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USMERNENIE PRE KOREŠPONDENTOV č. 12 
 

Predmet:  Zaraďovanie plastového odpadu 

1. Toto usmernenie korešpondentov predstavuje jednotné chápanie všetkých členských štátov 
o tom, ako by sa malo vykladať nariadenie (ES) 1013/2006 o preprave odpadu (nariadenie o 

preprave odpadu (NPO))1. Usmernenie bolo odsúhlasené korešpondentmi prostredníctvom 
písomného postupu 12. novembra 2021. Toto usmernenie bolo vypracované s cieľom poskytnúť 
usmernenie k zaraďovaniu plastového odpadu, najmä ku výkladu určitých pojmov obsiahnutých v 
položkách o plastovom odpade, ktoré boli zahrnuté do NPO v nadväznosti na rozhodnutie BC-
14/12 Konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru z mája 2019 a rozhodnutie na úrovni 

OECD2 zo septembra 2020, s cieľom zabezpečiť právnu jasnosť a istotu. 

 

2. Usmernenia korešpondentov nie sú právne záväzné. Záväzný výklad práva Európskej únie 

je vo výlučnej právomoci Súdneho dvora Európskej únie. Usmernenie sa uplatňuje od 

3. decembra 2021 a malo by byť preskúmané najneskôr tri roky od uvedeného dátumu a v prípade 

potreby revidované. 

 

1.   Úvod 

3. Toto usmernenie korešpondentov poskytuje informácie pre: 

(a) osoby zapojené do prepravy plastových odpadov, ako sú oznamovatelia, osoby organizujúce 

prepravu odpadov v súlade s článkom 18 NPO, pôvodcovia odpadov, zariadenia na zber, 

obchodníci, sprostredkovatelia, dopravcovia odpadov, príjemcovia, zariadenia na 

zhodnocovanie a laboratóriá a 

(b) orgány zodpovedné za presadzovanie NPO. 

 

4. Kontrolné postupy pre plastové odpady závisia od toho, či sa preprava odpadu musí alebo 

nemusí oznamovať podľa NPO, či je odpad určený na zhodnotenie alebo zneškodnenie a či v 

krajine určenia existujú dodatočné kontrolné postupy. Viac informácií o týchto postupoch je 

uvedených v oddiele č. 5. Ak sa príslušné orgány miesta odoslania a miesta určenia nemôžu 

dohodnúť na zaradení plastových odpadov alebo uplatňujú rôzne národné celkové maximálne 

úrovne v súlade s poznámkami pod čiarou č. 12, 14 alebo 15, uplatní sa prísnejší výklad v súlade s 

článkom 28 ods. 2 NPO. Je potrebné poznamenať, že v prípade, ak členský štát uplatňuje národnú 

celkovú maximálnu úroveň 2 % v súlade s poznámkami pod čiarou č. 12, 14 alebo 15 a je 

krajinou tranzitu pre určitú prepravu v rámci EÚ, jeho príslušný orgán tranzitu a jeho kontrolné 

orgány majú dodržiavať celkové maximálne úrovne uvedené v odseku 20 písm. b), odseku 21 

písm. b) alebo odseku 22 v súlade s článkom 28 ods. 2 NPO. 

 

5. Pred každou prepravou plastových odpadov sa odporúča, aby si oznamovateľ alebo osoba, 

ktorá prepravu zabezpečuje, overila (prípadne písomne), či je zamýšľaná preprava v súlade s 

národnými právnymi predpismi v krajinách tranzitu a určenia. 

 

2.     Položky týkajúce sa plastového odpadu  

6. Znenie položiek pre plastový odpad, ako sú uvedené v NPO, sa uvádza v prílohe 1. Táto 

príloha obsahuje položky A3210 a AC300 pre nebezpečné plastové odpady, položky Y48, EU48, 
 

 

 

1   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu, pozri 

https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments_en. Konsolidovaná verzia je k 

dispozícii na adrese http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2021-01-11. 
2 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD – Organizácia pre hospodársku 

spoluprácu a rozvoj). 

http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2021-01-11
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B3011 a EU3011 pre plastový odpad, ktorý nie je nebezpečný, ako aj pre zmesi3 plastových 

odpadov, ktoré nie sú nebezpečné, uvedené v bode 4 prílohy IIIA. Ustanovenia NPO, ktoré sa 

vzťahujú na každú z týchto položiek, sú vysvetlené v oddiele č. 6. 

 

7. Zmeny v NPO vychádzajú z nasledujúcich zmien, ktoré schválila Konferencia zmluvných 

strán Bazilejského dohovoru na svojom štrnástom zasadnutí v máji 2019 a ktoré nadobudli 

účinnosť 1. januára 2021: 

(a) Vloženie novej položky A3210 do prílohy VIII Bazilejského dohovoru; 

(b) Vloženie novej položky Y48 do prílohy II Bazilejského dohovoru; 

(c) Vloženie novej položky B3011 do prílohy IX Bazilejského dohovoru4. 

 
8. Zmeny v NPO vychádzajú aj z úprav rozhodnutia OECD o kontrole cezhraničného pohybu 

odpadov určených na zhodnotenie (rozhodnutie OECD)5 dohodnutého písomným konaním v 
septembri 2020, ktoré nadobudlo účinnosť od 1. januára 2021. Do prílohy 4 k rozhodnutiu OECD 
bola vložená najmä nová položka AC300 pre nebezpečný plastový odpad. 

 

9. Prostredníctvom delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/21746 boli tieto zmeny 

implementované do NPO, pričom položky A3210, Y48 a B3011 sa uplatňujú na vývoz a dovoz z 

Únie a do Únie. Výnimkou je položka AC300, ktorá sa namiesto položky A3210 uplatňuje na 

vývoz a dovoz nebezpečného plastového odpadu do a z členských krajín OECD mimo EÚ, ako aj 

na prepravu v rámci EÚ. 

 
10. Okrem toho boli do NPO prostredníctvom delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 
2020/2174 zavedené položky EU48 a EU3011, ako aj bod 4 prílohy IIIA pre zmesi plastových 
odpadov, ktorý sa vzťahuje na tri rôzne druhy zmesí odpadov zaradené do samostatných zarážok 

alebo podzarážok položky EU30117, a to len na účely prepravy v rámci Únie. 

 

11. Hlavné podobnosti a rozdiely medzi položkami týkajúcimi sa plastového odpadu: 

(a) Položky A3210 a AC300 majú rovnakú podstatu; rozdiel je len v odkazoch na súvisiace 

položky o plastových odpadoch, ktoré nie sú nebezpečné; 

(b) Položka Y48 zahŕňa plastový odpad vrátane zmesí takéhoto odpadu s výnimkou plastového 

odpadu, na ktorý sa vzťahujú položky A3210 a B3011, zatiaľ čo položka EU48 zahŕňa 

plastový odpad, na ktorý sa nevzťahujú položky AC300 a EU3011, ako aj zmesi plastového 

odpadu, na ktoré sa nevzťahuje bod 4 prílohy IIIA; 

(c) Výpočet fluórovaných polymérov v položkách B3011 a EU3011 je úplný a nezahŕňa odpad 

po použití spotrebiteľom; položky Y48 a EU48 zahŕňajú fluórované polyméry, na ktoré sa 

nevzťahujú položky B3011 a EU3011, a odpad po spotrebe fluórovaných polymérov; 

(d) Hlavné rozdiely medzi položkami B3011 a EU3011 sú 

 
 

 

3  Je potrebné poznamenať, že podľa čl. 2 ods. 3 NPO „zmes odpadov“ znamená odpad, ktorý vzniká úmyselným 

alebo neúmyselným zmiešaním dvoch alebo viacerých rôznych odpadov a pre ktorých zmes neexistuje v 

prílohách III, IIIB, IV a IVA žiadna položka. 
4 Pôvodná položka B3010 už nie je účinná od 1. januára 2021. 
5 OECD, Rozhodnutie Rady o kontrole cezhraničného pohybu odpadov určených na zhodnotenie, 

OECD/LEGAL/0266, pozri https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0266. Ďalšie 

informácie nájdete aj na https://www.oecd.org/env/waste/theoecdcontrolsystemforwasterecovery.htm. 
6 Pozri http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2174/oj. 
7 Bod 4 Prílohy IIIA nahradil podobné zmesi v bode 3 písm. d), e) a f) Prílohy IIIA. 

http://www.oecd.org/env/waste/theoecdcontrolsystemforwasterecovery.htm
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2174/oj
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(i) položka B3011 obsahuje obmedzenie na prepravu určenú na recykláciu (činnosť R3), 

zatiaľ čo položka EU3011 ho neobsahuje (činnosti R1, R3, R12 a R13 sú možné); 

okrem toho dve poznámky pod čiarou v položke B3011 obsahujú podrobnosti o 

pojmoch „recyklácia“ a „samostatná recyklácia“, zatiaľ čo v položke EU3011 sa tieto 

poznámky pod čiarou nenachádzajú; 

(ii) položka B3011 sa vo svojej poslednej zarážke8 vzťahuje na určité zmesi, zatiaľ čo 

položka EU3011 sa na takéto zmesi nevzťahuje, pretože sú zahrnuté v zmesiach v bode 

4 prílohy IIIA; a 

(iii) položka EU3011 zahŕňa polyvinylchlorid (PVC) a polytetrafluóretylén (PTFE), zatiaľ 

čo položka B3011 nie. 
 

12. V dôsledku toho sa uplatňuje nasledovné: 

(a) Položka Y48 sa uplatňuje v prípade, že zásielku plastového odpadu nemožno zaradiť do 

položky B3011, a to aj preto, že nie je určená na recykláciu, alebo nepatrí do položky 

A3210, pretože nevykazuje nebezpečnú vlastnosť; 

(b) položka EU48 sa uplatňuje v prípade, že zásielku plastového odpadu nemožno zaradiť do 

položky EU3011 alebo bodu 4 Prílohy IIIA, alebo sa na ňu nevzťahuje položka AC300, 

pretože nevykazuje nebezpečnú vlastnosť; 

(c) Položka EU3011 sa vzťahuje na odpad z PVC a odpad z PTFE v prípade, že je takmer bez 

kontaminácie a iných druhov odpadov, pokiaľ nespadá pod položku AC300, pretože 

vykazuje nebezpečné vlastnosti. Položka EU3011 sa nevzťahuje na chlórované polyméry 

iné ako PVC, ako napríklad polyvinylidénchlorid alebo chlórovaný polyetylén. Položka 

B3011 sa nevzťahuje na odpad z PTFE a PVC a na odpad z chlórovaných polymérov iných 

ako PVC. 

 

13. Položky B3011 a EU3011 obsahujú neúplné zoznamy nehalogénovaných polymérov a 

vulkanizovaných živíc alebo kondenzačných produktov. Do položiek B3011 a EU3011 môžu 

patriť napríklad aj tieto nehalogénované polyméry a vulkanizované živice alebo kondenzačné 

produkty: 

(a) Nehalogénované polyméry9: polyacetály, polybutyléntereftalát, polyfenylénsulfidy, 

akrylové polyméry, termoplastické polysiloxány, polymetylmetakrylát, polyvinylalkohol, 

polyvinylbutyral, polyvinylacetát, polyéteréterketón, polybutylénsukcinát, termoplastický 

polyester a termoplastický polyuretán; 

(b) Vulkanizované živice alebo kondenzačné produkty: termosetové polysiloxány, polyimidy, 

polyamid, polyesterové živice a termosetové polyuretánové polyméry. 

 

14. Je potrebné poznamenať, že v súlade s úvodnými ustanoveniami v prílohe III a IIIA NPO, 

bez ohľadu na to, či plastový odpad alebo zmes plastového odpadu sú alebo nie sú zahrnuté v 

Pprílohe III, resp. v prílohe IIIA, odpad alebo zmes nemusia podliehať všeobecným požiadavkám 

na informácie stanoveným v čl. 18 NPO, ak je kontaminovaný inými materiálmi v rozsahu, ktorý: 

(a) zvyšuje riziká spojené s odpadmi natoľko, že je vhodné ho podrobiť postupu 
predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu, ak sa zohľadnia nebezpečné vlastnosti 

uvedené v prílohe III k smernici 2008/98/ES10, alebo 
 

 

8   Treba poznamenať, že v súlade s vymedzením pojmu „zmes odpadov“ v článku 2 ods. 3 NPO sa napríklad 

PET fľaše s uzávermi pozostávajúcimi z PE alebo PP nepovažujú za zmes odpadov. 
9  Nasledujúce položky, ktoré sú uvedené v bývalej položke B3010, nie sú zahrnuté v položkách B3011 a 

EU3011, pretože nie sú polymérmi: etylén, styrén, akrylontril, butadién a alkány C10 – C13 (plastifikátory). 
10 Smernica 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (rámcová smernica o odpade), pozri 

https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en. Konsolidované 

znenie je k dispozícii na adrese http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
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(b) zabraňuje zhodnocovaniu11 odpadov spôsobom šetrným k životnému prostrediu. 

 

15. Treba poznamenať, že súčasťou plastov sú zvyčajne prísady, ako sú plnidlá, zmäkčovadlá, 

stabilizátory, farbivá a spomaľovače horenia. Prítomnosť určitých prísad v plastovom odpade, 

napríklad brómovaných spomaľovačov horenia, ktoré sú perzistentnými organickými látkami, 

alebo olova či kadmia v PVC, môže viesť k zaradeniu príslušného plastového odpadu ako 

nebezpečného odpadu, na ktorý sa vzťahujú položky A3210 alebo AC300. Ďalej je potrebné 

poznamenať, že „kontaminácia“ uvedená v položkách B3011 a EU3011 sa týka cudzích 

materiálov, ktoré nie sú nebezpečné, ako sú zvyšky potravín v plastových obaloch alebo nečistoty, 

a že „iné druhy odpadov“ uvedené v položkách B3011 a EU3011 sa týkajú odpadov, ktoré nie sú 

nebezpečné, ako je papier, drevo alebo kovy, ako aj plastového odpadu, na ktorý sa nevzťahuje 

osobitná zarážka. 

 

16. Odpad, ktorý okrem iných materiálov obsahuje plast, ale môže byť zaradený pod špecifickú 

položku v prílohách III, IIIB a IV k NPO (napr. odpadové kovové káble potiahnuté alebo 

izolované plastmi (pozri položky A1190 a B1115), odpadové elektrické a elektronické zariadenia 

(pozri napr. položky A1180, B1110 a GC020) alebo odpadové vozidlá (pozri položku B1250)), 

nemôže byť zaradený pod jednu z položiek o plastovom odpade, ale má byť zaradený pod 

príslušnú špecifickú položku. 

 

3. Výklad niektorých pojmov obsiahnutých v položkách týkajúcich sa plastového odpadu 

17. Je potrebné usmernenie, ako vykladať dva pojmy „takmer bez kontaminácie a iných druhov 

odpadov“ a „takmer výlučne pozostávajúci z“, ktoré sú obsiahnuté v nových položkách pre 

plastový odpad (znenie položiek pozri v prílohe 1). Pojem „takmer bez kontaminácie a iných 

druhov odpadov“ sa používa v úvodnej časti prvej zarážky a v druhej zarážke položky B3011, ako 

aj v úvodnej časti položky EU3011, a preto sa uplatňuje aj na zmesi plastových odpadov, na ktoré 

sa vzťahuje bod 4 prílohy IIIA. Pojem „takmer výlučne pozostávajúci z“ sa používa v troch 

podzarážkach prvej zarážky položky B3011 a v prvých troch zarážkach položky EU3011. 

 

18. V rámci spoločného chápania korešpondentov sa dohodlo, že pre tieto pojmy by sa mali 

stanoviť rôzne výklady pre B3011 na jednej strane a EU3011 a zmesi, na ktoré sa vzťahuje bod 4 

prílohy IIIA k NPO, na strane druhej, keďže 

(a) pre položku EU3011 a zmesi, na ktoré sa vzťahuje bod 4 prílohy IIIA k NPO, neexistujú 

žiadne obmedzenia pre činnosti zhodnocovania (činnosti R1, R3, R12 a R13 sú možné), 

zatiaľ čo položka B3011 obsahuje obmedzenie pre prepravu určenú na recykláciu (činnosť 

R3, prípadne s dočasným skladovaním obmedzeným na jeden prípad pred činnosťou 

R3; okrem toho je pre zmesi polyetylénu (PE), polypropylénu (PP) a/alebo 

polyetyléntereftalátu (PET) potrebné triedenie (činnosť R12 pred činnosťou R3); 

(b) v EÚ existuje pevný právny rámec pre nakladanie s odpadom a odpad sa zhodnocuje v 

súlade s vysokými environmentálnymi normami a 

(c) Únia a jej členské štáty predložili sekretariátu Bazilejského dohovoru oznámenie týkajúce 

sa prepravy odpadu v rámci Únie podľa článku 11 tohto Dohovoru, na základe ktorého sa 

od Únie nevyžaduje, aby v plnom rozsahu implementovala zmeny príloh k Bazilejskému 

dohovoru týkajúce sa plastového odpadu, ktorý nie je nebezpečný (položky B3011 a Y48), 

do práva Únie, pokiaľ ustanovenia v práve EÚ upravujúce prepravu tohto odpadu nie sú 

menej environmentálne vhodné ako ustanovenia Bazilejského dohovoru. 

 

19. Okrem toho sa dohodlo, že výklad týchto pojmov by mal byť dostatočne presný, aby sa 

zabránilo zaradeniu plastových odpadov nízkej kvality pod položku B3011 alebo EU3011, najmä 

ak sa prepravujú do krajín, v ktorých chýbajú recyklačné kapacity alebo majú nižšiu kvalitu. Pri 
 

 

 

11     „Recyklácia“ v prípade B3011 
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určovaní týchto výkladov sa okrem iného zohľadňovali dostupné regulačné rámce, národné a 

medzinárodné špecifikácie a zásada predbežnej opatrnosti. 

 

3.1 Výklad pojmov „takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadov“ a „takmer 

výlučne pozostávajúci z“ pre zarážky v položkách B3011 a EU3011, na ktoré sa 

oba pojmy vzťahujú 

20. Pre prvú zarážku položky B3011 a prvé tri zarážky položky EU3011 sa pojmy „takmer bez 

kontaminácie a iných druhov odpadov“ a „takmer výlučne pozostávajúci z“ uplatňujú spoločne. 

Korešpondenti sa dohodli, že v prípade týchto zarážok to znamená, že: 

(a) v zásielke plastového odpadu zaradeného pod položku B3011 by obsah kontaminácie, iných 
druhov odpadov12 alebo nehalogénovaných polymérov, vulkanizovaných živíc, 

kondenzačných produktov alebo fluórovaných polymérov iných ako jeden nehalogénovaný 

polymér, vulkanizovaná živica, kondenzačný produkt alebo fluórovaný polymér, ktorý tvorí 

väčšinu plastového odpadu, nemal presiahnuť celkovo maximálne 2 % hmotnosti 

zásielky; 

(b) v zásielke plastového odpadu zaradeného pod položku EU3011 by obsah kontaminácie, 

iných druhov odpadov13 alebo nehalogénovaných polymérov, vulkanizovaných živíc, 

kondenzačných produktov alebo fluórovaných polymérov iných ako jeden nehalogénovaný 

polymér, vulkanizovaná živica, kondenzačný produkt alebo fluórovaný polymér, ktorý tvorí 

väčšinu plastového odpadu, nemal presiahnuť celkovo maximálne 6 % hmotnosti 

zásielky14. 

 

3.2 Výklad pojmu „takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadov“ pre zarážky 

v položkách B3011 a EU3011, na ktoré sa vzťahuje len tento pojem 

21. Na zmesi plastového odpadu (pozostávajúce z PE, PP, resp. PET), na ktoré sa vzťahuje 

druhá zarážka položky B3011, a na plastový odpad, na ktorý sa vzťahuje štvrtá zarážka položky 

EU3011 (PVC), sa uplatňuje len pojem „takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadov“. 

Korešpondenti sa dohodli, že pre tieto zarážky to znamená, že: 

(a) v zásielke zmesí plastových odpadov (pozostávajúcich z PE, PP, resp. PET) zaradených 

pod položku B3011 by obsah kontaminácie a iných druhov odpadov15 nemal presiahnuť 
celkovo maximálne 2 % hmotnosti zásielky; 

(b) v zásielke PVC odpadov zaradených pod položku EU3011 by obsah kontaminácie a iných 

druhov odpadov nemal presiahnuť celkovo maximálne 6 % hmotnosti zásielky16. 
 

 
 

 

12  „iné druhy odpadov“ môžu v tomto prípade zahŕňať PVC. 
13 „iné druhy odpadov“ môžu v tomto prípade zahŕňať PVC. Je potrebné poznamenať, že PVC je uvedené v 

položke EU3011 v jej štvrtej zarážke, ale nie v položke B3011. 
14  Členský štát sa môže rozhodnúť, že na národnej úrovni uplatní pre odpad zaradený pod položku EU3011 

celkovú maximálnu úroveň 2 %, ktorá je totožná s celkovou maximálnou úrovňou pre odpad zaradený pod 

položku B3011, ako sa uvádza v písmene a) tohto odseku. V tomto prípade by mal o tom korešpondent z 

príslušného členského štátu písomne informovať Komisiu spolu s odôvodnením tohto prístupu. Komisia by 

mala informovať korešpondentov v iných členských štátoch a subjekty zapojené do prepravy plastového 

odpadu a uverejniť tieto informácie na svojej webovej stránke. 
15     „iné druhy odpadov“ môžu v tomto prípade zahŕňať PVC. 
16  Členský štát sa môže rozhodnúť, že na národnej úrovni uplatní pre odpad zaradený pod položku EU3011 

celkovú maximálnu úroveň 2 %, ktorá je totožná s celkovou maximálnou úrovňou pre odpad zaradený pod 

položku B3011, ako sa uvádza v písmene a) tohto odseku. V tomto prípade by mal o tom korešpondent z 

príslušného členského štátu písomne informovať Komisiu spolu s odôvodnením tohto prístupu. Komisia by 

mala informovať korešpondentov v iných členských štátoch a subjekty zapojené do prepravy plastového 

odpadu a uverejniť tieto informácie na svojej webovej stránke. 
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22. V prípade zmesí plastového odpadu, na ktoré sa vzťahuje bod 4 prílohy IIIA, sa uplatňuje 
len pojem „takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadu“. Dohodlo sa, že v prípade zásielok 
týchto zmesí pojem „takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadov“ znamená, že obsah 
kontaminácie, iných druhov odpadov alebo nehalogénovaných polymérov, vulkanizovaných  
živíc, kondenzačných produktov alebo fluórovaných polymérov iných ako tých, ktoré sú uvedené 
v pododseku bodu 4 prílohy IIIA, by nemal presiahnuť celkovo maximálne 6 % hmotnosti 

zásielky17. 

3.3 Meranie maximálnych množstiev dohodnutých v oddieloch 3.1 a 3.2 

23. Celkové maximálne úrovne dohodnuté v oddieloch 3.1 a 3.2 vyššie pre výklad pojmov 
„takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadov“ a „takmer výlučne pozostávajúci z“ by sa 
mali merať na základe hmotnosti príslušného plastového odpadu alebo zmesi plastového odpadu 
po odstránení vlhkosti, bez zvyškovej vlhkosti a uzáverov, viečok a etikiet, ktoré sú sekundárnymi 
zložkami plastových výrobkov (napríklad PET fliaš), ktoré sa stali odpadom a tvoria väčšinu 

plastového odpadu alebo zmesi plastového odpadu v zásielke 18 19 20. 

 

4. Dodatočné usmernenie k zaraďovaniu plastového odpadu, ktorý obsahuje 

perzistentné organické látky (POPs) 

24. Obsah POPs v plastovom odpade sa má zničiť alebo nezvratne transformovať pomocou 
činností D9, D10 alebo R1, ktorým prípadne predchádza predbežná úprava, prebalenie alebo 
dočasné uskladnenie, ak sú splnené alebo prekročené koncentračné limity uvedené v prílohe IV k 

nariadeniu (EÚ) 2019/102121. 

 
25. Je potrebné usmernenie, ako zaraďovať plastový odpad obsahujúci perzistentné organické 

látky, ktoré sa podľa rozhodnutia 2000/532/ES o zozname odpadov22 nemajú zaraďovať ako 
nebezpečné, v množstvách, ktoré spĺňajú alebo prekračujú koncentračné limity uvedené v prílohe 
IV k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 (pozri aj bod 28 písm. c)). 

 

26. Na základe spoločnej dohody korešpondentov bolo dohodnuté, že plastový odpad 

obsahujúci POPs, ako sú POP-BDE, v množstvách, ktoré spĺňajú alebo prekračujú koncentračné 

limity uvedené v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) 2019/1021, by sa mal zaradiť pod položku Y48 v 

prípade vývozu z EÚ a dovozu do EÚ alebo pod položku EU48 v prípade prepravy v rámci EÚ. 

Takýto odpad sa však má zaradiť ako nebezpečný, ak odpad vykazuje nebezpečnú vlastnosť 

uvedenú v prílohe III k Bazilejskému dohovoru alebo v prílohe III k smernici 2008/98/ES. 
 

 

17 Členský štát sa môže rozhodnúť, že na národnej úrovni uplatní pre odpad zaradený pod položku EU3011 

celkovú maximálnu úroveň 2 %, ktorá je totožná s celkovou maximálnou úrovňou pre odpad zaradený pod 

položku B3011, ako sa uvádza v písmene a) odseku 21. V tomto prípade by mal o tom korešpondent z 

príslušného členského štátu písomne informovať Komisiu spolu s odôvodnením tohto prístupu. Komisia by 

mala informovať korešpondentov v iných členských štátoch a subjekty zapojené do prepravy plastového 

odpadu a uverejniť tieto informácie na svojej webovej stránke. 
18 V prípade, že by takáto zvyšková vlhkosť alebo uzávery, viečka alebo etikety boli nebezpečné, môže byť 

potrebné klasifikovať príslušný odpad ako nebezpečný plastový odpad (pozri oddiel 5). 
19     Treba poznamenať, že metódy odberu vzoriek a merania môžu byť k dispozícii na úrovni členských štátov. 
20 Treba poznamenať, že to napríklad znamená, že na viečka, vrchnáky a etikety obsiahnuté v zvyškovom 

plastovom odpade, ktorý vznikol odstránením znečistenia a iných druhov odpadu z plastových výrobkov, 

ktoré sa stali odpadom, sa toto vylúčenie nevzťahuje. 
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 z 20. júna 2019  o perzistentných organických 

látkach (prepracované znenie). Pozri http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/2021-03-15. 

22    Rozhodnutie 2000/532/EK o zozname odpadu podľa smernice 2008/98/EC, pozri 

https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/implementation-waste-framework- 

directive_en#ecl-inpage-640. Konsolidované znenie tohto rozhodnutia je k dispozícii na adrese 

http://data.europa.eu/eli/dec/2000/532/2015-06-01. 

http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/2021-03-15
http://data.europa.eu/eli/dec/2000/532/2015-06-01
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5.     Nebezpečné plastové odpady 

27. Plastový odpad sa musí zaradiť ako nebezpečný, ak obsahuje zložky uvedené v prílohe I k 

Bazilejskému dohovoru alebo je nimi kontaminovaný v takom rozsahu, že vykazuje nebezpečnú 

vlastnosť stanovenú v prílohe III k Bazilejskému dohovoru. Okrem toho sa na plastové odpady, na 

ktoré sa vzťahujú položky B3011 alebo EU3011 v prílohe III k NPO, alebo zmesi plastových 

odpadov, na ktoré sa vzťahuje bod 4 Prílohy IIIA k NPO, nemusia v súlade s úvodnými odsekmi v 

prílohách III a IIIA vzťahovať všeobecné požiadavky na informácie stanovené v článku 18 NPO, 

ak sú kontaminované inými materiálmi v rozsahu, ktorý zvyšuje riziká spojené s odpadmi 

natoľko, že je vhodné ich podrobiť postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu, ak 

sa zohľadnia nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe III k smernici 2008/98/ES (pozri aj bod 14 

vyššie). 

 

28. S cieľom rozhodnúť, či sa plastový odpad musí zaradiť ako nebezpečný, by osoby zapojené 

do prepravy odpadu mali skontrolovať: 

(a) po prvé, či daný odpad obsahuje alebo je kontaminovaný niektorou zložkou uvedenou v 

Pprílohe I k Bazilejskému dohovoru, 

(b) po druhé, či tento obsah alebo kontaminácia spôsobuje, že odpad vykazuje vlastnosť 

stanovenú v prílohe III k Bazilejskému dohovoru, a 

(c) po tretie, či odpad vykazuje nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe III k smernici 
2008/98/ES alebo je nebezpečný podľa rozhodnutia 2000/532/ES o zozname odpadov, 

pretože obsahuje určité perzistentné organické látky23. 

 

29. Výsledky týchto kontrol by sa mohli použiť v prípade, že sa pripravuje oznámenie. Tieto 

výsledky sa môžu použiť aj v prípade, že orgán zapojený do inšpekcií požaduje listinné dôkazy 

podľa čl. 50 ods. 4 písm. c) NPO (podrobnosti sú uvedené v odseku 43 nižšie). 

 

6.    Preprava plastových odpadov 

30. Prepravu plastových odpadov upravuje NPO. Za určitých okolností NPO stanovuje, že 
preprava odpadov podlieha dodatočným kontrolám podľa národných právnych predpisov 

členských štátov24 alebo iných krajín dovozu. Môže napríklad existovať zákaz prepravy odpadov 
určených na zneškodnenie v určitých členských štátoch alebo iných krajinách dovozu. Príloha 2 
poskytuje prehľad postupov prepravy plastového odpadu určeného na zhodnotenie, ako je opísané 
v oddiele 6.1. 

 

31. Pri zaraďovaní plastových odpadov by sa mal uplatňovať prístup predbežnej opatrnosti. Ak pri 

vývoze z EÚ alebo pri dovoze do EÚ nie je jasné, či sa na daný plastový odpad alebo zmes 

plastového odpadu vzťahuje položka B3011 v prílohe III (odpad uvedený v zozname „zelených“ 

odpadov), preprava by sa mala zatriediť buď pod položku A3210, alebo pod položku AC300 (ak 

ide o nebezpečný odpad), alebo pod položku Y48 (ak ide o odpad, ktorý nie je nebezpečný). Ak v 

prípade prepravy v rámci EÚ nie je jasné, či sa na daný plastový odpad alebo zmes plastových 

odpadov vzťahuje položka EU3011 v prílohe III („zelený“ odpad uvedený v zozname), resp. bod 

4 v IIIA k NPO, preprava by sa mala zatriediť buď pod položku AC300 (ak je odpad nebezpečný), 

alebo pod položku EU48 (ak odpad nie je nebezpečný). 

 
 

 

23    Odpady obsahujúce polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1- trichlór-

2,2-bis(4-chlórfenyl)etán), chlordán, hexachlórcyklohexány (vrátane lindanu), dieldrín, endrín, heptachlór, 

hexachlórbenzén, chlórdekón, aldrín, pentachlórbenzén, mirex, toxafén hexabrómbifenyl, resp. PCB 

prekračujúce koncentračné limity uvedené v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 sa klasifikujú ako 

nebezpečné. 
24     Členské štáty EÚ: pozri http://europa.eu/abc/european_countries/index_en.htm. 

http://europa.eu/abc/european_countries/index_en.htm
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6.1 Preprava plastového odpadu určeného na zhodnotenie 

6.1.1  Preprava v rámci EÚ 

32. Zásielky v rámci EÚ určené na zhodnotenie môžu podliehať buď postupu predchádzajúceho 

písomného oznámenia a súhlasu uvedenému v NPO, alebo môžu podliehať všeobecným 

požiadavkám na informácie (pozri článok 18 NPO). Uplatniteľné kontroly sa určujú na základe 

zaradenia predmetných plastových odpadov v príslušných zoznamoch odpadov, ktoré sú prílohou 

k NPO (pozri prílohu 1). 

 

6.1.2 Vývozy z EÚ 

33. Kontroly vývozu z EÚ určeného na zhodnotenie, ktoré sa uplatňujú, závisia od: 

(a) zaradenia odpadu („nebezpečný“ verzus „nie nebezpečný“ a na ktorom zozname sa 

nachádza plastový odpad, ktorý nie je nebezpečný); 

(b) či je odpad určený do krajín, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD, alebo nie; 

(c) či sa v prípade krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, uplatňujú dodatočné 

ustanovenia pre krajinu určenia. 

 
34. Vývoz nebezpečného plastového odpadu, na ktorý sa vzťahuje položka A3210, a plastového 
odpadu, ktorý nie je nebezpečný, na ktorý sa vzťahuje položka Y48, do krajín, na ktoré sa 
nevzťahuje rozhodnutie OECD, je zakázaný podľa čl. 36 NPO. Vývoz plastového odpadu, ktorý 
nie je nebezpečný, na ktorý sa vzťahuje položka B3011, do krajín, na ktoré sa nevzťahuje 
rozhodnutie OECD, podlieha kontrolám podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1418/200725 (zákaz, 
postup predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu alebo všeobecné požiadavky na 
informácie podľa čl. 18 NPO). 

 

35. Vývoz nebezpečného plastového odpadu, na ktorý sa vzťahuje položka AC300, a 

plastového odpadu, ktorý nie je nebezpečný, na ktorý sa vzťahuje položka Y48, do krajín, na ktoré 

sa vzťahuje rozhodnutie OECD, podlieha postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a 

súhlasu podľa čl. 38 NPO. Vývoz plastového odpadu, ktorý nie je nebezpečný a na ktorý sa 

vzťahuje položka B3011, do krajín, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD, podlieha 

všeobecným požiadavkám na informácie podľa čl. 18 NPO (porovnaj čl. 38 NPO). 

 

6.1.3 Dovozy do EÚ 

36. Dovoz z krajín mimo EÚ určený na zhodnotenie je v zásade povolený, pokiaľ krajina 

odoslania nie je zmluvnou stranou Bazilejského dohovoru (okrem prípadov, keď je krajina 

krajinou, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie OECD). 

 

37. Dovoz nebezpečného plastového odpadu, na ktorý sa vzťahuje položka A3210, a plastového 

odpadu, na ktorý sa vzťahuje položka Y48, z krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, 

podlieha postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu podľa čl. 42 a 45 NPO. 

Dovoz z krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, pokiaľ ide o plastový odpad, ktorý nie 

je nebezpečný a na ktorý sa vzťahuje položka B3011, podlieha všeobecným požiadavkám na 

informácie podľa čl. 18 NPO (porovnaj čl. 42 a 45 NPO). 
 

 

 

25 Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 o vývoze určitých odpadov uvedených v prílohe III alebo IIIA k 

nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje 

rozhodnutie OECD o kontrole cezhraničného pohybu odpadov, na účely ich zhodnotenia, pozri 

konsolidované znenie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02007R1418-

20211110&qid=1637142196876. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02007R1418-20211110&qid=1637142196876
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02007R1418-20211110&qid=1637142196876
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38. Dovoz nebezpečného plastového odpadu, na ktorý sa vzťahuje položka AC300, a 

plastového odpadu, na ktorý sa vzťahuje položka Y48, z krajín, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie 

OECD, podlieha postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu podľa čl. 44 NPO. 

Dovoz z krajín, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD, pokiaľ ide o plastový odpad, ktorý nie je 

nebezpečný a na ktorý sa vzťahuje položka B3011, podlieha všeobecným požiadavkám na 

informácie podľa čl. 18 NPO (porovnaj čl. 44 NPO). 

 

6.2 Preprava plastového odpadu určeného na zneškodnenie 

6.2.1 Preprava v rámci EÚ 

39. Všetky takéto prepravy odpadov v rámci EÚ podliehajú postupu predchádzajúceho 

písomného oznámenia a súhlasu uvedenému v NPO. Členské štáty môžu vo všeobecnosti zakázať 

prepravu odpadu na zneškodnenie do iných členských štátov alebo z nich a príslušné orgány by 

mali zistiť, či je plánovaná preprava na zneškodnenie povolená podľa národných právnych 

predpisov. 

 

6.2.2 Vývozy z EÚ 

40. Všetky vývozy z EÚ určené na zneškodnenie sú zakázané (okrem prepravy odpadu do 
členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO)26 , ktoré sú zmluvnou stranou 

Bazilejského dohovoru). 

 

6.2.3 Dovozy do EÚ 

41. Dovoz z krajín mimo EÚ určený na zneškodnenie je v zásade povolený, s výnimkou 

prípadu, keď krajina odoslania nie je zmluvnou stranou Bazilejského dohovoru. Členské štáty EÚ 

však môžu takýto dovoz zakázať, ak sa domnievajú, že na to existujú opodstatnené 

environmentálne dôvody. Všetky dovozy určené na zneškodnenie podliehajú postupu 

predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu uvedenému v NPO. 

 

7.    Kontroly prepravy plastových odpadov 

42. S cieľom uľahčiť overenie, či sa dodržiavajú celkové maximálne úrovne uvedené v 
odsekoch 20, 21 a 22, osoba, ktorá organizuje prepravu plastového odpadu, na ktorý sa vzťahujú 
položky B3011 alebo EU3011, alebo zmesi plastového odpadu, na ktorú sa vzťahuje bod 4 prílohy 
IIIA, držiteľ odpadu, dopravca, príjemca a zariadenie, ktoré tento odpad prijíma, by mali byť 
schopní poskytnúť, ak to požaduje orgán zapojený do kontrol podľa článku 50 ods. 4 písm. c) 
NPO, písomné dôkazy preukazujúce dodržiavanie týchto úrovní pre danú zásielku a o príslušných 

použitých metódach odberu vzoriek a merania 27. Treba poznamenať, že takéto listinné dôkazy by 
sa mali podľa potreby poskytnúť pre každú jednotlivú zásielku, ale môžu sa pripraviť aj na 
základe reprezentatívnych vzoriek, napr. pre výstupy triediacich zariadení. Takéto listinné dôkazy 
môžu byť priložené aj k zásielke. 

 
43. S cieľom zistiť, či je preprava odpadu v súlade s NPO, môžu orgány zapojené do inšpekcií 
podľa článku 50 ods. 4 písm. c) prvého pododseku NPO požadovať od oznamovateľa, osoby, 
ktorá organizuje prepravu, držiteľa, dopravcu, príjemcu a zariadenia, ktoré odpad prijíma, aby im 

v nimi stanovenej lehote predložili príslušné listinné dôkazy28. S cieľom zistiť, či je preprava 
odpadu, na ktorú sa vzťahujú všeobecné požiadavky na informácie podľa článku 18 NPO, určená 
na činnosti zhodnocovania, ktoré sú v súlade s článkom 49 NPO, môžu orgány zapojené do 
inšpekcií podľa 

 
 

 

26     Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. 
27     Treba poznamenať, že metódy odberu vzoriek a merania môžu byť k dispozícii na úrovni členských štátov. 
28     Takéto listinné dôkazy môžu zahŕňať „zmluvnú alebo príslušnú úradnú dokumentáciu“ uvedenú v prvej a 

piatej poznámke pod čiarou položky B3011. 
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druhého pododseku článku 50 ods. 4 písm. c) NPO, požadovať od osoby, ktorá organizuje 

prepravu, aby predložila príslušné listinné dôkazy poskytnuté zariadením na predbežné a iné než 

predbežné zhodnocovanie a v prípade potreby schválené príslušným orgánom krajiny určenia. Ak 

dôkazy uvedené v tomto odseku neboli predložené orgánom zúčastneným na kontrole v nimi 

stanovenej lehote alebo ak tieto orgány považujú dôkazy a informácie, ktoré majú k dispozícii, za 

nedostatočné na prijatie záveru, dotknutá preprava sa musí podľa článku 50 ods. 4 písm. d) NPO 

považovať za nezákonnú prepravu. 

 

44. Treba poznamenať, že prístup predbežnej opatrnosti ku zaraďovaniu plastových odpadov 

uvedený v bode 31 vyššie sa uplatňuje aj pri vykonávaní kontrol. 

 

45. Osoby zodpovedné za nezákonnú prepravu môžu byť nútené odviezť odpad späť do krajiny 

odoslania na vlastné náklady a môžu byť trestne stíhané. 

 

46. Pri vykonávaní kontroly sa môžu zohľadniť ukazovatele, ako je trhová hodnota príslušného 

plastového odpadu, aby sa posúdilo, či zásielka plastového odpadu môže byť vhodne zaradená do 

určitej položky o plastovom odpade. 

 

47. S cieľom uľahčiť kontroly zariadení na dočasné skladovanie plastového odpadu, ktorý je 

predmetom prepravy odpadu, by sa plastový odpad zaradený pod položky A3210/AC300, Y48, 

EU48, B3011 a EU3011, plastový odpad obsahujúci perzistentné organické látky, ako sú POP-

BDE, v množstvách, ktoré spĺňajú alebo prekračujú koncentračné limity uvedené v prílohe IV k 

nariadeniu (EÚ) 2019/1021, ako aj zmesi plastového odpadu uvedené v bode 4 prílohy IIIA k 

nariadeniu NPO a ktoré sú predmetom prepravy odpadu, mali skladovať vo fyzicky oddelených 

priestoroch. Okrem toho by takéto zariadenie malo byť schopné predložiť dostatočné písomné 

dôkazy, ak to požaduje orgán zapojený do kontrol podľa článku 50 ods. 4 písm. c) NPO, vrátane 

informácií o následnej inej než predbežnej činnosti recyklácie alebo zhodnotenia v prípade 

prepravy, na ktorú sa vzťahujú všeobecné požiadavky na informácie ustanovené v čl. 18 NPO. 
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Príloha 1 
 

Znenie položiek o plastovom odpade 
 

V tejto prílohe sa uvádza znenie položiek o plastovom odpade, ako sú uvedené v príslušných 

prílohách NPO. Vzťah vrátane hlavných podobností a rozdielov medzi niektorými položkami je 

vysvetlený v odseku 11. Ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na tieto položky, sú vysvetlené v časti 6. 

 

Časť 1: Nebezpečný plastový odpad 

Položka A3210 v prílohe IV časti I k NPO (v rámci odpadov uvedených v prílohe VIII k 

Bazilejskému dohovoru) a v Prílohe V časti 1 zozname A k NPO 
 

 

 

Položka AC300 v prílohe IV časti II k  NPO 
 

 

 

Časť 2: Plastový odpad, ktorý nie je nebezpečný 

Položka Y48 v prílohe IV časti I k NPO (v rámci odpadov uvedených v prílohe II k Bazilejskému 

dohovoru) a v prílohe V časti 3 zozname A k NPO 

Y48 Plastový odpad vrátane zmesí takéhoto odpadu, s výnimkou: 

– plastového odpadu, ktorý je nebezpečným odpadom (pozri položku A3210 v časti 1 zoznamu 

A v prílohe V)  

– Plastový odpad uvedený ďalej, za predpokladu, že je určený na recykláciu * spôsobom 

prijateľným z hľadiska životného prostredia a takmer bez kontaminácie a iných druhov 

odpadov:** 

– Plastový odpad takmer výlučne*** pozostávajúci z jedného nehalogénovaného polyméru 

vrátane, nie však výlučne, týchto polymérov : 

– polyetylén (PE) 

– polypropylén (PP) 

– polystyrén (PS) 

– akrylonitril butadién styrén  (ABS) 

– polyetyléntereftalát (PET) 

– polykarbonáty (PC) 

– polyétery 

– plastový odpad takmer výlučne*** pozostávajúci z jednej vulkanizovanej živice alebo 

kondenzačného produktu vrátane, nie však výlučne, týchto živíc: 

– močovinoformaldehydové živice 

– fenolformaldehydové živice 

– melamínformaldehydové živice 

– epoxydové živice 

– alkydové živice 

– plastový odpad takmer výlučne*** pozostávajúci z jedného z týchto fluórovaných 

polymérov:**** 

– perfluóretylén/propylén (FEP) 

A3210 

AC300 

Plastový odpad vrátane zmesí takýchto odpadov, ktoré obsahujú zložky uvedené v prílohe I alebo 

sú nimi kontaminované v takom rozsahu, že vykazujú vlastnosti odpadu uvedeného v prílohe III 

(pozri príslušnú položku B3011 v zozname B tejto časti a položku Y48 v zozname A časti 3) 

Plastový odpad vrátane zmesí takýchto odpadov, ktoré obsahujú zložky uvedené v prílohe I alebo 

sú nimi kontaminované v takom rozsahu, že vykazujú vlastnosti odpadu uvedeného v prílohe III 

(pozri príslušnú položku EU3011 v časti I prílohy III a príslušnú položku EU48 v časti I) 
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Položka EU48 v prílohe IV časti I písm. f) k NPO 
 

 

 

Položka B3011 v prílohe III časti Ik  NPO (v rámci odpadov uvedených v  prílohe IX k 

Bazilejskému dohovoru) a v prílohe V časti 1 zozname B k NPO 
 

 

– perfluóralkoxyalkány: 

– tetrafluóretylén/perfluóralkylvinyléter (PFA) 

– tetrafluóretylén/perfluórmetylvinyléter (MFA) 

– polyvinylfluorid (PVF) 

– polyvinylidénfluorid (PVDF) 

–   Zmesi plastového odpadu pozostávajúce z polyetylénu (PE), polypropylénu (PP) a/alebo 

polyetyléntereftalátu (PET), za predpokladu, že sú určené na samostatnú recykláciu ***** 

každého materiálu spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, a sú takmer bez 

kontaminácie a iných druhov odpadu.** 

 

*            Recyklácia/spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako riedidlá (R3 

v prílohe IV, oddiel B), s predchádzajúcim triedením a v prípade potreby dočasné 

uskladnenie obmedzené na jeden prípad, za predpokladu, že sa po ňom vykoná činnosť 
R3 a doloží sa zmluvná alebo príslušná úradná dokumentácia . 

**          V súvislosti s formuláciou „takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadu“ môžu ako 

referenčný bod poslúžiť medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie. 

***    V súvislosti s formuláciou „takmer výlučne“ môžu ako referenčný bod poslúžiť 

medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie . 

**** Nepatrí sem odpad, ktorý vznikne po spotrebe. 

*****    Recyklácia/spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako riedidlá (R3 

v prílohe IV, oddiel B), s predchádzajúcim triedením a v prípade potreby dočasné 

uskladnenie obmedzené na jeden prípad, za predpokladu, že sa po ňom vykoná činnosť 
R3 a doloží sa zmluvná alebo príslušná úradná dokumentácia. 

EU48 

B3011 

Plastový odpad, na ktorý sa nevzťahuje položka AC300 v časti II alebo položka EU3011 v časti I 

prílohy III, ako aj zmesi plastového odpadu, na ktoré sa nevzťahuje bod 4 prílohy IIIA  

Plastový odpad (pozri príslušnú položku A3210, v zozname A tejto časti, a položku Y48, v 

zozname A časti 3)  

– Plastový odpad uvedený ďalej, za predpokladu, že je určený na recykláciu * spôsobom 

prijateľným z hľadiska životného prostredia a takmer bez kontaminácie a iných druhov 

odpadov:** 

– Plastový odpad takmer výlučne*** pozostávajúci z jedného nehalogénovaného 

polyméru vrátane, nie však výlučne, týchto polymérov : 

– polyetylén (PE) 

– polypropylén (PP) 

– polystyrén (PS) 

– akrylonitril butadién styrén  (ABS) 

– polyetyléntereftalát (PET) 

– polykarbonáty (PC) 

– polyétery 

– plastový odpad takmer výlučne*** pozostávajúci z jednej vulkanizovanej živice alebo 

kondenzačného produktu vrátane, nie však výlučne, týchto živíc: 

– močovinoformaldehydové živice 

– fenolformaldehydové živice 
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– melamínformaldehydové živice 

– epoxydové živice 

– alkydové živice 

– plastový odpad takmer výlučne*** pozostávajúci z jedného z týchto fluórovaných 

polymérov:**** 

– perfluóretylén/propylén (FEP) 

– perfluóralkoxyalkány: 

– tetrafluóretylén/perfluóralkylvinyléter (PFA) 

– tetrafluóretylén/perfluórmetylvinyléter (MFA) 

– polyvinylfluorid (PVF) 

– polyvinylidénfluorid (PVDF) 

– Zmesi plastového odpadu pozostávajúce z polyetylénu (PE), polypropylénu (PP) a/alebo 

polyetyléntereftalátu (PET), za predpokladu, že sú určené na samostatnú recykláciu ***** 

každého materiálu spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, a sú takmer bez 

kontaminácie a iných druhov odpadu.** 

 

*          Recyklácia/spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako riedidlá (R3 v 

prílohe IV, oddiel B), s predchádzajúcim triedením a v prípade potreby dočasné 

uskladnenie obmedzené na jeden prípad, za predpokladu, že sa po ňom vykoná činnosť 
R3 a doloží sa zmluvná alebo príslušná úradná dokumentácia . 

**        V súvislosti s formuláciou „takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadu“ môžu ako 

referenčný bod poslúžiť medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie. 

***    V súvislosti s formuláciou „takmer výlučne“ môžu ako referenčný bod poslúžiť 

medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie . 

**** Nepatrí sem odpad, ktorý vznikne po spotrebe. 

*****     Recyklácia/spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako riedidlá (R3 v 
prílohe IV, oddiel B), s predchádzajúcim triedením a v prípade potreby dočasné 
uskladnenie obmedzené na jeden prípad, za predpokladu, že sa po ňom vykoná činnosť 
R3 a doloží sa zmluvná alebo príslušná úradná dokumentácia. 

 

 

Položka EU3011 v prílohe III časti I písm. g)k  NPO 
 

 

EU3011 Plastový odpad (pozri príslušnú položku AC300 v časti II prílohy IV a príslušnú položku EU48 v 

časti I prílohy IV): 

Plastový odpad uvedený ďalej za predpokladu, že je takmer bez kontaminácie a iných druhov 

odpadu*:  

– plastový odpad takmer výlučne** pozostávajúci z jedného nehalogénovaného polyméru 

vrátane, nie však výlučne, týchto polymérov: 

– polyetylén (PE) 

– polypropylén (PP) 

– polystyrén (PS) 

– akrylonitril butadién styrén(ABS) 

– polyetyléntereftalát (PET) 

– polykarbonáty (PC) 

– polyétery 

– plastový odpad takmer výlučne** pozostávajúci z jednej vulkanizovanej živice alebo 

kondenzačného produktu vrátane, nie však výlučne, týchto živíc: 

– močovinoformaldehydové živice 

– fenolformaldehydové živice 
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Zmesi odpadu v bode 4 prílohy IIIA k NPO 
 

 

– melamínformaldehydové živice 

– epoxydové živice 

– alkydové živice 

– plastový odpad takmer výlučne** pozostávajúci z jedného z týchto fluórovaných 

polymérov:*** 

– perfluóretylén/propylén (FEP) 

– perfluóralkoxyalkány: 

– Tetrafluóretylén/perfluóralkylvinyléter (PFA) 

– Tetrafluóretylén/perfluórmetylvinyléter (MFA) 

– polyvinylfluorid (PVF) 

– polyvinylidénfluorid (PVDF) 

– polytetrafluóretylén (PTFE) 

– polyvinylchlorid (PVC) 

 

* V súvislosti s formuláciou „takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadu“ môžu ako 

referenčný bod poslúžiť medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie. 

** V súvislosti s formuláciou „takmer výlučne“ môžu ako referenčný bod poslúžiť 

medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie. 

***  Nepatrí sem odpad, ktorý vznikne po spotrebe. 

4. Do tejto prílohy sa výlučne na účely prepravy v rámci Únie začleňujú tieto zmesi odpadov zaradené pod 

samostatnými zarážkami alebo podzarážkami jedinej položky: 

(a) zmesi odpadov zaradené pod položkou EU3011 a uvedené pod zarážkou vzťahujúcou sa na 

nehalogénované polyméry; 

(b) zmesi odpadov zaradené pod položkou EU3011 a uvedené pod zarážkou vzťahujúcou sa na 

vulkanizované živice alebo kondenzačné produkty; 

(c) zmesi odpadov zaradené pod položkou EU3011 a uvedené pod zarážkou perfluóralkoxylalkány. 
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Príloha 2 

Prehľad postupov prepravy plastového odpadu určeného na zhodnotenie 

Táto príloha poskytuje prehľad postupov prepravy plastového odpadu určeného na zhodnotenie, 

ako je opísané v oddiele 6.1. 

 

Položka plastového 

odpadu 

V rámci EÚ Dovoz do/Vývoz z 

krajín z OECD (mimo 

EÚ) 

Dovoz do/Vývoz z 

krajín mimo OECD 

A3210 N/A29 N/A Vývoz: zákaz  

Dovoz: postup 

predchádzajúceho 

oznámenia a súhlasu 

AC300 Postup predchádzajúceho 

oznámenia a súhlasu 

Postup predchádzajúceho 

oznámenia a súhlasu 

N/A 

Y48 N/A Postup predchádzajúceho 

oznámenia a súhlasu 

Vývoz: zákaz  

Dovoz: postup 

predchádzajúceho 

oznámenia a súhlasu 

EU48 Postup predchádzajúceho 

oznámenia a súhlasu 

N/A N/A 

B3011 N/A Všeobecné požiadavky na 

informácie (čl. 18) 

Vývoz: zákaz, postup 

predchádzajúceho oznámenia 

a súhlasu alebo všeobecné 

požiadavky na informácie 

(čl. 18), ako sa uvádza v 

nariadení Komisie (ES) 

1418/2007 

 

Dovoz: Všeobecné 

požiadavky o informácie 

(čl. 18) 

EU3011 Všeobecné požiadavky na 

informácie (čl. 18) 

N/A N/A 

Zmesi plastového 

odpadu v bode 4 

prílohy IIIA 

Všeobecné požiadavky na 

informácie (čl. 18) 

N/A N/A 

 

 
 

 

 

29     Neuplatňuje sa. 


