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07  ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV 

07 01  Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania (VSDP) základných 

organických chemikálií 

07 01 01*  Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 01 03*  Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 01 04*  Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 01 07*  Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny 

07 01 08*  Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny 

07 01 09*  Halogénované filtračné koláče, použité absorbenty 

07 01 10*  Iné filtračné koláče, použité absorbenty 

07 01 11*  Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 

07 01 12  Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než 

uvedené v položke 07 01 11 

07 01 99 Odpady inak nešpecifikované  

07 02  Odpady z VSDP plastov, syntetického kaučuku a syntetických vlákien 

07 02 01*  Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 02 03*  Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 02 04*  Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 02 07*  Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny 

07 02 08*  Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny 

07 02 09*  Halogénované filtračné koláče, použité absorbenty 

07 02 10*  Iné filtračné koláče, použité absorbenty 

07 02 11*  Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 
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07 02 12  Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než 

uvedené v položke 07 02 11 

07 02 13  Odpadový plast 

07 02 14* Odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky 

07 02 15 Odpadové prísady iné ako uvedené v položke 07 02 14 

07 02 16* Odpady obsahujúce nebezpečné silikóny 

07 02 17 Odpady obsahujúce silikóny iné, ako je uvedené v položke 07 02 16 

07 02 99 Odpady inak nešpecifikované  

07 03  Odpady z VSDP organických farbív a pigmentov (okrem 06 11) 

07 03 01*  Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 03 03*  Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 03 04*  Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 03 07*  Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny 

07 03 08*  Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny 

07 03 09*  Halogénované filtračné koláče, použité absorbenty 

07 03 10*  Iné filtračné koláče, použité absorbenty 

07 03 11*  Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 

07 03 12  Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než 

uvedené v položke 07 03 11 

07 03 99 Odpady inak nešpecifikované  

07 04 Odpady z VSDP organických výrobkov na ochranu rastlín (okrem 02 01 08 a 

02 01 09), prostriedkov na ochranu dreva (okrem 03 02) a iných biocídov 

07 04 01*  Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 04 03*  Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 
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07 04 04*  Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 04 07*  Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny 

07 04 08*  Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny 

07 04 09*  Halogénované filtračné koláče, použité absorbenty 

07 04 10*  Iné filtračné koláče, použité absorbenty 

07 04 11*  Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 

07 04 12  Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než 

uvedené v položke 07 04 11 

07 04 13* Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky 

07 04 99 Odpady inak nešpecifikované  

07 05  Odpady z VSDP farmaceutických výrobkov 

07 05 01*  Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 05 03*  Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 05 04*  Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 05 07*  Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  

07 05 08*  Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny 

07 05 09*  Halogénované filtračné koláče, použité absorbenty 

07 05 10*  Iné filtračné koláče, použité absorbenty 

07 05 11*  Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 

07 05 12  Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než 

uvedené v položke 07 05 11 

07 05 13* Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky 

07 05 14 Tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 

07 05 99 Odpady inak nešpecifikované  
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07 06  Odpady z VSDP tukov, mazív, mydiel, detergentov, dezinfekčných 

prostriedkov a kozmetiky 

07 06 01*  Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 06 03*  Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 06 04*  Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 06 07*  Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny 

07 06 08*  Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny 

07 06 09*  Halogénované filtračné koláče, použité absorbenty 

07 06 10*  Iné filtračné koláče, použité absorbenty 

07 06 11*  Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 

07 06 12  Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než 

uvedené v položke 07 06 11 

07 06 99 Odpady inak nešpecifikované  

07 07  Odpady z VSDP čistých chemikálií a chemických výrobkov inak 

nešpecifikovaných 

07 07 01*  Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 07 03*  Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 07 04*  Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

07 07 07*  Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny 

07 07 08*  Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny 

07 07 09*  Halogénované filtračné koláče, použité absorbenty 

07 07 10*  Iné filtračné koláče, použité absorbenty 

07 07 11* Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 

07 07 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než 

uvedené v položke 07 07 11 

07 07 99 Odpady inak nešpecifikované  
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08  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA 

(VSDP) NÁTEROVÝCH LÁTOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), 

LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH 

FARIEB  

08 01  Odpady z VSDP a odstraňovania farieb a lakov 

08 01 11*  Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 

nebezpečné látky 

08 01 12  Odpadové farby a laky iné ako uvedené v položke 08 01 11 

08 01 13*  Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 

nebezpečné látky 

08 01 14  Kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13 

08 01 15*  Vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické 

rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 

08 01 16 Vodné kaly obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 15 

08 01 17* 
Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá 

alebo iné nebezpečné látky 

08 01 18 Odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 

08 01 19* 
Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické 

rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
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08 01 20 Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19 

08 01 21* Odpadový odstraňovač farby alebo laku 

08 01 99 Odpady inak nešpecifikované  

08 02  Odpady z VSDP iných náterov (vrátane keramických materiálov) 

08 02 01  Odpadové náterové prášky 

08 02 02  Vodné kaly obsahujúce keramické materiály 

08 02 03  Vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály 

08 02 99 Odpady inak nešpecifikované  

08 03 Odpady z VSDP tlačiarenských farieb 

08 03 07  Vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu  

08 03 08  Vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu 

08 03 12* Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky 

08 03 13 Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 

08 03 14* Kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky 

08 03 15 Kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14 

08 03 16* Odpadové leptavé roztoky 

08 03 17* Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky 

08 03 18 Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 

08 03 19* Disperzný olej 

08 03 99 Odpady inak nešpecifikované  
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08 04  Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane vodotesniacich 

výrobkov) 

08 04 09*  Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá 

alebo iné nebezpečné látky 

08 04 10 Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 

08 04 11*  Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá 

alebo iné nebezpečné látky 

08 04 12  Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné než uvedené v položke 08 04 11 

08 04 13*  Vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú 

organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 

08 04 14  Vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné než uvedené 

v 08 04 13 

08 04 15*  Vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré 

obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 

08 04 16  Vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály iný než 

uvedený v 08 04 15 

08 04 17* Živičný olej 

08 04 99 Odpady inak nešpecifikované  

08 05 Odpady inak nešpecifikované v položke 08 

08 05 01* Odpadové izokyanáty 
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09 OPDADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU 

09 01  Odpady z fotografického priemyslu 

09 01 01*  Roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov 

09 01 02*  Roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek 

09 01 03*  Roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách 

09 01 04*  Roztoky ustaľovačov 

09 01 05*  Bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov 

09 01 06*  Odpad obsahujúci striebro zo spracovania fotografického odpadu na mieste 

svojho vzniku 

09 01 07  Fotografický film a papier obsahujúci striebro alebo zlúčeniny striebra 

09 01 08  Fotografický film a papier neobsahujúci striebro alebo zlúčeniny striebra 

09 01 10  Jednorazové kamery bez batérií 

09 01 11*  Jednorazové kamery s batériami, zaradenými do 16 06 01, 16 06 02 alebo 

16 06 03 

09 01 12  Jednorazové kamery s batériami iné než uvedené v 09 01 11 

09 01 13* Vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra z odpadu na mieste svojho 

vzniku iný ako uvedený v 09 01 06  

09 01 99 Odpady inak nešpecifikované  
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10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV 

10 01 Odpady z elektrární a iných spaľovacích zariadení (okrem 19) 

10 01 01 Popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04 ) 

10 01 02 Popolček z uhlia 

10 01 03 Popolček z rašeliny a neupraveného dreva 

10 01 04* Popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja 

10 01 05 Tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika 

10 01 07 
Reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme 

kalu 

10 01 09* Kyselina sírová 

10 01 13 Popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo 

10 01 14* 
Popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov obsahujúcich 

nebezpečné látky 

10 01 15 
Popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 

01 14 

10 01 16* Popolček zo spaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky 

10 01 17 Popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16 

10 01 18* Odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky 

10 01 19 Odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 

10 01 20* 
Kaly obsahujúce nebezpečné látky z kvapalného odpadu spracovaného v 

mieste svojho vzniku 

10 01 21 
Kaly z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku iné ako 

uvedené v 10 01 20 
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10 01 22*      Vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky 

10 01 23 Vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22 

10 01 24 Piesky z fluidnej vrstvy 

10 01 25 Odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne 

10 01 26 Odpady z úpravy chladiacej vody 

10 01 99 Odpady inak nešpecifikované  

10 02  Odpady zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu 

10 02 01  Odpad zo spracovania trosky 

10 02 02  Nespracovaná troska 

10 02 07* Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky 

10 02 08 Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 

10 02 10 Okuje z valcovania 

10 02 11 Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej 

10 02 12 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11 

10 02 13* Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky 

10 02 14 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13 

10 02 15 Iné kaly a filtračné koláče 

10 02 99 Odpady inak nešpecifikované  

10 03 Odpady z termickej metalurgie hliníka 

10 03 02 Anódový šrot 

10 03 04* Trosky z prvého tavenia 
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10 03 05 Odpadový oxid hlinitý 

10 03 08* Soľné trosky z druhého tavenia 

10 03 09* Čierne stery z druhého tavenia 

10 03 15* 
Peny, ktoré sú horľavé alebo pri styku s vodou v nebezpečných množstvách 

uvoľňujú horľavé plyny 

10 03 16 Peny iné ako uvedené v 10 03 15 

10 03 17* Odpady obsahujúce decht z výroby anód 

10 03 18 Odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17 

10 03 19* Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky 

10 03 20 Prach z dymových plynov iné ako uvedené v 10 03 19 

10 03 21* Iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) 

obsahujúce nebezpečné látky 

10 03 22 Iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) iné 

ako uvedené v 10 03 21 

10 03 23* Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky 

10 03 24 Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23 

10 03 25* Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky 

10 03 26 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25 

10 03 27* Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej 
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10 03 28 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27 

10 03 29* Odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné 

látky 

10 03 30 Odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 

29 

10 03 99 Odpady inak nešpecifikované  

10 04 Odpady z termickej metalurgie olova 

10 04 01*  Trosky z prvého a druhého tavenia 

10 04 02*  Stery a peny z prvého a druhého tavenia 

10 04 03*  Arzenát vápenatý 

10 04 04*  Prach z dymových plynov 

10 04 05*  Iné tuhé znečisťujúce látky a prach  

10 04 06*  Tuhý odpad z čistenia plynov 

10 04 07*  Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov 

10 04 09* Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej 

10 04 10 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09 

10 04 99 Odpady inak nešpecifikované  

10 05 Odpady z termickej metalurgie zinku 

10 05 01 Trosky z prvého a druhého tavenia 
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10 05 03* Prach z dymových plynov 

10 05 04 Iné tuhé znečisťujúce látky a prach  

10 05 05* Tuhý odpad z čistenia plynov 

10 05 06* Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov 

10 05 08* Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej 

10 05 09 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08 

10 05 10* Stery a peny, ktoré sú horľavé alebo pri styku s vodou v nebezpečných 

množstvách uvoľňujú horľavé plyny 

10 05 11 Stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 

10 05 99 Odpady inak nešpecifikované  

10 06 Odpady z termickej metalurgie medi 

10 06 01 Trosky z prvého a druhého tavenia 

10 06 02 Stery a peny z prvého a druhého tavenia 

10 06 03* Prach z dymových plynov 

10 06 04 Iné tuhé znečisťujúce látky a prach  

10 06 06* Tuhý odpad z čistenia plynov 

10 06 07* Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov 

10 06 09* Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej 



 
15311/4/04 REV 4   ib 50 
PRÍLOHA V DG I   SK 

 

10 06 10 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09 

10 06 99 Odpady inak nešpecifikované  

10 07  Odpady z termickej metalurgie striebra, zlata a platiny 

10 07 01 Trosky z prvého a druhého tavenia 

10 07 02 Stery a peny z prvého a druhého tavenia 

10 07 03 Tuhé odpady z čistenia plynov 

10 07 04 Iné tuhé znečisťujúce látky a prach 

10 07 05 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov 

10 07 07* Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej 

10 07 08 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07 

10 07 99 Odpady inak nešpecifikované  

10 08  Odpady z termickej metalurgie iných neželezných kovov 

10 08 04 Tuhé znečisťujúce látky a prach 

10 08 08* Soľná troska z prvého a druhého tavenia 

10 08 09 Iné trosky 

10 08 10* Stery a peny, ktoré sú horľavé alebo pri styku s vodou v nebezpečných 

množstvách uvoľňujú horľavé plyny 

10 08 11 Stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10 
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10 08 12* Odpady obsahujúce decht z výroby anód 

10 08 13 Odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12 

10 08 14 Anódový šrot 

10 08 15* Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky 

10 08 16 Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15 

10 08 17* Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúci nebezpečné 

látky 

10 08 18 Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 

17 

10 08 19* Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej 

10 08 20 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19 

10 08 99 Odpady inak nešpecifikované  

10 09 Odpady zo zlievania železných kovov 

10 09 03 Pecná troska 

10 09 05* Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné 

látky 

10 09 06 Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05 
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10 09 07* Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky 

10 09 08 Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07 

10 09 09* Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky 

10 09 10 Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09 

10 09 11* Iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky 

10 09 12 Iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 

10 09 13* Odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky 

10 09 14 Odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13 

10 09 15* Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky 

10 09 16 Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín, iné ako uvedené v 10 09 15 

10 09 99 Odpady inak nešpecifikované  

10 10 Odpady zo zlievania neželezných kovov 

10 10 03 Pecná troska 

10 10 05* Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné 

látky 
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10 10 06 Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05 

10 10 07* Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky 

10 10 08 Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07 

10 10 09* Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky 

10 10 10 Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 

10 10 11* Iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky 

10 10 12 Iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11 

10 10 13* Odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky 

10 10 14 Odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13 

10 10 15* Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky 

10 10 16 Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín, iné ako uvedené v 10 10 15 

10 10 99 Odpady inak nešpecifikované  

10 11 Odpady z výroby skla a sklených výrobkov 

10 11 03 Odpadové vláknité materiály na báze skla 

10 11 05 Tuhé znečisťujúce látky a prach 

10 11 09* Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci 

nebezpečné látky 
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10 11 10 Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním, iný ako uvedený v 

10 11 09 

10 11 11* Sklenený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúci ťažké kovy 

(napr. katódové tuby) 

10 11 12 Odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 

10 11 13* Kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúce nebezpečné látky 

10 11 14 Kal z leštenia a brúsenia skla iné ako uvedené v 10 11 13 

10 11 15* Tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky 

10 11 16 Tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15 

10 11 17* Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné 

látky 

10 11 18 Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 

17 

10 11 19* Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky z kvapalného odpadu 

spracovaného v mieste svojho vzniku 

10 11 20 Tuhé odpady z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku iné 

ako uvedené v 10 11 19 

10 11 99 Odpady inak nešpecifikované  

10 12  Odpady z výroby keramiky, tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov  

10 12 01 Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním 

10 12 03 Tuhé znečisťujúce látky a prach 
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10 12 05 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov 

10 12 06 Vyradené formy 

10 12 08 Odpadová keramika, tehly, obkladačky a stavebné výrobky (po tepelnom 

spracovaní) 

10 12 09* Tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky 

10 12 10 Tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09 

10 12 11* Odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy 

10 12 12 Odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11 

10 12 13 Kal z kvapalného odpadu spracovaného na mieste svojho vzniku 

10 12 99 Odpady inak nešpecifikované  

10 13  Odpady z výroby cementu, vápna a sadry a výrobkov z nich vyrobených 

10 13 01 Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním 

10 13 04 Odpady z pálenia a hasenia vápna 

10 13 06 Tuhé znečisťujúce látky a prach (okrem 10 13 12 a 10 13 13) 

10 13 07 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov 

10 13 09* Odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty 

10 13 10 Odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09 
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10 13 11 Odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 

09 a 10 13 10 

10 13 12* Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky 

10 13 13 Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12 

10 13 14 Odpadový betón a betónový kal 

10 13 99 Odpady inak nešpecifikované  

10 14 Odpad z krematórií 

10 14 01* Odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť 

11 ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A 

NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY Z 

HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV 

11 01 Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných 

materiálov (napr. galvanizovanie, pozinkovanie, morenie, leptanie, 

fosfátovanie, alkalické odmasťovanie, anodizácia) 

11 01 05* Kyslé moriace roztoky 

11 01 06* Kyseliny inak nešpecifikované 

11 01 07* Alkalické moriace roztoky 

11 01 08* Kaly z fosfátovania 

11 01 09* Kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky 
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11 01 10 Kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09 

11 01 11* Vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky 

11 01 12 Vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11 

11 01 13* Odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky 

11 01 14 Odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13 

11 01 15* Eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce 

nebezpečné látky 

11 01 16* Nasýtené alebo použité iontomeničové živice 

11 01 98* Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky 

11 01 99 Odpady inak nešpecifikované  

11 02 Odpady z procesov hydrometalurgie neželezných kovov 

11 02 02* Kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarositu, goethitu) 

11 02 03 Odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy 

11 02 05* Odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky 

11 02 06 Odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 

11 02 07* Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky 

11 02 99 Odpady inak nešpecifikované  
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11 03 Kaly a tuhé látky z popúšťacích procesov 

11 03 01* Odpady obsahujúce kyanidy 

11 03 02* Iné odpady 

11 05 Odpady z galvanických procesov 

11 05 01 Tvrdý zinok 

11 05 02 Zinkový popol 

11 05 03* Tuhé odpady z čistenia plynu 

11 05 04* Použité tavivo 

11 05 99 Odpady inak nešpecifikované  

12 ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ 

ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV  

12 01 Odpady z tvarovania a fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a 

plastov  

12 01 01 Piliny a triesky zo železných kovov 

12 01 02 Prach a zlomky zo železných kovov 

12 01 03 Piliny a triesky z neželezných kovov 

12 01 04 Prach a zlomky z neželezných kovov 

12 01 05 Hobliny a triesky z plastov 
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12 01 06* Minerálne rezné oleje obsahujúce halogény (okrem emulzií a roztokov) 

12 01 07* Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény (okrem emulzií a roztokov) 

12 01 08* Rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény 

12 01 09* Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény 

12 01 10* Syntetické rezné oleje 

12 01 12* Použité vosky a tuky 

12 01 13 Odpady zo zvárania 

12 01 14* Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky 

12 01 15 Kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 

12 01 16* Odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky 

12 01 17 Odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 

12 01 18* Kovový kal (z brúsenia, honovania a lapovania) obsahujúci olej 

12 01 19* Biologicky ľahko odbúrateľný strojový olej 

12 01 20* Použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky 

12 01 21 Použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 

12 01 99 Odpady inak nešpecifikované  
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12 03 Odpady z procesov odmasťovania vodou a parou (okrem 11) 

12 03 01* Vodné pracie kvapaliny 

12 03 02* Odpady z odmasťovania parou 

13 ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV (OKREM JEDLÝCH 

OLEJOV, A ODPADOV Z KAPITOL 05, 12 A 19) 

13 01 Odpadové hydraulické oleje 

13 01 01* Hydraulické oleje obsahujúce PCB1 

13 01 04* Chlórované emulzie 

13 01 05* Nechlórované emulzie 

13 01 09* Chlórované minerálne hydraulické oleje 

13 01 10* Nechlórované minerálne hydraulické oleje 

13 01 11* Syntetické hydraulické oleje 

13 01 12* Biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje 

13 01 13* Iné hydraulické oleje 

13 02 Odpadové motorové, prevodové a mazacie oleje 

13 02 04* Chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 

13 02 05* Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 

                                                 
1  Pre účely tohto zoznamu odpadov sú PCB definované ako v smernici Rady 96/59/ES zo 16. 

septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov 
(PCB/PCT) (Ú. v. ES L 243, 24.9.1996, s. 31). 
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13 02 06* Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje 

13 02 07* Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie 

oleje 

13 02 08* Iné motorové, prevodové a mazacie oleje 

13 03 Odpadové izolačné oleje a oleje na prenos tepla  

13 03 01* Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB 

13 03 06* Chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01 

13 03 07* Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje 

13 03 08* Syntetické izolačné a teplonosné oleje 

13 03 09* Biologicky ľahko odbúrateľné izolačné a teplonosné oleje 

13 03 10* Iné izolačné a teplonosné oleje 

13 04 Odpadové oleje z prevádzky lodí 

13 04 01* Odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby 

13 04 02* Odpadové oleje z prístavných kanálov 

13 04 03* Odpadové oleje z prevádzky iných lodí 

13 05 Odpad z odlučovačov oleja z vody 

13 05 01* Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody 

13 05 02* Kaly z odlučovačov oleja z vody 
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13 05 03* Kaly z lapačov nečistôt 

13 05 06* Olej z odlučovačov oleja z vody 

13 05 07* Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody 

13 05 08* Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody 

13 07 Odpady z kvapalných palív 

13 07 01* Vykurovací olej a motorová nafta 

13 07 02* Benzín 

13 07 03* Iné palivá (vrátane zmesí) 

13 08 Olejové odpady inak nešpecifikované  

13 08 01* Kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení 

13 08 02* Iné emulzie 

13 08 99* Odpady inak nešpecifikované  

14 ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE MÉDIÁ A 

PROPELANTY (OKREM 07 A 08) 

14 06 Odpadové organické rozpúštadlá, chladiace médiá a propelanty pien a 

aerosólov 

14 06 01* Chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC 

14 06 02* Iné halogénované rozpúšťadla a zmesi rozpúšťadiel 

14 06 03* Iné rozpúšťadla a zmesi rozpúšťadiel 
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14 06 04* Kaly alebo tuhé dopady obsahujúce halogénované rozpúšťadla 

14 06 05* Kaly alebo tuhé dopady obsahujúce iné rozpúšťadla 

15 ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, 

FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK 

NEŠPECIFIKOVANÉ 

15 01 Obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálneho 

odpadu) 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 

15 01 02 Obaly z plastov 

15 01 03 Obaly z dreva 

15 01 04 Obaly z kovu 

15 01 05 Kompozitné obaly 

15 01 06 Zmiešané obaly 

15 01 07 Obaly zo skla 

15 01 09 Obaly z textilu 

15 01 10* Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami 

15 01 11* Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. 

azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob 
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15 02 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy 

15 02 02* Absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak 

nešpecifikovaných), handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované 

nebezpečnými látkami 

15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako 

uvedené v 15 02 02 

16 ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO ZOZNAME 

16 01 Staré vozidlá z rozličných dopravných prostriedkov (vrátane strojov 

neurčených pre cestnú premávku) a odpady z demontáže starých vozidiel a 

údržby vozidiel (okrem 13, 14, 16 06 a 16 08) 

16 01 03 Opotrebované pneumatiky 

16 01 04* Vyradené vozidlá 

16 01 06 Staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce 

16 01 07* Olejové filtre 

16 01 08* Dielce obsahujúce ortuť 

16 01 09* Dielce obsahujúce PCB 

16 01 10* Výbušné časti (napr. bezpečnostné vzduchové vankúše) 

16 01 11* Brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest 

16 01 12 Brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11 
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16 01 13* Brzdové kvapaliny 

16 01 14* Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky 

16 01 15 Nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14 

16 01 16 Nádrže na skvapalnený plyn 

16 01 17 Železné kovy 

16 01 18 Neželezné kovy 

16 01 19 Plasty 

16 01 20 Sklo 

16 01 21* Nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 

14 

16 01 22 Časti inak nešpecifikované 

16 01 99 Odpady inak nešpecifikované  

16 02 Odpady z elektrických a elektronických zariadení  

16 02 09* Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB 

16 02 10* Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako sú uvedené v 

16 02 09 

16 02 11* Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC 
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16 02 12* Vyradené zariadenia obsahujúce volný azbest 

16 02 13* Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti1 iné ako uvedené v 16 02 09 

až 16 02 12  

16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 

16 02 15* Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení 

16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15  

16 03 Výrobné šarže a nepoužité výrobky nevyhovujúcej kvality 

16 03 03* Anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky 

16 03 04 Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 

16 03 05* Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky 

16 03 06 Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 

16 04 Odpady z výbušnín 

16 04 01* Odpadové strelivo 

16 04 02* Pyrotechnické odpady 

16 04 03* Iné odpadové výbušniny 

                                                 
1  Nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu zahŕňať akumulátory a 

batérie spomínané v položke 16 06 a označené ako nebezpečné, ortuťové spínače, sklo z 
obrazoviek a iné aktivované sklo, atď. 
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16 05 Plyny v tlakových nádobách a vyradené chemikálie 

16 05 04* Plyny v tlakových nádobách (vrátane halónov) obsahujúce nebezpečné látky 

16 05 05 Plyny v tlakových nádobách iné ako uvedené v 16 05 04 

16 05 06* Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce 

nebezpečné látky, vrátane zmesí laboratórnych chemikálií 

16 05 07* Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 

obsahujúce nebezpečné látky 

16 05 08* Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 

obsahujúce nebezpečné látky 

16 05 09 Vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08 

16 06 Batérie a akumulátory 

16 06 01* Olovené batérie 

16 06 02* Niklovo-kadmiové batérie 

16 06 03* Batérie obsahujúce ortuť 

16 06 04 Alkalické batérie (okrem 16 06 03) 

16 06 05 Iné batérie a akumulátory 

16 06 06* Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov 
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16 07 Odpady z čistenia prepravných nádrží, skladovacích nádrží a sudov (okrem 05 

a 13) 

16 07 08* Odpady obsahujúce olej 

16 07 09* Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky 

16 07 99 Odpady inak nešpecifikované  

16 08 Použité katalyzátory 

16 08 01 Použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, 

irídium alebo platinu ( okrem 16 08 07) 

16 08 02* Použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy1 alebo 

nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov 

16 08 03 Použité katalyzátory obsahujúce prechodové kovy alebo zlúčeniny 

prechodových kovov inak nešpecifikované 

16 08 04 Použité katalyzátory z krakovacích procesov (okrem 16 08 07) 

16 08 05* Použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú 

16 08 06* Použité kvapaliny využité ako katalyzátor 

16 08 07* Použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami 

                                                 
1  Pre účely tejto smernice prechodové kovy sú: skandium, vanád, mangán, kobalt, meď, ytrium, 

niób, hafnium, wolfrám, titán, chróm, železo, nikel, zinok, zirkónium, molybdén and tantal. 
Tieto kovy alebo ich zlúčeniny sú nebezpečné, ak sú klasifikované ako nebezpečné látky. V 
klasifikácii nebezpečných látok sa určí, ktoré z týchto prechodových kovov a ktoré zlúčeniny 
prechodových kovov sú nebezpečné. 
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16 09 Oxidujúce látky 

16 09 01* Manganistany, napr. manganistan draselný (hypermangán) 

16 09 02* Chrómany, napr. chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný 

16 09 03* Peroxidy, napr. peroxid vodíka 

16 09 04* Oxidujúce látky inak nešpecifikované 

16 10 Vodné kvapalné odpady určené na spracovanie mimo miesta svojho vzniku 

16 10 01* Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky 

16 10 02 Vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01 

16 10 03* Vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky 

16 10 04 Vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03 

16 11 Odpadové výmurovky a žiaruvzdorné materiály 

16 11 01* Výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických 

procesov obsahujúce nebezpečné látky 

16 11 02 Výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických 

procesov iné ako uvedené v 16 11 01 

16 11 03* Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov 

obsahujúce nebezpečné látky 

16 11 04 Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako 

uvedené v 16 11 03 
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16 11 05* Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov 

obsahujúce nebezpečné látky 

16 11 06 Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako 

uvedené v 16 11 05 

17 STAVEBNÝ ODPAD A ODPAD Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE 

VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST) 

17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika 

17 01 01 Betón 

17 01 02 Tehly 

17 01 03 Obkladačky, dlaždice a keramika 

17 01 06* Zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky 

obsahujúce nebezpečné látky 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky iné ako uvedené v 17 01 

06 

17 02 Drevo, sklo a plasty 

17 02 01 Drevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 02 04* Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami 
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17 03 Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky 

17 03 01* Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 

17 03 03* Uhoľný decht a dechtové výrobky 

17 04 Kovy (vrátane ich zliatín) 

17 04 01 Med, bronz, mosadz 

17 04 02 Hliník 

17 04 03 Olovo 

17 04 04 Zinok 

17 04 05 Železo a oceľ 

17 04 06 Cín 

17 04 07 Zmiešané kovy 

17 04 09* Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami 

17 04 10* Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 

17 05 Zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch), kamenivo a 

materiál z bagrovísk 

17 05 03* Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 
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17 05 05* Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 

17 05 07* Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky 

17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 

17 06 Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest 

17 06 01* Izolačné materiály obsahujúce azbest 

17 06 03* Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce 

nebezpečné látky 

17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 

17 06 05* Stavebné materiály obsahujúce azbest 

17 08 Stavebný materiál na báze sadry 

17 08 01* Stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami 

17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií 

17 09 01* Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť 

17 09 02* Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály 

obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné 

zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB) 
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17 09 03* Iné odpady zo stavieb a demolácií (vrátane zmiešaných odpadov) obsahujúce 

nebezpečné látky 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 

a 17 09 03 

18 ODPADY ZO ZDRAVOTNÍCKEJ ALEBO VETERINÁRNEJ 

STAROSTLIVOSTI ALEBO S NIMI SÚVISIACEHO VÝSKUMU 

(OKREM KUCHYNSKÝCH A REŠTAURAČNÝCH ODPADOV, KTORÉ 

NEVZNIKLI Z PRIAMEJ ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI)  

18 01 Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotníckej 

prevencie 

18 01 01 Ostré predmety (okrem 18 01 03) 

18 01 02 Časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv (okrem 18 01 

03) 

18 01 03* Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z 

hľadiska prevencie nákazy 

18 01 04 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z 

hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná 

bielizeň, jednorazové odevy, plienky) 

18 01 06* Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné 

látky 

18 01 07 Chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06 

18 01 08* Cytotoxické a cytostatické liečivá 

18 01 09 Liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 
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18 01 10* Amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti 

18 02 Odpad z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby a preventívnej 

starostlivosti 

18 02 01 Ostré predmety okrem 18 02 02 

18 02 02* Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z 

hľadiska prevencie nákazy 

18 02 03 Odpad, ktorého zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z 

hľadiska prevencie nákazy 

18 02 05* Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné 

látky 

18 02 06 Chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05 

18 02 07* Cytotoxické a cytostatické liečivá 

18 02 08 Liečivá iné ako uvedené v 18 02 07 

 

19 

ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ 

ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A ÚPRAVOVNÍ 

PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY 

19 01 Odpady zo spaľovania alebo pyrolýzy odpadu 

19 01 02 Železné materiály odstránené z popola 

19 01 05* Filtračný koláč z čistenia plynov 

19 01 06* Vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad 
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19 01 07* Tuhý odpad z čistenia plynov 

19 01 10* Použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov 

19 01 11* Popol a škvara obsahujúca nebezpečné látky 

19 01 12 Popol a škvara iné ako uvedené 19 01 11 

19 01 13* Popolček obsahujúci nebezpečné látky 

19 01 14 Popolček iný ako uvedený v 19 01 13 

19 01 15* Kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky 

19 01 16 Kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15 

19 01 17* Odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky 

19 01 18 Odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17 

19 01 19 Piesky z fluidnej vrstvy 

19 01 99 Odpady inak nešpecifikované  

19 02 Odpady z fyzikálno-chemickej úpravy odpadu (vrátane odstraňovania chrómu, 

odstraňovania kyanidov, neutralizácie) 

19 02 03 Predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako 

nebezpečné 

19 02 04* Predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov, z ktorých aspoň jeden 

odpad je označený ako nebezpečný 

19 02 05* Kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky 

19 02 06 Kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05 
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19 02 07* Ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov) 

19 02 08* Kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky 

19 02 09* Tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky 

19 02 10 Horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09 

19 02 11* Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky 

19 02 99 Odpady inak nešpecifikované  

19 03 Stabilizované/solidifikované odpady 1 

19 03 04* Čiastočne 2stabilizované odpady označené ako nebezpečné 

19 03 05 Stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 

19 03 06* Solidifikované odpady označené ako nebezpečné 

19 03 07 Solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 

19 04 Vitrifikované odpady a odpady z vitrifikácie 

19 04 01 Vitrifikovaný odpad 

19 04 02* Popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov 

                                                 
1  Stabilizačnými procesmi sa menia nebezpečné vlastnosti zložiek odpadu a nebezpečný odpad 

sa tak transformuje na odpad nezaradený ako nebezpečný. Solidifikačnými procesmi sa mení 
iba fyzikálne skupenstvo odpadu (napr. kvapalina na tuhú látku) pomocou aditív bez toho, aby 
sa zmenili chemické vlastnosti odpadu. 

2  Odpad sa považuje za čiastočne stabilizovaný, ak sa nebezpečné zložky, ktoré v stabilizačnom 
procese neboli kompletne zmenené na nie nebezpečné zložky, môžu krátkodobo, strednodobo 
a dlhodobo uvoľňovať do prostredia. 
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19 04 03* Nevitrifikovaná tuhá fáza 

19 04 04 Vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu 

19 05 Odpady z aeróbnej úpravy tuhých odpadov 

19 05 01 Nekompostovaná frakcia komunálnych a podobných odpadov 

19 05 02 Nekompostovaná frakcia živočíšneho a rastlinného odpadu 

19 05 03 Kompost nevyhovujúcej kvality 

19 05 99 Odpady inak nešpecifikované  

19 06 Odpady z anaeróbnej úpravy odpadu 

19 06 03 Kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov 

19 06 04 Zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov 

19 06 05 Kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu 

19 06 06 Zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu 

19 06 99 Odpady inak nešpecifikované  

19 07 Priesaková voda zo skládok odpadu 

19 07 02* Priesaková voda zo skládok odpadu obsahujúca nebezpečné látky 

19 07 03 Priesaková voda zo skládok odpadu iné ako uvedené v 19 07 02 

19 08 Odpady z čistiarní odpadových vôd inak nešpecifikované 

19 08 01 Ohrabky z hrablí 
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19 08 02 Odpad z lapačov piesku 

19 08 05 Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd 

19 08 06* Nasýtené alebo použité iontomeničové živice 

19 08 07* Roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov 

19 08 08* Odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov 

19 08 09 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky 

19 08 10* Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09 

19 08 11* Kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných 

odpadových vôd 

19 08 12 Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 

19 08 11 

19 08 13* Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových 

vôd 

19 08 14 Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 

13 

19 08 99 Odpady inak nešpecifikované  

19 09 Odpady z úpravy pitnej vody alebo vody na priemyselné použitie 

19 09 01 Tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc 
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19 09 02 Kaly z čírenia vody 

19 09 03 Kaly z dekarbonizácie 

19 09 04 Použité aktívne uhlie 

19 09 05 Nasýtené alebo použité iontomeničové živice 

19 09 06 Roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov 

19 09 99 Odpady inak nešpecifikované  

19 10 Odpady zo šrotovania kovových odpadov 

19 10 01 Odpad zo železa a ocele 

19 10 02 Odpad z neželezných kovov 

19 10 03* Úletová frakcia a prach obsahujúca nebezpečné látky 

19 10 04 Úletová frakcia a prach, iné ako uvedené v 19 10 03 

19 10 05* Iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky 

19 10 06 Iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05 

19 11 Odpady z regenerácie olejov 

19 11 01* Použité filtračné hlinky 

19 11 02* Kyslé dechty 

19 11 03* Vodné kvapalné odpady 

19 11 04* Odpady z čistenia paliva zásadami 
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19 11 05* Kaly obsahujúce nebezpečné látky z kvapalného odpadu spracovaného v 

mieste svojho vzniku 

19 11 06 Kaly z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku iné ako 

uvedené v 19 11 05 

19 11 07* Odpady z čistenia dymových plynov 

19 11 99 Odpady inak nešpecifikované  

19 12 Odpady z mechanického spracovania odpadu (napr. triedenia, drvenia, 

lisovania a peletizovania) inak nešpecifikované  

19 12 01 Papier a lepenka 

19 12 02 Železné kovy 

19 12 03 Neželezné kovy 

19 12 04 Plasty a guma 

19 12 05 Sklo 

19 12 06* Drevo obsahujúce nebezpečné látky 

19 12 07 Drevo iné ako uvedené v 19 12 06 

19 12 08 Textílie 

19 12 09 Minerálne látky (napr. piesok, kamenivo) 

19 12 10 Horľavý odpad (palivo z odpadov) 

19 12 11* Iné odpady (vrátane zmiešaných materiálov) z mechanického spracovania 

odpadu obsahujúceho nebezpečné látky 
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19 12 12 Iné odpady (vrátane zmiešaných materiálov) z mechanického spracovania 

odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 

19 13 Odpady zo sanácie pôdy a podzemnej vody 

19 13 01* Tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky 

19 13 02 Odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 

19 13 03* Kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky 

19 13 04 Kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03 

19 13 05* Kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky 

19 13 06 Kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05 

19 13 07* Vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody 

obsahujúce nebezpečné látky 

19 13 08 Vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné 

ako uvedené v 19 13 07 

20 KOMUNÁLNE ODPADY (DOMOVÝ ODPAD A PODOBNÉ ODPADY Z 

OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE FRAKCIÍ ZO 

SEPAROVANÉHO ZBERU  

20 01 Separovane zbierané frakcie (okrem 15 01) 

20 01 01 Papier a lepenka 

20 01 02 Sklo 
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20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 

20 01 10 Šatstvo 

20 01 11 Textílie 

20 01 13* Rozpúšťadlá 

20 01 14* Kyseliny 

20 01 15* Zásady 

20 01 17* Fotochemické látky 

20 01 19* Pesticídy 

20 01 21* Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 

20 01 23* Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 

20 01 25 Jedlé oleje a tuky 

20 01 26* Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 

20 01 27* Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 

20 01 28 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné než uvedené v 20 01 27 

20 01 29* Detergenty obsahujúce nebezpečné látky 

20 01 30 Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 

20 01 31* Cytotoxické a cytostatické liecivá 

20 01 32 Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 
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20 01 33* Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a 

netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 

20 01 34 Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 

20 01 35* Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 

01 23 obsahujúce nebezpečné časti 1 

20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 

01 23 a 20 01 35 

20 01 37* Drevo obsahujúce nebezpečné látky 

20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 

20 01 39 Plasty 

20 01 40 Kovy 

20 01 41 Odpady z vymetania komínov 

20 01 99 Ostatné frakcie inak nešpecifikované 

20 02 Odpady zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov) 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad 

20 02 02 Zemina a kamenivo 

20 02 03 Iné biologicky nerozložiteľný odpady 

                                                 
1  Nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu zaŕňať akumulátory a 

batérie uvádzané v položke 16 06 a označné ako nebezpečné, ortuťové spínače, sklo z 
obrazoviek a iné aktivované sklo, atď. 
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20 03 Iné komunálne odpady 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad 

20 03 02 Odpad z trhovísk 

20 03 03 Odpad z čistenia ulíc 

20 03 04 Kal zo septikov 

20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie 

20 03 07 Veľkorozmerný odpad 

20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikované 

 

ČASŤ 3 

 
Zoznam A (Príloha II k Bazilejskému dohovoru)1 

 

Y46 Odpad zozbieraný z domácností2 

Y47 Zvyšky zo spaľovania odpadu z domácností  

 

                                                 
1  Tento zoznam pochádza z dodatku 4, časť I rozhodnutia OECD 
2  Ak nie sú príslušne klasifikované pod jednou položkou v prílohe III. 
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Zoznam B (Odpad z dodatku 4, časť II rozhodnutia OECD1 ) 

 

Odpady s obsahom kovov 

AA 010 261900 Troska, okuje/okoviny a iný odpad z výroby železa a ocele2 

AA 060 262050 Popol a zvyšky s obsahom vanádu 2  

AA 190 810420 
ex 810430 

 

Odpady a šrot s obsahom horčíka, ktorý je horľavý, samozápalný 

alebo, ak príde do styku s vodou, uvoľňuje horľavé plyny 

v nebezpečných množstvách 

 

Odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály 

AB 030  Odpad z povrchovej úpravy kovov zo systémov, ktoré nie sú na 

báze kyanidu 

AB 070  Piesok používaný v zlievárenských prevádzkach 

AB 120 ex 281290 Anorganické zlúčeniny halogenidov, nešpecifikované ani 

nezaradené inde 

 ex 3824  

AB 150 ex 382490 Nerafinovaný siričitan vápenatý a síran vápenatý z odsírovania 

dymových plynov (ODP) 

 

                                                 
1  Odpady očíslované AB 130, AC 250, AC 260 a AC 270 boli vypustené, pretože v súlade 

s postupom ustanoveným v článku 18 smernice č. 75/442/EHS, neboli považované za 
nebezpečný odpad, takže nepodliehajú zákazu vývozu ustanovenému v článku 37. 

 
2  Tento zoznam zahŕňa odpady vo forme popola, zvyškov, trosiek, okují, sterov, okovín, 

prachu, kalov a koláčov, ak sa materiál výslovne neuvádza inde. 
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Odpady obsahujúce najmä organické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a anorganické materiály 

AC 060 ex 381900 Hydraulické kvapaliny 

AC 070 ex 381900 Brzdové kvapaliny 

AC 080 ex 382000 Nemrznúce kvapaliny 

AC 150  Fluórchlóruhľovodíky 

AC 160  Halóny 

AC 170 ex 440310 Odpady zo spracovania korku a dreva 

 

Odpady, ktoré môžu obsahovať anorganické alebo organické zložky 

AD 090 ex 382490 Odpady z výroby, prípravy a použitia reprografických a 

fotografických chemikálií a materiálov nešpecifikovaných a 

nezaradených inde 

AD 100  Odpady z povrchovej úpravy plastov bez použitia kyanidov 

AD 120 ex 391400 Iontomeničové živice 

 ex 3915  

AD 150  V prírode sa vyskytujúci organický materiál používaný ako 

filtračná hmota (ako napríklad biologické filtre) 
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Odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály 

RB 020 ex 6815 Keramické vlákna s podobnými fyzikálnymi a chemickými 

vlastnosťami ako azbest 

 

________________ 
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PRÍLOHA VI  

 

Formulár pre vopred odsúhlasené zariadenia (článok 14) 

Príslušný 

orgán 

 

Zariadenie na zhodnocovanie odpadu 

 

Identifikácia 

odpadu 

 

Doba platnosti 

 

Celkové  

vopred 

 odsúhlasené 

množstvo 

 

 Názov a číslo zariadenia 

na zhodnocovanie 

odpadu 

Adresa 

 

Činnosť na 

zhodnotenie 

(+ R kód) 

Použité 

technológie 

(Kód) 

 

Od 

 

Do 

 

(kg/l) 

 

        

        

        

 

__________________ 
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PRÍLOHA VII 
 

SPRIEVODNÉ INFORMÁCIE K PREPRAVÁM ODPADU, 
AKO SA UVÁDZAJÚ V ČLÁNKU 3 ODS. 2 A ODS. 4 

 
Informácie o preprave(1) 

1. Osoba organizujúca prepravu: 
Meno/názov: 
Adresa 
Kontaktná osoba: 
Tel: Fax: 
E-mail: 

2. Dovozca / príjemca 
Meno/názov: 
Adresa 
Kontaktná osoba: 
Tel: Fax: 
E-mail: 

3. Skutočné množstvo: kg:   l: 4. Skutočný dátum prepravy: 
5.(a) 1. dopravca (2): 
Meno/názov: 
Adresa 
Kontaktná osoba: 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 
Dopravné prostriedky: 
Dátum prevedenia: 
Podpis: 

5.(b) 2. dopravca: 
Meno/názov: 
Adresa 
Kontaktná osoba: 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 
Dopravné prostriedky: 
Dátum prevedenia: 
Podpis: 

5.(c) 3. dopravca: 
Meno/názov: 
Adresa 
Kontaktná osoba: 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 
Dopravné prostriedky: 
Dátum prevedenia: 
Podpis: 

8. Činnosť zhodnotenia (príp. zneškodnenia v prípade odpadu 
uvedeného v článku 3 ods. 4). 
R-kód / D-kód: 

6.Pôvodca odpadu (3): 
Prvotný pôvodca (pôvodcovia), nový pôvodca 
(pôvodcovia) alebo zariadenie na zber: 
Meno/názov: 
Adresa 
Kontaktná osoba: 
Tel: Fax: 
E-mail: 

9. Názov a zloženie odpadu: 
 

7. Zariadenie na zhodnocovanie  Laboratórium  
Názov: 
Adresa 
Kontaktná osoba: 
Tel: Fax: 
E-mail: 

10. Identifikačné kódy odpadu (vpíšte príslušné kódy): 
(i) Príloha IX Bazilejského dohovoru : 
(ii) Kód odpadu podľa OECD (ak sa líši od (i)): 
(iii)Kód odpadu podľa Európskeho katalógu odpadov : 
(iv) Národný kód: 

11. Dotknuté krajiny/štáty:   
Vývoz/odoslanie Tranzit Dovoz/ určenie 

     
12. Vyhlásenie osoby organizujúcej prepravu: Vyhlasujem, že podľa môjho najlepšieho vedomia sú vyššie uvedené informácie úplné 
a pravdivé. Taktiež vyhlasujem, že s príjemcom boli dojednané účinné zmluvné povinnosti (nevyžaduje sa pri odpade uvedenom v článku 3 
ods. 4). 
0 
Meno: Dátum: Podpis: 
13. Podpis pri príjme odpadu príjemcom:  
Meno/názov: Dátum: Podpis: 

VYPĹŇÍ ZARIADENIE NA ZHODNOCOVANIE ODPADU ALEBO LABORATÓRIUM: 
14. Odpad prijatý v zariadení na zneškodňovanie   alebo v laboratóriu:  Prijaté množstvo:  kg: l:  
Názov: Dátum: Podpis: 

(1) Sprievodné informácie k preprave odpadu zo zeleného zoznamu a určeného na zhodnotenie alebo odpadu určeného na 
laboratórnu analýzu v zmysle nariadenia ...*  

(2) V prípade viac ako 3 dopravcov uviesť vyžadované informácie aj v časti 5 (a,b,c). 
(3) Ak osoba organizujúca prepravu nie je pôvodcom ani zariadením na zber odpadu, uviesť informácie o pôvodcovi a zariadení na zber odpadu. 
 

________________ 
 
 

 

                                                 
*  Pre úradný vestník: vložiť číslo tohto nariadenia. 
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PRÍLOHA VIII 
 

USMERNENIA PRE NAKLADANIE S ODPADOM SPÔSOBOM PRIJATEĽNÝM Z 

HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (ČLÁNOK 48)  

 

I. Usmernenia prijaté podľa Bazilejského dohovoru: 

 

1. Technické usmernenia pre nakladanie s biomedicínskym a zdravotníckym odpadom 

spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (Y1, Y3)1 

 

2. Technické usmernenia pre nakladanie s odpadovými kyselinovými batériami obsahujúcimi 

olovo spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia 1. 

 

3. Technické usmernenia pre nakladanie s odpadom z úplnej a čiastočnej demontáže lodí 

spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia 1. 

 

II. Usmernenia prijaté organizáciou OECD: 

 

Technický návod k nakladaniu s prúdmi konkrétnych odpadov spôsobom prijateľným z 

hľadiska životného prostredia: 

Používané a zošrotované osobné počítače2 

                                                 
1  Prijaté na 6. zasadaní konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov 

nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, konanej dňa 9.-13. decembra 
2002. 

 
 
2  Prijaté Výborom pre environmentálnu politiku organizácie OECD vo februári 2003 

(dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL). 
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III. Usmernenia prijaté Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO) 

Usmernenia pre recykláciu lodí.1 

IV. Usmernenia prijaté Medzinárodnou organizáciou práce (ILO): 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri rozoberaní lodí: usmernenia pre ázijské krajiny a 

Turecko2  

__________________ 

 

                                                 
1  Rezolúcia A.962 prijatá na zhromaždení Medzinárodnej námornej organizácie na jeho 23. 

pravidelnom zasadnutí, konanom 24. novembra-5. decembra 2003. 
2  Na uverejnenie schválila riadiaca rada Medzinárodnej organizácie práce na jej 289. zasadnutí, 

konanom dňa 11.-26. marca 2004. 
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PRÍLOHA X 
DOPLŇUJÚCI DOTAZNÍK PRE SPRÁVY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV 

 V ZMYSLE ČLÁNKU 50 ODS. 2  

Čl. 11 ods. 1 
písm. a) 

Informácie o opatreniach prijatých vo veci celkového alebo čiastočného zákazu 
prepráv odpadu medzi členskými štátmi 
s cieľom uplatňovať zásadu blízkosti miesta, prednostného zhodnotenia 
a sebestačnosti na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni v súlade so 
smernicou  75/442/EHS. 

Uplatňuje sa toto ustanovenie? Áno Nie 
(označte značkou √)    
Ak áno, podrobne opíšte prijaté opatrenia: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ďalšie poznámky: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informácie o opatreniach prijatých vo veci systematického vznášania výhrad k 
prepravám odpadu medzi členskými štátmi s cieľom uplatňovať zásadu blízkosti 
miesta, prednostného zhodnotenia a sebestačnosti na úrovni Spoločenstva a na 
vnútroštátnej úrovni v súlade so smernicou  75/442/EHS. 

Uplatňuje sa toto ustanovenie? Áno Nie 
(označte značkou √)    
Ak áno, podrobne opíšte prijaté opatrenia: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ďalšie poznámky: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Čl. 11 ods. 1 
písm. e) 

Informácie o zákaze dovozu odpadu 
Uplatňuje sa toto ustanovenie? Áno Nie 
(označte značkou √)    
Ak áno, podrobne opíšte prijaté opatrenia: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Čl. 11ods. 3 Informácie o výnimkách z uplatňovania zásady blízkosti miesta, prednostného 

zhodnotenia a sebestačnosti v prípade nebezpečného odpadu vyprodukovaného 
v odosielajúcom členskom štáte v takom malom celkovom ročnom objeme, že 
vytvorenie nových špecializovaných zariadení na zneškodňovanie v tomto štáte by bolo 
neekonomické. 

Požiadali ste niektorý členský štát o uplatnenie tejto výnimky? Áno Nie 
(označte značkou √)    
Ak áno, vyplňte tabuľku č. 1 a nižšie podrobne opíšte každé dvojstranné riešenie 
v zmysle článku 11 ods. 3. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dostali ste žiadosť od niektorého členského štátu o uplatnenie tejto výnimky?  

ÁnoNie 
(označte značkou √)    
Ak áno, vyplňte tabuľku č. 1 a nižšie podrobne opíšte každé dvojstranné riešenie 
v zmysle článku 11 ods. 3. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Čl. 11 ods. 1 
písm. g) 

Informácie o výhradách k plánovaným prepravám alebo zneškodneniu 
na základe ich nesúladu so smernicou  75/442/EHS. 

Uplatňuje sa toto ustanovenie? Áno Nie 
(označte značkou √)    

Ak áno, vyplňte tabuľku č. 2. 
Čl. 12 ods. 5 Informácie o výhradách k plánovaným prepravám alebo zhodnoteniu na základe 

ich nesúladu s článkom 12 ods. 1 písm. c) 
Uplatňuje sa toto ustanovenie? Áno..... Nie..... 
(označte značkou √)                           
Ak áno, vyplňte tabuľku č. 3. 

Čl. 14 Informácie o rozhodnutiach príslušných orgánov, pod ktorých jurisdikciu spadajú 
osobitné zariadenia na zhodnocovanie odpadu, o neudelení predchádzajúceho súhlasu 
takýmto zariadeniam   

Vyskytol sa taký prípad? Áno Nie 
(označte značkou √)    
Ak áno, vyplňte tabuľku č. 4. 

Čl. 32 Informácie o systémoch členských štátov na dohľad a kontrolu zásielok odpadu 
výlučne  vrámci svojej jurisdikcie 

Je vytvorený systém na dohľad a kontrolu zásielok odpadu výlučne vrámci svojej 
jurisdikcie? Áno Nie 
(označte značkou √)    
Ak je takýto systém vytvorený, uplatňuje sa systém ustanovený v hlave II a VII 
nariadenia? Áno Nie 
(označte značkou √)    
Ak sa uplatňuje iný systém, ako je ustanovené v hlave II a VII nariadenia, podrobne 
opíšte uplatňovaný systém: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
15311/4/04 REV 4   ib 4 
PRÍLOHA IX DG I   SK 

Čl. 23 a 49 
ods. 1 

Informácie o nezákonných prepravách odpadov 
Vyskytol sa taký prípad? Áno Nie 
(označte značkou √)    
Ak áno, vyplňte tabuľku č. 5. 
Uveďte informácie, ako podľa vnútroštátnych právnych predpisov prebieha 
zamedzovanie, zisťovanie a sankcionovanie nezákonných prepráv odpadov. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Čl. 6 Informácie o finančnej zábezpeke alebo rovnocennom poistení, ktorými sa pokrývajú 
náklady na dopravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie a skladovanie odpadu, vrátane 
prípadov uvedených v článku 21 a 23 

Prosím, uveďte podrobnosti o ustanoveniach vnútroštátnych právnych predpisoch 
prijatých podľa tohto článku 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Čl. 52 Informácie o colných úradoch určených členskými štátmi pre prepravu odpadu do 
a zo Spoločenstva 

Boli tieto úrady určené? Áno Nie 
(označte značkou √)    
Ak áno, vyplňte tabuľku č. 6. 

 

 

 

Poznámky k vypĺňaniu tabuliek:  

D a R kódy sa uvádzajú v prílohe IIA a IIB k smernici č. 75/442/EHS. 

Identifikačné kódy odpadu sa uvádzajú v prílohe III, IIIA, IIIB, IV a IVA k tomuto nariadeniu. 
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Tabuľka č. 1 

INFORMÁCIE O VÝNIMKÁCH Z UPLATŇOVANIA ZÁSAD BLÍZKOSTI, PREDNOSTNÉHO ZHODNOTENIA A SEBESTAČNOSTI (článok 11 ods. 3) 

Identifikačný kód odpadu 

 

 

Množstvo 

(kg/l) 
Krajina určenia(Ku) 

Krajina odoslania(Ko) 
Činnosť zneškodnenia 

D kód 
Postúpenie veci Komisii 

(Áno/Nie) 
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Tabuľka č. 2 

VÝHRADY K PLÁNOVANÝM PREPRAVÁM ALEBO ZNEŠKODNENIU  (článok 11 ods. 1 písm. g)) 

Dôvody výhrady 
(označte značkou √)  

Zariadenie 

 

Identifikačný kód odpadu 

 

 

Množstv

o 

(kg/l) 

Krajina tranzitu (Kt)/ 

Krajina odoslania(Ko) 

Čl. 

11 ods. 

1 písm. 

g)( i) 

Čl. 

11 ods. 

1 písm. 

g) (ii) 

Čl. 

11 ods. 1 písm. 

g) (iii) 

Názov 
(v prípade čl. 11 ods. 

1 písm. g)( ii) 

Činnosť 

zneškodnenia 

D kód 
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Tabuľka č. 3 

VÝHRADY K PLÁNOVANÝM PREPRAVÁM ALEBO ZHODNOTENIU (článok 12 odsek 1 písm. c)) 

Identifikačný kód odpadu 

 

 

Množstv

o 

(kg/l) 

Krajina určenia Dôvody výhrady 
a podrobnosti o súvisiacich vnútroštátnych právnych 

predpisoch  

Zariadenie 
v krajine určenia 

    Názov Činnosť 
zhodnotenia 
R kód 
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Tabuľka č. 4 

INFORMÁCIE O ROZHODNUTIACH PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV UDELIŤ PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS (ČLÁNOK 14) 

Zariadenie na zhodnocovanie odpadu Identifikačný kód 

odpadu  
Doba platnosti Príslušný orgán 

Názov 

a č. 
Adresa Činnosť zhodnotenia 

R kód 
Použité technológie  Od Do 

Odvolanie 

(dátum) 
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Tabuľka č. 5 

INFORMÁCIE O NEZÁKONNÝCH  PREPRAVÁCH ODPADU (článok 23 a 49 ods. 1)∗ 
Zodpovednosť za nezákonnosť 

(označte značkou √)  
 

Identifikačný kód 

odpadu 

 

 

Množstvo 

(kg/l) 
Krajina určenia (Ku) a 

Krajina odoslania (Ko)

Označenie príčiny nezákonnosti 

(prípadný odkaz na porušenie článkov) 

Oznamovat

eľ 
Príjemca Iné 

Prijaté 

opatrenia 

vrátane 

príp. 

sankcií 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                 
∗  Informácie o prípadoch uzavretých v čase predkladania správy. 
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Tabuľka č. 6 

INFORMÁCIE O COLNÝCH ÚRADOCH URČENÝCH ČLENSKÝMI ŠTÁTMI PRE PREPRAVU ODPADU DO A ZO SPOLOČENSTVA (článok 52) 

Colný úrad 
Úrad Miesto Kontrolované krajiny dovozu/vyvozu 
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I. ÚVOD 

 

1. Komisia predložila 1. júla 2003 Rade svoj návrh nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady o preprave odpadu. 

 

2.  Európsky parlament vydal svoje stanovisko 19. novembra 2003. 

 

Hospodársky a sociálny výbor prijal svoje stanovisko 28. januára 2004. 

 

Výbor regiónov oznámil listom z 23. októbra 2003 svoj zámer nevydať stanovisko. 

 

3. Komisia predložila svoj zmenený a doplnený návrh 10. marca 2004. 

 

4. Rada 24. júna 2005 prijala svoju spoločnú pozíciu v súlade s článkom 251 ods. 2 

Zmluvy. 

 

II. CIEĽ 

 

Všeobecné ciele navrhovaného nariadenia sú: 

- transpozícia revidovaného OECD rozhodnutia Rady1 a revidovaného Bazilejského 

dohovoru2 do právnych predpisov Spoločenstva o riadení pohybu nebezpečných 

odpadov cez hranice; 

- pomenovanie ťažkostí, ktoré sa vyskytujú pri uplatňovaní, vykonávaní a vynucovaní 

nariadenia Rady y roku 1993 (ďalej len „nariadenie 1993”)3; 

                                                 
1 Rozhodnutie Rady OECD C(2001) 107 v konečnom znení z 21. mája 2002 o revízii 

rozhodnutia C(92) 39/v konečnom znení o kontrole cezhraničného pohybu odpadov určených 
na činnosti zhodnocovania odpadu. 

2 Bazilejský dohovor z 22. marca 1989 o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice 
štátov a ich zneškodňovaní, zmenený a doplnený 6. novembra 1998. 

3 (EHS) č. 259/93. 
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- vykonávanie globálnej harmonizácie v oblasti cezhraničnej prepravy odpadov a 

- reorganizácia a zjednodušenie štruktúry článkov nariadenia 1993. 

Hlavné navrhované prvky obsahujú okrem iného zmeny celkového procedurálneho rámca 

(najmä požiadaviek týkajúcich sa predchádzajúceho písomného oznámenia, súhlasu a 

informačných požiadaviek), zmeny a objasnenia týkajúce sa rozsahu pôsobnosti a definícií, 

ustanovenia týkajúce sa prepravy odpadu medzi členskými štátmi a do členských štátov a 

ustanovenia pre vývozy a dovozy. 

 

III. ANALÝZA SPOLOČNEJ POZÍCIE 

 

1. Všeobecne 

 

Zo 103 zmien a doplnení, ktoré navrhol Európsky parlament v prvom čítaní, zahŕňa 

spoločná pozícia 41 (úplne, čiastočne alebo v zásade, prostredníctvom identického alebo 

podobného znenia, alebo myšlienky). Rada sa domnieva, že spoločná pozícia nemení 

prístup a ciele pôvodného návrhu Komisie a berie na vedomie, že Komisia nemôže 

prijať voľbu právneho základu za možnosť pre členské štáty namietať voči pohybu 

zásielok odpadu určeného na zhodnocovanie a celkové vylúčenie vedľajších 

živočíšnych produktov z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. 

 

2. Zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu 

 

Európsky parlament na svojom plenárnom hlasovaní 19. novembra 2004 prijal 103 

zmien a doplnení k návrhu. 

 

41 z nich bolo zapracovaných do spoločnej pozície Rady, buď doslovne, čiastočne alebo 

ich myšlienka. 

62 zmien a doplnení nebolo prijatých. 

Prijaté/zamietnuté zmeny a doplnenia sú uvedené v poradí, v akom boli zapracované do 

spoločnej pozície. Ak sa niekoľko zmien a doplnení týka rovnakej otázky, uvádzajú sa 

spolu pri prvom výskyte. 
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a) Prijaté zmeny a doplnenia 

 Zmena a doplnenie 1: Prijaté a zapracované. 

Zmena a doplnenie 83/rev: Prijaté a vyjadrené v odôvodnení 1. 

Zmena a doplnenie 8: Prijaté v zásade a vyjadrené v odôvodnení 31. 

Zmena a doplnenie 9: Prijaté čiastočne v článku 1 ods. 3 písm. g) a v odôvodnení 

9. 

Zmena a doplnenie 10: Prijaté v zásade. Celý článok 1 ods. 5 ako ho navrhla 

Komisia, sa vypúšťa s cieľom vyhnúť sa nejednoznačnosti vyčlenením niektorých 

ustanovení. 

Zmena a doplnenie 12: Prijaté v článku 2. 

Zmeny a doplnenia 13 a 14: Prijaté v zásade a vyjadrené v článku 2 ods. 5 a 7. 

Vymedzenia pojmov v smernici 75/442/EHS však boli zachované. 

Zmena a doplnenie 15: Prijaté a vyjadrené v článku 2 ods. 15 

Zmena a doplnenie 113: Prijaté a vyjadrené v článku 2 ods. 25 

Zmena a doplnenie 79: Prijaté a vyjadrené v článku 3 ods. 5 

Zmena a doplnenie 81: Prijaté čiastočne a v zásade a vyjadrené v článku 3 ods. 

5. 

Zmena a doplnenie 22: Prijaté. 

Zmena a doplnenie 52: Prijaté v zásade a vyjadrené v článku 4 prvá veta. 

Zmena a doplnenie 24: Prijaté čiastočne v článku 4 bode 3 a v článku 8 ods. 1. 

(pozri tiež zmenu a doplnenie 29) 

Zmeny a doplnenia 96 a 97: Prijaté čiastočne a v zásade a vyjadrené v článku 4 

bod 5 a v článku 6 ods. 2. 

Zmena a doplnenie 29: Prijaté čiastočne v článku 7. (pozri tiež zmenu a 

doplnenie 30) 

Zmena a doplnenie 30: Prijaté v zásade a vyjadrené v článku 8 ods. 1 a 2. 

Zmeny a doplnenia 108 a 115: Prijaté v článku 11 ods. 1. písm. e). 

Zmena a doplnenie 42: Prijaté v zásade a vyjadrené v článku 12 ods. 1 písm. c). 

Zmena a doplnenie 47: Prijaté v zásade a vyjadrené v článku 12 ods. 1 písm. c), 

článku 12 ods. 5 a 6, v zmenenom a doplnenom odôvodnení 21 a v článku 59 ods. 

2. 

Zmena a doplnenie 45: Prijaté a vyjadrené v článku 12 ods.1 písm. h). 

Zmena a doplnenie 100: Prijaté a zapracované do článku 16 písm. b) a článku 17 

ods. 1. 
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Zmena a doplnenie 84/rev: Prijaté v zásade a vyjadrené v článku 16 písm. e) a 

článku 15 písm. e) (porovnaj článok 6 ods. 5). 

Zmena a doplnenie 57: Prijaté v článku 23 ods. 5. 

Zmeny a doplnenia 58 a 101: Prijaté v zásade a zapracované do článku 25 ods. 4 

a článku 58 ods. 1 písm. f). 

Zmena a doplnenie 60: Prijaté v zásade a zapracované do článku 29. 

Zmena a doplnenie 62: Prijaté v článku 40 ods. 1. písm. d). 

Zmena a doplnenie 63: Prijaté do článku 41 ods. 2 písm. b). 

Zmena a doplnenie 64: Prijaté v článku 42 ods. 1. písm. e). 

Zmena a doplnenie 65: prijaté do článku 43 ods. 2 písm. c). 

Zmena a doplnenie 61: Prijaté v zásade a vyjadrené v článku 48 ods. 2. 

Zmena a doplnenie 103: Prijaté v článku 57 ods. 1. 

Zmena a doplnenie 28: Prijaté čiastočne v odôvodnení 37 (v časovom pláne pre 

dokončenie metódy v článku 58 ods. 1 písm. a). 

Zmeny a doplnenia 82 a 46 (spojené do jednej zmeny a doplnenia): Prijaté 

čiastočne a vyjadrené v článku 58 ods.1 písm. b). 

Zmena a doplnenie 75: Prijaté v prílohe VIII časť III. 

Zmena a doplnenie 76: Prijaté v prílohe VIII časť II. 

Zmena a doplnenie 77: Prijaté v prílohe VIII časť IV. 

 

b) Zamietnuté zmeny a doplnenia  

 

Odôvodnenia 

 

Zmena a doplnenie 2: Stratégia odpadu sa v súčasnosti preskúmava a text zmeny 

a doplnenia sa zdá byť nevyvážený s ohľadom na ostatné dôležité aspekty, ako 

napríklad uplatňovanie pravidiel vnútorného trhu aj na odpad na opakované 

používanie a recykláciu. 

Zmena a doplnenie 3: Obsah tejto zmeny a doplnenia by negatívne prejudikoval 

ešte otvorenú diskusiu o spaľovaní. 

Zmena a doplnenie 107: Ide o faktické stanovisko, ktoré sa nepovažuje za 

potrebné. 
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Zmeny a doplnenia 110 a 121: Sú v rozpore s rozhodnutím OECD (porovnaj 

článok 40 ods. 4, ktorý obsahuje podobné ustanovenie ako je v zmene a doplnení 

121 pre dovozy odpadu určeného na zneškodňovanie. 

Zmena a doplnenie 109: Nariadenie sa nevzťahuje na hromadenie nebezpečných 

odpadov. Možno poznamenať, že druhú časť zmeny a doplnenia vzťahujúcu sa na 

zásadu blízkosti, je možné predložiť s cieľom vyjadriť námietky proti preprave na 

zneškodňovanie. 

Zmena a doplnenie 4: Nepovažuje sa za vhodné uvádzať takýto odkaz v 

odôvodnení. 

Zmena a doplnenie 5: Ponechávanie/skládkovanie alebo neriadené 

zneškodňovanie je už zakázané existujúcou legislatívou EÚ. 

Zmena a doplnenie 6: V kontexte článku 12 ods. 1 písm. g) a h) sa považuje za 

príliš vágnu. 

Zmena a doplnenie 7: V odôvodnení nie je potrebné uvádzať, čo by mala EÚ 

dosiahnuť v bazilejskom kontexte. 

Zmeny a doplnenia 111, 112 a 92/rev: Tieto zmeny a doplnenia sa netýkajú lodí; 

je to záležitosť, ktorú treba určiť v kontexte Bazilejského dohovoru. Vo vzťahu k 

vozidlám sa tieto zmeny a doplnenia nepovažujú za priamo relevantné, sú 

súčasťou stratégie odpadu a budúcej práce Komisie. 

 

Články 

 

Zmena a doplnenie 11: Táto zmena a doplnenie bolo zamietnuté, lebo by sa malo 

vyhnúť duplikácii medzi týmto nariadením a nariadením (ES) 1774/2002, aby sa 

zachoval ekvivalentný stupeň kontroly (pozri tiež článok 59 ods. 1 a nové 

odôvodnenia 10 a 11). 

 

Zmeny a doplnenia 17 a 18 (spojené do jednej zmeny a doplnenia): Tieto zmeny 

a doplnenia boli zamietnuté, pretože sú v rozpore Bazilejským dohovorom a 

rozhodnutím OECD a ich ustanoveniami o nakladaní so „zeleným odpadom”. 
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Zmena a doplnenie 19: OECD nepredpokladal túto výnimku pre odpad určený 

na výskum a takáto výnimka sa považovala za príliš širokú. 

 

Zmena a doplnenie 20: Článok 3 ods. 5 návrhu Komisie a príslušná príloha boli 

vypustené vzhľadom na nedávne prijatie nariadenia (ES) 850/2004 o 

perzistentných organických znečisťujúcich látkach a ktorým sa mení a dopĺňa 

smernica 79/117/EHS. 

 

Zmeny a doplnenia 21, 26, 34, 41 a 91/rev: Nariadenie predpokladá osobitné 

ustanovenia v prípade dočasných operácií - ako bolo dohodnuté v OECD. Rada sa 

domnieva, že vzhľadom na to, že sa dočasné operácie uskutočňujú, bolo najlepším 

riešením ich nezakázať ale vypracovať systém, ktorý umožní príslušným orgánom 

sledovať odpad v priebehu prepravy a jeho nepredbežného zhodnocovania alebo 

zneškodňovania. 

 

Zmena a doplnenie 126: Táto zmena a doplnenie sa považovalo za nadbytočné. 

 

Zmena a doplnenie 122: Táto zmena a doplnenie sa zamietlo ako nekompatibilné 

s Bazilejským dohovorom. 

 

Zmeny a doplnenia 85/rev a 27: Vzhľadom k tomu, že toto nariadenie obsahuje 

osobitné ustanovenia týkajúce sa dočasných opatrení, sú takéto osobitné 

ustanovenia tiež nevyhnutné vo vzťahu k finančným zárukám alebo 

ekvivalentnému poisteniu (porovnaj článok 6 ods. 6). Preto boli tieto zmeny a 

doplnenia zamietnuté. 

 

Zmena a doplnenie 31: Táto zmena a doplnenie bolo zamietnuté, pretože sa 

považovalo za vhodnejšie, aby príslušné orgány vyjadrili svoj písomný súhlas na 

doklade o oznámení alebo jeho kópii. 
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Zmeny a doplnenia 86/rev, 87/rev a 88/rev: Tieto zmeny a doplnenia sú v 

rozpore s cieľom zjednodušenia. 

180 dní sa neprevzalo; zhoda s časovým rámcom OECD (jeden rok na prepravu - 

článok 9 ods. 4, 5 a 6 a jeden rok pre zhodnocovanie alebo zneškodňovanie od 

obdržania odpadu - článok 9 ods. 7). 

 

Zmeny a doplnenia 32 a 33: Neboli zapracované, lebo sa nepovažovali za 

nevyhnutné a boli príliš obtiažne. 

 

Zmena a doplnenie 35: Príslušné orgány sa môžu za určitých podmienok pri 

svojich námietkach pri odpade určenom na zhodnocovanie odvolávať na 

vnútroštátne environmentálne normy (porovnaj článok 12 ods. 1 písm.c), ktoré sa 

vzťahujú na zmeny a doplnenia 42 a 47). Pri odpade určenom na zneškodňovanie 

nie je taký dôvod pre námietky primeraný, pretože už platia normy na úrovni EÚ 

(najmä smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, smernica 2000/76/EE o 

spaľovaní odpadov, smernica Rady 96/59/ES o zneškodnení polychlórovaných 

bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) a nariadenie (ES) 850/2004 

o perzistentných organických znečisťujúcich látkach a ktorým sa mení a dopĺňa 

smernica 79/117/EHS. 

 

Zmena a doplnenie 80: Nezapracovalo sa, ale malo by sa poznamenať, že nový 

odsek 5 článku 3 teraz predpokladá, že takýto odpad sa bude spracovávať vo 

všetkých prípadoch, ako keby bol určený na zneškodňovanie. 

 

Zmena a doplnenie 37: Usúdilo sa, že je vhodnejšie zachovať odkaz na 

Spoločenstvo v súvislosti s rámcovou smernicou o odpadoch. 

 

Zmena a doplnenie 38: Vo vzťahu k článku 7 rámcovej smernice o odpadoch sa 

súladom s programami odpadového hospodárstva zaoberá článok 11 ods. 1 písm. 

g), súladom s právnou záväznosťou noriem EÚ článok 11 ods. 1 písm. i). Pozri 

tiež pripomienku k zmene a doplneniu 35. 
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Zmena a doplnenie 39: Táto zmena a doplnenie bolo zamietnuté vzhľadom na 

možný neželateľný účinok, ktorým by sa umožňovali zásielky odpadu na 

zneškodnenie na základe tvrdenia, že „osobitné” zariadenie neexistuje vo 

vyvážajúcom členskom štáte, aj keď v tomto štáte je iné vhodné zariadenia na 

zneškodňovanie . Preto sa uznalo za vhodné umožniť zásielky odpadu na 

zneškodnenie iba vtedy, keď celkové vnútroštátne zariadenia sú nedostačujúce. 

 

Zmena a doplnenie 40: Nebolo zapracované, lebo by viedlo k zbytočnému 

regulačnému zaťaženiu. Pozri tiež pripomienky k zmene a doplneniu 50. 

 

Zmena a doplnenie 116: Je v rozpore s rozhodnutím OECD. Navyše je v rozpore 

so zásadami vnútorného trhu pre odpad určený na zhodnocovanie. Pokiaľ ide o 

odpad určený na zhodnocovanie, pozri vložené znenie článku 11 ods. 1 písm. e) 

(porovnaj zmenu a doplnenie 115). 

 

Zmena a doplnenie 117: Je v rozpore s rozhodnutím OECD. Okrem toho je v 

rozpore so zásadou vnútorného trhu pre odpady učené na zhodnocovanie - nie 

preto, že krajina odoslania má kapacitu na zhodnocovanie odpadu, ktorý musí byť 

nevyhnutne zhodnocovaný v tejto krajine. 

 

Zmena a doplnenie 44: Je v rozpore s rozhodnutím OECD. Navyše je v rozpore 

so zásadami vnútorného trhu pre odpad určený na zhodnocovanie a nie je v súlade 

s článkom 5 rámcovej smernice o odpadoch. 

 

Zmena a doplnenie 48: Neprevzaté ako také, ale pripomienky k zmene a 

doplneniu 47 sú dôležité vo vzťahu k námietkam, ak normy EÚ neexistujú. 

 

Zmena a doplnenie 49: Neprevzaté, ale práca, ktorú vykonala Komisia 

(článok 58 ods. 1 písm. b)) bude dôležitá. 

 

Zmena a doplnenie 50: Nezapracované, lebo by viedlo k zbytočnému 

regulačnému zaťaženiu. 
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Zmena a doplnenie 51: Táto zmena a doplnenie sa nepovažuje za potrebné 

(porovnaj článok 9 pre trvanie súhlasu, ktoré sa vzťahuje na všeobecné oznámenia 

a prvú vetu článku 4). 

 

Zmena a doplnenie 99: Neprevzaté, pretože ustanovenia nemajú praktický 

význam. Ďalší postup nie je potrebný. 

 

Zmena a doplnenie 53: Zamietnuté, lebo OECD ustanovuje pre to opatrenia. 

 

Zmena a doplnenie 54: Nie je v súlade s časovými rámcami OECD. 

 

Zmena a doplnenie 55: Je v rozpore s rozhodnutím OECD. Sprievodné 

informácie k preprave uvedené v prílohe VII sa považujú za dostačujúce (pozri 

pripomienky k zmenám a doplneniam 17 a 18). 

 

Zmena a doplnenie 56: Neprevzaté, keďže článok 20 návrhu Komisie sa 

nepovažuje za potrebný. 

 

Zmena a doplnenie 105: Zamietlo sa, nakoľko podmienka kontraktu na žiadosť 

príslušného orgánu sa považuje za nevyhnutnú pre účinnú kontrolu. 

 

Zmena a doplnenie 59: Rada sa domnieva, že je to záležitosť členských štátov. 

 

Zmena a doplnenie 66: Nezapracovalo sa kvôli obavám týkajúcim sa dôvernosti 

a považovalo sa za príliš zaťažujúce pre príslušné orgány. 

 

Zmena a doplnenie 67: Nezapracovalo sa, lebo Zmluvy o pristúpení sa nesmú 

meniť prostredníctvom postupu výboru (pozri nový článok 62). 

 

Zmeny a doplnenia 78 a 106 (spojené do jednej zmeny a doplnenia): Tieto 

zmeny a doplnenia boli zamietnuté, lebo ich účel nie je veľmi jasný a je v rozpore 

s bazilejskou /OECD harmonizáciou. EÚ by nemala jednostranne meniť 

rozhodnutie OECD. 
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Zmena a doplnenie 68: Nezapracovalo sa, lebo údaje z rozhodnutia OECD by 

nemali byť jednostranne zmenené EÚ. 

 

Zmeny a doplnenia 69 a 70: Tieto zmeny a doplnenia sa zamietli, lebo by sa 

mala zachovať harmonizácia s Bazilejským dohovorom. 

 

Zmeny a doplnenia 71, 72 a 73: Tieto zmeny a doplnenia sa nezapracovali, lebo 

zoznam odpadov EÚ (rozhodnutie Komisie 2000/532/ES) by sa nemal meniť 

týmto nariadením. 

 

Zmena a doplnenie 74: Nepovažovalo sa za potrebné, lebo články 33, 35 a 37 

vymedzujú, ktoré dovozy sú dovolené (pozri článok 48 ods. 2 písm. a). Vo 

všetkých prípadoch sú uvedené usmernenia pod názvom „hľadanie návodu” 

(článok 48 ods. 2 posledná veta). 

 

IV. ZÁVER 

 

Zmeny zavedené Radou do zmeneného a doplneného návrhu Komisie majú za cieľ zlepšiť 

praktickú využiteľnosť a odpovedať na obavy v určitých členských štátoch pri snažení 

zabezpečiť, aby Spoločenstvo a členské štáty rešpektovali a dodržiavali existujúce 

medzinárodné záväzky v tejto oblasti. 

Napriek skutočnosti, že Rada nie je schopná akceptovať všetky zmeny a doplnenia prijaté 

Európskym parlamentom, sa domnieva, že spoločná pozícia do veľkej miery rieši obavy 

parlamentu. 
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DODATOK K POZNÁMKE K BODU „I/A“ 
od: Generálny sekretariát Rady 
komu: COREPER/RADA 
Č. návrhu Komisie: 7401/04 ENV 159 MI 81 RELEX 98 CODEC 374 - KOM(2004) 172 v 

konečnom znení 
11145/03 ENV 381 MI 164 RELEX 271 CODEC 945 - KOM(2003) 379 v 
konečnom znení 

Vec: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o preprave odpadov [prvé 
čítanie] 
- schválenie (LA+ D) 
a) spoločnej pozície 
b) odôvodnenia Rady 
- vyhlásenia 

 
 

 

Vyhlásenie Rady a Komisie 

 

Rada a Komisia sú názoru, že by Komisia mala pri uplatňovaní postupov ustanovených v hlave IV 

kapitole 1 a 2 tohto nariadenia vziať do úvahy osobitný prípad Monaka. 
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Vyhlásenie Komisie 

 

Komisia berie na vedomie, že v Rade panuje jednomyseľný názor, že by sa mal dvojitý právny 

základ, ktorý Komisia navrhla, t. j. článok 133 a článok 175 ods. 1 Zmluvy nahradiť jediným 

právnym základom, ktorý predstavuje iba článok 175 ods. 1 Zmluvy.  Komisia sa domnieva, že 

právny základ uvedený v jej návrhu bol správny a vyhradzuje si právo použiť právne prostriedky, 

ktoré má k dispozícii. 

 

Komisia berie tiež na vedomie, že v článku 12 ods. 1 písm. c) Rada umožňuje členským štátom 

vznášať námietky a z dôvodu „menej prísnych noriem spracovania“ zastaviť prepravu odpadu 

určeného na využitie.  Komisia sa domnieva, že toto ustanovenie vytvorí pre európsky trhu 

recyklácie a využitia odpadu prekážky bez toho, aby súčasne zlepšilo environmentálne normy, ktoré 

sa uplatňujú pre nakladanie s odpadom v EÚ.  Komisia pripomína, že navrhla vo svojom oznámení 

KOM (2003) 301 v konečnom znení s názvom „K tématickej stratégii pre prevenciu a recykláciu 

odpadu“ riešenia hroziaceho problému ekologického dumpingu tým, že sa zameria na vypracovanie 

európskych noriem v oblasti nakladania s odpadom. Komisia ďalej varuje pred skutočnosťou, že 

článok 12 ods. 1 písm. c) je vágny a súčasne zložitý, čo môže viesť k nárastu nepovolenej prepravy 

odpadu a pravdepodobne povedie k veľkému počtu súdnych prípadov. 

 

Konečne Komisia berie na vedomie, že Rada vyníma z rozsahu pôsobnosti nariadenia „prepravu, 

ktorá podlieha požiadavkám pre schválenie podľa nariadenia (ES) č. 1774/2002, ktorým sa 

stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú 

spotrebu“. Vzhľadom na rozdiely, ktoré existujú medzi týmito dvomi nariadeniami pokiaľ ide o 

procedurálne ustanovenia, sa Komisia domnieva, že je vhodné, aby pokročila vo svojom 

preskúmaní vzťahov medzi nariadeniami tak, aby mohla výsledky tohto preskúmania zverejniť 

predtým, ako nariadenie o preprave odpadu nadobudne platnosť.  Zohľadnili by sa tak obavy, ktoré 

vyjadrili niektoré členské štáty vzhľadom na nebezpečenstvo procedurálnej duplicity, a Komisia by 

mohla zachovať svoj návrh. 

 

_______________________ 
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KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 

Brusel, 1.7.2005 
KOM(2005) 303 v konečnom znení 

2003/0139 (COD) 

  

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa druhého pododseku článku 251 ods. 2 Zmluvy o ES 
o 

spoločnej pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o preprave 
zásielok odpadu 
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2003/0139 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa druhého pododseku článku 251 ods. 2 Zmluvy o ES 
o 

spoločnej pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o preprave 
zásielok odpadu 

1. SÚVISLOSTI 

Dátum doručenia návrhu Európskemu parlamentu a Rade 
(dokument KOM(2003)379 konečná verzia 2003/139(COD)): 

30. jún 2003. 

Dátum stanoviska Európskeho parlamentu, prvé čítanie: 19. november 2003. 

Dátum stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru: 28. január 2004. 

Dátum doručenia zmeneného a doplneného návrhu: 9. marec 2004. 

Dátum prijatia spoločnej pozície: 24. jún 2005. 

2. CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Návrh má štyri hlavné ciele: 

– vykonávanie rozhodnutia Rady OECD C(2001)107 zo 14. júna 2001 v právnych 
predpisoch Spoločenstva, 

– riešenie problémov, ktoré sa vyskytnú počas uplatňovania, spravovania 
a presadzovania nariadenia z roku 1993 a stanovenie väčšej právnej jasnosti, 

– globálne zosúladenie v oblasti cezhraničného pohybu zásielok odpadu, 

– konsolidácia štruktúry článkov uvedeného nariadenia. 

S cieľom dosiahnuť tieto ciele sa revíziou menia a dopĺňajú rôzne oddiely a aspekty 
nariadenia Rady (EHS) č. 259/93. Patria sem: 

– zmeny v štruktúre nariadenia, 

– zmeny a objasnenia, pokiaľ ide o definície, ako aj objasnenie rozsahu pôsobnosti 
(Hlava I), 

– zmeny a objasnenia, pokiaľ ide o postupy uplatniteľné na prepravu zásielok 
odpadu (Hlava II-VI); medzi členskými štátmi (Hlava II); vo vnútri členských 
štátov (Hlava III); a pokiaľ ide o vývoz zo Spoločenstva a dovoz do Spoločenstva 
(Hlava IV, V a VI), 
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– zmeny v ostatných ustanoveniach nariadenia (Hlava VII). 

3. PRIPOMIENKY K SPOLOČNEJ POZÍCII 

3.1 Všeobecné pripomienky 

Vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu Komisia v plnom rozsahu, čiastočne 
alebo v zásade schválila 43 z 103 zmien a doplnení, ktoré Európsky parlament 
navrhol v prvom čítaní. Do spoločnej pozície sa zapracovalo 41 zmien a doplnení či 
už doslovne, alebo v tom duchu. 

Komisia v niektorých bodoch nesúhlasí so spoločnou pozíciou. Najdôležitejšie 
z týchto bodov zahŕňajú toto: 

Komisia zastáva názor, že spoločný právny základ, ktorý navrhuje pre toto 
nariadenie (ďalej len „nariadenie“), t. j. politika v oblasti životného prostredia 
a obchodu (články 175 a 133 Zmluvy o ES), je správny a teda neprijme jednotný 
právny základ navrhovaný Radou (článok 175 Zmluvy o ES). 

Okrem toho Komisia nepodporí spoločnú pozíciu so zreteľom na možnosť členských 
štátov namietať proti preprave odpadu určeného na zhodnotenie na základe 
„voľnejších noriem nakladania s odpadom“ v krajine určenia. Komisia je toho 
názoru, že takéto ustanovenie by prekážalo na európskom trhu recyklácie 
a zhodnotenia odpadu a neprispievalo by k zlepšeniu environmentálnych noriem 
riadenia odpadu v EÚ. 

Rada zmenou článku 1 ods. 6 úplne vylúčila živočíšne vedľajšie produkty z rozsahu 
pôsobnosti nariadenia (článok 1 ods. 3 písm. d)). S cieľom uverejniť výsledky 
prieskumu vo vzťahu medzi týmto nariadením a nariadením (ES) č. 1774/2002, 
ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších 
produktov neurčených pre ľudskú spotrebu, pred nadobudnutím účinnosti uvedeného 
nariadenia, je Komisia toho názoru, že by bolo vhodnejšie uskutočniť tento prieskum 
skôr. Toto by riešilo obavy, ktoré vyjadrili niektoré členské štáty, pokiaľ ide o riziká 
procesnej duplicity a umožnilo by to tiež Komisii uchovať svoj návrh. 

3.2 Podrobné pripomienky 

3.2.1 Zmeny a doplnenia Parlamentu schválené Komisiou v celom rozsahu, čiastočne 
alebo v zásade a zapracované do spoločnej pozície 

Zmeny a doplnenia 8 a 108, ktoré sa týkajú odôvodnení, boli zapracované.  

Zmena a doplnenie 9, ktorá sa týka vylúčenia odpadu vzniknutého ozbrojenými 
silami členského štátu v určitých situáciách z rozsahu pôsobnosti nariadenia, bola 
čiastočne zapracovaná do článku 1 ods. 3 písm. g). 

Zmena a doplnenie 10, ktorá sa týka ustanovení uplatniteľných na odpad na 
zhodnotenie v prílohe III, bola zohľadnená. Celý odsek (článok 1 ods. 5) v podobe 
navrhovanej Komisiou sa zrušil, aby sa predišlo nejasnostiam spôsobeným vyňatím 
určitých ustanovení. Zapracované v zásade. 
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Zmena a doplnenie 12 odkazuje na zmesi odpadu, pre ktoré neexistuje žiadna 
položka. Zapracované do článku 2 ods. 3. 

Zmeny a doplnenia 13 a 14, ktoré sa týkajú určitých operácií, ktoré tvoria dočasné 
zhodnotenie a dočasné zneškodnenie, boli prijaté v zásade a sú zohľadnené v článku 
2 ods. 5 a v článku 2 ods. 7. Definície uvedené v smernici 75/442/EHS o odpadoch 
boli však dodržané. 

Zmeny a doplnenia 15 a 22 stanovujú definíciu oznamovateľa, ktorá bola 
zapracovaná do článku 2 ods. 15. 

Zmena a doplnenie 113, ktorá sa týka definície „krajina tranzitu“, bola prijatá 
a zohľadnená v článku 2 ods. 24.  

Zmena a doplnenie 79, ktorou sa preprava zásielok zmiešaného komunálneho odpadu 
(položka odpadu 20 03 01) z domácností podrobuje predchádzajúcemu oznámeniu 
a súhlasu, bola zapracovaná do článku 3 ods. 5. Zmena a doplnenie 81 bola čiastočne 
a v zásade prijatá a zohľadnená v článku 3 ods. 5. 

Zmena a doplnenie 24, ktorou sa príslušným orgánom umožňuje požadovať 
doplňujúce informácie a dokumentáciu v rámci určitého časového obdobia, bola 
čiastočne zapracovaná do článku 4 ods. 3 a v článku 8 ods. 1. 

Zmeny a doplnenia 96 a 97, ktorými sa stanovuje časová lehota kedy je potrebné 
ustanoviť finančnú záruku a tiež kedy je potrebné predložiť príslušný dôkaz alebo 
rovnocenné poistenie, boli čiastočne a v zásade prijaté a zohľadnené v článku 4 ods. 
5 a v článku 6 ods. 2. 

Zmeny a doplnenia 29 a 30, ktoré sa týkajú žiadostí o informácie a dokumentáciu, 
ako aj potvrdenia a doručenia oznámení v rámci určitého časového obdobia, boli 
čiastočne a v zásade prijaté a zohľadnené v článku 7 ods. 2 a v článku 8 ods. 1 a 2.  

Zmenu a doplnenie 115, ktorá sa týka rozšírenej právomoci členských štátov 
namietať proti preprave odpadu určeného na zneškodnenie, je možné podporiť. 
Zapracované do článku 11 ods. 1 písm. e). 

Zmena a doplnenie 45, ktorá sa týka námietok proti preprave odpadu určeného na 
zhodnotenie na základe skutočnosti, že plánovaná preprava je určená na 
zneškodnenie a nie na zhodnotenie, bola prijatá. Zapracované do článku 12 ods. 1 
písm. h). 

Zmena a doplnenie 52, ktorou sa stanovujú postupy, ktoré sa vzťahujú na všeobecné 
oznámenie, bola v zásade prijatá a zohľadnená v článku 4. 

Zmena a doplnenie 100, ktorá sa týka informácií, ktoré oznamovateľ poskytne 
príslušným orgánom a príjemcovi odpadu, bola prijatá. Zapracované do článku 16 
písm. b) a v článku 17 ods. 1. 

Zmena a doplnenie 84rev., ktorá sa týka dokončenia zhodnotenia alebo 
zneškodnenia, bola v zásade prijatá a zohľadnená v článku 16 písm. e). 
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Zmena a doplnenie 57, ktorou sa zdôrazňuje potreba spolupráce medzi orgánmi 
pokiaľ ide o všetky prípady nelegálnej prepravy pridaním výrazu „obzvlášť“ 
v prípadoch, kedy zodpovednosť nie je možné prisúdiť ani oznamovateľovi ani 
príjemcovi odpadu, bola prijatá. Zapracované do článku 23 ods. 5. 

Zmena a doplnenie 58 a 101, ktoré sa týkajú elektronickej výmeny údajov, boli 
prijaté. Zapracované do článku 25 ods. 4 a článok 58 ods. 1 písm. f). 

Zmena a doplnenie 60, ktorá sa týka dohôd o pohraničnej oblasti, bola prijatá. 
Zapracované do článku 29. 

Zmena a doplnenie 61, ktorá sa týka spôsobu riadenia prijateľného z hľadiska 
životného prostredia, bola v zásade prijatá. Zapracované do článku 48 ods. 2. 

Zmeny a doplnenia 62-65, ktoré sa týkajú krízových situácií alebo vojnového stavu, 
boli prijaté. Zapracované do článku 40 ods. 1 písm. d), článku 41 ods. 2 písm. b), 
článku 42 ods. 1 písm. e) a do článku 43 ods. 2 písm. c). 

Zmena a doplnenie 103, ktorá sa týka zmeny a doplnenia príloh k nariadeniu, bola 
prijatá. Zapracované do článku 57 ods. 1. 

Zmena a doplnenie 28, ktorá sa týka metódy výpočtu finančnej záruky, bola v 
odôvodneniach čiastočne prijatá. 

Zmeny a doplnenia 82 a 46, ktoré sa týkajú usmernení na uplatňovanie ustanovenia 
týkajúceho sa takzvaného „simulovaného zhodnotenia“, boli čiastočne prijaté. 
Zapracované do článku 58 ods. 1 písm. b). 

Zmeny a doplnenia 75, 76 a 77, ktoré sa týkajú príloh, boli prijaté. Zapracované 
do prílohy VIII, časti II-IV. 

3.2.2 Zmeny a doplnenia Parlamentu zamietnuté Komisiou a Radou a nezapracované do 
spoločnej pozície 

Zmeny a doplnenia 2-7, 107, 109 a 110-111, ktoré sa týkajú odôvodnení, sa 
nepovažovali za dôležité pre návrh a neboli preto prijaté. Navyše zmeny a doplnenia 
4-5 neboli prijaté, keďže by boli v rozpore s právom Komisie na podnet. 

Zmena a doplnenie 11, ktoré sa týka zrušenia článku 1 ods. 6, ktorým sa povoľuje 
možné vylúčenie živočíšnych vedľajších produktov z rozsahu pôsobnosti nariadenia, 
bola zamietnutá. Komisia je toho názoru, že je dôležité ponechať toto ustanovenie, 
aby sa predišlo duplicite a z toho vyplývajúcej zbytočnej záťaži prevádzkovateľov z 
dôvodu paralelného uplatňovania tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 1774/2002, 
ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších 
produktov neurčených pre ľudskú spotrebu. Komisia preto uprednostňuje ponechať 
predložený návrh a presunúť prieskum vzťahu medzi oboma nariadeniami na skorší 
termín, aby sa výsledky prieskumu mohli uverejniť pred nadobudnutím účinnosti 
nariadenia (pozri tiež bod 3.2.5, ktorý sa týka dodatočných zmien k návrhu 
uskutočnených Radou). 

Zmenu a doplnenie 112, ktorá sa týka povinnosti Komisie stanoviť usmernenia, nie 
je možné prijať hlavne z dôvodu, že je v rozpore s právom Komisie na podnet. 
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Zmenami a doplneniami 17 a 18 sa navrhuje podrobiť iný odpad predchádzajúcemu 
písomnému oznámeniu tak, ako je uvedené v prílohe III. Nie je možné ich prijať, 
pretože by boli v rozpore s rozhodnutím OECD.  

Zmenu a doplnenie 19, ktorou sa zásielky odpadu určené na „výskumné účely“ 
zahŕňajú medzi zásielky vyňaté z oznamovacieho postupu, nie je možné prijať. 
Takéto zásielky predstavujú rovnaké riziko ako iné zásielky odpadov a mali by 
podliehať bežným postupom.  

Zmenu a doplnenie 20, ktorá sa týka povinnosti stanoviť hraničné hodnoty v rámci 
určitej časovej lehoty, nie je možné prijať, pretože by bola v rozpore s právom 
Komisie na podnet. Okrem toho sa nepovažuje za nevyhnutné, aby sa v návrhu 
zachovalo osobitné ustanovenie týkajúce sa zásielok odpadu skladajúceho sa z 
chemikálií, obsahujúceho chemikálie alebo kontaminovaného chemikáliami 
uvedenými v prílohe A, B a C Štokholmského dohovoru z 22. mája 2001 
o perzistentných organických látkach, pretože ohľadom tejto témy bolo prijaté 
osobitné nariadenie (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 
z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, a ktorým sa 
mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS, Úradný vestník EÚ L 158, 30. 4. 2004, s. 7-
49). 

Zmena a doplnenie 44, ktorá sa týka námietok proti preprave zásielok odpadu 
určeného na zhodnotenie na základe zásad sebestačnosti a zásad najbližšieho miesta, 
by vytvorila prekážky na európskom trhu recyklácie a zhodnotenia trhu a pritom by 
neviedla k zlepšeniu environmentálnych noriem riadenia odpadu v EÚ. Nie je možné 
ju preto prijať.  

Zmeny a doplnenia 21, 26-27, 34, 41, 85rev. a 91rev., ktoré sa týkajú dočasných 
operácií, nie je možné prijať. Komisia nepovažuje za vhodné tieto operácie zakázať. 
Namiesto toho by mali byť regulované, aby príslušné orgány mohli odpady sledovať 
počas celej prepravy zásielky až do skončenia procesu zhodnotenia a zneškodnenia.  

Zmeny a doplnenia 86rev., 87rev. a 88rev. sú v rozpore s časovými lehotami podľa 
rozhodnutia OECD a preto ich nie je možné prijať. 

Zmeny a doplnenia 32 a 33, ktoré sa týkajú následnej kontroly a kontroly zhody 
oznámenia, by mali spadať pod článok 49 o presadzovaní a preto ich nie je možné 
podporiť. 

Zmena a doplnenie 35 dopĺňa ďalšie dôvody pre námietky proti preprave zásielok 
odpadu určeného na zneškodnenie, ktorú nie je možné prijať. Zmenu a doplnenie 37, 
ktorou sa zrušuje odkaz na sebestačnosť na úrovni Spoločenstva a teda ponecháva 
iba odkaz na vnútroštátnu úroveň, je potrebné tiež zamietnuť. Spoluprácu susedných 
a alebo/malých krajín je potrebné aj naďalej podporovať, najmä prostredníctvom 
odkazu na sebestačnosť na úrovni Spoločenstva. Zmenou a doplnením 38 sa dodáva, 
že proti preprave zásielky odpadu určeného na zneškodnenie je možné namietať na 
základe vnútroštátnych právnych predpisov, v prípade, že na zneškodnenie odpadu 
neexistujú žiadne povinnosti na úrovni Spoločenstva. Takéto ustanovenie by mohlo 
byť zneužité a preto ho nie je možné prijať. 
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Zmena a doplnenie 80, ktorá sa týka zmiešaného komunálneho odpadu z domácností, 
nebola zapracovaná, avšak je potrebné poznamenať, že s týmto odpadom sa bude vo 
všetkých prípadoch zaobchádzať ako s odpadom určeným na zneškodnenie podľa 
článku 3 ods. 5. 

Zmeny a doplnenia 116-117 dopĺňajú ďalšie dôvody pre námietky proti preprave 
zásielok odpadu určeného na zneškodnenie, ktoré nie sú zlučiteľné s rozhodnutím 
OECD. Okrem toho by zmena a doplnenie 116 vytvorila prekážku na vnútornom trhu 
s odpadom určeným na zhodnotenie. Nie je možné ju preto prijať. 

Zmenu a doplnenie 49, ktorá sa týka určitých kritérií vo vzťahu k zhodnoteniu 
odpadu, nie je možné prijať. Ustanovenie týkajúce sa prijatia usmernení na 
uplatňovanie ustanovenia týkajúceho sa takzvaného „simulovaného zhodnotenia“ 
bolo však zapracované do článku 58 ods. 1 písm. b). 

Zmeny a doplnenia 40 a 50 zrušujú možnosť, aby sa príslušné orgány dohodli 
s oznamovateľom, že nebudú požadovať nové oznámenia v prípade, že problémy 
súvisiace s námietkami neboli vyriešené v určitej časovej lehote. Nezdá sa, že by 
bolo nevyhnutné alebo oprávnené trvať na oznámení, v prípade, že sa všetky 
zainteresované strany dohodnú inak. Túto zmenu a doplnenie nie je možné prijať. 

Zmena a doplnenie 51 sa nepovažuje za potrebnú (pozri prvú vetu článku 4 a článok 
9). 

Zmenu a doplnenie 99, ktorá sa týka uplatňovania postupu všeobecného oznámenia 
na programy spätného odberu, nie je možné prijať, pretože jej pôsobnosť je nepresná. 

Zmenu a doplnenie 54, ktorá sa týka časovej platnosti osvedčení o zhodnotení alebo 
zneškodnení, nie je možné prijať, pretože nie je v súlade s časovým rámcom OECD. 

Zmenu a doplnenie 55, ktorá sa týka predchádzajúceho informovania príslušných 
orgánov o zelenom odpade, nie je možné prijať, pretože je postačujúce keď sú k 
zásielke odpadu priložené uvedené informácie. Toto tiež zodpovedá situácii podľa 
rozhodnutia OECD. 

Zmenu a doplnenie 105, ktorou sa zrušuje povinnosť osoby, ktorá zariaďuje prepravu 
zásielky, predložiť kópiu zmluvy na žiadosť príslušného orgánu zainteresovaného vo 
vzťahu k preprave zásielok iného odpadu, určeného na zhodnotenie, nie je možné 
prijať. Za účelom kontroly je nevyhnutné, aby bolo možné o takúto zmluvu požiadať. 
Je potrebné zdôrazniť, že dôverné informácie v zmluve sú chránené, keďže toto 
mohlo byť záujmom zmeny a doplnenia. 

Zmenu a doplnenie 121, ktorou sa pridáva ďalšia podmienka vo vzťahu k dovozu 
odpadu určeného na zhodnotenie do Spoločenstva s účinkom, že pokiaľ ide 
o nebezpečný odpad, príslušné orgány v krajine odoslania mimo Spoločenstva 
predložia vopred riadne odôvodnenú žiadosť uvádzajúcu, že „nemajú a nemôžu 
primerane získať technické možnosti a nevyhnutné zariadenia na spracovanie tohto 
odpadu spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia“, nie je možné prijať. 
Pokiaľ ide o členské krajiny OECD, toto ustanovenie by bolo v rozpore 
s rozhodnutím OECD. Na krajiny, ktoré nie sú zmluvnými stranami Bazilejského 
dohovoru ani členmi OECD, sa táto požiadavka už vzťahuje. Pokiaľ ide o zmluvné 
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strany Bazilejského dohovoru, ktoré nie sú členskými krajinami OECD, ďalšie 
obmedzenia by neboli považované za odôvodnené s ohľadom na životné prostredie. 
Zmena a doplnenie sa preto zamieta.  

Zmena a doplnenie 67, ktorá sa týka aktu o pristúpení, nebola zapracovaná, keďže 
tento akt nie je možné meniť prostredníctvom postupu výboru (pozri nový článok 
62). 

Zmeny a doplnenia 68, 71-73, 78 a 106 sa všetky týkajú zmien špecifických položiek 
v zoznamoch odpadov priložených k návrhu a nie je možné ich prijať. Dôvodom nie 
je to, že by Komisia nesúhlasila s ich obsahom, ale skôr to, že Komisia nepovažuje 
tento rámec za správny pre takéto zmeny a doplnenia. Zmeny zoznamov odpadov by 
sa mali uskutočniť v právnych predpisoch, z ktorých pochádzajú (Bazilejský 
dohovor, rozhodnutie OECD a zoznam odpadov EÚ). Okrem toho sú takéto zmeny 
a doplnenia v rozpore s jedným z hlavných cieľov návrhu, ktorým je medzinárodná 
harmonizácia zoznamov odpadov. 

3.2.3 Zmeny a doplnenia Parlamentu prijaté Radou, avšak zamietnuté Komisiou 

Zmeny a doplnenia 1 a 83rev., podľa ktorých by právnym základom malo byť iba 
životné prostredie (článok 175 Zmluvy o ES) a nie životné prostredie a spoločná 
obchodná politika (články 175 a 133 Zmluvy o ES), boli Radou prijaté, avšak 
zamietnuté Komisiou. Hlavným cieľom navrhovaného nariadenia je ochrana 
životného prostredia. Keďže ustanovenia Hlavy IV, V a VI o vývoze odpadu zo 
Spoločenstva do tretích krajín, dovoze odpadu do Spoločenstva z tretích krajín 
a tranzite odpadu cez Spoločenstvo sú však tiež pravidlami medzinárodného 
obchodu, právnym základom, pokiaľ ide o tieto osobitné ustanovenia, je článok 133 
Zmluvy o ES. Komisia je preto aj naďalej toho názoru, že jej navrhovaný spoločný 
právny základ nariadenia, t.j. životné prostredie a spoločná obchodná politika (články 
175 a 133 Zmluvy o ES), je správny a preto nemôže prijať jednotný právny základ. 

Zmeny a doplnenia 42, 47 a 48, ktoré sa týkajú námietok proti preprave zásielok 
odpadu určeného na zhodnotenie založených na vnútroštátnych normách alebo 
vnútroštátnych povinnostiach, Komisia nemôže prijať. Komisia je toho názoru, že 
takéto ustanovenie by prekážalo na európskom trhu recyklácie a zhodnotenia odpadu 
a neprispievalo by k zlepšeniu environmentálnych noriem riadenia odpadu v EÚ. 
Komisia pripomína, že navrhla riešenia možného problému znižovania noriem vo 
svojom oznámení KOM(2003) 301 konečná verzia „K tematickej stratégii 
predchádzania vzniku a recyklácie odpadu“, ktoré sa zameriava na rozvoj 
európskych noriem v oblasti riadenia odpadu. Komisia okrem toho varuje, že článok 
12 ods. 1 písm. c) je nejasný a zložitý, a mohol by viesť k zvýšeniu nelegálnej 
prepravy odpadu a je pravdepodobné, že by mal za následok početné súdne spory.  

3.2.4 Zmeny a doplnenia Parlamentu prijaté Komisiou, ktoré však nie sú zapracované do 
spoločnej pozície 

Zmenu a doplnenie 92, ktorá sa týka jasnejšieho vymedzenia definície „krajiny 
odoslania“, Komisia v zásade podporila, pretože by mohla byť užitočná v súvislosti 
s prepravou zásielok odpadu na otvorenom mori. Komisia sa však domnieva, že toto 
ustanovenie by sa malo doplniť odsekom, ktorý by v prípade sporu uvádzal poradie 
alternatív pre rozhodnutie, ktorá krajina je krajinou odoslania.  
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Zmenu a doplnenie 126, ktorou sa k príslušnému orgánu v krajine odoslania 
pridávajú slová „osobitné nariadenia zavedené členským štátom odoslania a platné v 
tomto členskom štáte“, Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu prijala, 
avšak neskôr bola považovaná za zbytočnú a bola zamietnutá ,inter alia, za účelom 
zjednodušenia.  

Zmenu a doplnenie 122, ktorá sa týka výnimiek pre určité verejnoprávne podniky, 
Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu prijala, avšak neskôr bola 
považovaná za nezlučiteľnú s Bazilejským dohovorom. Preto bola zamietnutá. 

Zmena a doplnenie 31 stanovuje, že príslušné orgány krajiny určenia a krajiny 
tranzitu písomne vyjadria súhlas vydaním písomného rozhodnutia, ktoré zašlú 
ostatným príslušným orgánom a oznamovateľovi. Túto zmenu a doplnenie Komisia 
vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu prijala, avšak neskôr ju považovala za 
zbytočnú. Preto bola zamietnutá, inter alia, za účelom zjednodušenia. 

Zmenu a doplnenie 53, ktorou sa zrušuje celý článok týkajúci sa vopred 
odsúhlasených zariadení na zhodnotenie odpadu, Komisia podporila, pretože prínos 
článku je obmedzený, keďže príslušné orgány musia aj tak posúdiť ostatné zložky 
oznámení a teda môžu namietať proti odpadu určenému na vopred odsúhlasené 
zariadenie.  

Zmena a doplnenie 56, ktorou sa obmedzuje rozsah pôsobnosti článku 20 v návrhu 
Komisie, nebola zapracovaná. 

Zmenu a doplnenie 59, ktorá stanovuje, aby Komisia stanovila maximálnu úroveň 
nákladov spojených s administratívnym riadením účtovaných oznamovateľovi, 
Komisia v zásade podporila. 

Zmenu a doplnenie 74, ktorá jasnejšie vymedzuje rozsah pôsobnosti usmernení, 
Komisia podporila. 

Zmenu a doplnenie 39, ktorou sa vkladá slovo „špecifický“ pred slová „nebezpečný 
odpad“, Komisia v zásade podporila. 

Zmenu a doplnenie 66, ktorá sa týka prístupu verejnosti k oznámeniam, Komisia 
v zásade podporila za predpokladu, že príslušné povinnosti budú stanovené 
v osobitnom článku a budú obsahovať odkaz na rešpektovanie pravidiel dôvernosti 
podľa vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo právnych predpisov Spoločenstva. 

Zmeny a doplnenia 69 a 70, ktoré sa zaoberajú zaraďovaním zoznamov odpadov 
obsiahnutých v prílohe V (v súvislosti so zákazom vývozu nebezpečného odpadu) s 
cieľom nadradiť zoznam nebezpečného odpadu EÚ nad zoznam iného odpadu podľa 
Bazilejského dohovoru (oba sú uvedené v príslušnej prílohe), Komisia v zásade 
podporila. 

3.2.5 Dodatočné zmeny návrhu uskutočnené Radou 

Rada uskutočnila niekoľko dodatočných zmien návrhu. Najdôležitejšia z nich je tá, 
že článok 1 ods. 3 písm. d) úplne vylučuje živočíšne vedľajšie produkty z rozsahu 
pôsobnosti nariadenia. V tomto ohľade nemôže Komisia podporiť spoločnú pozíciu 
a je toho názoru, že by bolo vhodnejšie uskutočniť prieskum vo vzťahu medzi týmto 
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nariadením a nariadením (ES) č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy 
týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu, skôr, 
aby sa výsledky tohto prieskumu mohli uverejniť pred nadobudnutím účinnosti 
uvedeného nariadenia. Preto sa Komisia domnieva, že navrhovaná verzia článku 1 
ods. 6 by mala zostať nezmenená. 

4. ZÁVER 

Spoločná pozícia do značnej miery predstavuje významný pokrok, pokiaľ ide 
o jasnejšie znenie nariadenia a vylepšenie jeho ustanovení v súlade s cieľmi 
stanovenými v návrhu Komisie. Komisia však nemôže prijať spoločnú pozíciu so 
zreteľom na niektoré otázky, z ktorých najdôležitejšie sú stanovené v priloženom 
vyhlásení. Patrí k nim právny základ nariadenia, možnosť členských štátov namietať 
proti preprave zásielok odpadu určeného na zhodnotenie a úplné vylúčenie 
živočíšnych vedľajších produktov z rozsahu pôsobnosti nariadenia. 

5. STANOVISKO KOMISIE 

Komisia konštatuje, že Rada jednomyseľne požaduje, aby sa spoločný právny základ 
navrhovaný Komisiou nahradil, a to články 133 a 175 ods. 1 Zmluvy, jednotným 
právnym základom, ktorý by zahŕňal iba článok 175 ods. 1 Zmluvy. Komisia je toho 
názoru, že jej návrh obsahoval správny právny základ a vyhradzuje si právo využiť 
právne prostriedky, ktoré má k dispozícii.  

Komisia ďalej konštatuje, že v článku 12 ods. 1 písm. c) Rada povoľuje členským 
štátom vznášať námietky a blokovať prepravu zásielok odpadu určeného na 
zhodnotenie z dôvodov „voľnejších noriem nakladania s odpadom“ v krajine 
určenia. Komisia je toho názoru, že toto ustanovenie vytvorí prekážky na európskom 
trhu recyklácie a zhodnotenia odpadu bez toho, aby prispelo k zlepšeniu 
environmentálnych noriem riadenia odpadu v EÚ. Komisia pripomína, že navrhla 
riešenia možného problému znižovania noriem vo svojom oznámení 
KOM(2003) 301 konečná verzia „K tematickej stratégii predchádzania vzniku 
a recyklácie odpadu“, ktoré sa zameriava na rozvoj európskych noriem v oblasti 
riadenia odpadu. Komisia okrem toho varuje, že článok 12 ods. 1 písm. c) je nejasný 
a zložitý, a mohol by viesť k zvýšeniu nelegálnej prepravy odpadu a je 
pravdepodobné, že by mal za následok početné súdne spory.  

Na záver Komisia konštatuje, že Rada vylúčila z rozsahu pôsobnosti nariadenia 
„prepravu zásielok odpadu, ktorá podlieha požiadavkám schválenia nariadenia (ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych 
vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu“. Na základe rozdielov medzi 
týmito dvoma nariadeniami so zreteľom na procesné ustanovenia sa Komisia 
domnieva, že bolo vhodnejšie uskutočniť prieskum vzťahu medzi oboma 
nariadeniami skôr, aby bolo možné uverejniť výsledky tohto prieskumu pred 
nadobudnutím účinnosti nariadenia o preprave zásielok odpadu. Toto by riešilo 
obavy, ktoré vyjadrili niektoré členské štáty pokiaľ ide o riziká procesnej duplicity 
a umožnilo by to tiež Komisii uchovať svoj návrh. 
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