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CEZHRANIČNÁ PREPRAVA PLASTOVÉHO ODPADU od 1. januára 2021 

 

KONTEXT  

Únia a jej členské štáty sú zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich 

zneškodňovaní (ďalej len „Bazilejský dohovor“), ktorý bol prijatý 22. marca 1989 a nadobudol platnosť v roku 1992. Dohovor je záväzný pre 187 

zmluvných strán.  

Konferencia zmluvných strán Bazilejského dohovoru na svojom štrnástom zasadnutí 10. mája 2019 rozhodla o zaradení určitého plastového 

odpadu do kontrolných mechanizmov dohovoru. Tieto druhy odpadu sú uvedené v prílohách II a VIII k dohovoru. Jedinými druhmi plastového 

odpadu, ktoré sú vylúčené z týchto povinností, sú tie, ktoré sú určené na recykláciu a vzhľadom na svoje zloženie sa dajú ľahko recyklovať. Tento 

odpad je uvedený v prílohe IX k dohovoru. Týmito zmenami sa zlepšia kontroly cezhraničnej prepravy plastového odpadu, čím sa podporí 

nakladanie s nimi environmentálne vhodným spôsobom a prispeje k obmedzeniu nezákonnej cezhraničnej prepravy odpadu. Zmeny nadobudli 

účinnosť 1. januára 2021. 

Uvedené zmeny, týkajúce sa plastového odpadu, boli implementované do práva Európskej únie prostredníctvom delegovaného nariadenia 

č. 2020/2174, ktorým sa doplnilo a zmenilo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (ďalej len 

„nariadenie 1013/2006“).  

Nariadenie 1013/2006: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111&qid=1612803324802. 

 

 

POSTUPY PREPRÁV PLASTOVÉHO ODPADU 

 

Vývoz nebezpečného plastového odpadu (položka A3210), ako aj plastového odpadu uvedeného v prílohe II k Bazilejskému dohovoru (položka 

Y48, t.j zmesi a plastový odpad, ktorý nie je zaradený pod B3011) z Európskej únie do krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie  OECD, je 

zakázaný. Na dovoz nebezpečného plastového odpadu z krajín, ktoré nie sú členmi OECD, do Európskej únie sa vzťahuje postup 

predchádzajúceho oznámenia a súhlasu. 

 

Vývoz plastového odpadu, ktorý nie je nebezpečný, z Európskej únie do krajín mimo OECD (položka B3011), je možné povoliť iba za 

špecifických podmienok. Dovážajúca krajina musí Európskej komisii oznámiť, aké pravidlá sa na tento dovoz vzťahujú. Osobitné podmienky sú 

ustanovené v článku 37 nariadenia 1013/2006. Odpovede dovážajúcich krajín ohľadne konkrétnych postupov prepráv odpadu (v prílohe III a IIIA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111&qid=1612803324802


2 
 

nariadenia 1013/2006) na zhodnotenie sú uvedené v nariadení Komisie 1418/2007 (týkajúce sa vývozu na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného 

v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu (ES) 1013/2006 Európskeho parlamentu a Rady pre určité krajiny, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD 

o kontrole pohybu odpadov cez hranice štátov). Toto nariadenie Komisie by malo byť aktualizované začiatkom roku 2021. Dovtedy sa na takéto 

prepravy uplatňuje postup predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu (podľa čl. 4  nariadenia 1013/2006). 

 

 

Postup predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu sa vzťahuje na vývoz a dovoz plastového odpadu, na ktorý sa vzťahujú položky 

A3210 a Y48, do krajín OECD a z nich. Na dovoz a vývoz odpadu, na ktorý sa vzťahuje položka B3011, do týchto krajín sa uplatňujú všeobecné 

požiadavky na informácie podľa článku 18 nariadenia 1013/2006. 

 

 

Postup predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu sa vzťahuje aj na prepravu nebezpečného plastového odpadu medzi členskými 

štátmi EÚ (položka A3210).  

Na prepravu plastového odpadu, ktorý nie je nebezpečný, medzi členskými štátmi EÚ sa vzťahujú položky EU48 a EU3011 (tieto položky sú 

podobné položkám Y48 a B3011 s určitými rozdielmi). Preprava odpadu spadajúceho pod EU48 podlieha postupu predchádzajúceho oznámenia 

a súhlasu. Na prepravy odpadu pod novou položkou EU3011 alebo ako zmesi definované v prílohe IIIA k nariadeniu 1013/2006 medzi 

členskými štátmi EÚ sa vzťahujú všeobecné požiadavky na informácie podľa článku 18 nariadenia 1013/2006. 

 

EÚ a jej členské štáty v súčasnosti pracujú na príprave usmernenia týkajúceho sa spoločného výkladu nových položiek plastového odpadu, vrátane 

výrazov „takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadu“ a „takmer výlučne pozostávajúci z jedného polyméru / živice“.  
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PREHĽAD POSTUPOV PREPRÁV PLASTOVÉHO ODPADU od 01.01.2021 

Plastový odpad V rámci EÚ Mimo EÚ – krajiny OECD* Mimo EÚ – krajiny, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD 

** 

EU3011 Postup podľa čl. 18 

nariadenia 1013/2006 

N/A (neaplikuje sa/nepoužije 

sa)  

N/A 

B3011 N/A Zelený zoznam – postup podľa 

čl. 18 nariadenia 1013/2006 

v zmysle čl. 38 nariadenia 

1013/2006 

Vývoz z EÚ do nečlenským krajín OECD: Postup  

predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu podľa čl. 4  

nariadenia 1013/2006 v zmysle čl. 37 ods. 2 nariadenia 1013/2006 

(kým nebude schválená aktualizácia nariadenia 1418/2007, kde si 

môžu krajiny mimo OECD zvoliť postup) 

 

Dovoz do EÚ: postup podľa čl. 18 nariadenia 1013/2006 

Zmesi plastového 

odpadu uvedené 

v bode 4 prílohy IIIA 

nariadenia 1013/2006 

Postup podľa čl. 18 

nariadenia 1013/2006 

N/A (použije sa Y48) N/A (použije sa Y48) 

EU48 

 

Postup  

predchádzajúceho 

písomného oznámenia a 

súhlasu 

N/A N/A 

Y48 

 

N/A postup  predchádzajúceho 

písomného oznámenia a súhlasu 

Vývoz: zákaz 

 

Dovoz: postup  predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu 

AC300 

 

Postup  

predchádzajúceho 

písomného oznámenia a 

súhlasu 

postup  predchádzajúceho 

písomného oznámenia a súhlasu 

N/A 

A3210 

 

N/A N/A Vývoz: zákaz 

 

Dovoz: postup  predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu 
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*OECD krajiny: Austrália, Belgicko, Česká republika, Čile, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Izrael, 

Japonsko, Kanada, Kórea, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, 

Slovenská republika, Slovinsko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia 

 

** krajiny, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD: 

Krajiny Bazilejského dohovoru, celkom: 187 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. 

 

Postup podľa čl. 18 nariadenia 1013/2006 

Preprava nepodlieha povoľovaciemu procesu. Osoba pod jurisdikciou krajiny odoslania, ktorá zriaďuje prepravu zabezpečí, aby odpad sprevádzal 

dokument uvedený v prílohe VII Nariadenia č. 1013/2006. Dokument uvedený v prílohe VII podpíše ešte pred prepravou osoba, ktorá zariaďuje 

prepravu a po prijatí príslušného odpadu podpíše predmetný dokument príjemca a zariadenie na zhodnocovanie odpadu. Zároveň je potrebné aby 

osoba, ktorá zriaďuje prepravu (musí byť pod jurisdikciou krajiny odoslania) mala uzatvorenú zmluvu o zhodnotení odpadu s príjemcom odpadu 

v krajine určenia podľa čl. 18 ods. 2 Nariadenia č. 1013/2006. Uvedená zmluva nemusí sprevádzať prepravu. 

 

Postup  predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu 

Takáto preprava podlieha povoľovaciemu procesu, t. j. je potrebný písomný súhlas príslušných kompetentných orgánov. Náležitosti oznámenia o 

cezhraničný pohyb odpadu upravuje čl. 4 a Príloha II Nariadenia č. 1013/2006. 

 

Kódy odpadov (zdroj: prílohy III, IIIA, IV a V nariadenia 1013/2006): 

 

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: 

http://www.basel.int/
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— 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 

— epoxidové živice 

— alkydové živice 

— plastový odpad takmer výlučne ** pozostávajúci z jedného z týchto fluórovaných polymérov ***: 

— perfluóroetylén/propylén (FEP) 

— perfluóralkoxylalkány: 

— 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. 
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B3011 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 

— melamínformaldehydové živice 

— epoxidové živice 

— alkydové živice 

— plastový odpad takmer výlučne *** pozostávajúci z jedného z týchto fluórovaných polymérov: **** 

— perfluóroetylén/propylén (FEP) 

— perfluóralkoxylalkány: 

— tetrafluóretylén/perfluóralkylvinyléter (PFA) 

— tetrafluóretylén/perfluórmetylvinyléter (MFA) 

— polyvinylfluorid (PVF) 

— polyvinylidénfluorid (PVDF) 
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— 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 takmer bez kontaminácie a 

iných druhov odpadu **. 

_____________ 

* Recyklácia/spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako riedidlá (R3 v prílohe IV, oddiel B), alebo 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. 

 

Zmesi plastového odpadu uvedené v bode 4 prílohy IIIA nariadenia 1013/2006 

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 

 

EU48: 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. 

 

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) 
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— 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 

— epoxidové živice 

— alkydové živice 

— plastový odpad takmer výlučne **** pozostávajúci z jedného z týchto fluórovaných polymérov: ***** 

— perfluóroetylén/propylén (FEP) 

— perfluóralkoxylalkány: 

— 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 ***. 

_____________ 
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* Ak nie sú príslušne klasifikované pod jednou položkou v prílohe III. 

** Recyklácia/spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako riedidlá (R3 v prílohe IV, oddiel ), alebo 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. 

 

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 EU3011 v časti I prílohy III a príslušnú položku EU48 v časti I) 

 

A3210 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) 


