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Označenie postupov

*  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
preprave odpadu
(15311/4/2004 – C6-0223/2005 – 2003/0139(COD))

(spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (15311/4/2004 – C6-0223/2005),

– so zreteľom na vlastnú pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Parlament a Radu 
(KOM(2003)0379)2,

– so zreteľom na zmenený a doplnený návrh Komisie (KOM(2004)0172)3,

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 Zmluvy o ES

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2005),

1. schvaľuje spoločnú pozíciu v pozmenenom znení;

2. poveruje predsedu Parlamentu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 9

9) Preprava odpadov vytvorených 
ozbrojenými silami alebo prospešnými
organizáciami by mala byť vylúčená z 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ak sú 
odpady dovezené do Spoločenstva v 
určitých situáciách (vrátane tranzitu v 
rámci Spoločenstva, keď odpad vstúpi do 
Spoločenstva).  Vo vzťahu k takejto 
preprave by sa mali rešpektovať 
požiadavky medzinárodného práva a 

9) Preprava odpadov vytvorených 
ozbrojenými silami alebo pomocnými
organizáciami by mala byť vylúčená z 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ak sú 
odpady dovezené do Spoločenstva v 
určitých situáciách (vrátane tranzitu v 
rámci Spoločenstva, keď odpad vstúpi do 
Spoločenstva).  Vo vzťahu k takejto 
preprave by sa mali rešpektovať 
požiadavky medzinárodného práva a 

  
1 Prijaté texty zo dňa 19. 11. 2003, P5_TA-PROV (2003)505.
2 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
3 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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medzinárodných dohôd.  V prípadoch, keď 
sa takáto preprava uskutočňuje cez 
členský štát na ceste k zhodnoteniu alebo 
zneškodneniu odpadu v krajine určenia v 
Spoločenstve, príslušný orgán tranzitu a 
príslušný orgán určenia by mali byť vopred 
informované o preprave a jej cieli.

medzinárodných dohôd.  V takýchto 
prípadoch by ktorýkoľvek príslušný orgán 
tranzitu a príslušný orgán určenia v 
Spoločenstve mali byť vopred informované 
o preprave a jej cieli.

Justification

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).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 1 odsek 3 bod (b)

b) odpad vytvorený na palubách lietadiel, 
kým sa tento odpad nevyloží na účel jeho 
zhodnotenia alebo zneškodnenia;

b) odpad vytvorený na palubách vozidiel, 
vlakov, lietadiel a lodí, kým sa tento odpad 
nevyloží na účel jeho zhodnotenia alebo 
zneškodnenia;

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 1 odsek 3 bod (d)

d) preprava, ktorá podlieha požiadavkám 
na schválenie uvedeným v nariadení (ES) 
č. 1774/2002;

vypúšťa sa
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Justification

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 
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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 1 odsek 3 bod (g)

g) dovoz do Spoločenstva odpadu, ktorý 
vytvorili ozbrojené sily alebo prospešné
organizácie v krízovej situácii, počas 
operácií na nastolenie a udržanie mieru, ak 
je tento odpad prepravený priamo alebo 
nepriamo do krajiny určenia príslušnými 
ozbrojenými silami alebo prospešnými
organizáciami alebo v ich mene.  V 
prípade, ak je odpad na ceste na 
zhodnotenie alebo zneškodnenie v krajine 
určenia prepravovaný cez členský štát,
príslušný orgán tranzitu a príslušný orgán 
miesta určenia sú o tejto preprave a jej 
mieste určenia informované vopred.

g) dovoz do Spoločenstva odpadu, ktorý 
vytvorili ozbrojené sily alebo pomocné
organizácie v krízovej situácii, počas 
operácií na nastolenie a udržanie mieru, ak 
je tento odpad prepravený priamo alebo 
nepriamo do krajiny určenia príslušnými 
ozbrojenými silami alebo pomocnými
organizáciami alebo v ich mene. V 
takomto prípade ktorýkoľvek príslušný 
orgán tranzitu a príslušný orgán miesta 
určenia v Spoločenstve sú o tejto preprave 
a jej mieste určenia informované vopred.

Justification

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).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 1 odsek 5a (nový)

5a) Do 18 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia Komisia 
vypracuje usmernenia s cieľom určiť, 
kedy sa loď alebo vozidlo stáva odpadom 
podľa článku 1a) smernice 75/442/EHS, v 
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súlade s postupom stanoveným v článku 
18 tejto smernice.

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 3 odsek 2 úvodná časť

2. Preprava nasledujúcich odpadov, 
určených na zhodnotenie, podlieha 
všeobecnej požiadavke o doprevádzaní 
určitými informáciami, ako je to uvedené v 
článku 18 :

2. Preprava nasledujúcich odpadov, 
určených na zhodnotenie, podlieha 
všeobecnej požiadavke o doprevádzaní 
určitými informáciami, ako je to uvedené v 
článku 18, ak množstvo prepravovaného 
odpadu presiahne 20 kilogramov:

Justification

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).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 3 odsek 5

5. Preprava zmesového komunálneho 
odpadu (odpad položka 20 03 01) 
zozbieraného zo súkromných domácností, 
vrátane prípadov, kedy tento zber pokrýva 
aj odpady od iných pôvodcov, do 
zariadenia na zhodnocovanie alebo 

5. Preprava zmesového komunálneho 
odpadu (odpad položka 20 03 01) 
zozbieraného zo súkromných domácností,
vrátane prípadov, kedy tento zber pokrýva 
aj odpady od iných pôvodcov a prepravu 
rezíduí zo spaľovania takýchto odpadov,
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zneškodňovanie podlieha podľa tohto 
nariadenia tým istým ustanoveniam ako 
preprava odpadu určeného na 
zneškodnenie.

do zariadenia na zhodnocovanie alebo 
zneškodňovanie podlieha podľa tohto 
nariadenia tým istým ustanoveniam ako 
preprava odpadu určeného na 
zneškodnenie.

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 3 odsek 5a (nový)

5a) Preprava odpadu určeného na 
miešanie, uloženie do ďalších obalov, 
prekládku, skladovanie alebo akúkoľvek 
inú činnosť, ktorá sa nepovažuje za 
konečné zneškodnenie alebo konečné 
zhodnotenie, nie je povolená. 

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 4 bod 4a) (nový)
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4a) Skončenie prepravy znamená konečné 
zneškodnenie alebo konečné zhodnotenie 
odpadu v krajine určenia.

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 4 bod 6)

6. Rozsah oznámenia: 6. Rozsah oznámenia:

Oznámenie pokrýva prepravu odpadu z 
pôvodného miesta odoslania a vrátane jeho 
predbežného a iného než predbežného
zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Oznámenie pokrýva prepravu odpadu z 
pôvodného miesta odoslania a vrátane jeho 
zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Ak sa následné predbežné a iné než 
predbežné činnosti uskutočnia v inej 
krajine než je prvá krajina určenia, iná 
než predbežná činnosť a jej miesto 
určenia sa uvedú v oznámení a uplatní sa 
článok 15 písm. f).
Každé oznámenie pokrýva len jeden 
identifikačný kód odpadu, okrem 
nasledujúcich prípadov:

Každé oznámenie pokrýva len jeden 
identifikačný kód odpadu.

a) odpady nezaradené pod jedinou 
položkou ani v jednej z príloh III, IIIB, IV 
alebo IVA.  V tomto prípade sa uvedie len 
jeden druh odpadu;
b) zmesi odpadov nezaradené pod jedinou 
položkou ani v jednej z príloh III, IIIB, IV 
alebo IVA, pokiaľ nie sú uvedené v 
prílohe IIIA. V tomto prípade sa uvedie 
kód pre každú frakciu odpadu v poradí 
podľa významu.

Justification

Re-introduces original text of the Commission proposal.
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 5 odsek 4

4. Ak je prepravovaný odpad určený na 
predbežné činnosti zhodnotenia alebo 
zneškodnenia, súčasťou zmluvy sú tieto 
ďalšie povinnosti príjemcu alebo 
zariadenia miesta určenia:

vypúšťa sa

a) povinnosť vydať potvrdenie podľa 
článku 15 písm. d) a, ak je to vhodné, 
podľa článku 15 písm. e), ktoré 
potvrdzuje, že odpad bol zhodnotený alebo 
zneškodnený podľa príslušného 
oznámenia a podľa podmienok uvedených 
v tomto oznámení a podľa požiadaviek 
tohto nariadenia; a
b) povinnosť podať, ak je to možné, 
pôvodnému príslušnému orgánu pôvodnej 
krajiny odoslania oznámenie podľa 
článku 15 písm. f) (ii).

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 6 odsek 6

6. Odchylne od odseku 4, ak je 
prepravovaný odpad určený na činnosti 
predbežného zhodnotenia alebo 
predbežného zneškodnenia a v krajine 
určenia sa uskutočnia ďalšie činnosti 
zhodnotenia alebo zneškodnenia, možno 
túto finančnú zábezpeku alebo 

vypúšťa sa
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rovnocenné poistenie uvoľniť, keď odpad 
opustí zariadenie predbežnej činnosti a 
oznamovateľ poskytne dôkaz o dokončení 
predbežnej činnosti.  Tento dôkaz sa 
poskytne vo forme potvrdenia uvedeného 
v článku 15 písm. d).  V tomto prípade je 
každá ďalšia preprava do zariadenia na 
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie 
pokrytá novou finančnou zábezpekou 
alebo rovnocenným poistením, pokiaľ 
príslušný orgán miesta určenia neuviedol, 
že túto finančnú zábezpeku alebo 
rovnocenné poistenie nevyžaduje. V tom 
prípade je za povinnosti, ktoré vzniknú v 
prípade nezákonnej prepravy alebo 
spätného prevzatia odpadu v prípade, ak 
nemožno uskutočniť ďalšiu činnosť 
zhodnocovania alebo zneškodňovania 
odpadu, ako sa plánovalo, zodpovedný 
tento príslušný orgán miesta určenia.

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 10 odsek 4a (nový)

4a) Zariadenie, ktoré prijíma odpad, vedie 
záznamy o objeme vstupov a výstupov 
osobitne pre každú spracovateľskú linku 
a pre každý úsek spracovateľskej linky.

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
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Článok 10 odsek 4b (nový)

4b) Orgány miesta odoslania alebo 
určenia môžu uložiť prijímajúcemu 
závodu povinnosť, aby pravidelne (napr. 
mesačne) predložil bilanciu vstupov a 
výstupov pri určitom spracovaní, ktorú 
musí podpísať právny zástupca závodu a 
ktorá musí byť odoslaná príslušným 
orgánom do jedného mesiaca. 
Bilancia vstupov a výstupov musí uvádzať 
množstvo všetkých vstupov a výstupov pri 
určitom spracovaní, aby príslušný orgán 
mohol overiť dodržiavanie pôvodného 
plánu oznámenia a v prípade 
nezrovnalosti brániť ďalšej preprave.

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 11 odsek 1 bod (g), (i)

(i) na účel zavedenia zásady sebestačnosti
na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej 
úrovni; alebo

(i) na účel zavedenia zásady sebestačnosti 
na vnútroštátnej úrovni; alebo

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16



PR\579114SK.doc PE 360.280v02-00

SK

Článok 11 odsek 1 bod (ha) (nový)

ha) príslušný odpad je určený na 
miešanie, uloženie do ďalších obalov, 
prekládku, skladovanie (predbežné 
zneškodnenie) alebo iné činnosti okrem 
konečného zneškodnenia; alebo

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 11 odsek 1 bod (hb) (nový)

(hb) odpad je zmesovým komunálnym 
odpadom zo súkromných domácností 
(položka 20 03 01) 

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18A
Článok 11 odsek 2

2. Príslušný orgán (orgány) tranzitu smie 2. Príslušný orgán (orgány) tranzitu smie 
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do 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1 
vzniesť odôvodnené námietky, a to výlučne 
na základe odseku 1 písm. b), c) a f).

do 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1 
vzniesť odôvodnené námietky, a to výlučne 
na základe odseku 1 písm. b), c), d) a f).

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18B
Článok 11 odsek 5

5. Ak problémy, o ktoré sa opierali 
námietky, neboli v rámci 30-dňovej lehoty 
uvedenej v odseku 1 vyriešené, toto 
oznámenie prestáva byť platné. V 
prípadoch, ak oznamovateľ stále plánuje 
uskutočniť prepravu, podá nové 
oznámenie, pokiaľ sa všetky príslušné 
dotknuté orgány nedohodli s 
oznamovateľom inak.

5. Ak problémy, o ktoré sa opierali 
námietky, neboli v rámci 30-dňovej lehoty 
uvedenej v odseku 1 vyriešené, toto 
oznámenie prestáva byť platné. V 
prípadoch, ak oznamovateľ stále plánuje 
uskutočniť prepravu, podá nové 
oznámenie.

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 12 odsek 1 bod (c)

c) plánovaná preprava alebo zhodnotenie 
nebude v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi v krajine odoslania, ktoré súvisia 
so zhodnocovaním odpadu, vrátane 
prípadov, kedy sa plánovaná preprava 
odpadu bude týkať odpadu určeného na 
zhodnotenie v zariadení, ktoré má nižšie 
normy spracovania pre určitý odpad, než sú 
normy v krajine odoslania, pri 

c) plánovaná preprava alebo zhodnotenie 
nebude v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi v krajine odoslania, ktoré súvisia 
so zhodnocovaním odpadu, vrátane 
prípadov, kedy sa plánovaná preprava 
odpadu bude týkať odpadu určeného na 
zhodnotenie v zariadení, ktoré má nižšie 
normy spracovania pre určitý odpad, než sú 
normy v krajine odoslania; alebo
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rešpektovaní potreby zabezpečiť správne 
fungovanie vnútorného trhu;

Toto sa neuplatní:
(i) ak existujú zodpovedajúce právne 
predpisy Spoločenstva, najmä v súvislosti 
s odpadom, a ak boli do vnútroštátnych 
právnych predpisov, transponujúcich tieto 
právne predpisy Spoločenstva, zavedené 
požiadavky, ktoré sú aspoň také prísne 
ako požiadavky v právnych predpisoch 
Spoločenstva;
(ii) ak sa zhodnocovanie odpadu v krajine 
určenia uskutočňuje za takých 
podmienok, ktoré sú zhruba rovnocenné 
podmienkam, predpísaným vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch 
krajiny odoslania;
(iii) ak neboli podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES 
z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických noriem a 
predpisov a predpisoch o službách 
informačnej spoločnosti1 oznámené 
vnútroštátne právne predpisy v krajine 
odoslania, iné než tie, ktorých sa týka bod 
(i), ak to táto smernica požadovala; alebo

____________________________
1 Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998, s. 37.
Smernica naposledy zmenená a doplnená 
aktom o pristúpení z roku 2003.

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 12 odsek 1 bod (ca) (nový)

ca) krajina odoslania má k dispozícii 
technické kapacity a zariadenia, potrebné 
na zhodnotenie svojho nebezpečného 
odpadu alebo odpadov uvedených v 
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prílohe II k Bazilejskému dohovoru 
spôsobom prijateľným z hľadiska 
životného prostredia, ktorý je aspoň 
rovnocenný so zamýšľanou činnosťou 
zhodnotenia v krajine určenia;   alebo

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 12 odsek 1 bod (ea) (nový)

ea) podľa článku 4 ods. 1 Bazilejského 
dohovoru zamýšľa  uplatniť svoje právo 
na zákaz dovozu nebezpečných odpadov 
alebo odpadov uvedených v prílohe II k 
Bazilejskému dohovoru; alebo

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 12 odsek 1 bod (fa) (nový)

fa) zohľadňujúc geografické okolnosti 
alebo potrebu špecializovaných zariadení 
pre určité odpady, pokiaľ plánovaná 
preprava nie je v súlade so smernicou 
75/442/EHS, najmä s jej článkami 5 a 7:

(i) na účel zavedenia zásady sebestačnosti 
na vnútroštátnej úrovni;

(ii) v prípadoch, kedy má zariadenie 
zhodnotiť odpad z bližšieho zdroja a 
príslušný orgán dal prednosť tomuto 
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odpadu; alebo

(iii) na účel zabezpečenia súladu prepravy 
s plánmi nakladania s odpadom; alebo

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 12 odsek 1 bod (g)

g) pomer zhodnotiteľného a 
nezhodnotiteľného odpadu, odhadovaná 
hodnota materiálu, ktorý sa má v 
konečnom dôsledku zhodnotiť alebo 
náklady na toto zhodnotenie a náklady na 
zneškodnenie nezhodnotiteľnej frakcie 
neodôvodňujú zhodnotenie s ohľadom na
hospodárnosť a/alebo životné prostredie;
alebo

g) pomer zhodnotiteľného a 
nezhodnotiteľného odpadu, odhadovaná 
hodnota materiálu, ktorý sa má v 
konečnom dôsledku zhodnotiť alebo 
náklady na toto zhodnotenie a náklady na 
zneškodnenie nezhodnotiteľnej frakcie, 
výhrevná hodnota odpadu, miešanie s 
inými druhmi odpadu, obsah 
znečisťujúcich látok alebo riziká spojené 
s prenosom znečisťujúcich látok do 
výrobkov neodôvodňujú zhodnotenie s 
ohľadom na životné prostredie; alebo

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 12 odsek 1 bod (ha) (nový)

ha) príslušný odpad je určený na 
miešanie, uloženie do ďalších obalov, 
prekládku, skladovanie (predbežné 
zhodnotenie) alebo iné činnosti okrem 
konečného zhodnotenia; alebo
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Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 12 odsek 1 bod (hb) (nový)

hb) odpad je zmesovým komunálnym 
odpadom zo súkromných domácností 
(položka 20 03 01) 

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 12 odsek 1 bod (k)

k) že sa s príslušným odpadom nebude 
nakladať v súlade s plánmi nakladania s 
odpadom, koncipovanými podľa článku 7 
smernice 75/442/EHS, aby sa zabezpečilo 
zavádzanie právne záväzných povinností, v 
súvislosti so zhodnocovaním alebo 
recyklovaním, zavedených v právnych 
predpisoch Spoločenstva.

k) s príslušným odpadom sa nebude 
nakladať v súlade s plánmi nakladania s 
odpadom, koncipovanými podľa článku 7 
smernice 75/442/EHS, aby sa zabezpečilo 
zavádzanie právne záväzných povinností, v 
súvislosti so zhodnocovaním alebo 
recyklovaním, zavedených v právnych 
predpisoch Spoločenstva.
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V prípadoch, keď neexistujú právne 
predpisy Spoločenstva ukladajúce právne 
záväzné povinnosti v súvislosti so 
zhodnocovaním alebo recyklovaním, 
členské štáty sú oprávnené v rámci tohto 
nariadenia tieto povinnosti stanoviť za 
predpokladu, že príslušný členský štát aj 
sám dodržiava tieto povinnosti v súvislosti 
so zhodnocovaním alebo recyklovaním. 

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 12 odsek 2

2.  Príslušný orgán (orgány) tranzitu môžu 
do 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1 
vzniesť odôvodnené námietky voči 
plánovanej preprave, a to výlučne na 
základe odseku 1 písm. b), d) a f).

2.  Príslušný orgán (orgány) tranzitu môžu 
do 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1 
vzniesť odôvodnené námietky voči 
plánovanej preprave, a to výlučne na 
základe odseku 1 písm. b), d), e) a f).

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 12 odsek 4

4.   Ak sa problémy, o ktoré sa opierali 4.   Ak sa problémy, o ktoré sa opierali 
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námietky, v rámci 30-dňovej lehoty 
uvedenej v odseku 1 nevyriešia , toto 
oznámenie prestáva byť platné.  V 
prípadoch, ak oznamovateľ stále plánuje 
uskutočniť prepravu, podá nové 
oznámenie, pokiaľ sa príslušné dotknuté 
orgány nedohodli s oznamovateľom inak.

námietky, v rámci 30-dňovej lehoty 
uvedenej v odseku 1 nevyriešia, toto 
oznámenie prestáva byť platné.  V 
prípadoch, ak oznamovateľ stále plánuje 
uskutočniť prepravu, podá nové 
oznámenie.

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 13 odsek 1a (nový)

1a) V rámci postupu všeobecného 
oznámenia sa jedno samostatné 
oznámenie môže vzťahovať na viac ako 
jednu prepravu odpadu počas obdobia 
nepresahujúceho jeden kalendárny rok. 
Po dohode s dotknutými príslušnými 
orgánmi sa toto obdobie môže skrátiť.
Ostatnými lehotami v súvislosti s 
postupom všeobecného oznámenia sú 
lehoty uvedené v článku 9.

Justification

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).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 14



PR\579114SK.doc PE 360.280v02-00

SK

Vopred odsúhlasené zariadenia na 
zhodnocovanie odpadu

Tento článok sa vypúšťa.

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 15

Dodatočné ustanovenia o predbežných 
činnostiach zhodnotenia a zneškodnenia

Tento článok sa vypúšťa.

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 23 odsek 2  pododsek

Návratu odpadu z nezákonnej prepravy 
nebude brániť žiadny príslušný orgán, ani 
proti nemu nebude namietať.  V prípade ak 
príslušný orgán miesta odoslania 
zorganizuje alternatívny postup podľa 

Návratu odpadu z nezákonnej prepravy 
alebo s ním spojeným činnostiam 
zhodnotenia a zneškodnenia nebude 
brániť žiadny príslušný orgán, ani proti 
nemu nebude namietať.  V prípade, ak 
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písmen d) a e), pôvodný príslušný orgán 
miesta odoslania alebo fyzická alebo 
právnická osoba v jeho mene podá nové 
oznámenie, pokiaľ sa príslušné dotknuté 
orgány nedohodli, že postačí náležite 
odôvodnená žiadosť tohto orgánu.

príslušný orgán miesta odoslania 
zorganizuje alternatívny postup podľa 
písmen d) a e), pôvodný príslušný orgán 
miesta odoslania alebo fyzická alebo 
právnická osoba v jeho mene podá nové 
oznámenie, pokiaľ sa príslušné dotknuté 
orgány nedohodli, že postačí náležite 
odôvodnená žiadosť tohto orgánu.

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 27 odsek 1

1. Ak sa príslušný orgán miesta odoslania 
nedokáže dohodnúť s príslušným orgánom 
miesta určenia o zaradení pokiaľ ide o 
rozlíšenie, či ide o odpad alebo nie, bude sa 
s príslušnou vecou zaobchádzať akoby to 
bol odpad. Týmto nie je dotknuté právo 
krajiny určenia zaobchádzať s 
prepravovaným materiálom podľa svojich 
vnútroštátnych právnych predpisov po 
tom, ako tento dodaný materiál príde, za 
predpokladu, že tieto právne predpisy sú v 
súlade s právom Spoločenstva alebo s 
medzinárodným právom.

1. Ak sa príslušný orgán miesta odoslania 
nedokáže dohodnúť s príslušným orgánom 
miesta určenia o zaradení, pokiaľ ide o 
rozlíšenie, či ide o odpad alebo nie, bude sa 
s príslušnou vecou zaobchádzať akoby to 
bol odpad.

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 30 odsek 1a (nový)

1a) Tento článok platí bez toho, aby boli 
dotknuté ustanovenia v kapitole 2 tejto 
hlavy. 

Justification

Re-introduces the text of the European Commission.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 31 odsek 2a (nový)

2a. Tento článok platí bez toho, aby boli 
dotknuté ustanovenia v kapitole 2 tejto 
hlavy. 

Justification

Re-introduces the text of the European Commission.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 42 odsek 3a (nový)

3a) Pokiaľ ide o nebezpečný odpad alebo 
odpad uvedený v prílohe II Bazilejského 
dohovoru, od krajín uvedených v odseku 1 
písm. a) až d) sa požaduje, aby vopred 
predložili príslušnému orgánu členského 
štátu miesta určenia v Spoločenstve 
náležite odôvodnenú žiadosť na základe 
toho, že nemajú a nemôžu rozumne získať 
technické kapacity a zariadenia, potrebné 
na likvidáciu odpadu spôsobom 
prijateľným z hľadiska životného 
prostredia. 

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 49 odsek 5

5. Členské štáty môžu dvojstranne alebo 
viacstranne spolupracovať na účel 
uľahčenia prevencie a odhaľovania 

5. Členské štáty budú dvojstranne alebo 
viacstranne spolupracovať na účel 
uľahčenia prevencie a odhaľovania 
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nezákonnej prepravy. nezákonnej prepravy. S cieľom podporiť 
koordináciu pri presadzovaní tohto 
nariadenia členské štáty zabezpečia 
zriadenie spoločného donucovacieho 
orgánu so stálymi zamestnancami, 
zavedenie opatrení na podporu 
pravidelných fyzických kontrol aktuálnej 
prepravy a dvakrát do roka vypracovanie 
správy o výsledkoch týchto kontrol. 

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 50 odsek -1 (nový)

-1. Príslušný orgán vyvážajúceho alebo 
dovážajúceho členského štátu vhodným 
spôsobom, napríklad prostredníctvom 
internetu, zverejní všetky oznámenia o 
preprave, ktorú odsúhlasil, ako aj všetky 
príslušné dokumenty, a to najneskôr 7 dní 
po udelení súhlasu. 

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 50 odsek 4a (nový)
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4a) Komisia vytvorí každé tri roky na 
základe týchto správ správu o vykonávaní 
tohto nariadenia zo strany Spoločenstva a 
jeho členských štátov. Na tento účel môže 
Komisia požadovať dodatočné informácie 
v súlade s článkom 6 smernice 
91/692/EHS.  

Justification

Re-introduces the text of the European Commission.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 58 odsek 1

1.  Komisia môže prijať tieto dodatočné 
opatrenia súvisiace s vykonávaním tohto 
nariadenia:

1.  Komisia prijme tieto dodatočné 
opatrenia súvisiace s vykonávaním tohto 
nariadenia:

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 61 odsek 1a (nový)

1a) Preprava, ktorú príslušné orgány 
odsúhlasili podľa nariadenia (EHS) č. 
259/93, sa skončí najneskôr jeden rok odo 
dňa uplatnenia tohto nariadenia.

Justification

Re-introduces the text of the European Commission.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 63 odsek 1 pododsek 2

Uplatňuje sa od ......*.
________________________
* 12 mesiacov po dni uverejnenia tohto 

Uplatňuje sa od ......*.
________________________
* 10 mesiacov po dni uverejnenia tohto 
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nariadenia. nariadenia.

Justification

Re-introduces the text of the European Commission.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Príloha III časť II bod GC030 (Ostatný odpad obsahujúci kov)

Plavidlá a ostatné plávajúce zariadenia 
určené na demontáž, dôsledne zbavené 
nákladu a iných materiálov vznikajúcich 
pri ich prevádzke, ktoré by mohli byť 
zaradené do kategórie nebezpečných látok 
alebo odpadu

Plavidlá a ostatné plávajúce zariadenia 
určené na demontáž, dôsledne zbavené 
nákladu a iných materiálov vyskytujúcich 
sa v nich, ktoré by mohli byť zaradené do 
kategórie nebezpečných látok alebo 
odpadu

Justification

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).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Príloha V úvodné poznámky odsek 2

2. Táto príloha sa skladá z troch častí, z 
ktorých časť 2 a 3 platí iba v prípade, ak 
neplatí časť 1. Takže pri určovaní, či je 
konkrétny odpad uvedený v tejto prílohe, 
musí sa uskutočniť počiatočná kontrola, či 
sa odpad uvádza v časti 1 tejto prílohy, a 
ak nie, či sa uvádza v časti 2, a ak nie, či sa 
uvádza v časti 3.

2. Táto príloha sa skladá z troch častí, z 
ktorých časť 2 a 3 platí iba v prípade, ak 
neplatí časť 1, zoznam A. Takže pri 
určovaní, či je konkrétny odpad uvedený v 
tejto prílohe, musí sa uskutočniť 
počiatočná kontrola, či sa odpad uvádza v 
zozname A v  časti 1 tejto prílohy, a ak nie, 
či sa uvádza v časti 2, a ak nie, či sa uvádza 
v časti 3.

Časť 1 je rozdelená do dvoch podčastí:
Zoznam A uvádza odpady, ktoré sú podľa 
článku 1 odsek 1) písm. a) Bazilejského 
dohovoru zaradené ako nebezpečné, takže 
sa na ne vzťahuje zákaz vývozu, a zoznam 
B uvádza odpady, na ktoré sa nevzťahuje 

Časť 1 je rozdelená do dvoch podčastí: 
Zoznam A uvádza odpady, ktoré sú podľa 
článku 1 odsek 1) písm. a) Bazilejského 
dohovoru zaradené ako nebezpečné, a 
zoznam B uvádza odpady, ktoré nie sú 
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článok 1 odsek 1) písm. a) Bazilejského 
dohovoru, takže sa na ne nevzťahuje 
zákaz vývozu.

zaradené ako nebezpečné.

Ak sa teda odpad uvádza v časti 1, musí sa 
skontrolovať z dôvodu istoty, či je 
uvedený v zozname A alebo v zozname B. 
Iba ak sa druh odpadu neuvádza v 
zozname A alebo zozname B v časti 1, 
musí sa skontrolovať z dôvodu istoty, či je 
uvedený medzi nebezpečným odpadom 
uvedeným v časti 2 (t.j. druhy odpadov 
označené hviezdičkou) alebo v časti 3. Ak 
áno, vzťahuje sa naň zákaz vývozu.

Ak sa teda odpad uvádza v zozname A v 
časti 1, vzťahuje sa naň zákaz vývozu. Ak 
sa odpad neuvádza v zozname A v časti 1, 
ale v časti 2 alebo v časti 3, tiež sa naň 
vzťahuje zákaz vývozu.

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Príloha V časť 1 zoznam A (nový vstup)

A1190 Odpadové kovové káble, pokryté 
alebo izolované plastami, ktoré obsahujú 
uhoľný decht, PCB1, olovo, kadmium, 
ďalšie organické halogény alebo iné 
zložky uvedené v prílohe I alebo ktoré sú 
týmito látkami kontaminované v takom 
rozsahu, že vykazujú vlastnosti uvedené v 
prílohe III  
_______
1 PCB sú v koncentráciách 50 mg/kg a 
viac.

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
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Príloha V časť I zoznam B (nový vstup)

B1115 Odpadové kovové káble, pokryté 
alebo izolované plastami, ktoré nie sú 
uvedené v zozname A A1190, okrem 
káblov určených pre prevádzky podľa 
prílohy IVA alebo pre iné činnosti 
zneškodnenia, pri ktorých dochádza v 
ktorejkoľvek fáze k nekontrolovaným  
tepelným procesom, napríklad k 
otvorenému spaľovaniu

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Príloha V oddiel 16 (Odpad nešpecifikovaný v zozname) bod 16 01

16 01   Staré vozidlá z rozličných 
dopravných prostriedkov (vrátane strojov 
neurčených pre cestnú premávku) a odpady 
z demontáže starých vozidiel a údržby 
vozidiel (okrem 13, 14, 16 06 a 16 08)

16 01   Staré vozidlá z rozličných 
dopravných prostriedkov (vrátane strojov 
neurčených pre cestnú premávku, plavidiel 
a lietadiel) a odpady z demontáže starých 
vozidiel a údržby vozidiel (okrem 13, 14, 
16 06 a 16 08)

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Príloha V časť 2 oddiel 16 (Odpad nešpecifikovaný v zozname) bod 16 01 04* a (nový)

16 01 04*a   Plavidlá a ostatné plávajúce 
zariadenia určené na demontáž, ktoré 
neboli dôsledne zbavené nákladu a iných 
materiálov vyskytujúcich sa v nich, ktoré 
by mohli byť zaradené do kategórie 
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nebezpečných látok alebo odpadu

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Príloha V časť 2 oddiel 16 (Odpad nešpecifikovaný v zozname) bod 16 01 06 a (nový)

16 01 06a  Plavidlá a ostatné plávajúce 
zariadenia určené na demontáž, dôsledne 
zbavené nákladu a iných materiálov 
vyskytujúcich sa v nich, ktoré by mohli 
byť zaradené do kategórie nebezpečných 
látok alebo odpadu

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Príloha VIII, časť I, uvodná časť

I. Usmernenia prijaté podľa Bazilejského 
dohovoru:

I. Usmernenia podľa Bazilejského 
dohovoru*:
________________
* Tieto usmernenia sú uplatniteľné iba na 
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prepravu odpadu do krajín OECD alebo 
na prepravu takého odpadu do krajín 
mimo OECD, ktorý nie je nebezpečný a je 
určený na zhodnotenie.

Justification

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Príloha VIII časť I body 3a, 3b a 3c (nové)

3a. Všeobecné technické usmernenia pre 
nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú 
perzistentné organické znečisťujúce látky 
(POP) 1, pozostávajú z nich alebo sú nimi 
kontaminované, spôsobom prijateľným z 
hľadiska životného prostredi.
3b. Technické usmernenia pre nakladanie 
s odpadmi, ktoré obsahujú polychlórované 
bifenyly (PCB), polychlórované terfenyly 
(PCT) alebo polybrómované bifenyly 
(PBB) 1, pozostávajú z nich alebo sú nimi 
kontaminované, spôsobom prijateľným z 
hľadiska životného prostredia

3c. Technické usmernenia pre recykláciu 
alebo spätné získavanie kovov a kovových 
zlúčenín (R4) 1 spôsobom prijateľným z 
hľadiska životného prostredia

_____

1 Prijaté na 7. schôdzi konferencie 
zmluvných strán Bazilejského dohovoru o 
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riadení pohybov nebezpečných odpadov 
cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, 
25. - 29. októbra 2004.

Odôvodnenie

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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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
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.
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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 
be made by banning unjustified shipments, objecting to shipments which have no 
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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.


