Postup pri preprave odpadov – ako správne určiť postup,
ktorým sa má riadiť preprava odpadov
Osoba, ktorá plánuje prepraviť odpady (t.j. oznamovateľ alebo osoba, ktorá zriaďuje
prepravu), musí predovšetkým správne a v súlade s platnou legislatívou:
1. zaradiť odpady podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov
2. zaradiť odpady do niektorej z príloh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (ďalej len „Nariadenie č. 1013/2006“)
Odpad podľa Nariadenia môžeme zaradiť do:
Prílohy III - Zelený zoznam odpadov (Zoznam odpadov, na ktoré sa vzťahujú všeobecné
požiadavky na informácie ustanovené v čl. 18 Nariadenia),
Prílohy IIIA - Zmes dvoch alebo viacerých odpadov uvedených v Prílohe III
a nezaradených pod jednou položkou, ako sa uvádza v čl. 3 ods. 2 Nariadenia,
Príloha IIIB - ďalšie odpady zo Zeleného zoznamu, ktoré čakajú na zaradenie do príloh
k Bazilejskému dohovoru alebo Rozhodnutiu Rady OECD, ako sa uvádza v čl. 58 ods. 1
písm. b) Nariadenia,
Prílohy IV - Žltý zoznam odpadov (Zoznam odpadov, ktoré podliehajú postupu
predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu) a
Prílohy IVA (odpad uvedený v prílohe III, avšak podliehajúci postupu predchádzajúceho
písomného oznámenia a súhlasu).
V prípade, že odpad nie je možné zaradiť ani do jednej z príloh Nariadenia č. 1013/2006,
označí sa tento odpad ako nezaradený ani do jednej z príloh Nariadenia č. 1013/2006
a pri preprave sa postupuje ako keby bol predmetný odpad zaradený do Prílohy IV
Nariadenia č. 1013/2006 (Žltý zoznam odpadov).
3. určiť účel prepravy
Preprava odpadov môže byť vykonaná za účelom zhodnotenia (činnosti R1 – R13) alebo za
účelom zneškodnenia (činnosti D1 – D15).
Zhodnotenie odpadov je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu
za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo
pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je
uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
Zneškodnenie odpadov je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností
zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
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4. určiť krajinu, do ktorej bude preprava smerovať
Preprava odpadov môže byť vykonaná v rámci členských štátov EÚ alebo do a z tretích
krajín.
Krajiny EÚ
Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Nemecko, Francúzsko,
Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Grécko, Rakúsko, Írsko, Veľká Británia, Slovensko,
Česká republika, Slovinsko, Cyprus, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta,
Bulharsko, Rumunsko, Poľsko, Chorvátsko Celkom: 28
Krajiny OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj)
Austrália, Rakúsko, Belgicko, Kanada, Čile, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko,
Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Izrael, Taliansko, Japonsko,
Kórea, Luxembursko, Mexiko, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Veľká Británia, USA;
Celkom: 34; Informácie na www.oecd.org
Krajiny EZVO (Európske spoločenstvo voľného obchodu) alebo EFTA
Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island
Krajiny Bazilejského dohovoru
Celkom: 183 krajín; Informácie na www.basel.int
Zámorské krajiny a územia
Celkom: 21 krajín;
Grónsko, Nová Kaledónia a závislé územia, Francúzska Polynézia, Francúzske južné a
antarktické územia, Ostrovy Wallis a Futuna, Mayotte, Saint Pierre a Miquelon, Aruba,
Holandské Antily (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten), Anguilla,
Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Južná Georgia a Ostrovy Južného Sandwichu,
Montserrat, Pitcairn, Sv. Helena a závislé územia, Britské antarktické územia, Britské
územia v Indickom oceáne, Ostrovy Turks a Caicos, Britské Panenské ostrovy, Bermudy

Po stanovení vyššie uvedených štyroch kritérií je pre osobu, ktorá plánuje vykonať
cezhraničnú prepravu, dovoz, vývoz a tranzit odpadu (ďalej len “preprava“) jednoduchšie
stanoviť správny postup, ktorým sa má riadiť predmetná preprava odpadov.
Podľa Nariadenia plánovaná preprava môže podliehať postupu:
-

predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu (Hlava II, KAPITOLA 1
Nariadenia č. 1013/2006), t.j. takáto preprava podlieha povoľovaciemu procesu, alebo

-

všeobecných požiadaviek na informácie (Hlava II, KAPITOLA 2 Nariadenia
č. 1013/2006), t.j. takáto preprava nepodlieha povoľovaciemu procesu, nevyžaduje sa
súhlas príslušných dotknutých orgánov.
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PREDCHÁDZAJÚCE PÍSOMNÉ OZNÁMENIE A SÚHLAS

Postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu podlieha:
1.

preprava odpadov určená na zneškodnenie – všetky druhy odpadov

2.

preprava odpadov určená na zhodnotenie
 odpady uvedené v prílohe IV Nariadenia č. 1013/2006 - „Žltý zoznam
odpadov“
 odpady uvedené v prílohe IVA Nariadenia č. 1013/2006
 odpady nezaradené do príloh Nariadenia č. 1013/2006
 zmesi odpadov nezaradené do príloh Nariadenia č. 1013/2006
 odpady zaradené v prílohe III Nariadenia č. 1013/2006 „Zelený zoznam
odpadov“, smerujúce do tretích krajín (Nariadenie Komisie č. 1418/2007)

VŠEOBECNÉ POŽIADAVIKY NA INFORMÁCIE

Postupu všeobecných požiadaviek na informácie podľa čl. 18 Nariadenia č. 1013/2006
podlieha:
1.

preprava odpadov určená na zhodnotenie (ak množstvo prepravovaného odpadu
presiahne 20 kg)
 odpady uvedené v prílohe III „Zelený zoznam odpadov“ alebo IIIB Nariadenia
č. 1013/2006
 zmes dvoch alebo viacerých odpadov uvedených v prílohe III nezaradené ani pod
jednu z položiek v prílohe III za predpokladu, že zloženie tejto zmesi nebráni ich
zhodnoteniu prijateľnému z hľadiska životného prostredia, a za predpokladu, že táto
zmes je uvedená v prílohe IIIA v súlade s článkom 58 Nariadenia č. 1013/2006

2.

preprava akýchkoľvek odpadov určených na laboratórne účely, nepresahujúca množstvo
odpadu 25 kg
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