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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
 většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
přepravě odpadů
(15311/4/2004 – C6-0223/2005 – 2003/0139(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (15311/4/2004 – C6-0223/2005),

– s ohledem na stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2003)0379)2

– s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2004)0172)3,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (A6-0000/2005),

1. schvaluje pozměněný společný postoj;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 9

(9) Přeprava odpadů vytvářených 
ozbrojenými silami nebo pomocnými 
organizacemi by měla být z působnosti 
tohoto nařízení vyloučena, jsou-li 
dováženy do Společenství za určitých 
situací (včetně tranzitu v rámci 
Společenství, kdy odpady vstupují na jeho 
území). V souvislosti s touto přepravou by 
měly být dodrženy požadavky 
mezinárodního práva a mezinárodních 
dohod. Při tranzitu odpadů přes členský 

(9) Přeprava odpadů vytvářených 
ozbrojenými silami nebo pomocnými 
organizacemi by měla být z působnosti 
tohoto nařízení vyloučena, jsou-li 
dováženy do Společenství za určitých 
situací (včetně tranzitu v rámci 
Společenství, kdy odpady vstupují na jeho 
území). V souvislosti s touto přepravou by 
měly být dodrženy požadavky 
mezinárodního práva a mezinárodních 
dohod. V těchto případech by měl být o 

  
1 Úř. věst. C 87 E, 7. 4. 2004, s. 281.
2 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
3 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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stát cestou k využití nebo odstranění 
odpadů v zemi určení ve Společenství by 
měl být o přepravě a jejím cíli předem 
informován příslušný orgán pro tranzit a 
příslušný orgán místa určení.

přepravě a jejím cíli předem informován 
kterýkoli příslušný orgán pro tranzit a 
příslušný orgán místa určení ve
Společenství.

Odůvodnění

The competent authority of destination in the Community should be informed in advance 
concerning the shipment and its destination, also in cases where the shipment does not transit 
a Member State (e. g. import into a Member State via an airport).

Pozměňovací návrh 2
Čl. 1 odst. 3 písm. b)

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

(b) odpad vzniklý při provozu motorových 
vozidel, vlaků, letadel a lodí, dokud tento 
odpad není vyložen za účelem jeho využití 
nebo odstranění;

Odůvodnění

The exemption for waste generated on board aeroplanes should be extended to all kinds of 
transport because the requirements of the regulation would also be disproportionate 
concerning waste generated on board of vehicles other  than aeroplanes.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 1 odst. 3 písm. d)

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

vypouští se

Odůvodnění

Re-introduces amendment 11 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

There is no good reason why animal by-products, which, according to the definition in Article 
1 of Directive 75/442/EEC, are regarded as waste, should be kept outside the scope of the 
regulation. Directive 75/442/EEC and this regulation are both items of cross-cutting 
legislation covering all waste. Regulation (EC) No 1774/2002 relates primarily to health 
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provisions on animal by-products and to a much lesser extent to the environmental aspects of 
animal by-product waste. That waste, in order to ensure that it is shipped in an 
environmentally sound and responsible fashion, should come within the scope of the 
regulation.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 1 odst. 3 písm. g)

(g) dovoz odpadů vytvářených 
ozbrojenými silami nebo pomocnými 
organizacemi v krizových situacích nebo 
při operacích k nastolení nebo udržení míru 
do Společenství, pokud jsou tyto odpady 
přepravovány přímo nebo nepřímo do 
země určení ozbrojenými silami nebo 
pomocnými organizacemi či jejich 
jménem. Pokud se přeprava cestou 
k využití nebo odstranění odpadů v zemi 
určení uskutečňuje přes členský stát, je o 
přepravě a jejím místu určení předem 
informován příslušný orgán pro tranzit a 
příslušný orgán místa určení.

(g) dovoz odpadů vytvářených 
ozbrojenými silami nebo pomocnými 
organizacemi v krizových situacích nebo 
při operacích k nastolení nebo udržení míru 
do Společenství, pokud jsou tyto odpady 
přepravovány přímo nebo nepřímo do 
země určení ozbrojenými silami nebo 
pomocnými organizacemi či jejich 
jménem. V těchto případech je o přepravě 
a jejím místu určení předem informován
kterýkoli příslušný orgán pro tranzit a 
příslušný orgán místa určení ve 
Společenství.

Odůvodnění

The competent authority of destination in the Community should be informed in advance 
concerning the shipment and its destination, also in cases where the shipment does not transit
a Member State (e. g. import into a Member State via an airport).

Pozměňovací návrh 5
Čl. 1 odst. 5a (nový)

5a. Do 18 měsíců ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost Komise vypracuje 
pokyny, v nichž stanoví, kdy se loď nebo 
vozidlo stává odpadem podle čl. 1 písm. a)
směrnice 75/442/EHS v souladu s 
postupem uvedeným v článku 18 této 
směrnice.
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Odůvodnění

Re-introduces amendment 112 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

Ships are of a special nature in the context of waste. They are travelling around the world, 
and can therefore be declared as waste anywhere in the world. In order to avoid treatment 
costs due to environmentally sound disposal, the owner can simply have the ship do its last 
trip to a third country with lower treatment standards, and only declare it as waste upon 
arrival. As such, ships that fulfil the definition of waste can circumvent waste legislation and 
hence the provisions of the waste shipment regulation. Guidelines are needed to close this 
loophole in waste legislation, all the more that there are many old ships awaiting scrapping, 
most of which contain significant quantities of hazardous substances or materials. A similar 
situation on a smaller scale applies for end-of-life vehicles.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 3 odst. 2, úvodní část

2. Přeprava těchto odpadů určených k 
využití podléhá obecnému požadavku, aby 
byla doprovázena určitými informacemi 
podle článku 18:

2. Přeprava těchto odpadů určených k 
využití podléhá obecnému požadavku, aby 
byla doprovázena určitými informacemi 
podle článku 18, pokud přepravovaný 
náklad překročí hmotnost 20 kilogramů:

Odůvodnění

The requirements to conclude a contract and that waste referred to in Art. 3(2) is 
accompanied by the document contained in Annex VII is disproportionate for small quantities 
of shipped waste. Such small quantities may be sent by post, including in cases of take back 
systems, or may be carried along with by persons crossing borders (e.g. waste packaging or a 
waste newspaper).

Pozměňovací návrh 7
Čl. 3 odst. 5

5. Na přepravu směsného komunálního 
odpadu (položka 20 03 01) sebraného 
v soukromých domácnostech, včetně 
případů, kdy tento sběr odpadu zahrnuje 
rovněž odpad od jiných původců, do 
zařízení k využití nebo odstranění odpadů 
se podle tohoto nařízení vztahují stejná 
ustanovení jako na přepravu odpadů 
určených k odstranění.

5. Na přepravu směsného komunálního 
odpadu (položka 20 03 01) sebraného 
v soukromých domácnostech, včetně 
případů, kdy tento sběr odpadu zahrnuje 
rovněž odpad od jiných původců, a 
přepravu popela vzniklého spalováním 
těchto odpadů do zařízení k využití nebo 
odstranění odpadů se podle tohoto nařízení 
vztahují stejná ustanovení jako na přepravu 
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odpadů určených k odstranění.

Odůvodnění

Both waste collected from households and residues from the incineration of household waste 
have a special regime as being the sole waste categories listed in the annex II of the Basel 
Convention. This is in line with recital 26 in the common position.  Moreover, the adoption of 
this amendment will put an end to the difficult issue which has been raised a large number of 
times before the European Court of Justice, in order to try and define what is a” recovery 
operation” and what is a “disposal operation “ for such waste.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 3 odst. 5a (nový)

5a. Přeprava odpadů určených pro směsi, 
další balení, přeložení na jiný dopravní 
prostředek, skladování nebo jiné účely  
než jejich konečné odstranění nebo využití
nebude povolena.

Odůvodnění

Re-introduces amendment 21 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

'Interim disposal' or 'interim recovery' will simply bring about a lack of clarity. Waste which 
must first be stored for a long period, mixed or repackaged causes handling problems and 
lends itself to fraud. Incentives for interim processing of little value - e.g. for sorting or other 
treatment where it is not easy to check that it has been done properly - should be removed as 
far as possible. Furthermore, it is inconceivable that storage, repackaging and mixing of a 
Member State's waste should not be possible in that Member State (that would conflict with 
the principle of self-sufficiency).  It can subsequently be shipped if it is intended for final 
disposal.

As a result of this amendment, Article 5(4), Article 6(6) and Article 15 can be deleted.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 4 bod 4a) (nový)

4a. Ukončením přepravy se rozumí
konečné odstranění nebo využití odpadu v 
zemi určení.
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Odůvodnění

Re-introduces amendment 84/rev of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 
87, 7.4.2004).

To prevent any misunderstanding, the ending of a shipment has been clearly defined.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 4 bod 6

6. Rozsah oznámení: 6. Rozsah oznámení:

Oznámení se vztahuje na přepravu odpadů 
z původního místa odeslání, včetně jejich 
předběžného a jiného než předběžného
využití nebo odstranění.

Oznámení se vztahuje na přepravu odpadů 
z původního místa odeslání, včetně jejich 
využití nebo odstranění.

Pokud dojde k následným předběžným 
nebo jiným než předběžným postupům v 
zemi, která není první zemí určení, uvede 
se v oznámení jiný než předběžný postup a 
jeho místo určení a použije se čl. 15 písm. 
f).
Každé oznámení se vztahuje pouze na 
jeden identifikační kód odpadu, s 
výjimkou: 

Každé oznámení se vztahuje pouze na 
jeden identifikační kód odpadu.

(a) odpadů nezařazených pod jednu 
položku v příloze III, IIIB, IV nebo IVA. 
V tomto případě se uvede pouze jeden 
druh odpadu;
(b) směsí odpadů nezařazených pod jednu 
položku v příloze III, IIIB, IV nebo IVA, 
pokud nejsou uvedeny v příloze IIIA. V 
tomto případě se uvede kód pro každou 
frakci odpadu v pořadí podle významu.

Odůvodnění

Re-introduces original text of the Commission proposal.

In line with the deletion of article 15, the interim operations should also be deleted in this 
paragraph.

Using more than one waste entry in a notification can lead to unclear situations and promote 
the mixing of waste. These possibilities should, therefore, be excluded.
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Pozměňovací návrh 11
Čl. 5 odst. 4

4. Pokud jsou přepravované odpady 
určeny k předběžnému využívání nebo 
odstraňování, smlouva musí obsahovat 
tyto dodatečné povinnosti příjemce nebo 
přijímajícího zařízení:

vypouští se

(a) povinnost poskytnout v souladu s 
čl. 15 písm. d) a případně s čl. 15 písm. e) 
potvrzení, že odpad byl využit nebo 
odstraněn v souladu s oznámením, 
podmínkami v něm uvedenými 
a požadavky tohoto nařízení, a
(b) povinnost případně podat prvotnímu 
příslušnému orgánu prvotní země 
odeslání oznámení podle čl. 15 písm. f) 
bodu ii).

Odůvodnění

Re-introduces amendment 26 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

In line with the deletion of article 15, the interim operations should also be deleted in this 
paragraph.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 6 odst. 6

6. Odchylně od odstavce 5, pokud je 
přepravovaný odpad určen k 
předběžnému využití nebo odstranění a 
další využívání nebo odstraňování se 
uskutečňuje v zemi určení, je možno 
uvolnit finanční záruku nebo odpovídající 
pojištění, pokud odpad opustí zařízení, 
které provedlo předběžný postup, a
oznamovatel poskytne důkaz o dokončení 
předběžného postupu. Tento důkaz 
poskytne prostřednictvím potvrzení 
uvedeného v čl. 15 písm. d). V tomto 
případě se na další přepravu do zařízení k 
využití nebo odstranění odpadů vztahuje 

vypouští se
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nová finanční záruka nebo odpovídající 
pojištění, ledaže je příslušný orgán místa 
určení toho názoru, že tato finanční 
záruka nebo odpovídající pojištění není 
nutné. V tomto případě odpovídá 
příslušný orgán místa určení za závazky 
vzniklé v případě nedovolené přepravy 
nebo za převzetí odpadů zpět, pokud nelze 
přepravu nebo další využití nebo 
odstranění dokončit tak, jak bylo 
plánováno.

Odůvodnění

Re-introduces amendment 85/rev of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 
87, 7.4.2004).

In line with the deletion of article 15, the interim operations should also be deleted in this 
paragraph.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 10 odst. 4a (nový)

4a. Zařízení přijímající odpad povede 
záznamy o objemu přijatého a 
zpracovaného odpadu zvlášť pro každou 
zpracovatelskou linku a pro každý úsek
zpracovatelské linky. 

Odůvodnění

Re-introduces amendment 32 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

With a view to ensuring that as much waste as possible is actually recovered, each facility 
should keep such records.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 10 odst. 4b (nový)

4b. Orgány místa odeslání nebo určení 
mohou požadovat, aby přijímací závod
vedl pravidelné (např. měsíční) vstupní a 
výstupní záznamy o každé zpracovatelské 
lince, které musí podepsat oficiální 
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zástupce tohoto závodu a které musí být 
do měsíce odeslány příslušným orgánům.

Vstupní a výstupní záznamy musí uvádět
množství všeho přijatého a zpracovaného 
odpadu z každé zpracovatelské linky, aby 
příslušný orgán mohl ověřit, zda
odpovídají původnímu plánu oznámení, a 
zamítnout další přepravu v případě 
nesrovnalostí.

Odůvodnění

Re-introduces amendment 33 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

The aim is to require information to be supplied so as to enable the competent authorities to 
carry out effective checks on waste flows and the methods used to treat the waste, on the basis 
of the authorisations issued.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 11 odst. 1 písm. g) podbod i)

(i) podle které má být prováděna zásada 
soběstačnosti na úrovni Společenství a na 
vnitrostátní úrovni; nebo

(i) podle které má být prováděna zásada 
soběstačnosti na vnitrostátní úrovni; nebo

Odůvodnění

Re-introduces amendment 37 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

To date, there has been no Community action to bring about an adequate, integrated network 
of disposal facilities with a view to Community self-sufficiency, i.e. nothing has been done, to 
date, about self-sufficiency at Community level. Relevant action has been taken only in 
Member States (and not in every one). It is therefore not sensible to cite self-sufficiency as an 
argument when, in reality, there is no such thing.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 11 odst. 1 písm. ha) (nové)
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(ha) tento odpad je určen pro směsi, další 
balení, přeložení na jiný dopravní 
prostředek, skladování (dočasné 
odstranění) nebo jiné účely než jeho 
konečné odstranění nebo využití; nebo

Odůvodnění

Re-introduces amendment 34 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

'Interim disposal' or 'interim recovery' will simply bring about a lack of clarity. Waste which 
must first be stored for a long period, mixed or repackaged causes handling problems and 
lends itself to fraud. However, such cross-border waste shipments should preferably not be 
allowed at all. If they are allowed, rapid disposal or recovery should continue to be a 
condition. Incentives for interim processing of little value - e.g. for sorting or other treatment 
where it is not easy to check that it has been done properly - should be removed as far as 
possible. Furthermore, it is inconceivable that storage, repackaging and mixing of a Member 
State's waste should not be possible in that Member State (that would conflict with the 
principle of self-sufficiency). It can subsequently be shipped if it is intended for final disposal.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 11 odst. 1 písm. hb) (nové)

(hb) odpad je směsný komunální odpad ze 
soukromých domácností (položka 20 03 
01) 

Odůvodnění

Re-introduces amendment 80 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004.)

Waste from private households should not be transported more than absolutely necessary. 
Member States should take over responsibility for this inhomogeneous waste and be 
encouraged to solve their household waste problems self-sufficiently according to article 5 of 
the Waste Framework Directive 75/442/EEG. Thus, they need to have the possibility to object 
to the shipment of household waste following the provisions for waste for disposal. This is in 
line with article 3(5) and does not exclude co-operation with neighbour countries, of course.

Pozměňovací návrh 18A
Čl. 11 odst. 2

2.   Příslušný orgán či orgány pro tranzit 2.  Příslušný orgán či orgány pro tranzit 
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mohou ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 
1 vznést odůvodněné námitky pouze na 
základě odst. 1 písm. b), c) a f).

mohou ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 
1 vznést odůvodněné námitky pouze na 
základě odst. 1 písm. b), c), d) a f).

Odůvodnění

The competent authorities of transit in the Community should also be able to raise objections 
if the notifier or the consignee has repeatedly failed to comply with Articles 15 and 16 in 
connection with past shipments. This is of particular importance in cases where shipments of 
waste are in transit through the Community.

Pozměňovací návrh 18B
Čl. 11 odst. 5

5. Jestliže problémy, které vedly k 
vznesení námitek, nebyly vyřešeny ve 
lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1, 
pozbude oznámení platnosti. Pokud 
oznamovatel nadále zamýšlí přepravu 
provést, musí být podáno nové oznámení, 
pokud se všechny dotčené příslušné 
orgány a oznamovatel nedohodnou jinak.

5. Jestliže problémy, které vedly k 
vznesení námitek, nebyly vyřešeny ve 
lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1, 
pozbude oznámení platnosti. Pokud 
oznamovatel nadále zamýšlí přepravu 
provést, musí být podáno nové oznámení.

Odůvodnění

Re-introduces amendment 40 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

Clarity is best served by a new notification. It is therefore not sensible to depart from this 
where problems have not been resolved.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 12 odst. 1 písm. c)

(c) plánovaná přeprava nebo využití by 
nebyly v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy v zemi odeslání, které se týkají 
využití odpadů, a to i pokud by se 
plánovaná přeprava týkala odpadů 
určených k využití v zařízení, které má 
méně přísné normy pro zpracování určitých 
odpadů, než jsou normy v zemi odeslání, 
přičemž je nutno přihlédnout k potřebě 
zajistit řádné fungování vnitřního trhu.

(c) plánovaná přeprava nebo využití by 
nebyly v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy v zemi odeslání, které se týkají 
využití odpadů, a to i pokud by se 
plánovaná přeprava týkala odpadů 
určených k využití v zařízení, které má 
méně přísné normy pro zpracování určitých 
odpadů, než jsou normy v zemi 
odeslání; nebo 
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Toto se nepoužije, pokud:
(i) existují odpovídající právní předpisy 
Společenství, zejména pro odpady, a 
pokud požadavky, které jsou 
přinejmenším stejně přísné jako 
požadavky stanovené v právních 
předpisech Společenství, byly do 
vnitrostátních právních předpisů zavedeny 
při provádění těchto právních předpisů 
Společenství;
(ii) využívání se v zemi určení uskutečňuje 
za podmínek, které všeobecně odpovídají 
podmínkám stanoveným ve vnitrostátních 
právních předpisech země odeslání;
(iii) vnitrostátní právní předpisy v zemi 
odeslání, kromě předpisů uvedených 
v bodu i), nebyly oznámeny v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o 
postupu při poskytování informací v 
oblasti norem a technických předpisů a 
předpisů pro služby informační 
společnosti1, pokud to uvedená směrnice 
vyžaduje; nebo

____________________________
1 Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. 
Směrnice naposledy pozměněná aktem o 
přistoupení z roku 2003.

Odůvodnění

The three exemptions based on this ground are very confusing and conflicting. These 
exemptions can only lead to interpretation problems and endless discussions and should 
therefore be deleted.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 12 odst. 1 písm. ca) (nové)

(ca) země odeslání disponuje technickými 
prostředky a zařízeními pro využití svých 
nebezpečných odpadů nebo odpadů 
uvedených v příloze II Basilejské úmluvy 

  
1 Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.
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způsobem, který je šetrný k životnímu
prostředí a  alespoň rovnocenný se 
zamýšleným způsobem využití v zemi 
určení; nebo

Odůvodnění

Re-introduces amendment 117 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004). 

The waste shipment regulation should allow Member States to fulfil their obligations pursuant 
to the Basel Convention.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 12 odst. 1 písm. ea) (nové)

(ea) podle čl. 4 odst. 1 Basilejské úmluvy
zamýšlí uplatnit své právo na zákaz 
dovozu nebezpečných odpadů nebo 
odpadů uvedených v příloze II Basilejské 
úmluvy; nebo

Odůvodnění

Re-introduces amendment 116 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004). 

The waste shipment regulation should allow Member States to exercise their rights pursuant 
to the Basel Convention.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 12 odst. 1 písm. fa) (nové)

(fa) s ohledem na geografické podmínky
nebo na nutnost vybudovat speciální
zařízení pro určité druhy odpadu, jestliže  
je plánovaný převoz v rozporu se směrnicí
75/442/EHS, a to zejména s články 5 a 7:

(i) s cílem uplatnit princip soběstačnosti 
na vnitrostátní úrovni;
(ii) pokud musí zařízení zpracovat odpad z 
bližších zdrojů a příslušný orgán tento 
odpad upřednostnil; nebo
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(iii) s cílem zajistit, aby byly převozy v 
souladu s plány nakládání s odpady; nebo

Odůvodnění

Re-introduces amendment 44 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

Pozměňovací návrh 23
Čl. 12 odst. 1 písm. g)

(g) poměr využitelných a nevyužitelných 
odpadů, odhadovaná hodnota materiálů, 
které mají být využitím nakonec získány, či 
náklady na využití a náklady na odstranění 
nevyužitelných částí využití z hlediska 
hospodárnosti či životního prostředí 
neospravedlňují; nebo

(g) poměr využitelných a nevyužitelných 
odpadů, odhadovaná hodnota materiálů, 
které mají být využitím nakonec získány, či 
náklady na využití a náklady na odstranění 
nevyužitelných částí, výhřevná hodnota 
odpadu jako paliva, výroba směsí s jinými 
druhy odpadu, obsah znečišťujících látek 
nebo rizika spojená s přeměnou 
znečišťujícíh látek na výrobky využití z 
hlediska životního prostředí 
neospravedlňují; nebo

Odůvodnění

Re-introduces amendment 82 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

In paragraph 47 of its judgment in Case C-228/00, the CJEC points out that criteria such as 
calorific value, level of harmful substances and mixing may be considered when an objection 
is raised on the grounds of sham recovery. With a view to creating legal certainty, the 
substance of that judgment should be incorporated in the text laying down the grounds for 
raising an objection.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 12 odst. 1 písm. ha) (nové)

(ha) tento odpad je určen pro směsi, další 
balení, přeložení na jiný dopravní 
prostředek, skladování (dočasné využití) 
nebo jiné účely než jeho konečné využití; 
nebo
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Odůvodnění

Re-introduces amendment 41 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

'Interim disposal' or 'interim recovery' will simply bring about a lack of clarity. Waste which 
must first be stored for a long period, mixed or repackaged causes handling problems and 
lends itself to fraud. However, such cross-border waste shipments should preferably not be 
allowed at all. If they are allowed, rapid disposal or recovery should continue to be a 
condition. Incentives for interim processing of little value - e.g. for sorting or other treatment 
where it is not easy to check that it has been done properly - should be removed as far as 
possible. Furthermore, it is inconceivable that storage, repackaging and mixing of a Member 
State's waste should not be possible in that Member State.  It can subsequently be shipped if it 
is intended for final recovery.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 12 odst. 1 písm. hb) (nové)

(hb) odpad je směsný komunální odpad 
ze soukromých domácností (položka 20 03 
01) 

Odůvodnění

Re-introduces amendment 81 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

Waste from private households should not be transported more than absolutely necessary. 
Member States should take over responsibility for this inhomogeneous waste and be 
encouraged to solve their household waste problems self-sufficiently according to article 5 of 
the Waste Framework Directive 75/442/EEC. Thus, they need to have the possibility to object 
to the shipment of household waste following the provisions for waste for disposal.  This is in 
line with article 3(5) and does not exclude co-operation with neighbour countries, of course.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 12 odst. 1 písm. k)

(k) dotyčné odpady nebudou zpracovávány 
v souladu s plány nakládání s odpady 
vypracovanými podle článku 7 směrnice 
75/442/EHS za účelem zajištění splnění 
právně závazných povinností týkajících se 
využití nebo recyklace, které jsou 
stanoveny v právních předpisech 
Společenství.

(k) dotyčné odpady nebudou zpracovávány 
v souladu s plány nakládání s odpady 
vypracovanými podle článku 7 směrnice 
75/442/EHS za účelem zajištění splnění 
právně závazných povinností týkajících se 
využití nebo recyklace, které jsou 
stanoveny v právních předpisech 
Společenství.
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Pokud neexistují závazné právní předpisy 
Společenství ukládající povinnost využít 
nebo recyklovat odpad, členské státy
mohou na základě tohoto nařízení vydat 
vlastní nařízení o využití nebo recyklaci
odpadu za předpokladu, že budou v 
souladu s nařízeními Společenství.

Odůvodnění

Re-introduces amendment 48 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

In the Copenhagen case1, the Court of Justice established clarity regarding the cross-border 
transport of waste intended for recovery under amended Regulation (EC) No 259/93 on  
shipments of waste. The Court confirmed that Article 7(3) of Directive 75/442/EEC must be 
interpreted as meaning that a Member State is allowed to take measures on movements of 
waste if such movements are not in accordance with its waste management plan, provided 
that the plan is in line with the provisions of the EC Treaty and of Directive 75/442/EEC.

1 Case C-209/98 FFAD v Københavens Kommune [2000] ECR I-3743.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 12 odst. 2

2.  Příslušný orgán či orgány pro tranzit 
mohou ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 
1 vznést odůvodněné námitky pouze na 
základě odst. 1 písm. b), d) a f).

2.  Příslušný orgán či orgány pro tranzit 
mohou ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 
1 vznést odůvodněné námitky pouze na 
základě odst. 1 písm. b), d), e) a f).

Odůvodnění

The competent authorities of transit in the Community should also be able to raise objections 
if the notifier or the consignee has repeatedly failed to comply with Articles 15 and 16 in 
connection with past shipments. This is of particular importance in cases where shipments of 
waste are in transit through the Community.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 12 odst. 4

4.   Jestliže problémy, které vedly k 
vznesení námitek, nebyly vyřešeny ve 
lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1, 
pozbude oznámení platnosti. Pokud 

4.   Jestliže problémy, které vedly k 
vznesení námitek, nebyly vyřešeny ve 
lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 1, 
pozbude oznámení platnosti. Pokud 
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oznamovatel nadále zamýšlí přepravu 
provést, musí být podáno nové oznámení, 
pokud se všechny dotčené příslušné 
orgány a oznamovatel nedohodnou jinak.

oznamovatel nadále zamýšlí přepravu 
provést, musí být podáno nové oznámení.

Odůvodnění

Re-introduces amendment 50 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

Clarity is best served by a new notification. It is therefore not sensible to depart from this 
where problems have not been resolved.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 13 odst. 1a (nový)

1a. V rámci postupu obecného oznámení 
se jedno oznámení může vztahovat na více 
než jednu přepravu odpadu na dobu 
nepřesahující jeden kalendářní rok. Po 
dohodě s příslušnými kompetentními
orgány může být tato doba zkrácena.
Na ostatní lhůty se v souvislosti s 
postupem obecného oznámení vztahují 
lhůty podle čl. 9.

Odůvodnění

Re-introduces amendment 51 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

In Regulation 253/93, the maximum period of validity of notifications is set at one year. That 
should continue to apply in this regulation.

For the sake of clarity, it is appropriate to indicate that, for general notifications, no other 
periods may be used (such as the period within which objections may be raised or the period 
after which a consent expires).

Pozměňovací návrh 30
Článek 14

Zařízení k využití odpadů s předchozím 
souhlasem

tento článek se vypouští 
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Odůvodnění

Re-introduces amendment 53 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

What is wanted, in practice, is for the exporting country to be able to make a proper 
assessment of a notification. Where the importing country has an approved recovery facility, 
the same periods as under Article 10 should apply.

Pozměňovací návrh 31
Článek 15

Dodatečná ustanovení o předběžném 
využití a odstranění

tento článek se vypouští 

Odůvodnění

Re-introduces amendment 91/rev of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 
87, 7.4.2004).

'Interim disposal' or 'interim recovery', introduced by the Commission, will simply bring 
about a lack of clarity. Waste which must first be stored for a long period, mixed or 
repackage causes handling problems and lends itself to fraud.

However, such cross-border waste shipments should preferably not be allowed at all. If they 
are allowed, rapid disposal or recovery should continue to be a condition. Incentives for  
interim processing of little value - e.g. for sorting or other treatment where it is not easy to 
check that it has been done properly - should be removed as far as possible. Furthermore, it is 
inconceivable that storage, repackaging and mixing of a Member State's waste should not be 
possible in that Member State. It can subsequently be shipped if it is intended for final 
disposal or recovery.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 23 odst. 2 pododstavec 5

Příslušné orgány nesmí bránit vracení 
odpadů z nedovolené přepravy či proti 
tomu vznášet námitky. V případě jiného 
postupu podle písmen d) a e) příslušného 
orgánu místa odeslání podá nové oznámení 
prvotní příslušný orgán místa odeslání 
nebo fyzická nebo právnická osoba 
jednající jeho jménem, ledaže se dotčené 
příslušné orgány dohodnou, že postačuje 
řádně odůvodněná žádost tohoto orgánu.

Příslušné orgány nesmí bránit vracení 
odpadů z nedovolené přepravy nebo jejich 
využití či odstranění, či proti tomu vznášet 
námitky. V případě jiného postupu podle 
písmen d) a e) příslušného orgánu místa 
odeslání podá nové oznámení prvotní
příslušný orgán místa odeslání nebo 
fyzická nebo právnická osoba jednající 
jeho jménem, ledaže se dotčené příslušné 
orgány dohodnou, že postačuje řádně 
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odůvodněná žádost tohoto orgánu.

Odůvodnění

The competent authorities shall oppose or object neither to the return of waste of an illegal 
shipment nor to the related recovery and disposal. Alignment to Art. 21(4) last subparagraph.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 27 odst. 1

1. Pokud se příslušné orgány místa 
odeslání a místa určení nemohou 
dohodnout na zařazení, pokud jde 
o rozlišení, co je a co není odpad, nakládá 
se s dotyčným materiálem jako s odpadem. 
Tím není dotčeno právo země určení 
nakládat s přepravovaným materiálem po 
jeho doručení podle svých vnitrostátních 
právních předpisů, pokud jsou tyto 
předpisy v souladu s právem Společenství 
nebo mezinárodním právem.

1. Pokud se příslušné orgány místa 
odeslání a místa určení nemohou 
dohodnout na zařazení, pokud jde 
o rozlišení, co je a co není odpad, nakládá 
se s dotyčným materiálem jako s odpadem. 

Odůvodnění

Reintroduces the text of the Commission proposal by deleting the misleading addition.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 30 odst. 1a (nový)

Tento článek se nedotýká ustanovení v 
kapitole 2 této hlavy.

Odůvodnění

Re-introduces the text of the European Commission.

Pozměňovací návrh 35
Čl. 31 odst. 2a (nový)

2a. Tento článek se nedotýká ustanovení v 
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kapitole 2 této hlavy.

Odůvodnění

Re-introduces the text of the European Commission.

Pozměňovací návrh 36
Čl. 42 odst. 3a (nový)

3a. V případě nebezpečných odpadů nebo 
odpadů uvedených v příloze II Basilejské 
úmluvy budou země, na něž se vztahuje  
odst. 1 písm. a) až d), vyzvány, aby předem
předložily řádně odůvodněnou žádost
příslušnému orgánu členského státu v 
místě určení ve Společenství za 
předpokladu, že samy nemají a nemohou 
za přijatelných podmínek získat technické 
prostředky a nezbytná zařízení na využití
odpadu způsobem šetrným k životnímu
prostředí.

Odůvodnění

Re-introduces amendment 121 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

The waste shipment regulation should allow Member States to fulfill their obligations 
pursuant to the Basel Convention. There is no reason why the EU should import hazardous 
waste for recovery from outside the Community, if adequate facilities exist in the country of 
origin.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 49 odst. 5

5. Členské státy mohou navzájem 
dvoustranně nebo mnohostranně 
spolupracovat, aby se usnadnilo 
předcházení nedovoleným přepravám a 
jejich odhalování.

5. Členské státy budou navzájem 
dvoustranně nebo mnohostranně
spolupracovat, aby se usnadnilo 
předcházení nedovoleným přepravám a 
jejich odhalování. S cílem podpořit
spolupráci při prosazování tohoto nařízení 
členské státy zajistí, aby byl vytvořen 
společný donucovací orgán se stálými 
zaměstnanci a učiněno opatření na
podporu pravidelných fyzických kontrol 
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jednotlivých přeprav a dále aby byly
dvakrát ročně vypracovány zprávy o 
vysledcích těchto kontrol.

Odůvodnění

The IMPEL–SEAPORT project evidence shows the usefulness of regular spot-checking 
actions/raids on containers in ports on shipments to strengthen enforcement. The  IMPEL 
study  on "verification" of waste  destinations is virtually completed.  One study on enforcing 
the regulation at seaports has been published: 
http://europa.eu.int/comm/environment/impel/pdf/impel_tfs_seaportprojectjune2004.pdf.

This concludes that "violations and irregularities" of the rules at ports are commonplace.  It 
identifies big geographical variations in approaches to enforcement and serious information 
gaps on the part of enforcers.  Improvements are needed.

Pozměňovací návrh 38
Čl. 50 odst. -1 (nový)

-1. Příslušný orgán vyvážejícího nebo 
dovážejícího členského státu vhodným
způsobem, např. na internetu, zveřejní
všechna oznámení o převozech, k nimž dal 
souhlas, a všechny související dokumenty, 
a to nejpozději sedm dní po udělení 
souhlasu.

Odůvodnění

Re-introduces amendment 66 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004), which was also incorporated in the amended proposal of the European 
Commission (COM(2004)172).

Notifications are already published in the Netherlands and in Finland. Notifications should 
be made publicly available in all Member States to be able to track sham recovery.

Pozměňovací návrh 39
Čl. 50 odst. 4a (nový)

4a. Komise na základě těchto zpráv 
vypracuje každé tři roky zprávu o 
provádění tohoto nařízení ve Společenství 
a jeho členských státech. Komise může za 
tímto účelem požadovat dodatečné 
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informace v souladu s článkem 6  
směrnice 91/692/EHS.

Odůvodnění

Re-introduces the text of the European Commission.

Pozměňovací návrh 40
Čl. 58 odst. 1, úvodní část

1.  Komise může k provádění tohoto 
nařízení přijmout tato dodatečná opatření:

1.  Komise k provádění tohoto nařízení 
přijme tato dodatečná opatření:

Odůvodnění

Makes this new article, introduced by the Council, binding for the Commission

Pozměňovací návrh 41
Čl. 61 odst. 1a (nový)

1a. Každý převoz, k němuž dotčené 
příslušné orgány dají souhlas v souladu s 
nařízením (EHS) č. 259/93, bude
proveden nejpozději do jednoho roku ode 
dne, kdy se tohoto nařízení začne 
používat.

Odůvodnění

Re-introduces the text of the European Commission.

Pozměňovací návrh 42
Čl. 63 odst. 1 pododstavec 2

Použije se od …*.
________________________
* 12 měsíců ode dne vyhlášení tohoto 
nařízení

Použije se od …*.
________________________
* 10 měsíců ode dne vyhlášení tohoto 
nařízení

  
* 12 měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení.
* 12 měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení.
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Odůvodnění

Re-introduces the text of the European Commission.

Pozměňovací návrh 43
Příloha III část II položka GC030, (jiné odpady s obsahem kovů)

Lodě a jiná plovoucí zařízení k demontáži, 
řádně zbavené veškerého nákladu ostatních 
materiálů pocházejících z provozu lodí, 
který by mohly být zařazeny jako 
nebezpečné látky nebo odpad

Lodě a jiná plovoucí zařízení k demontáži, 
řádně zbavené veškerého nákladu a 
ostatních materiálů pocházejících z lodí, 
které by mohly být zařazeny jako 
nebezpečné látky nebo odpad.

Odůvodnění

Re-introduces amendment 68 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

There is considerable concern at the way in which ships are broken up in Third World 
countries. In this regulation, the applicable conditions are not clear. Ships for scrapping 
come only under Annex III (green list), the assumption here being that they no longer contain 
hazardous waste or other hazardous substances. If ships do contain hazardous waste or other 
hazardous substances, however, they should come under Annex V (red list).

Pozměňovací návrh 44
Příloha V úvodní poznámky bod 2

2. Tato příloha obsahuje tři části, přičemž 
části 2 a 3 se použijí pouze tehdy, pokud 
není použitelná část 1. V důsledku toho se 
pro zjištění, zda je určitý odpad uveden v 
této příloze, musí nejprve ověřit, zda je 
odpad uveden v části 1 této přílohy, a 
pokud není, zda je uveden v části 2, a 
pokud není, zda je uveden v části 3.

2. Tato příloha obsahuje tři části, přičemž 
části 2 a 3 se použijí pouze tehdy, pokud 
není použitelná část 1, seznam A. V 
důsledku toho se pro zjištění, zda je určitý 
odpad uveden v této příloze, musí nejprve 
ověřit, zda je odpad uveden v části 1, 
sezamu A této přílohy, a pokud není, zda je 
uveden v části 2, a pokud není, zda je 
uveden v části 3.

Část 1 je rozdělena do dvou oddílů: 
seznam A uvádí výčet odpadů, které jsou 
zařazeny jako nebezpečné podle čl. 1 
bodu 1) písm. a) Basilejské úmluvy, a tudíž 

Část 1 je rozdělena do dvou oddílů: 
seznam A uvádí výčet odpadů, které jsou 
zařazeny jako nebezpečné podle čl. 1 
bodu 1) písm. a) Basilejské úmluvy, a 
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se na ně vztahuje zákaz vývozu, a seznam 
B obsahuje výčet odpadů, na které se čl. 1 
bod 1) písm. a) Basilejské úmluvy 
nevztahuje, a proto pro ně zákaz vývozu 
neplatí.

seznam B obsahuje výčet odpadů, které 
nejsou považovány za nebezpečné.
.

Pokud je tedy odpad uveden v části 1, je 
třeba zkontrolovat, zda je uveden 
v seznamu A nebo B. Pouze pokud se 
odpad neobjevuje ani na seznamu A, ani 
na seznamu B části 1, je třeba ověřit, zda 
je uveden mezi nebezpečnými odpady v 
části 2 (tj. mezi odpady označenými 
hvězdičkou) nebo v části 3, a pokud tomu 
tak je, vztahuje se na něj zákaz vývozu.

Pokud je tedy odpad uveden v části 1, 
seznamu A, vztahuje se na něj zákaz 
vývozu. Pokud odpad není uveden v části 
1, seznamu A, ale v části 2 nebo v části 3, 
vztahuje se něj rovněž zákaz vývozu.

Odůvodnění

Re-introduces amendment 69 and 70 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ 
C 87, 7.4.2004), which was also incorporated in the amended proposal of the European 
Commission (COM(2004)172).

This amendment changes the order of the waste lists in such a way that the EU list of 
hazardous waste has a higher priority than the Basel list of non-hazardous waste.

Pozměňovací návrh 45
Příloha V část 1 seznam A (nová položka)

A1190 – odpadní kovové kabely kryté 
nebo izolované plasty, které obsahují  
kamenouhelný dehet, PCB1, olovo, 
kadmium, další organohalogeny nebo jiné
složky uvedené v příloze I v rozsahu, který 
odpovídá popisu v příloze III, nebo které 
jsou těmito látkami kontaminovány
_______
1 PCB v koncentraci 50 mg/kg nebo vyšší.

Odůvodnění

The amendment to Annex VIII of the Basel Convention adopted by COP7 to the Basel 
Convention should be reflected in Annex V Part I of this Regulation.
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Pozměňovací návrh 46
Příloha V část 1 seznam B (nová položka)

B1115 – odpadní kovové kabely kryté
nebo izolované plasty, které nejsou na
seznamu A A1190, vyjma kabelů
určených pro účely uvedené v příloze IVA,
nebo pro jiný způsob jejich odstranění, při 
němž v některé z fází dochází k 
nekontrolovaným termálním procesům
jako je např. oteřené hoření 

Odůvodnění

The amendment to Annex IX of the Basel Convention adopted by COP7 to the Basel 
Convention in October 2004 should be reflected in Annex V Part I of this Regulation.

Pozměňovací návrh 47
Příloha V oddíl 16 (odpady v tomto katalogu jinak neurčené), položka 16 01

16 01   Vyřazená vozidla (autovraky) 
z různých druhů dopravy (včetně 
stavebních strojů) a odpady z demontáže 
těchto vozidel a z jejich údržby (kromě 13, 
14, 16 06 a16 08)

16 01   Vyřazená vozidla (autovraky) 
z různých druhů dopravy (včetně 
stavebních strojů, lodí a letadel) a odpady 
z demontáže těchto vozidel a z jejich 
údržby (kromě 13, 14, 16 06 a16 08)

Odůvodnění

Re-introduces amendment 71 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

It is not clear in every language that 'vehicles' means more than cars. It must be made clear 
that agricultural machinery, vessels and aircraft are also covered.

Pozměňovací návrh 48
Příloha V část 2 oddíl 16 (odpady v tomto katalogu jinak neurčené), položka 16 01 04*a 

(nová)

16 01 04*a   lodě a ostatní plovoucí 
zařízení určená k demontáži, která nebyla 
náležitě vyložena a zbavena ostatních
materiálů pocházejících z plavidla, které 
mohou být považovány za nebezpečné 
látky nebo odpad
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Odůvodnění

Re-introduces amendment 72 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

There is considerable concern at the way in which ships are broken up in Third World 
countries. In this regulation, the applicable conditions are not clear. Ships for scrapping 
come only under Annex III (green list), the assumption here being that they no longer contain 
hazardous waste or other hazardous substances. If ships do contain hazardous waste or other 
hazardous substances, however, they should come under Annex V (red list). The asterisk 
against the number means that the waste is hazardous.

Pozměňovací návrh 49
Příloha V část 2 oddíl 16 (odpady v tomto katalogu jinak neurčené), položka 16 01 06 a 

(nová)

16 01 06a   lodě a ostatní plovoucí zařízení 
určená k demontáži, která byla náležitě 
vyložena a zbavena ostatních materiálů 
pocházejících z plavidla, které mohou být 
považovány za nebezpečné látky nebo 
odpad

Odůvodnění

Re-introduces amendment 73 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004).

There is considerable concern at the way in which ships are broken up in Third World 
countries. In this regulation, the applicable conditions are not clear. Ships for scrapping 
come only under Annex III (green list). It makes sense, however, for ships no longer 
containing hazardous waste or other hazardous substances to be added to the European 
Waste List (without being marked with an asterisk, since hazardous waste is not involved). 
That would provide a better guarantee of sound management of ships to be broken up: both 
the exporting and importing country could object to the transfer of a ship for breaking up if it 
is intended for disposal.

Pozměňovací návrh 50
Příloha VIII část I úvodní část

I. Pokyny přijaté podle Basilejské úmluvy: I. Pokyny podle Basilejské úmluvy*:

________________
* Tyto pokyny se vztahují pouze na převoz 
odpadu do zemí OECD nebo na převoz  
odpadu  do zemí mimo OECD, který se 
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nepovažuje za nebezpečný a je určen k 
dalšímu využití.

Odůvodnění

Re-introduces amendment 74 of EP first reading, adopted on 19 November 2003 (OJ C 87, 
7.4.2004), which was also incorporated in the amended proposal of the European 
Commission (COM(2004)172). 

For clarity an explanatory reference is helpful. Shipments of hazardous waste to non-OECD 
countries are not allowed according to Article 37. The three guidelines in Annex IX, part I 
apply only for hazardous waste at the moment. In the future it could be possible that 
guidelines which concern non-hazardous waste are added. Since shipment of non-hazardous 
waste for recovery to non-OECD countries is possible, Annex IX, part I could possibly apply 
to non-OECD countries in the future.

Pozměňovací návrh 51
Příloha VIII část I body 3a, 3b a 3c (nové)

3a. Obecné technické pokyny pro 
nakládání s odpady, které jsou složeny z 
perzistentních organických polutantů 
(POP), nebo je obsahují nebo jsou jimi 
kontaminovány, způsobem šetrným k
životnímu prostředí 1

3b. Obecné technické pokyny pro 
nakládání s odpady, které jsou složeny z 
polychlorovaných bifenylů (PCB), 
polychlorovaných terfenylů (PCT) nebo 
polybromovaných bifenylů (PBB) 1, nebo 
je obsahují nebo jsou jimi 
kontaminovány, způsobem šetrným k 
životnímu prostředí 
3c. Obecné technické pokyny pro 
recyklaci/zpracování kovů a sloučenin 
kovů (R4) 1, způsobem šetrným k 
životnímu prostředí 
_____

1 Přijato na sedmé konferenci smluvních 
stran Basilejské úmluvy o kontrole 
pohybu nebezpečných odpadů přes 
hranice států a jejich zneškodňování ve 
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dnech 25. – 29. října 2004.

Odůvodnění

The Technical Guidelines adopted by COP7 to the Basel Convention in October 2004 should 
be reflected in Annex VIII of this Regulation.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Introduction

Transporting waste is entirely normal - and indeed a good thing! Waste is collected from 
households and firms and subsequently transported to a plant where it can be processed in an 
environmentally sound fashion. There is a problem, however, in that there are more and more 
waste shipments over long distances - even across national borders and beyond the European 
Union. Over the years, a European waste market has emerged, with brisk international trade in 
waste. Especially for the new Member States this can be a problem, because of the import of 
all kinds of waste which can not be processed in an environmental friendly way. For this 
reason it is good to stress that the principles of self sufficiency and proximity still apply 
according to the Waste Framework Directive 75/442/EEC.  Competition is based on price and 
environmental requirements. Price competition is part and parcel of the European internal 
market; but eco-competition is not. To counter eco-competition, minimum environmental 
requirements need to be laid down in European legislation.

2. History of the draft regulation

On 1 July 2003, the Commission presented its proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on shipments of waste. The European Parliament gave its 
Opinion on 19 November 2003. On 10 March 2004, the Commission presented its amended 
proposal. On 24 June 2005, the Council adopted its common position.
The general objectives of the proposed Regulation are to:
- transpose into Community legislation the revised OECD Council Decision 1 and the 

revised Basel Convention 2 on the control of transboundary movements of waste;
- address the difficulties encountered in applying, administering and enforcing the 1993 

Council Regulation ("the 1993 Regulation") 3;
- pursue global harmonisation in the area of transboundary shipments of waste, and
- reorganise and simplify the structure of the Articles of the 1993 Regulation. 
The main elements proposed include, inter alia, changes to the overall procedural framework 
(in particular regarding prior written notification and consent and information requirements), 
changes and clarifications regarding scope and definitions, provisions regarding shipments of 
waste between and within Member States, and provisions for exports and imports. 

In the first reading, the European Parliament adopted 103 amendments. The main items were:
1 Single legal base: environment
2. Inclusion of animal by-products in the regulation
3. Objection grounds for waste shipments destined for disposal, such as: self-sufficiency 

at national level, interim operations, mixed municipal waste
4. Objection grounds for waste shipments destined for recovery, such as: lower 

treatments standards, national capacity, proximity principle, self-sufficiency principle, 
  

1 OECD Decision C (2001) 107 Final of 21 May 2002 concerning the revision of Decision C(92)
39/FINAL on the control of transboundary movements of wastes destined for recovery operations.

2 Basel Convention of 22 March 1989 on the control of transboundary movements of hazardous wastes and 
their disposal, amended on 6 November 1998.

3 (EEC) no. 259/93.
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waste management plan, calorific value, hazardous substances, interim operations, 
mixed municipal waste, national recovery standards in case of lack of EU recovery 
standards

5 Ban on waste shipments for interim operations
6. Border area agreements
7. Information and transparency

3. Comments on the common position and recommendations for the second reading

Of the 103 amendments adopted by the European Parliament at first reading, the common 
position incorporates 41 (totally, in part or in principle, by means of identical or similar 
wording, or in spirit). Sixty two amendments have not been accepted. The Council considers 
that the common position does not alter the approach and aims of the original Commission 
proposal. The seven main items of the first reading are discussed below:

1. Parliament and Council have accepted Article 175 (environment) as the single legal 
base because this regulation aims at protecting the environment and not at facilitating 
the trade in waste. This is also in line with the (non-binding) opinion of the Advocate 
General in Case C-178/03 (Commission versus Parliament and the Council on the 
legal base of the PIC-regulation) in which is concluded that a dual legal base is not 
possible and that if a piece of legislation has both environmental and internal market 
aspects, the legal base should be environment.

2. The Council excluded animal by-products totally from the scope of the regulation. 
There is no good reason why animal by-products, which, according to the definition in 
Article 1 of Directive 75/442/EEC, are regarded as waste, should be kept outside the 
scope of the regulation. Directive 75/442/EEC and this regulation are both items of 
cross-cutting legislation covering all waste. It is, therefore, strange to exempt certain 
types of waste. Regulation (EC) No 1774/2002 relates primarily to provisions on 
animal by-products and to a much lesser extent to the environmental aspects of animal 
by-product waste. That waste, in order to ensure that it is shipped in an 
environmentally sound and responsible fashion, should come within the scope of the 
regulation. Also the European Commission is against the deletion of animal by-
products from this regulation and considers it to be preferable to bring forward its 
review of the relationship between this Regulation and regulation (EC) No 1774/2002 
laying down health rules concerning animal by-products not intended for human 
consumption, so that the results of this review are made public before the entry into 
force of the Regulation

3/4. The objection grounds for waste shipment were only for a small part adopted by the 
Council. In the original Commission proposal, two procedures apply:

• information procedure for non-hazardous waste destined for recovery. These 
shipments can always take place, there are no possibilities to object.

• notification procedure for waste (hazardous or non-hazardous waste) destined for 
disposal and hazardous waste destined for recovery.



PR\579114CS.doc 35/36 PE 360.280v02-00

CS

Notification procedure means that mutual consent is necessary. This means that in the 
case that both countries agree on a shipment, the shipment can take place. Objection to 
a shipment can only be made on the grounds mentioned in Article 11 (for disposal) 
and article 12 (for recovery). In the Commission proposal there were not enough 
possibilities to object a shipment for environmental reasons. This is even more 
complicated due to the discussions about the interpretation of the definitions of 
recovery and disposal. Many cases have been passed through the European Court of 
Justice. Until now the European Commission has not closed the gap in the legislations 
or at least clarified the definition in a practical applicable way. For this reason the 
European Parliament has chosen in the first reading to give Member States more 
possibilities to object a shipment. This does not mean that these shipments are banned, 
because it is not an obligation to object: in the case that both Member States agree, the 
shipment can simply take place. Above that, an objection must be environmentally 
justified, as proposed in several amendments on article 11 and 12. This means that 
sham recovery can be avoided.

5. Council did not accept the ban on waste shipments for so-called interim operations. It 
is hard to understand why the Council believes that these waste shipments can be 
tracked in order to know that a proper treatment has taken place. 'Interim disposal' or 
'interim recovery' will simply bring about a lack of clarity. Waste which must first be 
stored for a long period, mixed or repackaged causes handling problems and lends 
itself to fraud. However, such cross-border waste shipments should preferably not be 
allowed at all. If they are allowed, rapid disposal or recovery should continue to be a 
condition. Incentives for interim processing of little value - e.g. for sorting or other 
treatment where it is not easy to check that it has been done properly - should be 
removed as far as possible. Furthermore, it is inconceivable that storage, repackaging 
and mixing of a Member State's waste should not be possible in that Member State 
(that would conflict with the principle of self-sufficiency).  It can subsequently be 
shipped if it is intended for final disposal.

6. The proposal of the Parliament on border area agreements is accepted by the Council.

7. Amendments from the Parliament on information and transparency were not accepted 
by the Council and should therefore be re-tabled.

Although in a second reading, normally, no new amendments are tabled, some small changes 
are necessary for clarification and for being consistent with other parts of this regulation. 
Also, for enforcement an additional proposal is needed. The IMPEL–SEAPORT project 
shows the usefulness of regular spot-checking actions/raids on containers in ports on 
shipments to strengthen enforcement.

4. Conclusion

In many aspects the common position of the Council is an improvement in comparison to the 
original Commission proposal. The choice of environment as the single legal base, shows that 
the main aim of the Council is the protection of the environment. This was also the main aim 
of the European Parliament in the first reading. More improvements for the environment can 
be made by banning unjustified shipments, objecting to shipments which have no 



PE 360.280v02-00 36/36 PR\579114CS.doc

CS

environmental added value, avoiding sham recovery and having a better enforcement of this 
regulation.

The Commission has the important task to come forward with proposals on the Waste 
Framework Directive and the strategy on Waste Prevention and Recycling. These proposals 
are very important for this regulation in order to give clarity on definitions of disposal and 
recovery. The aim of this is to avoid waste shipment for sham recovery in the future.


