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PR_COD_2am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
  większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów
(15311/4/2004 – C6-0223/2005 – 2003/0139(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (15311/4/2004 – C6-0223/2005),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące projektu Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0379)2,

– uwzględniając zmieniony projekt Komisji (COM(2004)0172)3,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
(A6-0000/2005),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 9

(9) Przemieszczanie odpadów 
wytworzonych przez siły zbrojne lub 
organizacje pomocowe powinno zostać 
wyłączone z zakresu niniejszego 
rozporządzenia w przypadku przywozu na 
obszar Wspólnoty w określonych 
sytuacjach (w tym w razie tranzytu 
wewnątrz Wspólnoty, kiedy odpady są 
wprowadzane do Wspólnoty). W 

(9) Przemieszczanie odpadów 
wytworzonych przez siły zbrojne lub 
organizacje pomocowe powinno zostać 
wyłączone z zakresu niniejszego 
rozporządzenia w przypadku przywozu na 
obszar Wspólnoty w określonych 
sytuacjach (w tym w razie tranzytu 
wewnątrz Wspólnoty, kiedy odpady są 
wprowadzane do Wspólnoty). W 

  
1 Dz.U. C 87 E z 7.04.2004, str. 281.
2 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
3 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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odniesieniu do przemieszczania takich 
odpadów powinny być przestrzegane 
wymogi wynikające z prawa 
międzynarodowego oraz z umów 
międzynarodowych. W przypadkach 
tranzytu przemieszczanych odpadów przez 
obszar Państwa Członkowskiego w drodze 
do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania 
w państwie przeznaczenia wewnątrz 
Wspólnoty, właściwy organ tranzytu i 
właściwy organ miejsca przeznaczenia 
powinny zostać z wyprzedzeniem 
poinformowane o przemieszczeniu 
odpadów i ich przeznaczeniu.

odniesieniu do przemieszczania takich 
odpadów powinny być przestrzegane 
wymogi wynikające z prawa 
międzynarodowego oraz z umów 
międzynarodowych. W takich 
przypadkach, każdy właściwy organ 
tranzytu i właściwy organ miejsca 
przeznaczenia na terytorium Wspólnoty 
powinny zostać z wyprzedzeniem 
poinformowane o przemieszczeniu 
odpadów i ich przeznaczeniu.

Uzasadnienie

Właściwy organ miejsca przeznaczenia na terytorium Wspólnoty powinien zostać z 
wyprzedzeniem poinformowany o przemieszczaniu odpadów i jego przeznaczeniu, także w 
przypadku, gdy samo przemieszczanie nie odbywa się w tranzycie przez Państwo 
Członkowskie (np. w przypadku przywozu do Państwa Członkowskiego poprzez port lotniczy).

Poprawka 2
Artykuł 1 ustęp 3 litera b)

b) odpady wytwarzane na pokładach 
statków powietrznych, chyba, że odpady 
takie są wyładowywane w celu ich 
odzysku lub unieszkodliwienia;

b) odpady wytwarzane na pokładach 
pojazdów, pociągów, statków 
powietrznych i pływających, chyba, że 
odpady takie są wyładowywane w celu ich 
odzysku lub unieszkodliwienia;

Uzasadnienie

Wyłączeniem, które dotyczy odpadów wytwarzanych na pokładzie statków powietrznych,
należy objąć także odpady wytwarzane w innych środkach transportu, w przeciwnym wypadku 
rozporządzenie nakładałoby także nadmierne wymogi w zakresie odpadów wytwarzanych w 
środkach transportu innych niż statki powietrzne.

Poprawka 3
Artykuł 1 ustęp 3 litera d)
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d) przemieszczenia, na które zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
wymagane jest zezwolenie;

skreślona

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 11 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

Brakuje podstaw, by produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, które zgodnie z definicją 
zawartą w art. 1 dyrektywy 75/442/EWG uznawane są za odpady, były wyłączone z zakresu 
rozporządzenia. Zarówno dyrektywa 75/442/WE, jak i niniejsze rozporządzenie zawierają 
przepisy kompleksowo obejmujące wszystkie rodzaje odpadów. Rozporządzenie (WE) nr 
1774/2002 odnosi się przede wszystkim do przepisów sanitarnych dotyczących produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w znacznie mniejszym zakresie natomiast dotyczy tych 
aspektów odpadów powstałych z tych produktów, które związane są z ochroną środowiska 
naturalnego. W celu zagwarantowania, by odpady te były przesyłane w sposób racjonalny 
ekologicznie i odpowiedzialny, należy objąć je zakresem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 4
Artykuł 1 ustęp 3 litera g)

g) przywóz do Wspólnoty odpadów
wytwarzanych przez siły zbrojne lub 
organizacje pomocowe podczas sytuacji 
kryzysowych oraz operacji przywracania i 
utrzymywania pokoju, jeżeli odpady te 
przesyłane są przez dane siły zbrojne lub 
organizacje pomocowe lub w ich imieniu, 
bezpośrednio lub pośrednio do państwa 
przeznaczenia. W przypadku, gdy odpady 
przewożone są przez Państwo 
Członkowskie w tranzycie do miejsca ich 
odzysku lub unieszkodliwienia w państwie 
przeznaczenia, właściwe organy tranzytu 
oraz właściwe organy miejsca 
przeznaczenia zostaną z wyprzedzeniem 
zawiadomione o przemieszczaniu oraz o 
miejscu przeznaczenia odpadów;

g) przywóz do Wspólnoty odpadów 
wytwarzanych przez siły zbrojne lub 
organizacje pomocowe podczas sytuacji 
kryzysowych oraz operacji przywracania i 
utrzymywania pokoju, jeżeli odpady te 
przesyłane są przez dane siły zbrojne lub 
organizacje pomocowe lub w ich imieniu, 
bezpośrednio lub pośrednio do państwa 
przeznaczenia. W takich przypadkach, 
wszystkie właściwe organy tranzytu oraz 
właściwe organy miejsca przeznaczenia na 
terytorium Wspólnoty zostaną z 
wyprzedzeniem zawiadomione o 
przemieszczaniu oraz o miejscu 
przeznaczenia odpadów;

Uzasadnienie

Właściwy organ miejsca przeznaczenia na terytorium Wspólnoty powinien zostać z 
wyprzedzeniem poinformowany o przemieszczaniu odpadów i jego przeznaczeniu, także w 
przypadku, gdy samo przemieszczanie nie odbywa się w tranzycie przez Państwo 
Członkowskie (np. w przypadku przywozu do Państwa Członkowskiego poprzez port lotniczy).
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Poprawka 5
Artykuł 1 ustęp 5 a (nowy)

5a. W terminie 18 miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja ustanawia 
wytyczne dotyczące ustalania, kiedy statek 
lub pojazd staje się odpadem na podstawie 
przepisów art. 1 lit. a) dyrektywy 
75/442/EWG, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 18 tej dyrektywy. 

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 112 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.4.2004).

Statki mają specyficzny status w kontekście odpadów. Ponieważ przemieszczają się pomiędzy 
miejscami na całym świecie, w każdym z nich mogą zostać uznane za odpady. Chcąc uniknąć 
kosztów operacji związanej z racjonalnym ekologicznie unieszkodliwieniem statku, jego 
właściciel może zwyczajnie wysłać go w ostatnią podróż do kraju trzeciego, w którym 
obowiązują niższe standardy w zakresie przetwarzania odpadów i tam zgłosić go jako 
odpady. Tym samym w przypadku statków odpowiadających definicji odpadów możliwe jest 
ominięcie przepisów w sprawie odpadów, co obejmuje także przepisy rozporządzenia w 
sprawie ich przemieszczania. Niezbędne są wytyczne w celu likwidacji tej luki w 
ustawodawstwie dotyczącym odpadów, zwłaszcza że wiele starych statków oczekuje na 
złomowanie, a większość z nich zawiera poważne ilości niebezpiecznych substancji lub 
materiałów. Podobna sytuacja zachodzi, choć w mniejszej skali, w przypadku zużytych 
pojazdów.

Poprawka 6
Artykuł 3 ustęp 2 część wprowadzająca

2. Ogólnemu wymogowi dołączenia 
pewnych informacji, określonemu w art. 
18, podlegają przemieszczenia 
następujących odpadów przeznaczonych 
do odzysku:

2. Ogólnemu wymogowi dołączenia 
pewnych informacji, określonemu w art. 
18, podlegają przemieszczenia 
następujących odpadów przeznaczonych 
do odzysku, jeżeli ilość przemieszczanych 
odpadów wynosi powyżej 20 kilogramów:

Uzasadnienie

Wymóg zawarcia umowy, jak również dołączenia do opadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 
dokumentu określonego w załączniku VII należy uznać za nadmierny w przypadku małych 
ilości przemieszczanych opadów. Tak niewielkie ilości mogą zostać przesłane pocztą, w tym w 
ramach systemu zwrotu zużytych produktów producentom lub też mogą zostać przewiezione 
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przez osoby przekraczające granice (np. odpady opakowaniowe lub stara gazeta).

Poprawka 7
Artykuł 3 ustęp 5

5. Przemieszczanie zmieszanych odpadów 
komunalnych (kod odpadów 20 03 01) 
zebranych z gospodarstw domowych, także 
gdy odpady te zebrano również od innych 
wytwórców, do instalacji odzysku lub 
unieszkodliwiania podlega, zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, tym samym 
przepisom co przemieszczanie odpadów 
przeznaczonych do unieszkodliwienia.

5. Przemieszczanie zmieszanych odpadów 
komunalnych (kod odpadów 20 03 01) 
zebranych z gospodarstw domowych, także
gdy odpady te zebrano również od innych 
wytwórców, oraz przemieszczanie 
pozostałości ze spopielenia takich 
odpadów, do instalacji odzysku lub 
unieszkodliwiania podlega, zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, tym samym 
przepisom co przemieszczanie odpadów 
przeznaczonych do unieszkodliwienia.

Uzasadnienie

Zarówno odpady zebrane z gospodarstw domowych, jak i pozostałości ze spopielenia takich 
odpadów zostały objęte specjalnym systemem, jako jedyne kategorie odpadów 
wyszczególnione w załączniku II Konwencji Bazylejskiej. Rozwiązanie to odpowiada treści 
punktu uzasadnienia 26 we wspólnym stanowisku. Ponadto przyjęcie powyższej poprawki 
pozwoli na rozstrzygnięcie skomplikowanej kwestii, wielokrotnie podnoszonej przed 
Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w próbie ustalenia, jakie działania należy uznać za 
„odzysk”, a jakie za „unieszkodliwienie” takich odpadów.

Poprawka 8
Artykuł 3 ustęp 5a (nowy)

5a. Zabrania się przemieszczania 
odpadów przeznaczonych do zmieszania, 
przepakowania, przeładunku, 
składowania lub innej operacji nie 
uznawanej za ostateczne 
unieszkodliwienie lub ostateczny odzysk.

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 21 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.4.2004).

Wprowadzenie takich pojęć, jak „unieszkodliwienie przejściowe” czy „odzysk przejściowy” 
doprowadzi zwyczajnie do braku jasności. Odpady, które muszą najpierw być przechowywane 
przez długi okres, a następnie zmieszane lub przepakowane, trudno jest kontrolować i 
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powstaje pole do nadużyć. Należy w jak najszerszym zakresie znieść wszelkie zachęty do
przejściowego przetwarzania o niewielkiej wartości - np. sortowania lub innych metod 
przetwarzania, w przypadku których trudno jest zweryfikować, czy dana operacja została 
przeprowadzona właściwie. Ponadto niedopuszczalne wydaje się założenie, że składowanie, 
przepakowanie i zmieszanie odpadów powstałych w Państwie Członkowskim nie mogłoby się 
odbywać w tym samym Państwie (przyjęcie takiego założenia stałoby w sprzeczności z zasadą 
samowystarczalności). Odpady takie mogą następnie zostać przemieszczone, o ile zostaną 
przeznaczone do ostatecznego unieszkodliwienia.

W związku z wprowadzeniem powyższej poprawki możliwe jest skreślenie art. 5 ust. 4, art. 6 
ust. 6 oraz art. 15.

Poprawka 9
Artykuł 4 punkt 4a (nowy)

4a. Zakończenie przemieszczania oznacza, 
że przedmiotowe odpady zostały 
ostatecznie unieszkodliwione lub 
ostatecznie odzyskane w państwie 
przywozu.

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu zmienionej poprawki 84 z pierwszego czytania w 
PE, przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

W celu zapobieżenia wszelkim nieporozumieniom wprowadzono jasną definicję momentu 
zakończenia przemieszczania.

Poprawka 10
Artykuł 4 punkt 6

6. Zakres zgłoszenia: 6. Zakres zgłoszenia:

Zgłoszenie obejmuje przemieszczanie 
odpadów od pierwszego miejsca wysyłki, 
w tym ich przejściowy lub ostateczny
odzysk albo unieszkodliwianie.

Zgłoszenie obejmuje przemieszczanie 
odpadów od pierwszego miejsca wysyłki, 
w tym ich odzysk albo unieszkodliwianie.

Jeżeli dalsze procesy przejściowe lub 
ostateczne mają miejsce w państwie innym 
niż pierwsze państwo przeznaczenia, 
ostateczny proces i miejsce, w którym się 
on odbędzie wymieniane są w zgłoszeniu 
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oraz stosuje się art. 15 lit. f).
Każde zgłoszenie obejmuje tylko jeden kod 
identyfikacyjny odpadów, z wyłączeniem: 

Każde zgłoszenie obejmuje tylko jeden kod 
identyfikacyjny odpadów.

a) odpadów nie sklasyfikowanych pod 
żadnym kodem w załącznikach III, IIIB, 
IV ani IVA. W takim przypadku podaje się 
tylko jeden rodzaj odpadów;
b) mieszaniny odpadów nie 
sklasyfikowanych pod żadnym kodem w 
załącznikach III, IIIB, IV ani IVA, chyba, 
że zostały wyszczególnione w załączniku 
IIIA. W takim przypadku należy podać 
kod każdego ze zmieszanych rodzajów 
odpadów w kolejności odpowiadającej ich 
udziałowi.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca pierwotną treść projektu Komisji.

W związku ze skreśleniem art. 15 wzmiankę o operacjach przejściowych należy usunąć także z 
powyższego ustępu.

Wykorzystanie więcej niż jednego kodu odpadów w zgłoszeniu może być przyczyną 
niejasności i sprzyjać mieszaniu odpadów. Należy zatem znieść taką możliwość.

Poprawka 11
Artykuł 5 ustęp 4

4. Jeżeli przemieszczane odpady 
przeznaczone są do operacji przejściowego 
odzysku lub unieszkodliwiania, umowa 
obejmuje następujące dodatkowe 
zobowiązania odbiorcy lub prowadzącego 
instalację przeznaczenia:

skreślony

a) zobowiązanie do wydania, zgodnie z 
art. 15 lit. d) oraz w odpowiednich 
przypadkach art. 15 lit. e) zaświadczeń 
potwierdzających dokonanie odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów zgodnie ze 
zgłoszeniem i określonymi w nim 
warunkami oraz wymogami niniejszego 
rozporządzenia; oraz
b) zobowiązanie do przedstawienia, w 
odpowiednich przypadkach, 
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zaświadczenia właściwemu organowi 
początkowego państwa wysyłki, zgodnie z 
art. 15 lit. f) pkt ii).

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 26 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.4.2004).

W związku ze skreśleniem art. 15 wzmiankę o operacjach przejściowych należy usunąć także z 
powyższego ustępu.

Poprawka 12
Artykuł 6 ustęp 6

6. Na zasadzie odstępstwa od ust. 4, jeżeli 
przemieszczane odpady są przeznaczone 
do przejściowego odzysku lub 
unieszkodliwiania, a dalszy odzysk lub 
unieszkodliwianie odbywa się w państwie 
przeznaczenia, gwarancja finansowa lub 
równoważne ubezpieczenie mogą zostać 
zwolnione po opuszczeniu przez odpady 
instalacji przejściowej i przedstawieniu 
przez zgłaszającego dowodu na to, że 
proces przejściowy został zrealizowany. 
Powyższy dowód należy złożyć w formie 
zaświadczenia, o którym mowa w art. 15 
lit. d). W takim przypadku dalsze 
przemieszczanie do instalacji odzysku lub 
unieszkodliwiania musi zostać 
zabezpieczone nową gwarancją finansową 
lub równoważnym ubezpieczeniem, chyba, 
że właściwy organ miejsca przeznaczenia 
odstąpi od tego wymogu. W takich 
okolicznościach właściwy organ miejsca 
przeznaczenia odpowiada za zobowiązania 
powstałe w przypadku nielegalnego 
przemieszczania lub za odbiór odpadów, 
jeżeli przemieszczanie albo proces odzysku 
lub unieszkodliwienia nie mogą zostać 
zrealizowane zgodnie z planem. 

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu zmienionej poprawki 85 z pierwszego czytania w 
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PE, przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

W związku ze skreśleniem art. 15 wzmiankę o operacjach przejściowych należy usunąć także z 
powyższego ustępu.

Poprawka 13
Artykuł 10 ustęp 4a (nowy)

4a. Zakład, który odbiera odpady, 
prowadzi ewidencję ilości odbieranych i 
wysyłanych odpadów dla każdej oddzielnej 
linii przetwarzania oraz każdej podgrupy 
każdej linii przetwarzania.

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 32 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

W celu zagwarantowania odzysku możliwie jak największej ilości odpadów każdy zakład 
powinien prowadzić powyższą ewidencję.

Poprawka 14
Artykuł 10 ustęp 4 b (nowy)

4b. Organy wysyłki lub miejsca 
przeznaczenia mogą zobowiązać zakład 
odbierający odpady do regularnego (np. 
raz w miesiącu) przedstawiania bilansu 
odpadów odbieranych i wysyłanych w 
ramach poszczególnych linii
przetwarzania, który podpisuje osoba 
prawnie odpowiedzialna za zakład i który 
w terminie jednego miesiąca przesyłany 
jest właściwemu organowi.
W bilansie odbieranych i wysyłanych 
odpadów należy podać ilości odpadów we 
wszystkich obieranych i wysyłanych 
strumieniach w poszczególnych liniach
przetwarzania, tak by dany organ mógł 
zweryfikować zgodność z pierwotnym 
celem określonym w zgłoszeniu oraz 
zakazać dalszego przemieszczania w 
przypadku rozbieżności.
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Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 33 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

Celem jest wprowadzenie wymogu, by właściwym władzom dostarczano informacje 
umożliwiające im prowadzenie efektywnej kontroli strumieni odpadów oraz metod 
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, w kontekście wydanych zezwoleń.

Poprawka 15
Artykuł 11 ustęp 1 litera g) punkt i)

i) ze względu na niezgodność z zasadą 
samowystarczalności na poziomie 
wspólnotowym i krajowym; lub

i) ze względu na niezgodność z zasadą 
samowystarczalności na poziomie 
krajowym; lub

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 37 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

Wspólnota nie podjęła dotychczas żadnych działań w celu ustanowienia odpowiedniej, 
zintegrowanej sieci zakładów unieszkodliwiania odpadów, która pozwoliłaby Wspólnocie 
uzyskać samowystarczalność, tzn. nie uczyniono nic, by uzyskać samowystarczalność na 
szczeblu wspólnotowym. Właściwe działania podjęte zostały jedynie w Państwach 
Członkowskich (i to nie wszystkich). Dlatego nie wydaje się sensowne wspominanie o 
samowystarczalności, skoro nie istnieje ona w rzeczywistości.

Poprawka 16
Artykuł 11 ustęp 1 litera ha) (nowa)

ha) dane odpady przeznaczone są do 
zmieszania, przepakowania, przeładunku, 
składowania (unieszkodliwienie 
przejściowe) lub innych procesów 
niezwiązanych z ostatecznym 
unieszkodliwieniem; lub 

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 34 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

Wprowadzenie takich pojęć, jak „unieszkodliwienie przejściowe” czy „odzysk przejściowy” 
doprowadzi zwyczajnie do braku jasności. Odpady, które muszą najpierw być przechowywane 
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przez długi okres, a następnie zmieszane lub przepakowane, trudno jest kontrolować i 
powstaje pole do nadużyć. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zakazanie transgranicznych 
przemieszczeń odpadów tego rodzaju. Natomiast w przypadku ich dopuszczenia warunkiem w 
dalszym ciągu powinno być ich szybkie unieszkodliwienie lub odzysk. Należy w jak 
najszerszym zakresie znieść wszelkie zachęty do przejściowego przetwarzania o niewielkiej 
wartości - np. sortowania lub innych metod przetwarzania, w przypadku których trudno jest 
zweryfikować, czy dana operacja została przeprowadzona właściwie. Ponadto 
niedopuszczalne wydaje się założenie, że składowanie, przepakowanie i zmieszanie odpadów 
powstałych w Państwie Członkowskim nie mogłoby się odbywać w tym samym Państwie 
(przyjęcie takiego założenia stałoby w sprzeczności z zasadą samowystarczalności). Odpady 
takie mogą następnie zostać przemieszczone, o ile zostaną przeznaczone do ostatecznego 
unieszkodliwienia.

Poprawka 17
Artykuł 11 ustęp 1 litera hb) (nowa)

hb) odpady stanowią zmieszane odpady 
komunalne pochodzące z gospodarstw 
domowych (kod 20 03 01)

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 80 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

Odpady pochodzące z gospodarstw domowych powinny być transportowane wyłącznie w 
takim zakresie, w jakim jest to bezwzględnie potrzebne. Państwa Członkowskie powinny 
przejąć odpowiedzialność za niejednorodne odpady, należy również zachęcać je do 
rozwiązywania problemów związanych z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych 
zgodnie z zasadą samowystarczalności z art. 5 ramowej dyrektywy w sprawie 
odpadów77/442/EWG. Tym samym należy zapewnić im możliwość sprzeciwienia się 
przemieszczaniu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych na podstawie przepisów 
dotyczących unieszkodliwiania odpadów. Rozwiązanie to jest zgodne z przepisami art. 3 ust. 5 
i rzecz jasna nie wyklucza możliwości współpracy między sąsiednimi krajami.

Poprawka 18A
Artykuł 11 ustęp 2

2. Właściwy organ lub organy tranzytu 
mogą przed upływem trzydziestodniowego 
terminu, o którym mowa w ust. 1 zgłosić 
uzasadniony sprzeciw wyłącznie w oparciu 
o podstawy określone w ust. 1 lit. b), c) i 
f).

2. Właściwy organ lub organy tranzytu 
mogą przed upływem trzydziestodniowego 
terminu, o którym mowa w ust. 1 zgłosić 
uzasadniony sprzeciw wyłącznie w oparciu 
o podstawy określone w ust. 1 lit. b), c), d)
i f).



PE 360.280v02-00 16/38 PR\579114PL.doc

PL

Uzasadnienie

Możliwość zgłaszania sprzeciwu w przypadku, gdy zgłaszający lub odbiorca wielokrotnie 
naruszył przepisy art. 15 i 16 przy okazji poprzednich przemieszczeń, należy przyznać także 
właściwym organom tranzytu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy transport 
odpadów odbywa się w tranzycie przez terytorium Wspólnoty.

Poprawka 18B
Artykuł 11 ustęp 5

5. Jeżeli przyczyny zgłoszenia sprzeciwu 
nie zostały usunięte w terminie 30 dni, o 
którym mowa w ust. 1, zgłoszenie traci 
ważność. Jeżeli zgłaszający nadal zamierza 
zrealizować przemieszczanie, jest on 
zobowiązany do dokonania nowego 
zgłoszenia, chyba, że wszystkie 
zainteresowane właściwe organy i 
zgłaszający uzgodnią inaczej.

5. Jeżeli przyczyny zgłoszenia sprzeciwu 
nie zostały usunięte w terminie 30 dni, o 
którym mowa w ust. 1, zgłoszenie traci 
ważność. Jeżeli zgłaszający nadal zamierza 
zrealizować przemieszczanie, jest on 
zobowiązany do dokonania nowego 
zgłoszenia.

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 40 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

Większej jasności najlepiej przysłuży się nowe zgłoszenie. Dlatego nie wydaje się racjonalne 
zastosowanie odmiennej procedury w przypadku, gdy problemy nie zostały rozstrzygnięte.

Poprawka 19
Artykuł 12 ustęp 1 litera c)

c) planowane przemieszczanie lub odzysk 
odpadów byłyby niezgodne z przepisami 
krajowymi obowiązującymi w państwie 
wysyłki w zakresie odzysku odpadów, co 
obejmuje przypadki, gdy planowane 
przemieszczanie obejmowałoby odpady 
przeznaczone do odzysku w instalacji, 
stosującej mniej rygorystyczne normy 
przetwarzania takich odpadów niż 
instalacja położona w państwie wysyłki, 
przy poszanowaniu potrzeby zapewnienia 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego;

c) planowana wysyłka lub odzysk odpadów 
byłyby niezgodne z krajowymi przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi 
obowiązującymi w państwie wysyłki w 
zakresie odzysku odpadów, co obejmuje 
przypadki, gdy planowana wysyłka jest 
kierowana do odzysku w instalacji mającej 
niższe normy przetwarzania odpadów 
należących do danego strumienia niż 
instalacja położona w państwie wysyłki.

powyższego przepisu nie stosuje się, jeżeli:
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i) istnieją w tej dziedzinie przepisy 
wspólnotowe, w szczególności dotyczące 
odpadów i w przepisach krajowych 
przyjętych w celu transpozycji tych 
przepisów określono wymogi co najmniej 
równie rygorystyczne jak te, które zawarte 
są w przepisach wspólnotowych;
ii) operacja odzysku w państwie 
przeznaczenia jest przeprowadzana z 
zachowaniem wymogów w znacznym 
stopniu równoważnych z tymi, jakie 
określono w przepisach krajowych 
państwa wysyłki;
iii) przepisy krajowe państwa wysyłki, 
inne niż objęte zakresem pkt i), nie zostały 
zgłoszone zgodnie z dyrektywą 98/34/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 czerwca 1998 r. ustanawiającą 
procedurę udzielania informacji w 
zakresie norm i przepisów technicznych 
oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego1, w 
przypadkach, w których dyrektywa ta 
nakłada taki obowiązek; lub 
____________________________
1 Dz. U. 204 z 21.7.1998, str. 37. 
Dyrektywa zmieniona ostatnio przez Akt 
dotyczący przystąpienia.

Uzasadnienie

Trzy wyłączenia oparte na tej podstawie są bardzo mylące i wzajemnie sprzeczne. Wyłączenia
te mogą jedynie stać się przyczyną problemów z wykładnią oraz niekończących się sporów. 
Dlatego należy je usunąć.

Poprawka 20
Artykuł 12 ustęp 1 litera ca) (nowa)

ca) kraj wysyłki dysponuje potencjałem 
technicznym i niezbędnymi instalacjami 
na potrzeby odzysku odpadów 
niebezpiecznych lub odpadów 
wyszczególnionych w załączniku II 

  



PE 360.280v02-00 18/38 PR\579114PL.doc

PL

Konwencji Bazylejskiej, w sposób 
racjonalny ekologicznie i co najmniej 
równoważny planowanej operacji odzysku 
w kraju przeznaczenia; lub

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 117 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004). 

Rozporządzenie w sprawie przesyłania odpadów powinno umożliwiać Państwom 
Członkowskim realizację ich zobowiązań wynikających z Konwencji Bazylejskiej.

Poprawka 21
Artykuł 12 ustęp 1 litera ea) (nowa)

ea) Państwo Członkowskie zamierza 
skorzystać z uprawnienia przewidzianego 
w art. 4 ust. 1 Konwencji Bazylejskiej i 
zakazać przywozu odpadów 
niebezpiecznych lub opadów 
wyszczególnionych w załączniku II do tej 
Konwencji; lub

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 116 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004). 

Rozporządzenie w sprawie przesyłania odpadów powinno umożliwiać Państwom 
Członkowskim realizację ich uprawnień wynikających z Konwencji Bazylejskiej.

Poprawka 22
Artykuł 12 ustęp 1 litera fa) (nowa)

fa) uwzględniając czynniki geograficzne 
lub potrzebę zastosowania 
specjalistycznych instalacji do niektórych 
rodzajów odpadów, jeżeli planowane 
przemieszczanie lub unieszkodliwienie jest 
niezgodne z dyrektywą 75/442/EWG, w 
szczególności z jej art. 5 i 7,:

i) w celu wdrożenia zasady 
samowystarczalności na poziomie 
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krajowym; lub

ii) w przypadkach, gdy instalacja powinna 
służyć odzyskiwaniu odpadów z bliżej 
położonego źródła i właściwy organ daje 
pierwszeństwo tym odpadom; lub

iii) z uwagi na konieczność zapewnienia, 
by przemieszczenia były zgodne z planami 
zarządzania odpadami; lub

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 44 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

Poprawka 23
Artykuł 12 ustęp 1 litera g)

g) jeśli stosunek odpadów odzyskiwalnych 
i nieodzyskiwalnych, wartość szacunkowa 
uzyskanych w wyniku odzysku surowców 
lub koszt odzysku i unieszkodliwienia 
części nieodzyskiwalnej nie uzasadnia 
odzysku ze względów ekonomicznych lub
środowiskowych; lub

g) jeśli stosunek odpadów odzyskiwalnych 
i nieodzyskiwalnych, wartość szacunkowa 
uzyskanych w wyniku odzysku surowców 
lub koszt odzysku i unieszkodliwienia 
części nieodzyskiwalnej, wartość opałowa 
odpadów, zmieszanie z innymi rodzajami 
odpadów, zawartość zanieczyszczeń lub 
zagrożenia związane z przeniesieniem 
zanieczyszczeń do produktów nie 
uzasadnia odzysku ze względów
środowiskowych; lub

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 82 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

Trybunał Sprawiedliwości w pkt. 47 wyroku w sprawie C-288/00 wskazał, że w kontekście 
sprzeciwu opartego na pozornej tylko możliwości odzysku można uwzględnić takie kryteria 
jak wartość opałowa, zawartość szkodliwych substancji oraz zmieszanie z innymi odpadami. 
W celu zagwarantowania pewności prawnej główne przesłanie tego wyroku należy 
uwzględnić w przepisach rozporządzenia dotyczących podstaw zgłoszenia sprzeciwu.

Poprawka 24
Artykuł 12 ustęp 1 litera ha) (nowa)
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ha) dane odpady przeznaczone są do 
zmieszania, przepakowania, przeładunku, 
składowania (odzysk przejściowy) lub 
innych procesów niezwiązanych z 
ostatecznym unieszkodliwieniem; lub 

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 41 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

Wprowadzenie takich pojęć, jak „unieszkodliwienie przejściowe” czy „odzysk przejściowy” 
doprowadzi zwyczajnie do braku jasności. Odpady, które muszą najpierw być przechowywane 
przez długi okres, a następnie zmieszane lub przepakowane, trudno jest kontrolować i 
powstaje pole do nadużyć. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zakazanie transgranicznych 
przemieszczeń odpadów tego rodzaju. Natomiast w przypadku ich dopuszczenia warunkiem w 
dalszym ciągu powinno być ich szybkie unieszkodliwienie lub odzysk. Należy w jak 
najszerszym zakresie znieść wszelkie zachęty do przejściowego przetwarzania o niewielkiej 
wartości - np. sortowania lub innych metod przetwarzania, w przypadku których trudno jest 
zweryfikować, czy dana operacja została przeprowadzona właściwie. Niedopuszczalne wydaje 
się również założenie, że składowanie, przepakowanie i zmieszanie odpadów powstałych w 
Państwie Członkowskim nie mogłoby się odbywać w tym samym Państwie. Odpady takie 
mogą następnie zostać przemieszczone, o ile zostaną przeznaczone do ostatecznego odzysku.

Poprawka 25
Artykuł 12 ustęp 1 litera hb) (nowa)

hb) odpady stanowią zmieszane odpady 
komunalne pochodzące z gospodarstw 
domowych (kod 20 03 01)

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 81 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

Odpady pochodzące z gospodarstw domowych powinny być transportowane wyłącznie w 
takim zakresie, w jakim jest to bezwzględnie potrzebne. Państwa Członkowskie powinny 
przejąć odpowiedzialność za niejednorodne odpady, należy również zachęcać je do 
rozwiązywania problemów związanych z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych 
zgodnie z zasadą samowystarczalności z art. 5 ramowej dyrektywy w sprawie odpadów 
77/442/EWG. Tym samym należy zapewnić im możliwość sprzeciwienia się przemieszczaniu 
odpadów pochodzących z gospodarstw domowych na podstawie przepisów dotyczących 
unieszkodliwiania odpadów. Rozwiązanie to jest zgodne z przepisami art. 3 ust. 5 i rzecz 
jasna nie wyklucza możliwości współpracy między sąsiednimi krajami.
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Poprawka 26
Artykuł 12 ustęp 1 litera k)

k) odpady nie zostaną zagospodarowane 
zgodnie z planami gospodarowania 
odpadami sporządzonymi zgodnie z art. 7 
dyrektywy 75/442/EWG, w celu 
zapewnienia wykonania prawnie 
wiążących obowiązków w zakresie 
odzysku i recyklingu, określonych w 
przepisach wspólnotowych.

k) odpady nie zostaną zagospodarowane 
zgodnie z planami gospodarowania 
odpadami sporządzonymi zgodnie z art. 7 
dyrektywy 75/442/EWG, w celu 
zapewnienia wykonania prawnie 
wiążących obowiązków w zakresie 
odzysku i recyklingu, określonych w 
przepisach wspólnotowych.

W przypadkach, gdy nie istnieją przepisy 
wspólnotowe nakładające prawny 
obowiązek odzysku lub recyklingu 
odpadów, Państwa Członkowskie mogą, w 
ramach niniejszego rozporządzenia, 
stosować własne wymogi w zakresie 
odzysku lub recyklingu, o ile one same 
realizują te obowiązki .

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 48 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

W sprawie kopenhaskiej1 Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił kwestię transgranicznego 
transportu odpadów przeznaczonych do odzysku w kontekście zmienionego rozporządzenia 
(WE) nr 259/93 w sprawie przemieszczania odpadów. Trybunał potwierdził, że art. 7 ust. 3 
dyrektywy 75/442/EWG należy interpretować w ten sposób, że Państwo Członkowskie może 
podjąć działania dotyczące przypadków przemieszczania odpadów, jeżeli przemieszczenia te 
są niezgodne z planem zarządzania odpadami, o ile przedmiotowy plan jest zgodny z 
przepisami Traktatu WE oraz dyrektywy 75/442/EWG.

1 Sprawa C-209/98 FFAD przeciwko Křbenhavens Kommune [2000] Zbiór Orzeczeń I-3743.

Poprawka 27
Artykuł 12 ustęp 2

2. Właściwy organ lub organy tranzytu 
mogą przed upływem trzydziestodniowego 
terminu, o którym mowa w ust. 1 zgłosić 
uzasadniony sprzeciw wobec planowanego 
przemieszczenia, wyłącznie w oparciu o 
podstawy określone w ust. 1 lit. b), d) i f).

2. Właściwy organ lub organy tranzytu 
mogą przed upływem trzydziestodniowego 
terminu, o którym mowa w ust. 1 zgłosić 
uzasadniony sprzeciw wobec planowanego 
przemieszczenia, wyłącznie w oparciu o 
podstawy określone w ust. 1 lit. b), d), e) i 
f).
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Uzasadnienie

Możliwość zgłaszania sprzeciwu w przypadku, gdy zgłaszający lub odbiorca wielokrotnie 
naruszył przepisy art. 15 i 16 przy okazji poprzednich przemieszczeń, należy przyznać również 
właściwym organom tranzytu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy przemieszczenie 
odpadów odbywa się w tranzycie przez terytorium Wspólnoty.

Poprawka 28
Artykuł 12 ustęp 4

4. Jeżeli przyczyny zgłoszenia sprzeciwu 
nie zostały usunięte w terminie 30 dni, o 
którym mowa w ust. 1, zgłoszenie traci 
ważność. Jeżeli zgłaszający nadal zamierza 
zrealizować przemieszczanie, jest on 
zobowiązany do dokonania nowego 
zgłoszenia, chyba, że wszystkie 
zainteresowane właściwe organy i 
zgłaszający uzgodnią inaczej. 

4. Jeżeli przyczyny zgłoszenia sprzeciwu 
nie zostały usunięte w terminie 30 dni, o 
którym mowa w ust. 1, zgłoszenie traci 
ważność. Jeżeli zgłaszający nadal zamierza 
zrealizować przemieszczanie, jest on 
zobowiązany do dokonania nowego 
zgłoszenia. 

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 50 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

Większej jasności najlepiej przysłuży się nowe zgłoszenie. Dlatego nie wydaje się racjonalne 
zastosowanie odmiennej procedury w przypadku gdy problemy nie zostały rozstrzygnięte.

Poprawka 29
Artykuł 13 ustęp 1 a (nowy)

1a. W ramach procedury zgłoszenia 
ogólnego jedno zgłoszenie może 
obejmować więcej niż jedno 
przemieszczenie odpadów w okresie nie 
dłuższym niż jeden rok kalendarzowy. Na 
zasadzie porozumienia z 
zainteresowanymi właściwymi organami 
wskazany okres może zostać skrócony.
W przypadku pozostałych terminów 
dotyczących procedury zgłoszenia 
ogólnego stosuje się art. 9.
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Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 51 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

W rozporządzeniu 253/93 najdłuższy termin ważności zgłoszeń ustalono na jeden rok. 
Rozwiązanie to należy zachować w niniejszym rozporządzeniu.

W celu zapewnienia większej jasności należy wskazać, że w przypadku zgłoszeń ogólnych nie 
można stosować innych terminów (takich jak termin na zgłoszenie sprzeciwu lub termin 
wygaśnięcia zezwolenia).

Poprawka 30
Artykuł 14

Instalacje odzysku objęte zezwoleniami
wstępnymi

Niniejszy artykuł zostaje skreślony

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 53 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

W praktyce chodzi o to, by kraj wywozu miał możliwość prawidłowej oceny zgłoszenia. Jeżeli 
kraj przywozu posiada zatwierdzoną instalację, w której prowadzony jest odzysk, powinny 
obowiązywać takie same terminy jak w przypadku art. 10. 

Poprawka 31
Artykuł 15

Dodatkowe przepisy dotyczące procesów 
przejściowego odzysku i unieszkodliwiania

Niniejszy artykuł zostaje skreślony

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu zmienionej poprawki 91 z pierwszego czytania w 
PE, przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

Wprowadzenie takich pojęć, jak „unieszkodliwienie przejściowe” czy „odzysk przejściowy” 
doprowadzi zwyczajnie do braku jasności. Odpady, które muszą najpierw być przechowywane 
przez długi okres, a następnie zmieszane lub przepakowane, trudno jest kontrolować i 
powstaje pole do nadużyć.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby zakazanie transgranicznych przemieszczeń odpadów tego 
rodzaju. Natomiast w przypadku ich dopuszczenia, warunkiem w dalszym ciągu powinno być 
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ich szybkie unieszkodliwienie lub odzysk. Należy w jak najszerszym zakresie znieść wszelkie 
zachęty do przejściowego przetwarzania o niewielkiej wartości - np. sortowania lub innych 
metod przetwarzania, w przypadkach, w których trudno jest zweryfikować, czy dana operacja 
została przeprowadzona właściwie. Niedopuszczalne wydaje się również założenie, że 
składowanie, przepakowanie i zmieszanie odpadów powstałych w Państwie Członkowskim 
może nie mogłoby się odbywać w tym samym Państwie. Odpady takie mogą następnie zostać 
przemieszczone, o ile zostaną przeznaczone do ostatecznego unieszkodliwienia lub odzysku.

Poprawka 32
Artykuł 23 ustęp 2, akapit 5

Żaden właściwy organ nie może zgłosić 
sprzeciwu wobec odbioru odpadów 
pochodzących z nielegalnego 
przemieszczania. W przypadku przyjęcia 
przez właściwy organ wysyłki rozwiązań 
alternatywnych określonych w lit. d) i e), 
nowego zgłoszenia dokonuje początkowy 
właściwy organ wysyłki lub osoba fizyczna 
lub prawna działająca w jego imieniu, 
chyba, że właściwe organy zgodnie uznają 
za wystarczający należycie uzasadniony 
wniosek tego organu.

Żaden właściwy organ nie może zgłosić 
sprzeciwu wobec odbioru odpadów 
pochodzących z nielegalnego 
przemieszczania lub związanych z tym 
procesów odzysku lub unieszkodliwienia. 
W przypadku przyjęcia przez właściwy 
organ wysyłki rozwiązań alternatywnych 
określonych w lit. d) i e), nowego 
zgłoszenia dokonuje początkowy właściwy 
organ wysyłki lub osoba fizyczna lub 
prawna działająca w jego imieniu, chyba, 
że właściwe organy zgodnie uznają za 
wystarczający należycie uzasadniony 
wniosek tego organu.

Uzasadnienie

Właściwe organy nie mogą sprzeciwiać się zwrotowi odpadów pochodzących z nielegalnego 
przemieszczenia ani związanym z tym procesom odzysku lub unieszkodliwienia. Dostosowanie 
do treści art. 21 ust. 4, ostatni akapit.

Poprawka 33
Artykuł 27 ustęp 1

1. Jeżeli właściwe organy wysyłki i 
miejsca przeznaczenia nie mogą dojść do 
porozumienia w zakresie zaklasyfikowania 
przedmiotu przemieszczenia jako odpadów 
lub nie, traktuje się go tak jakby stanowił 
odpady. Przepis ten nie narusza 
uprawnień państwa przeznaczenia do 
traktowania przedmiotu przemieszczenia 
po jego dotarciu na miejsce zgodnie z 
przepisami krajowymi, pod warunkiem ich 

1. Jeżeli właściwe organy wysyłki i 
miejsca przeznaczenia nie mogą dojść do 
porozumienia w zakresie zaklasyfikowania 
przedmiotu przemieszczenia jako odpadów 
lub nie, traktuje się go tak jakby stanowił 
odpady. 
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zgodności z prawem wspólnotowym i 
międzynarodowym.

Uzasadnienie

Przywraca pierwotne brzmienie projektu Komisji poprzez skreślenie mylących przepisów 
dodatkowych.

Poprawka 34
Artykuł 30 ustęp 1 a (nowy)

Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku 
dla przepisów zawartych w rozdziale 2 
niniejszego tytułu.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca pierwotną treść projektu Komisji.

Poprawka 35
Artykuł 31 ustęp 2 a (nowy)

2a. Niniejszy artykuł pozostaje bez 
uszczerbku dla przepisów zawartych w 
rozdziale 2 niniejszego tytułu.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca pierwotną treść projektu Komisji.

Poprawka 36
Artykuł 42 ustęp 3 a (nowy)

3a. W zakresie dotyczącym odpadów 
niebezpiecznych lub odpadów 
wyszczególnionych w załączniku II 
Konwencji Bazylejskiej państwa określone 
w ust. 1 lit. a) - d) zobowiązane są do 
uprzedniego złożenia właściwym organom 
Państwa Członkowskiego przeznaczenia 
należycie uzasadnionych wniosków 
stwierdzających, że nie posiadają one i nie 
mają realnych możliwości uzyskania 
potencjału technicznego oraz niezbędnych 
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instalacji do odzyskiwania odpadów w 
sposób racjonalny ekologicznie.

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 121 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).
Rozporządzenie w sprawie przesyłania odpadów powinno umożliwiać Państwom 
Członkowskim realizację ich zobowiązań wynikających z Konwencji Bazylejskiej. Nie ma 
powodu, by UE importowała niebezpieczne odpady celem odzysku z krajów trzecich, jeżeli w 
państwie pochodzenia odpadów istnieją odpowiednie instalacje.

Poprawka 37
Artykuł 49 ustęp 5

5. Państwa Członkowskie mogą 
współpracować, na szczeblu bilateralnym 
lub multilateralnym, z innymi państwami 
w celu ułatwienia zapobiegania 
nielegalnym przemieszczeniom i 
wykrywania ich.

5. Państwa Członkowskie współpracują na 
szczeblu bilateralnym lub multilateralnym, 
z innymi państwami w celu ułatwienia 
zapobiegania nielegalnym 
przemieszczeniom i wykrywania ich. W 
celu wsparcia koordynacji w zakresie 
realizacji Państwa Członkowskie 
zapewniają ustanowienie wspólnej 
platformy realizacji obsługiwanej przez 
stały personel oraz podjęcie działań na 
rzecz prowadzenia regularnych kontroli 
fizycznych faktycznych przemieszczeń 
oraz zdawania co dwa lata sprawozdań z 
wyników takich kontroli.

Uzasadnienie

Doświadczenia uzyskane w ramach projektu IMPEL-SEAPORT wskazują na to, jak użyteczne 
dla lepszego egzekwowania przepisów są regularne kontrole/inspekcje na miejscu w portach 
kontenerów służących przemieszczaniu odpadów. Analiza sieci IMPEL dotycząca 
„weryfikacji” miejsc, do których trafiają odpady, została już praktycznie ukończona. 
Opublikowano jedną analizę dotyczącą realizacji rozporządzenia w portach morskich: 
http://europa.eu.int/comm/environment/impel/pdf/impel_tfs_seaportprojectjune2004.pdf.
Autorzy dokumentu stwierdzili, że „naruszenia i nieprawidłowości” w zakresie 
przedmiotowych przepisów są na porządku dziennym. Analiza wykazała, że w zależności od 
położenia geograficznego istnieją duże różnice w postawach odnośnie do wdrożenia 
rozporządzenia. Wskazano także na duże luki w wiedzy po stronie podmiotów 
odpowiedzialnych za wdrożenie. Niezbędne są udoskonalenia.

Poprawka 38
Artykuł 50 ustęp -1 (nowy)
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-1. Właściwy organ Państwa 
Członkowskiego wywozu lub przywozu 
podaje do wiadomości publicznej, za 
pośrednictwem odpowiednich środków, 
takich jak Internet, wszystkie 
zaakceptowane zgłoszenia oraz związane z 
nimi dokumenty, w terminie 7 dni od 
wyrażenia zgody.

Uzasadnienie

Poprawka ponownie wprowadza poprawkę 66 z pierwszego czytania w PE, przyjętą w dniu 
19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004 r., która została uwzględniona także w 
zmienionym projekcie Komisji Europejskiej (COM(2004)172).

Zgłoszenia już dziś publikowane są w Holandii i Finlandii. Należy je podawać do wiadomości 
publicznej we wszystkich Państwach Członkowskich, by możliwe było wyśledzenie 
pozorowanych operacji odzysku.

Poprawka 39
Artykuł 50 ustęp 4a (nowy)

4a. W oparciu o powyższe sprawozdania, 
Komisja sporządza co trzy lata 
sprawozdanie dotyczące wykonywania 
niniejszego rozporządzenia przez 
Wspólnotę i jej Państwa Członkowskie. W 
tym celu Komisja może zażądać 
dodatkowych informacji zgodnie z art. 6 
dyrektywy 91/692/EWG.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca pierwotną treść projektu Komisji.

Poprawka 40
Artykuł 58 ustęp 1 część wprowadzająca

1. W związku z wykonywaniem 
niniejszego rozporządzenia Komisja może 
przyjąć następujące środki dodatkowe:

1. W związku z wykonywaniem 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przyjmuje następujące środki dodatkowe:

Uzasadnienie

Poprawka nadaje temu artykułowi, wprowadzonemu przez Radę, charakter wiążący w 



PE 360.280v02-00 28/38 PR\579114PL.doc

PL

stosunku do Komisji. 

Poprawka 41
Artykuł 61 ustęp 1 a (nowy)

1a. Wszystkie przemieszczenia, na jakie 
zainteresowane właściwe organy wyraziły 
zgodę, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) 
nr 259/93, podlegają realizacji w terminie 
jednego roku od dnia stosowania 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca pierwotną treść projektu Komisji.

Poprawka 42
Artykuł 63 ustęp 1 akapit drugi

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia … *.
________________________
* 12 miesięcy od daty publikacji 
niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia … *________________________
* 10 miesięcy od daty publikacji 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca pierwotną treść projektu Komisji.

Poprawka 43
Załącznik III część II pozycja GC030 (pozostałe odpady zawierające metale)

Statki i inne konstrukcje pływające 
przeznaczone do złomowania, prawidłowo 
opróżnione z jakiegokolwiek ładunku i 
pozostałych materiałów wynikających z 
funkcjonowania statku, zaliczanych jako 
niebezpieczna substancja lub odpad.

Statki i inne konstrukcje pływające 
przeznaczone do złomowania, prawidłowo 
opróżnione z jakiegokolwiek ładunku i 
pozostałych materiałów zawartych w
statku, zaliczanych jako niebezpieczna 
substancja lub odpad.
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Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 68 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

Przedmiotem obaw są metody złomowania statków w krajach Trzeciego Świata. Niniejsze 
rozporządzenie nie przewiduje jasno, jakie warunki obowiązują w takim przypadku. Statki
przeznaczone do złomowania zostały wymienione wyłącznie w załączniku III (zielony wykaz), 
co opiera się na założeniu, że nie zawierają już one niebezpiecznych odpadów ani innych 
niebezpiecznych substancji. Natomiast statki, które zawierają takie niebezpieczne odpady lub 
inne substancje, powinny być przyporządkowane do załącznika V (czerwony wykaz).

Poprawka 44
Załącznik V, wprowadzenie, ustęp 2

2. Niniejszy załącznik składa się z trzech 
części, jednak części 2 i 3 stosuje się 
jedynie wówczas, gdy nie ma zastosowania 
część 1. W związku z tym w celu 
stwierdzenia, czy określony rodzaj 
odpadów wymieniony jest w niniejszym 
załączniku, należy w pierwszej kolejności 
stwierdzić, czy dany rodzaj odpadów jest 
wymieniony w części 1 niniejszego 
załącznika, a jeśli nie jest, czy jest 
wymieniony w części 2, a jeśli nie jest, czy 
jest wymieniony w części 3.

2. Niniejszy załącznik składa się z trzech 
części, jednak części 2 i 3 stosuje się 
jedynie wówczas, gdy nie ma zastosowania 
część 1 wykaz A. W związku z tym w celu 
stwierdzenia, czy określony rodzaj 
odpadów wymieniony jest w niniejszym 
załączniku, należy w pierwszej kolejności 
stwierdzić, czy dany rodzaj odpadów jest 
wymieniony w części 1 wykaz A
niniejszego załącznika, a jeśli nie jest, czy 
jest wymieniony w części 2, a jeśli nie jest, 
czy jest wymieniony w części 3.

Część 1 jest podzielona na dwie podsekcje: 
wykaz A wyszczególnia rodzaje odpadów 
zakwalifikowanych jako niebezpieczne 
zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) Konwencji 
Bazylejskiej a zatem objęte zakazem 
wywozu, natomiast wykaz B 
wyszczególnia rodzaje odpadów nie objęte 
art. 1 ust. 1 lit. a) Konwencji Bazylejskiej, 
a zatem nie objęte zakazem wywozu.

Część 1 jest podzielona na dwie podsekcje: 
wykaz A wyszczególnia rodzaje odpadów 
zakwalifikowanych jako niebezpieczne 
zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) Konwencji 
Bazylejskiej, natomiast wykaz B 
wyszczególnia rodzaje odpadów nie 
zakwalifikowane jako niebezpieczne.

W związku z tym, jeśli dany rodzaj 
odpadów jest wymieniony w części 1, 
najpierw należy sprawdzić czy jest on 
wyszczególniony w wykazie A lub w 
wykazie B. Jedynie wówczas, gdy dany 
rodzaj odpadów nie jest wyszczególniony 
ani w wykazie A ani w wykazie B części 1, 
należy sprawdzić czy jest on 
wyszczególniony wśród odpadów 
niebezpiecznych w części 2 (np. rodzaje 

W związku z tym, jeśli dany rodzaj 
odpadów jest wymieniony w części 1 
wykazie A, jest wówczas objęty zakazem 
wywozu. Jeżeli dany rodzaj odpadów nie 
jest wyszególniony w części 1, wykazie A, 
lecz w części 2 lub części 3, jest także 
objęty zakazem wywozu.
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odpadów oznaczone gwiazdką) lub w 
części 3, i jeśli zachodzi taki przypadek, 
dany rodzaj odpadów jest wówczas objęty 
zakazem wywozu

Uzasadnienie

Poprawka ponownie wprowadza poprawkę 69 z pierwszego czytania w PE, przyjętą w dniu 
19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004 r., która została uwzględniona także w 
zmienionym projekcie Komisji Europejskiej (COM(2004)172).

Zmienia ona kolejność wykazów odpadów w taki sposób, że wykaz odpadów niebezpiecznych 
UE zyskuje wyższy priorytet niż bazylejski wykaz odpadów innych niż niebezpieczne.

Poprawka 45
Załącznik V część 1 wykaz A (nowa pozycja)

A1190 - Odpadowe kable pokryte lub 
izolowane plastikiem zawierającym lub 
zanieczyszczonym smołą węglową, 
polichlorowanymi bifenylami1, ołowiem, 
kadmem, innymi związkami 
organohalogenowymi lub innymi 
składnikami wyszczególnionymi w 
załączniku I w takim stopniu, że wykazują 
one właściwości określone w załączniku 
III
_______
1 Stężenie polichlorowanych bifenyli 
wynosi co najmniej 50 mg/kg.

Uzasadnienie

W załączniku V części I niniejszego rozporządzenia należy uwzględnić treść poprawki do 
aneksu VIII do Konwencji Bazylejskiej przyjętej na 7. konferencji stron Konwencji.

Poprawka 46
Załącznik V część 1 wykaz B (nowa pozycja)

B1115 - Odpadowe kable metalowe 
pokryte lub izolowane plastikiem, 
nieuwzględnione w wykazie A pozycji
A1190, z wyjątkiem kabli przeznaczonych 
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do procesów określonych w załączniku 
IVA lub wszelkich innych procesów 
unieszkodliwiania z wykorzystaniem, na 
dowolnym etapie, niekontrolowanych 
procesów termicznych, takich jak otwarte 
spalanie

Uzasadnienie

W załączniku V części I niniejszego rozporządzenia należy uwzględnić treść poprawki do 
aneksu IX do Konwencji Bazylejskiej przyjętej na 7. konferencji stron Konwencji w 
październiku 2004 r.

Poprawka 47
Załącznik V grupa 16 (odpady nieujęte w innych grupach w wykazie), pozycja 16 01

16 01 zużyte pojazdy wycofane z 
eksploatacji z różnych środków transportu
(włączając maszyny pozadrogowe) oraz 
odpady z demontażu zużytych pojazdów 
wycofanych z eksploatacji oraz z 
przeglądów i konserwacji pojazdów (z 
wyłączeniem 13, 14, i 16 06 i 16 08)

16 01 zużyte pojazdy wycofane z 
eksploatacji z różnych środków transportu
(włączając maszyny pozadrogowe, statki 
pływające i powietrzne) oraz odpady z 
demontażu zużytych pojazdów 
wycofanych z eksploatacji oraz z 
przeglądów i konserwacji pojazdów (z 
wyłączeniem 13, 14, i 16 06 i 16 08)

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 71 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

Nie w każdym języku jest jasne, że pojęcie „pojazdy” nie zawęża się wyłącznie do 
samochodów. Należy wyraźnie zaznaczyć, że powyższe przepisy dotyczą także maszyn 
rolniczych oraz statków pływających i powietrznych.

Poprawka 48
Załącznik V część 2 sekcja 16 (odpady nieujęte w innych grupach w wykazie), pozycja 

16 01 04* a (nowa)

16 01 04*a statki i inne konstrukcje 
pływające przeznaczone do złomowania, 
nieopróżnione prawidłowo z 
jakiegokolwiek ładunku i pozostałych 
materiałów zawartych w statku, które 
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można zakwalifikować jako niebezpieczną 
substancję lub odpad

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 72 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

Przedmiotem znacznej troski są metody złomowania statków w krajach Trzeciego Świata. 
Niniejsze rozporządzenie nie przewiduje jasno, jakie warunki obowiązują w takim przypadku. 
Statki przeznaczone do złomowania zostały wymienione wyłącznie w załączniku III (zielony 
wykaz), co opiera się na założeniu, że nie zawierają już one niebezpiecznych odpadów ani 
innych niebezpiecznych substancji. Natomiast statki, które zawierają takie niebezpieczne 
odpady lub inne substancje, powinny być przyporządkowane do załącznika V (czerwony 
wykaz). Gwiazdka przy numerze oznacza, że dany odpad jest niebezpieczny.

Poprawka 49
Załącznik V część 2 grupa 16 (odpady nieujęte w innych grupach w wykazie), pozycja 

16 01 06 a (nowa)

16 01 06a statki i inne konstrukcje 
pływające przeznaczone do złomowania, 
prawidłowo opróżnione z jakiegokolwiek 
ładunku i pozostałych materiałów 
zawartych w statku, które można 
zakwalifikować jako niebezpieczną 
substancję lub odpad

Uzasadnienie

Poprawka służy ponownemu wprowadzeniu poprawki 73 z pierwszego czytania w PE, 
przyjętej w dniu 19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004).

Przedmiotem obaw są metody złomowania statków w krajach Trzeciego Świata. Niniejsze 
rozporządzenie nie przewiduje jasno, jakie warunki obowiązują w takim przypadku. Statki 
przeznaczone do złomowania zostały uwzględnione jedynie w załączniku III ( zielony wykaz). 
Tymczasem zasadne wydaje się przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym statki, które nie 
zawierają już odpadów lub innych substancji niebezpiecznych, zostały dodane do europejskiej 
listy odpadów (bez oznaczania ich gwiazdką, jako że nie mamy w tym przypadku do czynienia 
z odpadami niebezpiecznymi). Rozwiązanie to dawałoby większe gwarancje w zakresie 
racjonalnego gospodarowania statkami przeznaczonymi do złomowania: zarówno państwo 
wywozu, jak i przywozu mogłoby sprzeciwić się przemieszczeniu statku przeznaczonego na 
złomowanie, jeżeli ma on ostatecznie zostać unieszkodliwiony.

Poprawka 50
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Załącznik VIII część I część wprowadzająca

I. Wytyczne przyjęte w Konwencji 
Bazylejskiej:

I. Wytyczne w Konwencji Bazylejskiej:

________________
*Powyższe wytyczne obowiązują wyłącznie 
w przypadku przemieszczeń odpadów do 
krajów OECD lub przemieszczeń odpadów 
innych niż niebezpieczne do krajów 
nienależących do OECD.

Uzasadnienie

Poprawka ponownie wprowadza poprawkę 74 z pierwszego czytania w PE, przyjętą w dniu 
19 listopada 2003 r. (Dz. U. C 87 z 7.04.2004 r., która została uwzględniona także w 
zmienionym projekcie Komisji Europejskiej (COM(2004)172). 

Przypis wyjaśniający przysłuży się większej jasności. Art. 37 zabrania przemieszczania 
odpadów niebezpiecznych do krajów nienależących do OECD. Trzy wytyczne zamieszczone w 
załączniku IX części I mają obecnie zastosowanie wyłącznie do odpadów niebezpiecznych. W 
przyszłości możliwe jest dodanie wytycznych dotyczących odpadów innych niż niebezpieczne. 
Ponieważ możliwe jest przemieszczanie do krajów nienależących do OECD odpadów innych 
niż niebezpieczne, przepisy załącznika IX części I mogłyby ewentualnie obowiązywać w 
przyszłości w stosunku do krajów nienależących do OECD.

Poprawka 51
Załącznik VIII część 4 punkty 3a, 3b i 3c (nowe)

3a. Ogólne wytyczne techniczne w 
zakresie racjonalnego ekologicznie 
gospodarowania odpadami składającymi 
się, zawierającymi lub zanieczyszczonymi 
trwałymi zanieczyszczeniami 
organicznymi (POPs)1

3b. Wytyczne techniczne w sprawie 
racjonalnego ekologicznie 
gospodarowania odpadami składającymi 
się, zawierającymi lub zanieczyszczonymi 
polichlorowanymi bifenylami (PCBs), 
polichlorowanymi terfenylami (PCTs) lub 
polibromowanymi bifenylami (PBBs)1

3c. Wytyczne techniczne w sprawie 
racjonalnego ekologicznie 
recyklingu/odzyskiwania metali i 
elementów metalowych (R4)1
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________________

Przyjęte na 7. posiedzeniu Konferencji 
stron Konwencji Bazylejskiej w sprawie o 
kontroli transgranicznego 
przemieszczania i usuwania odpadów, w 
dniach 25-29 października 2004 r.

Uzasadnienie
W załączniku VIII niniejszego rozporządzenia należy uwzględnić wytyczne techniczne 
przyjęte na 7. konferencji stron Konwencji Bazylejskiej w październiku 2004 r.
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EXPLANATORY STATEMENT

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

  
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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4. Objection grounds for waste shipments destined for recovery, such as: lower 
treatments standards, national capacity, proximity principle, self-sufficiency principle, 
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.
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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 
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be made by banning unjustified shipments, objecting to shipments which have no 
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.


