedur stosowanych w transporcie odpadów 
(Tytuł II-VI); między Państwami Członkowskimi (Tytuł II); wewnątrz Państw 
Członkowskich (Tytuł III) oraz eksportu z oraz importu do Wspólnoty (Tytuły IV, 
V i VI). 

– Zmiany innych postanowień rozporządzenia (Tytuł VII). 

3. UWAGI DOTYCZĄCE WSPÓLNEGO STANOWISKA 

3.1 Uwagi ogólne 

Poprawiony wniosek Komisji przyjmuje w całości, części lub co do zasady 43 ze 103 
poprawek zaproponowanych przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu. Do 
wspólnego stanowiska włączono 41 poprawki, w ich dosłownym brzmieniu lub w 
istocie znaczeniowej. 

Komisja nie może przyjąć wspólnego stanowiska na temat szeregu spraw. 
Najważniejsze z nich są następujące: 

Komisja podtrzymuje, że zaproponowana wspólna podstawa prawna dla tego 
rozporządzenia (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), tj. dotycząca środowiska i 
handlu (art. 175 i 133 Traktatu WE) jest właściwa i nie można przyjąć pojedynczej 
podstawy prawnej, jak wnioskuje Rada (art. 175 Traktatu WE). 

Ponadto Komisja nie może poprzeć wspólnego stanowiska, jeśli chodzi o możliwość 
sprzeciwu Państw Członkowskich wobec transportu odpadów przeznaczonego do 
odzysku, powołując się na „niższe standardy utylizacji” w kraju przeznaczenia. 
Komisja uważa, że takie postanowienie stworzyłoby bariery dla europejskiego rynku 
recyklingu i odzysku odpadów, nie podnosząc jednocześnie standardów 
środowiskowych zarządzania odpadami w UE. 

Rada zmieniła art. 1 ust. 6, całkowicie wyłączając z zakresu Rozporządzenia 
produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (art. 1 ust. 3 lit. d)). Komisja uważa, że 
lepiej byłoby przedstawić analizę związku pomiędzy tym Rozporządzeniem a 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002, ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi, tak aby wyniki takiej analizy upublicznione zostały przed wejściem w 
życie Rozporządzenia. Byłoby to odpowiedzią na zaniepokojenie części Państw 
Członkowskich, dotyczące niebezpieczeństwa powielania procedur i pozwoliłoby 
Komisji na podtrzymanie swojego wniosku. 

3.2 Uwagi szczegółowe 

3.2.1 Poprawki Parlamentu przyjęte przez Komisję w całości, części lub co do zasady i 
włączone do wspólnego stanowiska 

Poprawki 8 oraz 108 dotyczące motywów preambuły zostały włączone. 

Poprawka 9 dotycząca wyłączenia z zakresu Rozporządzenia odpadów 
wytwarzanych przez siły zbrojne Państwa Członkowskiego w pewnych sytuacjach 
została włączona w części do art. 1 ust. 3 lit. g). 
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Poprawka 10 w sprawie warunków dotyczących Załącznika III odpady przeznaczone 
do odzysku została uwzględniona. Cały ustęp (art. 1 ust. 5) w formie wnioskowanej 
przez Komisję został usunięty, by uniknąć zamieszania wynikającego z wyróżniania 
niektórych postanowień. Włączona co do zasady. 

Poprawka 12 dotyczy mieszanek odpadów, dla których nie istnieje pojedyncza 
rubryka. Włączona do art. 2 ust. 3. 

Poprawki 13 oraz 14 dotyczące niektórych działań będących odzyskiem 
tymczasowym i neutralizacją tymczasową zostały przyjęte co do zasady i oddane w 
treści art. 2 ust. 5 oraz art. 2 ust. 7. Zastosowano się jednak do definicji dyrektywy 
75/442/EWG o odpadach. 

Poprawki 15 oraz 22 podają definicję powiadamiającego, która została włączona do 
art. 2 ust. 15. 

Poprawka 113 dotycząca definicji „kraju tranzytu” została przyjęta i oddana w treści 
art. 2 ust. 24. 

Poprawka 79 dotycząca poddania transportu mieszanych odpadów komunalnych 
(rubryka odpady 20 03 01) zbieranych z lokali prywatnych obowiązkowi 
uprzedniego powiadamiania oraz uzyskania zgody został włączony do art. 3 ust. 5. 
Poprawka 81 została przyjęta w części i co do zasady i oddana w art. 3 ust. 5. 

Poprawka 24 umożliwiająca właściwym władzom wymaganie informacji i 
dokumentów dodatkowych w określonym czasie została włączona w części do art. 4 
ust. 3 oraz art. 8 ust. 1. 

Poprawki 96 oraz 97 dotyczące czasu, w jakim należy ustanowić gwarancję 
finansową oraz przedstawić jej dowód lub dowód równorzędnego ubezpieczenia 
została przyjęta w części oraz co do zasady w art. 4 ust. 5 oraz art. 6 ust. 2. 

Poprawki 29 oraz 30 dotyczące wniosków o przedstawienie informacji i 
dokumentacji oraz uwzględnienie i przekazanie powiadomień w określonym 
terminie zostały przyjęte i włączone w części oraz co do zasady do art. 7 ust. 2 oraz 
art. 8 ust. 1-2. 

Poprawka 115 dotycząca rozszerzonych uprawnień Państw Członkowskich w 
zakresie sprzeciwu wobec transportu odpadów do unieszkodliwiania może zostać 
poparta. Włączona do art. 11 ust. 1 lit. e). 

Poprawka 45 dotycząca sprzeciwu wobec transportu odpadów przeznaczonych do 
odzysku na podstawie faktu, że planowany transport przeznaczony jest do 
unieszkodliwienia, a nie odzysku została przyjęta. Włączona do art. 12 ust. 1 lit. h). 

Poprawka 52 ustanawiająca procedury dotyczące powiadomienia ogólnego została 
przyjęta co do zasady i oddana w treści art. 4. 

Poprawka 100 dotycząca informacji od powiadamiającego do właściwych władz oraz 
odbierającego została przyjęta. Włączona do art. 16 lit. b) oraz art. 17 ust 1. 
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Poprawka 84rev. dotycząca ukończenia odzysku i unieszkodliwiania została przyjęta 
co do zasady i oddana w treści art. 16 lit. e). 

Poprawka 57 podkreślająca potrzebę współpracy między władzami w odniesieniu do 
przypadków nielegalnych transportów, poprzez dodanie słów „w szczególności” w 
odniesieniu do przypadków, w których odpowiedzialności nie można przypisywać 
ani powiadamiającemu, ani odbierającemu została przyjęta. Włączona do art. 23 ust. 
5. 

Poprawki 58 oraz 101 dotyczące elektronicznej wymiany informacji zostały przyjęte. 
Włączone do art. 25 ust. 4 oraz art. 58 ust. 1 lit. f). 

Poprawka 60 dotycząca umów nadgranicznych została przyjęta. Włączona do art. 29. 

Poprawka 61 dotycząca zarządzania odpowiedzialnego pod względem ochrony 
środowiska została przyjęta co do zasady. Włączona do art. 48 ust. 2. 

Poprawki 62-65 dotyczące sytuacji kryzysowych lub wojny zostały przyjęte. 
Włączone do art. 40 ust. 1 lit. d), art. 41 ust.2 lit. b), art. 42 ust. 1 lit. e) oraz art. 43 
ust. 2 lit. c). 

Poprawka 103 dotycząca poprawki do załączników do Rozporządzenia została 
przyjęta. Włączona do art. 57 ust. 1. 

Poprawka 28 dotycząca sposobu obliczania gwarancji finansowych została przyjęta 
w części w motywach preambuły. 

Poprawki 82 oraz 46 dotyczące wytycznych dla zastosowania postanowienia o tak 
zwanym „odzysku nieprawdziwym” zostały przyjęte w części. Włączone do art. 58 
ust 1 lit. b). 

Poprawki 75, 76 oraz 77 dotyczące załączników zostały przyjęte. Włączone do 
Załącznika VIII, części II-IV. 

3.2.2 Poprawki Parlamentu odrzucone przez Komisję i Radę i nie włączone do wspólnego 
stanowiska 

Poprawki 2-7, 107, 109 oraz 110-111 dotyczące motywów preambuły nie zostały 
uznane za właściwe dla wniosku i w związku z tym nie zostały przyjęte. Ponadto 
poprawki 4-5 nie zostały przyjęte, gdyż łamałoby to prawo Komisji do inicjatywy. 

Poprawka 11 dotycząca usunięcia art. 1 ust. 6 i która pozwala na potencjalne 
wykluczenie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z zakresu 
Rozporządzenie została odrzucona. Komisja uważa za istotne pozostawienie tego 
postanowienia, by uniknąć powielania oraz powstawania niepotrzebnego ciężaru dla 
operatorów ze względu na jednoczesne obowiązywanie Rozporządzenia oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi. Komisja w związku z tym woli podtrzymać swój wniosek i przedstawić 
swoją analizę związku między tymi dwoma rozporządzeniami, tak aby wyniki 
analizy zostały upublicznione przed wejściem w życie Rozporządzenia (por. 3.2.5 w 
sprawie dodatkowych zmian wniesionych do wniosku przez Radę). 
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Poprawka 112 dotycząca zobowiązania Komisji do określenia wytycznych nie może 
zostać przyjęta, ponieważ narusza prawo Komisji do inicjatywy. 

Poprawki 17 oraz 18 wnioskują, by objąć odpady, które nie są niebezpieczne, 
zgodnie z listą zawartą w Załączniku III, obowiązkiem wcześniejszego pisemnego 
powiadomienia. Nie można ich przyjąć, gdyż byłyby w sprzeczności z Decyzją 
OECD. 

Poprawka 19 dodająca transporty przeznaczone na „cele badawcze” do transportów 
wyłączonych z procedury powiadamiania nie może zostać przyjęta. Takie transporty 
stanowią takie samo zagrożenie, jak wszystkie inne transporty odpadów i winny 
podlegać normalnym procedurom. 

Poprawka 20 dotycząca zobowiązania do ustalenia wartości granicznych w 
określonym przedziale czasowym nie może zostać przyjęta, ponieważ łamałaby 
prawo Komisji do inicjatywy. Ponadto osobne postanowienie w sprawie transportu 
odpadów, będących, zawierających lub zanieczyszczonych substancjami 
chemicznymi wymienionymi w Załączniku A, B oraz C Konwencji Sztokholmskiej 
w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (ang. POPs) nie zostało uznane za 
konieczne do pozostawienia we wniosku ze względu na przyjęcie osobnego 
rozporządzenia w tym zakresie (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 850/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń 
organicznych oraz zmiany dyrektywy 79/117/EWG, Dz.U. WE L 158, 30.4.2004, str. 
7-49). 

Poprawka 44, dotycząca sprzeciwu wobec transportów odpadów przeznaczonych do 
odzysku w oparciu o zasadę samowystarczalności i bliskości tworzyłaby bariery dla 
europejskiego rynku recyklingu i odzysku, a jednocześnie nie podnosiłaby 
środowiskowych standardów zarządzania odpadami w UE. W związku z tym nie 
może zostać przyjęta. 

Poprawki 21, 26-27, 34, 41, 85rev. oraz 91rev. dotyczące działań tymczasowych nie 
mogą zostać przyjęte. Komisja nie uznała za właściwe zabraniać takich działań. 
Zamiast tego, powinny być one regulowane tak, aby właściwe władze mogły śledzić 
przemieszczanie się odpadów podczas całego czasu trwania transportu, aż do 
ukończenia odzysku i unieszkodliwiania. 

Poprawki 86rev., 87rev. oraz 88rev. są sprzeczne z przedziałami czasu podanymi w 
Decyzji OECD i w związku z tym nie mogą zostać przyjęte. 

Poprawki 32 oraz 33 dotyczące dalszej kontroli oraz sprawdzenia zgodności 
powiadomienia powinny być regulowane art. 49 dotyczącym egzekwowania i w 
związku z tym nie mogą zostać poparte. 

Poprawka 35 podaje dodatkowe powody sprzeciwu wobec transportu odpadów do 
unieszkodliwienia, które nie mogą zostać przyjęte. Poprawka 37, która usuwa 
odniesienie do samowystarczalności na poziomie wspólnotowym i w związku z tym 
odnosi się jedynie do poziomu krajowego, także musi zostać odrzucona. W dalszym 
ciągu należy zachęcać do współpracy pomiędzy krajami sąsiadującymi i/lub krajami 
małymi, szczególnie poprzez odniesienie do samowystarczalności na poziomie 
Wspólnoty. Poprawka 38 dodaje, że wobec transportu odpadów do 
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unieszkodliwienia można zastosować sprzeciw na podstawie prawodawstwa 
krajowego, jeśli na poziomie Wspólnoty nie istnieją zobowiązania dotyczące 
unieszkodliwiania. Takie postanowienie mogłoby być nadużywane, w związku z 
czym nie może zostać przyjęte. 

Poprawka 80 dotycząca mieszanych odpadów komunalnych zbieranych z lokali 
prywatnych nie została uwzględniona, jednak należy zauważyć, że art. 3 ust. 5 
przewiduje, że odpady takie będą we wszystkich przypadkach utylizowane tak, jakby 
były przeznaczone do unieszkodliwienia. 

Poprawki 116-117 podają kolejne przyczyny sprzeciwu wobec transportu odpadów 
do unieszkodliwienia, które nie są zgodne z Decyzją OECD. Ponadto poprawka 116 
stworzyłaby barierę dla wewnętrznego rynku odzysku. Nie może zatem zostać 
przyjęta. 

Poprawka 49 dotycząca niektórych kryteriów w związku z odzyskiem nie może 
zostać przyjęta. Mimo to, postanowienie dotyczące przyjęcia wytycznych dla 
zastosowania postanowienia w sprawie tzw. „odzysku nieprawdziwego” zostało 
włączone do art. 58 ust. 1 lit. b). 

Poprawki 40 oraz 50 usuwają możliwość uzgodnienia pomiędzy właściwymi 
władzami a powiadamiającym nieobowiązywania konieczności powiadamiania, w 
przypadku gdy problemy związane ze sprzeciwami nie zostały usunięte w 
określonym przedziale czasowym. Naleganie na obowiązek powiadamiania, gdy 
wszystkie zainteresowane strony uzgadniają inaczej nie wydaje się być konieczne ani 
uzasadnione, a poprawka nie może zostać przyjęta. 

Poprawka 51 uznana jest za niepotrzebną (art. 4 pierwsze zdanie oraz art. 9). 

Poprawka 99 dotycząca zastosowania procedury ogólnego powiadamiania do 
programów skupu zwrotnego nie może zostać przyjęta, ponieważ jej zakres jest 
niewystarczająco precyzyjny. 

Poprawka 54 dotycząca przedziałów czasowych w odniesieniu do świadectw 
odnoszących się do odzysku lub usunięcia nie może zostać przyjęta, ponieważ nie 
jest zgodna z ramami czasowymi OECD. 

Poprawka 55 dotycząca wcześniejszego informowania właściwych władz o 
odpadach „zielonych” nie może zostać przyjęta, ponieważ dołączenie do transportu 
wymienionych informacji uznaje się za wystarczające. Odpowiada to Decyzji 
OECD. 

Poprawka 105 usuwająca obowiązek osoby organizującej transport nakazujący 
przedstawienie kopii umowy na żądanie właściwych władz w związku z transportami 
odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku nie może zostać przyjęta. Dla celów 
kontrolnych niezwykle ważne jest, by można było zażądać okazania umowy. Należy 
podkreślić, że poufne dane w umowie są chronione, więc może to dotyczyć innego 
obszaru niż ta poprawka. 

Poprawka 121, podająca dodatkowy warunek w związku z importem do Wspólnoty 
odpadów do odzysku, w wyniku którego w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych 
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właściwe władze dla wysyłki poza Wspólnotą winny uprzednio przedstawić 
odpowiednio umotywowany wniosek, stwierdzający, że „nie posiadają one ani nie są 
realnie w stanie nabyć możliwości technicznych oraz urządzeń niezbędnych do 
utylizacji odpadów w sposób, który nie zagraża środowisku” nie może zostać 
przyjęta. Postanowienie takie względem krajów OECD łamałoby Decyzję OECD. W 
odniesieniu do krajów innych niż strony Konwencji Bazylejskiej, które nie są 
krajami OECD, taki wymóg już istnieje. W odniesieniu do stron Konwencji 
Bazylejskiej, które nie są krajami OECD, dalsze ograniczenia nie byłyby uznane za 
uzasadnione z przyczyn środowiskowych. Dlatego też poprawka zostaje odrzucona. 

Poprawka 67 dotycząca Aktu Przystąpienia nie została włączona, ponieważ Akt nie 
może zostać zmieniony w drodze procedury właściwej dla komitetu (zobacz: nowy 
art. 62). 

Poprawki 68, 71-73, 78 oraz 106 są związane ze zmianami określonych pozycji na 
listach odpadów, zgodnie z załącznikami do wniosku, i nie mogą zostać przyjęte. Nie 
dzieje się tak dlatego, że Komisja nie zgadza się co do istoty rzeczy, lecz dlatego, że 
nie uznaje tego kontekstu za najlepszy dla takich poprawek. Zmiany na listach 
odpadów powinny zostać wniesione w przepisach, z których pochodzą (Konwencja 
Bazylejska, Decyzja OECD oraz lista odpadów UE). Ponadto takie poprawki są 
sprzeczne z jednym z głównych celów wniosku, a mianowicie z wewnętrzną 
harmonizacją przepisów w zakresie list odpadów. 

3.2.3 Poprawki Parlamentu przyjęte przez Radę, lecz odrzucone przez Komisję 

Poprawki 1 oraz 83rev. wnioskujące o zmianę podstawy prawnej ze środowiskowej i 
handlowej (art. 175 oraz 133 Traktatu WE) na jedynie środowiskową (art. 175 
Traktatu WE) zostały przyjęte przez Radę, jednak odrzucone przez Komisję. 
Głównym celem wnioskowanej regulacji jest ochrona środowiska. Jednakże 
ponieważ postanowienia Tytułów IV, V oraz VI dotyczące eksportu z, importu do 
oraz tranzytu przez Wspólnotę z i do krajów trzecich są również postanowieniami 
dotyczącymi handlu międzynarodowego, podstawą prawną dla tych szczególnych 
postanowień jest art. 133 Traktatu WE. W związku z tym Komisja podtrzymuje, że 
wnioskowana przez nią wspólna podstawa prawna dla Rozporządzenia, tj. 
środowiskowa i handlowa (art. 175 oraz 133 Traktatu WE) jest właściwa, a Komisja 
nie może przyjąć pojedynczej podstawy prawnej. 

Poprawki 42, 47 oraz 48 dotyczące sprzeciwów wobec transportu odpadów do 
odzysku w oparciu o normy krajowe lub zobowiązania krajowe nie mogą zostać 
przyjęte przez Komisję. Komisja uważa, że takie postanowienie będzie tworzyć 
bariery dla europejskiego rynku recyklingu i odzysku, a jednocześnie nie podniesie 
standardów środowiskowych zarządzania odpadami w UE. Komisja przypomina, że 
przedstawiła już rozwiązania potencjalnego problemu obniżania standardów w 
Komunikacie COM(2003) 301 wersja ostateczna „W kierunku strategii tematycznej 
w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu ”, koncentrując się 
na rozwoju europejskich standardów zarządzania odpadami. Ponadto Komisja 
ostrzega, że art. 12 ust. 1 lit. c) jest wieloznaczny i złożony, może prowadzić do 
wzrostu liczby nielegalnych transportów odpadów oraz prawdopodobnie jego 
wynikiem będzie większa liczba spraw sądowych. 
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3.2.4 Poprawki Parlamentu przyjęte przez Komisję, lecz nie włączone do wspólnego 
stanowiska 

Poprawka 92 dotycząca wyjaśnienia definicji „kraju wysyłki” została poparta przez 
Komisję co do zasady, ponieważ może okazać się użyteczna w odniesieniu do 
transportów na morzach otwartych. Komisja jednakże uważa, że to postanowienie 
należy uzupełnić ustępem ustanawiającym priorytety dla możliwości, w których kraj 
ma być uznany za kraj wysyłki w sprawach spornych. 

Poprawka 126, która dodaje do właściwych władz wysyłki „określone regulacje 
wprowadzone przez i w Państwach Członkowskich wysyłki” została przyjęta przez 
Komisję w poprawionym wniosku, jednak później została uznana za zbędną i została 
odrzucona, między innymi ze względu na uproszczenia. 

Poprawka 122 dotycząca odstępstw dla niektórych przedsięwzięć publicznych 
została przez Komisję przyjęta w poprawionym wniosku, jednak potem została 
uznana za niezgodną z Konwencją Bazylejską. Dlatego też została odrzucona. 

Poprawka 31 stanowi, że właściwe władze miejsca przeznaczenia oraz tranzytu 
powinny podkreślić swoją pisemną zgodę przy pomocy decyzji na piśmie 
wystawionej właściwym władzom drugiej strony oraz powiadamiającemu. Zostało to 
przez Komisję przyjęte w poprawionym wniosku, jednak później zostało uznane za 
niepotrzebne. W związku z tym poprawka ta została odrzucona, między innymi ze 
względu na uproszczenia. 

Poprawka 53, usuwająca cały artykuł dotyczący obiektów do odzysku, na które 
udzielono uprzedniej zgody, została przez Komisję poparta na podstawie 
twierdzenia, że korzyści płynące z artykułu są ograniczone, ponieważ władze i tak 
muszą zanalizować inne elementy powiadomień i w związku z tym wciąż mają 
możliwość sprzeciwić się odpadom przeznaczonym do obiektu, dla którego wydano 
uprzednio zgodę. 

Poprawka 56 ograniczająca zakres art. 20 we wniosku Komisji nie została włączona. 

Poprawka 59, która umożliwia Komisji ustalenie maksymalnych poziomów kosztów 
administracyjnych, którymi obciążany jest powiadamiający, została poparta przez 
Komisję co do zasady. 

Poprawka 74 dotycząca wyjaśnienia zakresu wytycznych została przez Komisję 
poparta. 

Poprawka 39 wstawiająca „określone” przed „odpady niebezpieczne” została przez 
Komisję poparta co do zasady. 

Poprawka 66 dotycząca publicznego dostępu do powiadomień została przez Komisję 
poparta co do zasady, o ile zobowiązania takie są ustanowione w osobnym artykule i 
zawierają odniesienie do przestrzegania zasad poufności, zgodnie z prawodawstwem 
narodowym i/lub wspólnotowym. 

Poprawki 69 oraz 70 dotyczące kolejności stosowania list odpadów zawartych w 
Załączniku V (związanym z zakazem eksportu odpadów niebezpiecznych), których 
wynikiem jest pierwszeństwo listy odpadów niebezpiecznych UE nad bazylejską 
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listą odpadów innych niż niebezpieczne (obydwie zawarte są w Załączniku) została 
przez Komisję poparta co do zasady. 

3.2.5 Dodatkowe zmiany wprowadzone do Wniosku przez Radę 

Rada wprowadziła do wniosku szereg dodatkowych zmian. Najważniejszą z tych 
zmian jest ta, na mocy której art. 1 ust. 3 lit. d) całkowicie wyłącza produkty uboczne 
pochodzenia zwierzęcego z zakresu Rozporządzenia. Komisja nie może poprzeć 
wspólnego stanowiska w tym zakresie i za bardziej korzystne uznaje 
przeprowadzenie analizy związku pomiędzy Rozporządzeniem a rozporządzeniem 
(WE) nr 1774/2002 ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
tak aby wyniki takiej analizy były upublicznione przed wejściem w życie 
Rozporządzenia. W związku z tym Komisja uważa, że wnioskowana forma art. 1 ust. 
6 powinna pozostać niezmieniona. 

4. WNIOSEK 

Wspólne stanowisko w znacznym stopniu stanowi znaczący krok naprzód w procesie 
poprawy przejrzystości Rozporządzenia oraz wzmocnienia siły jego postanowień 
zgodnie z celami, które mają zostać osiągnięte zgodnie z wnioskiem Komisji. 
Komisja nie może jednakże przyjąć wspólnego stanowiska w zakresie szeregu 
kwestii, z których najważniejsze wymienione są w stanowisku załączonym do 
niniejszego dokumentu. Należą do nich kwestie podstawy prawnej dla 
Rozporządzenia, możliwości sprzeciwu Państw Członkowskich wobec transportu 
odpadów przeznaczonych do odzysku oraz całkowitego wyłączenia z zakresu 
Rozporządzenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. 

5. OŚWIADCZENIE KOMISJI 

Komisja zauważa istnienie wewnątrz Rady jednomyślności co do zastąpienia 
wspólnej podstawy prawnej wnioskowanej przez Komisję, a mianowicie art. 133 
oraz 175 ust. 1 Traktatu, pojedynczą podstawą prawną, a mianowicie jedynie art. 175 
ust. 1 Traktatu. Komisja uznaje, że jej Wniosek zawierał właściwą podstawę prawną 
i zastrzega sobie prawo do użycia dostępnych sobie prawnych środków. 

Komisja zauważa także, że w art. 12 ust.1 lit. c) Rada zezwala Państwom 
Członkowskim na wyrażanie sprzeciwu i blokowanie transportów odpadów 
przeznaczonych do odzysku na podstawie „niższych standardów utylizacji” w kraju 
przeznaczenia. Komisja uważa, że postanowienie to tworzy bariery dla europejskiego 
rynku recyklingu i odzysku i jednocześnie nie podnosi standardów środowiskowych 
zarządzania odpadami w UE. Komisja przypomina, że zaproponowała rozwiązania 
potencjalnego problemu obniżania standardów w Komunikacie COM(2003) 301 
wersja ostateczna „W kierunku strategii tematycznej w sprawie zapobiegania 
powstawaniu odpadów i ich recyklingu ”, koncentrując się na rozwoju europejskich 
standardów zarządzania odpadami. Ponadto Komisja ostrzega, że art. 12 ust. 1 lit. c) 
jest niejednoznaczny oraz złożony, może prowadzić do zwiększenia liczby 
nielegalnych transportów odpadów oraz prawdopodobnie jego wynikiem będzie 
zwiększona liczba spraw sądowych. 
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Komisja zauważa wreszcie, że Rada wyłącza z zakresu Rozporządzenia „transporty, 
które są objęte wymogami w sprawie akceptacji rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi”. W świetle różnic 
pomiędzy tymi dwoma rozporządzeniami, jeśli chodzi o postanowienia proceduralne, 
Komisja uważa za bardziej korzystne przeprowadzenie analizy związku pomiędzy 
tymi rozporządzeniami, tak aby jej wyniki zostały upublicznione przed wejściem w 
życie rozporządzenia w sprawie transportu odpadów. Stanowiłoby to odpowiedź na 
zaniepokojenie wyrażane przez niektóre Państwa Członkowskie, dotyczące 
niebezpieczeństwa powielania procedur oraz pozwoliłoby Komisji podtrzymać swój 
wniosek. 
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