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Wstęp

Niniejsza publikacja stanowi zbiór przepisów z zakresu transgranicznego przemiesz-
czania odpadów dla Inspekcji Ochrony Środowiska i służb zaangażowanych w kontrole 
transgranicznego przemieszczania odpadów. 

Zasady dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów reguluje Konwencja 
Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebez-
piecznych, sporządzona w Bazylei w dniu 22 marca 1989 r. 

Nałożony przez Konwencję obowiązek kontroli transgranicznego przemieszczania od-
padów jest realizowany w Unii Europejskiej poprzez rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania 
odpadów. Rozporządzenie jest aktem prawa unijnego obowiązującym w sposób bezpo-
średni. Krajowym aktem uzupełniającym zapisy rozporządzenia nr 1013/2006 jest ustawa 
z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Wyłączeniom z zakresu stosowania rozporządzenia nr 1013/2006 podlega m.in. wyłado-
wywanie na wybrzeżach odpadów z normalnej eksploatacji statków i platform przybrzeż-
nych, przemieszczanie odpadów radioaktywnych, przemieszczanie odpadów, które pod-
legają wymogom w zakresie zezwoleń wynikającym z rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwie-
rzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub przemieszczanie odpadów z An-
tarktydy do Krajów Unii Europejskiej (szczegółowy zakres wyłączeń wymieniony jest w art. 1 
ust. 3 rozporządzenia nr 1013/2006).

1. Defi nicje

Odpad – oznacza każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, za-
mierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany (defi nicja zgodnie z art. 3 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach),

przemieszczanie odpadów – oznacza transport odpadów przeznaczonych do odzysku 
lub unieszkodliwienia, który jest planowy lub odbywa się pomiędzy państwami (defi nicja 
zgodnie z art. 2 pkt. 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Przemieszczanie 
odpadów obejmuje proces od momentu wysyłki odpadów do momentu dokonania osta-
tecznego odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

2. Klasyfi kacja odpadów na potrzeby transgranicznego przemieszczania odpadów

 Lista zielona

Załącznik III do rozporządzenia nr 1013/2006 - lista B Konwencji Bazylejskiej (aneks
IX KB) + 13 rodzajów odpadów wg starej klasyfi kacji OECD, których nie ma na liście B kon-
wencji (np. GC020 – części usunięte ze ZSEiE).

Na liście zielonej znajdują się odpady inne niż niebezpieczne, np.: złom metali, maku-
latura, odpady tworzyw sztucznych, stłuczka szklana, itp.
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 Lista bursztynowa

Załącznik IV do rozporządzenia nr 1013/2006 – lista A Konwencji Bazylejskiej (aneks VIII 
KB) + odpady wg starej klasyfi kacji OECD, których nie ma na liście A konwencji (np. AC170 
– impregnowane drewno, AC270 – osady ściekowe).

W wykazie tym znajdują się odpady niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne, 
np.: odpady akumulatorów, odpady zawierające azbest, przepracowane oleje, odpady 
szkła aktywowanego (np. ekrany telewizorów i monitory komputerowe), itp.

 Odpady niesklasyfi kowane

Jeśli odpad nie znajduje się na liście zielonej lub bursztynowej lub jest to mieszanina 
różnych odpadów, klasyfi kuje się go jako odpad spoza listy. Wyjątkiem są mieszaniny od-
padów wymienione w załączniku IIIA (np. mieszanina odpadów o kodzie B1010 - odpady 
metali i B1050 - pomieszane metale nieżelazne). 

Przemieszczenia odpadów spoza listy podlegają tym samym procedurom co odpady
z listy bursztynowej - procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody. 

3. Procedury

Istnieją dwie procedury dotyczące przemieszczeń odpadów. Aby określić, która proce-
dura ma zastosowanie, należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

  Przeznaczenie odpadów do odzysku (procesy R1-R13 wymienione w załączniku
nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) lub unieszkodliwienia (proce-
sy D1-D15 wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o odpadach).

 Klasyfi kacja odpadów na liście zielonej, bursztynowej lub jak odpad spoza listy.

  Informacja czy odpady przemieszczane są w obrębie UE, czy są importowane do UE 
lub eksportowane z UE.

  Informacja czy odpady przemieszczane są w obrębie krajów należących do OECD, 
EFTA i krajów, które ratyfi kowały Konwencję Bazylejską.

 Procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody

Procedurę uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody stosuje się przy przemieszczaniu:

–  odpadów z listy bursztynowej przeznaczonych do odzysku,

–  odpadów niesklasyfi kowanych w żadnym z załączników do rozporządzenia
nr 1013/2006 i mieszanin odpadów (wyjątek mieszaniny z załącznika IIIA),

–  odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia (wszystkie odpady bez względu na 
to, czy znajdują się wykazie zielonym czy bursztynowym).

Przemieszczenia tych odpadów wymagają wydania zezwolenia przez właściwe organy 
kraju wysyłki (miejsca gdzie rozpoczyna się transport), przeznaczenia (miejsca gdzie od-
pady zostaną zagospodarowane) i tranzytu.

Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie dokumentu zgłoszenia i przesyłania do wła-
ściwego organu wysyłki. Wzory dokumentów zgłoszenia i przesyłania znajdują się odpo-
wiednio w załączniku IA i załączniku IB do rozporządzenia nr 1013/2006.
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Przemieszczenia można rozpocząć wyłącznie po wyrażeniu zgody przez wszystkie 
właściwe zainteresowane organy. Dokumenty zgłoszenia i przesyłania wraz z unikalnym 
numerem (np. PL000001) wydaje kraj wysyłki odpadów. Zezwolenie w Polsce wydaje 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska poprzez podpisanie pola nr 20 dokumentu zgło-
szenia. Dodatkowe warunki określone są w decyzji administracyjnej.

Jedno zgłoszenie może obejmować jedno lub więcej przemieszczeń we wskazanym 
okresie (maksymalnie 1 rok). W zgłoszeniu należy wskazać dokładną liczbę transportów 
oraz termin pierwszego i ostatniego przemieszczenia. Do określenia liczby transportów 
przyjmuje się najmniejszą samodzielną jednostkę transportową (kontener morski, wagon, 
pojazd).

Realizacja zezwoleń na transgraniczne przemieszczanie odpadów

Na trzy dni robocze przed rozpoczęciem przemieszczenia zgłaszający przesyła podpi-
sane kopie dokumentu przesyłania zainteresowanym właściwym organom oraz odbiorcy.

Dokumenty które powinny być dołączone do każdego transportu: 

–  dokument przesyłania – ORYGINAŁ,

–  dokument zgłoszenia zawierający pisemne zgody właściwych organów kraju wysył-
ki, przeznaczenia i tranzytu odpadów, kraj tranzytu może udzielić milczącej zgody 
– KOPIE, 

–  warunki określone przez zainteresowane właściwe organy (w Polsce decyzja admi-
nistracyjna GIOŚ) – KOPIE,

W  terminie trzech dni od odebrania odpadów prowadzący instalację odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów przesyła kopię dokumentu przesyłania, na której potwierdza 
otrzymanie odpadów wszystkim zainteresowanym właściwym organom.

W terminie 30 dni od zakończenia operacji ostatecznego odzysku lub unieszkodliwie-
nia oraz nie później niż w terminie roku kalendarzowego od otrzymania odpadów pro-
wadzący instalację odzysku lub unieszkodliwienia odpadów przesyła kopię dokumentu 
przesyłania, na której potwierdza odzysk lub unieszkodliwienie odpadów wszystkim zain-
teresowanym właściwym organom.

 Procedura informowania na podstawie art. 18 rozporządzenia nr 1013/2006

Procedurę informowania stosuje się w przypadku:

–  odpadów z listy zielonej,

–  odpadów przeznaczonych do badań laboratoryjnych o masie nieprzekraczającej
25 kg,

–  mieszanin odpadów ujętych w załączniku IIIA i IIIB do rozporządzenia nr 1013/2006,

–  odpadów umieszczonych w załączniku IIIB do rozporządzenia nr 1013/2006.

Wymogi w przypadku zastosowania procedury informowania opisuje art. 18 rozporzą-
dzenia nr 1013/2006.

Osoba, która organizuje przemieszczenie (wysyłający) oraz odbiorca odpadów muszą 
przed rozpoczęciem przemieszczenia zawrzeć pisemną umowę dot. przemieszczania od-
padów.
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Każdemu przemieszczeniu towarzyszy dokument określony w załączniku VII do roz-
porządzenia nr 1013/2006. Za prawidłowe wypełnienie dokumentu z załącznika VII odpo-
wiedzialna jest osoba, która organizuje przemieszczanie.

Osoba organizująca wysyłkę powinna znajdować się pod jurysdykcją kraju wysyłki,
a odbiorca pod jurysdykcją kraju przeznaczenia. 

Dokument z załącznika VII powinien zawsze towarzyszyć transportowi odpadów od 
miejsca wysyłki do miejsca przeznaczenia, tj. do instalacji odzysku lub laboratorium. Adres 
odbiorcy odpadów musi być więc adresem, pod którym znajduje się ww. instalacja (a nie 
np. adresem biura, numerem skrytki pocztowej).

Załącznik VII przekazywany jest kolejnym przewoźnikom w przypadku transportu łą-
czonego (np. przeładunek ze statku na pojazdy).

Przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku z listy zielonej oraz odpadów 
wymienionych w załączniku IIIA i IIIB, których masa nie przekracza 20 kg, odbywają się bez 
konieczności stosowania procedur określonych w rozporządzeniu nr 1013/2006. 

Przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku z listy zielonej do Rumunii 
podlegają procedurze zgłoszenia i zgody do 31.12.2015 r. 

Przemieszczanie do lub z kraju OECD - procedury jak w UE

Import do UE z krajów nie-OECD 

  odzysk:

–  lista zielona, załącznik IIIA i IIIB - procedura informowania,

–  lista bursztynowa i odpady spoza listy - procedura uprzedniego pisemnego zgłosze-
nia i zgody z modyfi kacją: termin na wydanie zgody na przemieszczenia wydłużony 
z 30 do 60 dni,

  unieszkodliwianie: 

–  procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody dla wszystkich odpadów z mo-
dyfi kacją: termin na wydanie zgody na przemieszczenia wydłużony z 30 do 60 dni.

Eksport z UE do krajów nie-OECD

  odzysk:

–  lista zielona, odpady z załącznika IIIA, procedura zgodnie z rozporządzeniem
nr 1418/2007,

brak kraju lub kodu odpadu w rozporządzeniu nr 1418/2007 – procedura uprzedniego 
pisemnego zgłoszenia i zgody,

–  lista bursztynowa i odpady niebezpieczne spoza listy – zakaz,

–  odpady spoza listy inne niż niebezpieczne - procedura uprzedniego pisemnego 
zgłoszenia i zgody z modyfi kacją: termin na wydanie zgody na przemieszczenia 
wydłużony z 30 do 60 dni, zgoda na wywóz po uzyskaniu zgody państwa prze-
znaczenia,



9

  unieszkodliwianie

zakaz z wyjątkiem eksportu do państw EFTA (Szwajcaria, Islandia, Norwegia, Lichten-
stein). W przypadku tych państw obowiązuje procedura uprzedniego pisemnego zgło-
szenia i zgody dla wszystkich odpadów z modyfi kacją: termin na wydanie zgody na prze-
mieszczenia wydłużony z 30 do 60 dni.

4. Nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów

Nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów to przemieszczenia, które odby-
wają się:

a) bez zgłoszenia wszystkim zainteresowanym właściwym organom, 

Zgłaszający nie zgłosił właściwym organom, że zamierza dokonać wysyłki odpadów. Trans-
port odbywa się bez wymaganych dokumentów (kopii dokumentu zgłoszenia, oryginału do-
kumentu przesyłania oraz kopii zezwoleń/decyzji właściwych organów, np. kopii decyzji GIOŚ).

b) bez uzyskania zgody zainteresowanych właściwych organów,

Wysyłający zgłosił właściwym organom, że zamierza dokonać wysyłki odpadów, jednak 
rozpoczął przemieszczanie bez uzyskania pisemnej zgody wszystkich właściwych organów 
lub wysyłający wysłał odpady mimo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przemieszczania 
przez właściwy organ. Transport odbywa się bez dokumentów lub z niekompletnymi doku-
mentami (np. brak pieczęci właściwego organu w polu nr 20 dokumentu zgłoszenia). 

c) uzyskanie zgody w wyniku oszustwa/fałszerstwa,

d) niezgodnie ze sposobem określonym w dokumencie zgłoszenia lub w dokumen-
tach przesyłania,

Są to m.in. przypadki, gdy odpady zostały przewiezione do innego odbiorcy/instalacji 
odzysku niż określono w zgłoszeniu, faktycznie transportowane są inne odpady niż wska-
zano w  zgłoszeniu dołączonym do transportu, masa odpadów przekracza ilość wskazaną 
w dokumentach, parametry odpadów nie odpowiadają tym określonym w zgłoszeniu. 

e) odzysk/unieszkodliwianie niezgodnie z przepisami europejskimi lub międzynarodowymi,

Instalacja odbiorcy nie dotrzymuje standardów ochrony środowiska (np. standardy 
emisyjne, etc).

f ) z naruszeniem art. 34, 36, 39, 40, 41 i 43,

Powyższy przepis dotyczy m.in. naruszeń procedur obowiązujących w przypadku 
przemieszczeń odpadów z terenu UE do krajów trzecich (z wyjątkiem państw EFTA). Nie-
legalne przemieszczanie odpadów będą stanowiły następujące przypadki: wysyłka każ-
dego rodzaju odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia do krajów innych niż EFTA,  
przemieszczanie odpadów niebezpiecznych do krajów spoza OECD wbrew zakazowi, wy-
syłka odpadów z listy zielonej, przeznaczonych do odzysku, w przypadku wprowadzenia 
przez kraj przeznaczenia zakazu przywozu tego rodzaju odpadów (konieczność weryfi ka-
cji obowiązującej procedury w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1418/2007).

Natomiast w przypadku przywozu odpadów z krajów trzecich na teren UE, każdy przy-
padek przywozu odpadów z kraju spoza OECD, który nie jest stroną Konwencji Bazylej-
skiej, będzie stanowił nielegalne przemieszczanie odpadów.
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g) zgodnie z art. 3 ust. 2 i 4 (ogólne obowiązki w zakresie informowania, zgodnie
z art. 18), w odniesieniu do którego stwierdzono,

i) odpady nie wyszczególnione w załączniku III, IIIA lub IIIB,

ii) ilość odpadów powyżej 25 kg dla odpadów przeznaczonych do badań laboratoryjnych,

iii) w sposób, który nie został konkretnie określony w załączniku VII – bez załącznika VII/
nieprawidłowo wypełniony załącznik VII.

W przypadku ujawnienia nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów na 
terytorium Polski, organ administracji publicznej, który stwierdził takie przemieszczanie:

–  podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie odpadów przed oddziaływa-
niem ich na środowisko (art. 27 ust. 1 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu 
odpadów),

–  niezwłocznie przekazuje do GIOŚ zawiadomienie o nielegalnym przemieszczaniu 
odpadów wraz z kompletną dokumentacją zebraną w sprawie (art. 27 ust. 2 ustawy 
o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów).

5. Kontrola transportów odpadów

Do kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów uprawnione są:

 Inspekcja Ochrony Środowiska

 Służba Celna RP

 Straż Graniczna

 Inspekcja Transportu Drogowego

 Policja

Zasady współdziałania Inspekcji Ochrony Środowiska ze Służbą Celną oraz Strażą Gra-
niczną w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów określa Porozumienie 
z dnia 04.03.2015 r., zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Sze-
fem Służby Celnej oraz Komendantem Głównym Straży Granicznej. 

Na mocy porozumienia funkcjonariusze Służby Celnej oraz Straży Granicznej, w przy-
padku wątpliwości czy dany towar stanowi odpad, występują do właściwego miejscowo 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z wnioskiem o przeprowadzenie oceny 
towaru. W przypadku, gdy kontrola oraz ocena towaru, przeprowadzona przez wojewódz-
kiego inspektora ochrony środowiska, potwierdzi nielegalne przemieszczania odpadów, 
organ, który je ujawnił, przekazuje do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wypeł-
niony Formularz informacji o nielegalnym międzynarodowym przemieszczaniu odpadów 
wraz z całą dokumentacją zebraną w sprawie.

Szczegóły współpracy Inspekcji Ochrony Środowiska z Inspekcją Transportu Drogo-
wego określa Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu Drogowego
a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, zawarte w dniu 26 lipca 2006 r. Na mocy ww. 
Porozumienia podejmowane są wspólne działania, mające na celu przeciwdziałanie nie-
legalnemu przemieszczaniu odpadów, m.in. wspólne kontrole międzynarodowego prze-
mieszczania odpadów oraz wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń w tym zakresie.
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Dokument ten s u y wy cznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponosz  adnej odpowiedzialno ci za jego 
zawarto  

B ROZPORZ DZENIE (WE) NR 1013/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

z dnia 14 czerwca 2006 r. 

w sprawie przemieszczania odpadów 

(Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1) 

zmienione przez: 

Dziennik Urz dowy 

nr strona data 

M1 Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1379/2007 z dnia 26 listopada 
2007 r. 

L 309 7 27.11.2007 

M2 Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 669/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. L 188 7 16.7.2008 
M3 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 219/2009 z 

dnia 11 marca 2009 r. 
L 87 109 31.3.2009 

M4 Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 308/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. L 97 8 16.4.2009 
M5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 

23 kwietnia 2009 r. 
L 140 114 5.6.2009 

M6 Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 413/2010 z dnia 12 maja 2010 r. L 119 1 13.5.2010 
M7 Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 664/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. L 182 2 12.7.2011 
M8 Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 135/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. L 46 30 17.2.2012 
M9 Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 255/2013 z dnia 20 marca 2013 r. L 79 19 21.3.2013 
M10 Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 1234/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. L 332 15 19.11.2014 

sprostowane przez: 

C1 Sprostowanie, Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 50 (1379/2007) 
C2 Sprostowanie, Dz.U. L 334 z 13.12.2013, s. 46 (1013/2006) 
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ROZPORZ DZENIE (WE) NR 1013/2006 PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY 

z dnia 14 czerwca 2006 r. 

w sprawie przemieszczania odpadów 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzgl dniaj c Traktat ustanawiaj cy Wspólnot  Europejsk , 
w szczególno ci jego art. 175 ust. 1, 

uwzgl dniaj c wniosek Komisji, 

uwzgl dniaj c opini  Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Spo ecznego ( 1 ), 

po konsultacji z Komitetem Regionów, 

stanowi c zgodnie z procedur  okre lon  w art. 251 Traktatu ( 2 ), 

a tak e maj c na uwadze, co nast puje: 

(1) G ównym i najwa niejszym celem i przedmiotem niniejszego 
rozporz dzenia jest ochrona rodowiska, a jego wp yw na handel 
mi dzynarodowy ma jedynie uboczny charakter. 

(2) Rozporz dzenie Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. 
w sprawie nadzoru i kontroli przemieszczania odpadów 
w obr bie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar ( 3 ) 
zosta o ju  kilkakrotnie w znacz cym stopniu zmienione 
i wymaga dalszych zmian. Konieczne jest w szczególno ci 
w czenie do tego rozporz dzenia tre ci decyzji Komisji 
94/774/WE z dnia 24 listopada 1994 r. dotycz cej standardowego 
listu przewozowego okre lonego w rozporz dzeniu Rady (EWG) 
nr 259/93 ( 4 ) oraz decyzji Komisji 1999/412/WE z dnia 
3 czerwca 1999 r. dotycz cej kwestionariusza w zwi zku 
z obowi zkiem sprawozdawczym Pa stw Cz onkowskich zgodnie 
z art. 41 ust. 2 rozporz dzenia Rady (EWG) nr 259/93 ( 5 ). 
Dlatego te  dla zapewnienia wi kszej jasno ci przepisów rozpo
rz dzenie (EWG) nr 259/93 powinno zosta  zast pione. 

(3) Decyzja Rady 93/98/EWG ( 6 ) dotyczy a zawarcia, w imieniu 
Wspólnoty, Konwencji bazylejskiej z dnia 22 marca 1989 r. 
o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów 
niebezpiecznych ( 7 ), której Wspólnota jest stron  od 1994 r. 
Przyjmuj c rozporz dzenie (EWG) nr 259/93, Rada ustanowi a 
przepisy dotycz ce ograniczania i kontroli takiego przemiesz
czania, mi dzy innymi w celu dostosowania istniej cego wspól
notowego systemu nadzoru i kontroli przemieszczania odpadów 
do wymogów Konwencji bazylejskiej. 

B 
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( 1 ) Dz.U. C 108 z 30.4.2004, str. 58. 
( 2 ) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2003 r. (Dz.U. C 87 E z 

7.4.2004, str. 281), wspólne stanowisko Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. 
(Dz.U. C 206 E z 23.8.2005, str. 1), stanowisko Parlamentu Europejskiego 
z dnia 25 pa dziernika 2005 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku 
Urz dowym) oraz decyzja Rady z dnia 29 maja 2006 r. 

( 3 ) Dz.U. L 30 z 6.2.1993, str. 1. Rozporz dzenie ostatnio zmienione rozporz
dzeniem Komisji (WE) nr 2557/2001 (Dz.U. L 349 z 31.12.2001, str. 1). 

( 4 ) Dz.U. L 310 z 3.12.1994, str. 70. 
( 5 ) Dz.U. L 156 z 23.6.1999, str. 37. 
( 6 ) Dz.U. L 39 z 16.2.1993, str. 1. 
( 7 ) Dz.U. L 39 z 16.2.1993, str. 3.
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(4) Decyzja Rady 97/640/WE ( 1 ) dotyczy a zatwierdzenia w imieniu 
Wspólnoty zmiany do Konwencji bazylejskiej, ustanowionej 
w decyzji III/1 Konferencji Stron. Na mocy tej zmiany wszelki 
wywóz z pa stw wymienionych w aneksie VII do Konwencji 
odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do unieszkodliwiania 
do pa stw niewymienionych w tym aneksie zosta  zakazany, 
podobnie jak, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 1998 r., wywóz 
odpadów niebezpiecznych, okre lonych w art. 1 ust. 1 lit. a) 
Konwencji, które s  przeznaczone do odzysku. Rozporz dzenie 
(EWG) nr 259/93 zosta o odpowiednio zmienione rozporz dze
niem Rady (WE) nr 120/97 ( 2 ). 

(5) Maj c na wzgl dzie fakt, e Wspólnota zatwierdzi a decyzj  
C(2001)107/Final Rady OECD dotycz c  zmiany decyzji 
OECD C(92)39/Final w sprawie kontroli transgranicznego prze
mieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku (decyzja 
OECD), w celu ujednolicenia wykazów odpadów z Konwencj  
bazylejsk  i zmiany niektórych innych wymaga , konieczne jest 
w czenie tre ci tej decyzji do prawa wspólnotowego. 

(6) Wspólnota podpisa a Konwencj  sztokholmsk  z dnia 22 maja 
2001 r. w sprawie trwa ych zanieczyszcze  organicznych. 

(7) Istotne jest zorganizowanie i uregulowanie nadzoru i kontroli 
przemieszczania odpadów w sposób, który uwzgl dnia potrzeb  
zachowania, ochrony i poprawy jako ci rodowiska i zdrowia 
ludzi oraz który sprzyja bardziej jednolitemu stosowaniu tego 
rozporz dzenia na ca ym obszarze Wspólnoty. 

(8) Istotne jest równie  uwzgl dnienie wymogu okre lonego w art. 4 
ust. 2 lit. d) Konwencji bazylejskiej stanowi cego, e przemiesz
czanie odpadów niebezpiecznych b dzie ograniczone do 
minimum zgodnego z bezpieczn  dla rodowiska i skuteczn  
gospodark  takimi odpadami. 

(9) Ponadto istotne jest uwzgl dnienie prawa ka dej ze stron 
Konwencji bazylejskiej, wynikaj ce z jej art. 4 ust. 1, do wpro
wadzenia zakazu przywozu odpadów niebezpiecznych lub 
odpadów wymienionych w aneksie II do tej Konwencji. 

(10) Przemieszczanie odpadów wytworzonych przez si y zbrojne lub 
organizacje pomocowe powinno zosta  wy czone z zakresu 
niniejszego rozporz dzenia w przypadku przywozu na obszar 
Wspólnoty w okre lonych sytuacjach (w tym w razie tranzytu 
wewn trz Wspólnoty, kiedy odpady s  wprowadzane do Wspól
noty). W odniesieniu do przemieszczania takich odpadów 
powinny by  przestrzegane wymogi wynikaj ce z prawa mi dzy
narodowego oraz z umów mi dzynarodowych. W takich przypad
kach w a ciwy organ tranzytu i w a ciwy organ miejsca przezna
czenia na terytorium Wspólnoty powinny zosta  
z wyprzedzeniem poinformowane o przemieszczeniu odpadów 
i ich przeznaczeniu. 

B 
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( 1 ) Dz.U. L 272 z 4.10.1997, str. 45. 
( 2 ) Dz.U. L 22 z 24.1.1997, str. 14.
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(11) Konieczne jest unikni cie powielania rozporz dzenia (WE) 
nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
3 pa dziernika 2002 r. ustanawiaj cego przepisy sanitarne doty
cz ce produktów ubocznych pochodzenia zwierz cego nieprzezna
czonych do spo ycia przez ludzi ( 1 ), które ju  zawiera przepisy 
dotycz ce wszystkich aspektów dotycz cych przesy ki, wyboru 
trasy i przesy ania (gromadzenia, transportu, prze adunku, przetwa
rzania, wykorzystywania, odzyskiwania i unieszkodliwiania, 
prowadzenia dokumentacji, dokumentów towarzysz cych oraz 
mo liwo ci ledzenia) produktów ubocznych pochodzenia zwierz
cego w obr bie Wspólnoty, do Wspólnoty oraz poza jej obszar. 

(12) Do dnia wej cia w ycie niniejszego rozporz dzenia Komisja 
powinna z o y  sprawozdanie na temat zwi zku pomi dzy istnie
j cymi przepisami sektorowymi dotycz cymi zdrowia zwierz t 
i zdrowia publicznego oraz przepisami niniejszego rozporz
dzenia oraz przed o y  do tego dnia wszelkie propozycje 
konieczne do dostosowania tych przepisów do niniejszego rozpo
rz dzenia w celu osi gni cia równowa nego poziomu kontroli. 

(13) Pomimo i  nadzór i kontrola przemieszczania odpadów w obr bie 
Pa stwa Cz onkowskiego jest spraw  tego Pa stwa Cz onkow
skiego, krajowe uregulowania dotycz ce przemieszczania 
odpadów powinny uwzgl dnia  potrzeb  spójno ci z przepisami 
wspólnotowymi w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
rodowiska i zdrowia ludzi. 

(14) W przypadku przemieszczania odpadów przeznaczonych do 
unieszkodliwiania oraz przeznaczonych do odzysku odpadów, 
niewymienionych w za czniku III, IIIA lub IIIB, w a ciwe jest 
zapewnienie optymalnego nadzoru i kontroli poprzez wymóg 
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie przemieszczenie. 
Taka procedura powinna z kolei wi za  si  z uprzednim zg o
szeniem, które umo liwi w a ciwym organom uzyskanie odpo
wiednich informacji i podj cie wszelkich koniecznych rodków 
dla ochrony zdrowia ludzi i rodowiska. Powinno to równie  
umo liwi  tym organom wnoszenie uzasadnionych sprzeciwów 
wobec takiego przemieszczenia. 

(15) W przypadku przemieszczania odpadów przeznaczonych do 
odzysku, wymienionych w za czniku III, IIIA lub IIIB, w a ciwe 
jest zapewnienie minimalnego poziomu nadzoru i kontroli 
poprzez wymóg, aby takim przemieszczeniom towarzyszy y okre  
lone informacje. 

(16) Maj c na wzgl dzie potrzeb  jednolitego stosowania niniejszego 
rozporz dzenia i prawid owego funkcjonowania rynku wewn trz
nego, w celu zapewnienia skuteczno ci konieczne jest wyma
ganie, aby zg oszenia by y rozpatrywane przez w a ciwy organ 
przemieszczenia. 

(17) Istotne jest równie  uproszczenie systemu gwarancji finansowych 
lub równowa nego ubezpieczenia. 

B 
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( 1 ) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporz dzenie ostatnio zmienione rozpo
rz dzeniem Komisji (WE) nr 416/2005 (Dz.U. L 66 z 12.3.2005, str. 10).
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(18) Uwzgl dniaj c odpowiedzialno  wytwórców odpadów za racjo
nalne ekologicznie gospodarowanie odpadami, dokumenty zg o
szenia oraz przesy ania przy przemieszczaniu odpadów powinny 
by , je li to mo liwe, wype niane przez wytwórców odpadów. 

(19) Konieczne jest stworzenie proceduralnych rodków ochronnych 
dla zg aszaj cego, zarówno w interesie pewno ci prawnej, jak i w 
celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego rozporz
dzenia oraz prawid owego funkcjonowania rynku wewn trznego. 

(20) W przypadku przemieszcze  odpadów do unieszkodliwienia 
Pa stwa Cz onkowskie powinny przestrzega  zasad blisko ci, 
priorytetu dla odzysku odpadów i samowystarczalno ci na 
poziomie wspólnotowym i krajowym, zgodnie z dyrektyw  
2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów ( 1 ), poprzez stosowanie 
zgodnie z Traktatem rodków polegaj cych na ca kowitym lub 
cz ciowym zakazie takiego przemieszczania odpadów albo 
systematycznym zg aszaniu wobec niego sprzeciwu. Nale y 
równie  wzi  pod uwag  wymóg okre lony w dyrektywie 
2006/12/WE, zgodnie z któr  Pa stwa Cz onkowskie maj  stwo
rzy  odpowiedni  zintegrowan  sie  instalacji unieszkodliwiania 
odpadów w celu umo liwienia Wspólnocie jako ca o ci osi g
ni cia samowystarczalno ci w zakresie unieszkodliwiania 
odpadów, a Pa stwom Cz onkowskim indywidualne zmierzanie 
do tego celu, z uwzgl dnieniem warunków geograficznych lub 
potrzeby stworzenia specjalistycznych instalacji dla okre lonych 
rodzajów odpadów. Pa stwa Cz onkowskie powinny by  równie  
w stanie zapewni , by w instalacjach zagospodarowania odpadów 
obj tych dyrektyw  Rady 96/61/WE z dnia 24 wrze nia 1996 r. 
dotycz c  zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli ( 2 ) stosowane by y najlepsze dost pne techniki okre lone 
w tej dyrektywie, zgodnie z warunkami pozwolenia dla instalacji, 
a odpady by y przetwarzane zgodnie z obowi zuj cymi normami 
ochrony rodowiska dotycz cymi unieszkodliwiania odpadów, 
okre lonymi w przepisach wspólnotowych. 

(21) W przypadku przemieszczania odpadów przeznaczonych do 
odzysku Pa stwa Cz onkowskie powinny by  w stanie zapewni , 
by w instalacjach zagospodarowania odpadów obj tych dyrek
tyw  96/61/WE stosowane by y najlepsze dost pne techniki okre  
lone w tej dyrektywie, zgodnie z warunkami pozwolenia dla 

instalacji. Pa stwa Cz onkowskie powinny równie  by  
w stanie zapewni , by odpady by y przetwarzane zgodnie 
z obowi zuj cymi normami ochrony rodowiska dotycz cymi 
odzysku odpadów okre lonymi w przepisach wspólnotowych 
oraz by przy uwzgl dnieniu art. 7 ust. 4 dyrektywy 2006/12/WE 
odpady by y przetwarzane zgodnie z planami gospodarki odpa
dami ustanowionymi zgodnie z t  dyrektyw  w celu zapewnienia 
wykonania wi cych zobowi za  w zakresie odzysku lub recy
klingu, przewidzianych w przepisach wspólnotowych. 

B 
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( 1 ) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 9. 
( 2 ) Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporz

dzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 33 
z 4.2.2006, str. 1).
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(22) Opracowanie na poziomie Wspólnoty obowi zkowych wymogów 
dotycz cych instalacji unieszkodliwiania lub odzysku odpadów 
oraz przetwarzania okre lonych materia ów odpadowych, 
w uzupe nieniu istniej cych przepisów prawa wspólnotowego, 
mo e przyczyni  si  do zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony rodowiska w ca ej Wspólnocie, wspomóc tworzenie 
równych warunków prowadzenia dzia alno ci w zakresie recy
klingu i pomóc w zapewnieniu, by rozwój ywotnego ekono
micznie rynku wewn trznego w zakresie recyklingu nie by  
utrudniony. Istnieje w zwi zku z tym potrzeba opracowania 
wspólnotowych równych warunków prowadzenia dzia alno ci 
w zakresie recyklingu poprzez zastosowanie, w odpowiednich 
przypadkach, wspólnych norm w niektórych obszarach, w tym 
w odniesieniu do surowców wtórnych, w celu poprawienia 
jako ci recyklingu. Komisja powinna przedstawi , 
w odpowiednich przypadkach, wnioski w sprawie takich norm 
dla niektórych rodzajów odpadów i niektórych instalacji prowa
dz cych recykling, tak szybko, jak jest to wykonalne, w oparciu 
o dalsz  analiz  strategii gospodarowania odpadami oraz przy 
uwzgl dnieniu istniej cych przepisów wspólnotowych oraz prze
pisów obowi zuj cych w Pa stwach Cz onkowskich. W tym 
czasie powinno by  mo liwe, pod pewnymi warunkami, zg a
szanie sprzeciwów wobec planowanego przemieszczania 
odpadów, je li zwi zany z nimi odzysk nie by by zgodny 
z przepisami pa stwa wysy ki dotycz cymi odzysku odpadów. 
W tym czasie Komisja powinna równie  monitorowa  sytuacj , 
zwracaj c uwag  na mo liwe niepo dane przemieszczenia 
odpadów do nowych Pa stw Cz onkowskich oraz, w razie 
konieczno ci, zg asza  odpowiednie wnioski dotycz ce post po
wania w takich sytuacjach. 

(23) Od Pa stw Cz onkowskich powinno wymaga  si  zapewnienia, 
by zgodnie z Konwencj  Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE) o dost pie do 
informacji, udziale spo ecze stwa w podejmowaniu decyzji oraz 
dost pie do sprawiedliwo ci w sprawach dotycz cych rodowiska 
z dnia 25 czerwca 1998 r. (Konwencja z Aarhus) odpowiednie 
w a ciwe organy podawa y we w a ciwy sposób do wiadomo ci 
publicznej informacje dotycz ce zg osze  przemieszcze , je eli 
informacje takie nie s  poufne zgodnie z przepisami wspólnoto
wymi i krajowymi. 

(24) Nale y ustanowi  obowi zek, aby odpady, których przemiesz
czanie nie mo e zosta  zako czone zgodnie z planem, by y zabie
rane z powrotem do pa stwa przemieszczenia b d  odzyskiwane 
albo unieszkodliwiane w inny sposób. 

(25) Nale y równie  wprowadzi  obowi zek wobec osoby, której 
dzia anie le y u ród a nielegalnego przemieszczania 
odpadów, zapewnienia powrotu przedmiotowych odpadów lub 
dokonania innych uzgodnie  w celu odzysku lub unieszkodli
wienia tych odpadów. W przypadku niedope nienia 
tego obowi zku odpowiednio w a ciwe organy wysy ki lub 
w a ciwe organy miejsca przeznaczenia powinny interweniowa  
samodzielnie. 

(26) W celu ochrony rodowiska w obj tych nim pa stwach konieczne 
jest wyja nienie zakresu obowi zywania zakazu wywozu ze 
Wspólnoty wszelkich odpadów przeznaczonych do unieszkodli
wiania w pa stwach trzecich, innych ni  pa stwa EFTA (Euro
pejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), ustanowionego 
zgodnie z Konwencj  bazylejsk . 

(27) Pa stwa, które s  stronami Porozumienia o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, mog  przyj  procedury kontrolne 
przewidziane w odniesieniu do przemieszczania odpadów 
w obr bie Wspólnoty. 
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(28) W celu ochrony rodowiska w obj tych nim pa stwach konieczne 
jest równie  wyja nienie zakresu obowi zywania zakazu wywozu 
ze Wspólnoty odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do 
odzysku w pa stwie, którego nie obowi zuje decyzja OECD, 
ustanowionego zgodnie z Konwencj  bazylejsk . 
W szczególno ci konieczne jest usuni cie w tpliwo ci dotycz
cych wykazu odpadów, do których ten zakaz ma zastosowanie, 
oraz zapewnienie, e wykaz ten obejmuje równie  odpady 
wymienione w aneksie II do Konwencji bazylejskiej, to jest 
odpady z gospodarstw domowych oraz pozosta o ci ze spopie
lania odpadów z gospodarstw domowych. 

(29) Szczególne uzgodnienia dotycz ce wywozu odpadów, innych ni  
odpady niebezpieczne, przeznaczonych do odzysku w pa stwach, 
do których decyzja OECD nie ma zastosowania, powinny zosta  
utrzymane oraz powinny zosta  uproszczone w pó niejszym 
terminie. 

(30) Przywóz do Wspólnoty odpadów do unieszkodliwienia powinien 
by  dozwolony, je li pa stwo wywozu jest Stron  Konwencji 
bazylejskiej. Przywóz do Wspólnoty odpadów do odzysku powi
nien by  dozwolony, je li pa stwo wywozu jest jednym 
z pa stw, do których ma zastosowanie decyzja OECD lub jest 
Stron  Konwencji bazylejskiej. W innych przypadkach przywóz 
powinien by  jednak mo liwy tylko wtedy, gdy pa stwo wywozu 
jest zwi zane dwustronn  lub wielostronn  umow  albo porozu
mieniem zgodnym z przepisami wspólnotowymi oraz zgodnym 
z art. 11 Konwencji bazylejskiej, poza przypadkami, gdy nie jest 
to mo liwe w sytuacjach kryzysów, przywracania pokoju, utrzy
mywania pokoju lub podczas wojny. 

(31) Niniejsze rozporz dzenie powinno by  stosowane zgodnie 
z mi dzynarodowym prawem morza. 

(32) Niniejsze rozporz dzenie powinno odzwierciedla  zasady doty
cz ce wywozu i przywozu odpadów z i do krajów i terytoriów 
zamorskich, okre lone w decyzji Rady 2001/822/WE z dnia 
27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów 
i terytoriów zamorskich ze Wspólnot  Europejsk  („Decyzja 
o Stowarzyszeniu Zamorskim”) ( 1 ). 

(33) Powinny zosta  podj te niezb dne kroki w celu zapewnienia, 
zgodnego z dyrektyw  2006/12/WE i innymi przepisami wspól
notowymi w sprawie odpadów, gospodarowania odpadami prze
sy anymi w obr bie Wspólnoty oraz przywo onymi do Wspól
noty bez powodowania niebezpiecze stwa dla zdrowia ludzi i bez 
stosowania procesów albo metod, które mog  szkodzi  rodo
wisku przez ca y okres przemieszczania, w tym odzysku lub 
unieszkodliwienia w pa stwie przeznaczenia. W przypadku 
wywozu z obszaru Wspólnoty odpadów nieobj tych zakazem 
powinny zosta  podj te wysi ki w celu zapewnienia, by odpa
dami gospodarowano w sposób racjonalny ekologicznie przez 
ca y okres przemieszczania, w tym odzysku lub unieszkodli
wiania w pa stwie trzecim b d cym pa stwem przeznaczenia. 
Instalacje, do których kierowane s  odpady, powinny dzia a  
zgodnie z normami ochrony zdrowia ludzi i rodowiska, które 
w szerokim zakresie s  równowa ne z ustanowionymi 
w przepisach wspólnotowych. Nale y sporz dzi  wykaz niewi  

cych wytycznych zawieraj cych wskazówki dotycz ce racjonal
nego ekologicznie gospodarowania odpadami. 
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(34) Pa stwa Cz onkowskie powinny przekazywa  Komisji informacje 
dotycz ce wdra ania niniejszego rozporz dzenia, zarówno 
w drodze sprawozda  sk adanych do Sekretariatu Konwencji 
bazylejskiej, jak i na podstawie oddzielnego kwestionariusza. 

(35) Konieczne jest zapewnienie bezpiecznej i dostosowanej do 
potrzeb rodowiska rozbiórki statków w celu ochrony zdrowia 
ludzkiego i rodowiska. Ponadto nale y odnotowa , e statek 
mo e zosta  uznany za odpad zgodnie z art. 2 Konwencji bazy
lejskiej, a jednocze nie wed ug innych przepisów prawa mi dzy
narodowego – mo e by  uwa any za statek. Nale y przypomnie , 
e trwaj  prace obejmuj ce wspó prac  mi dzyagencyjn  

pomi dzy Mi dzynarodow  Organizacj  Pracy (MOP), Mi dzy
narodow  Organizacj  Morsk  (IMO) i Sekretariatem Konwencji 
bazylejskiej nad wprowadzeniem na poziomie wiatowym 
obowi zkowych zapewniaj cych efektywne i skuteczne rozwi
zanie problemu demonta u statków. 

(36) Skuteczna wspó praca mi dzynarodowa w zakresie kontroli prze
mieszczania odpadów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, 
e takie przemieszczania odpadów niebezpiecznych podlegaj  

kontroli. Maj c na celu zapewnienie racjonalnego ekologicznie 
gospodarowania odpadami, nale y promowa  wymian  infor
macji, wspóln  odpowiedzialno  oraz wspó dzia anie mi dzy 
Wspólnot  oraz jej Pa stwami Cz onkowskimi i pa stwami trze
cimi. 

(37) Niektóre za czniki do niniejszego rozporz dzenia powinny 
zosta  przyj te przez Komisj  zgodnie z procedur  przewidzian  
w art. 18 ust. 3 dyrektywy 2006/12/WE. Procedura ta powinna 
równie  mie  zastosowanie w przypadku zmian za czników 
wynikaj cych z post pu naukowo-technicznego, do zmian 
w odpowiednich przepisach wspólnotowych lub w przypadkach 
zdarze  zwi zanych z decyzj  OECD lub Konwencj  bazylejsk  
oraz innymi podobnymi konwencjami i umowami mi dzynarodo
wymi. 

(38) Przygotowuj c instrukcje dotycz ce wype niania dokumentów 
zg oszenia oraz przesy ania, które zostan  okre lone 
w za czniku IC, Komisja, uwzgl dniaj c decyzj  OECD 
i Konwencj  bazylejsk , powinna wskaza  mi dzy innymi, e – 
o ile to mo liwe – dokumenty zg oszenia oraz przesy ania 
powinny liczy  dwie strony oraz powinna wskaza  dok adne 
terminy sk adania dokumentów zg oszenia oraz przesy ania, okre  
lonych w za cznikach IA i IB, uwzgl dniaj c za cznik II. 

Dodatkowo, je li terminologia i wymagania zawarte w decyzji 
OECD, Konwencji bazylejskiej oraz w niniejszym rozporz
dzeniu s  ró ne, poszczególne wymagania nale y wyja ni . 

(39) Przy rozpatrywaniu, które mieszaniny odpadów nale y doda  do 
za cznika IIIA, powinny zosta  uwzgl dnione mi dzy innymi 
nast puj ce informacje: w a ciwo ci odpadów, takie jak ewen
tualne cechy niebezpieczne, zdolno  zanieczyszczania oraz ich 
stan skupienia; aspekty gospodarowania odpadami, takie jak tech
nologiczne mo liwo ci odzysku odpadów oraz korzy ci rodowi
skowe wynikaj ce z odzysku, w tym rozwa enie, czy nie zostanie 
zagro one racjonalne ekologiczne gospodarowanie odpadami. 
Komisja podejmuje dzia ania w celu zako czenia prac nad tym 
za cznikiem, o ile to mo liwe—przed dat  wej cia w ycie 
niniejszego rozporz dzenia i wykona to zadanie najpó niej 
w terminie sze ciu miesi cy od tej daty. 
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(40) Dodatkowe rodki zwi zane z wdro eniem niniejszego rozporz
dzenia powinny równie  zosta  przyj te przez Komisj  zgodnie 
z procedur  przewidzian  w art. 18 ust. 3 dyrektywy 2006/12/
WE. Powinny one obejmowa  sposób obliczania wysoko ci 
gwarancji finansowej lub równowa nego ubezpieczenia, nad 
którym Komisja powinna zako czy  prace w miar  mo liwo ci 
przed dat  rozpocz cia stosowania niniejszego rozporz dzenia. 

(41) rodki konieczne do wdro enia niniejszego rozporz dzenia 
powinny zosta  przyj te zgodnie z decyzj  Rady 1999/468/WE 
z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiaj c  warunki wykonywania 
uprawnie  wykonawczych przyznanych Komisji ( 1 ). 

(42) Zwa ywszy, e cel niniejszego rozporz dzenia, to jest zapew
nienie ochrony rodowiska podczas przemieszczania odpadów, 
nie mo e zosta  w sposób wystarczaj cy osi gni ty przez 
Pa stwa Cz onkowskie, natomiast z uwagi na jego rozmiary 
i skutki mo liwe jest lepsze jego osi gni cie na poziomie Wspól
noty, Wspólnota mo e podj  dzia ania zgodnie z zasad  pomoc
niczo ci okre lon  w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasad  propor
cjonalno ci okre lon  w tym artykule, niniejsze rozporz dzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do osi gni cia tego celu, 

PRZYJMUJ  NINIEJSZE ROZPORZ DZENIE: 

TYTU  I 

ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE 

Artyku  1 

Zakres stosowania 

1. Niniejsze rozporz dzenie okre la procedury i systemy kontroli 
w zakresie przemieszczania odpadów, w zale no ci od pochodzenia, 
przeznaczenia i trasy przemieszczania odpadów, rodzaju przesy anych 
odpadów oraz przewidzianego trybu post powania z odpadami 
w miejscu przeznaczenia. 

2. Niniejsze rozporz dzenie ma zastosowanie do przemieszczania 
odpadów: 

a) pomi dzy Pa stwami Cz onkowskimi, na terytorium Wspólnoty lub 
z tranzytem przez pa stwa trzecie; 

b) przywo onych do Wspólnoty z pa stw trzecich; 

c) wywo onych ze Wspólnoty do pa stw trzecich; 

d) przewo onych w ramach tranzytu przez terytorium Wspólnoty, na 
trasie z oraz do pa stw trzecich. 

3. Z zakresu stosowania niniejszego rozporz dzenia wy cza si : 

a) wy adowywanie na wybrze u odpadów, w tym cieków 
i pozosta o ci, wytworzonych w trakcie normalnej eksploatacji 
statków i platform przybrze nych, pod warunkiem e odpady te 
podlegaj  wymogom okre lonym w Mi dzynarodowej konwencji 
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r., 
zmodyfikowanej przez protokó  z 1978 r. do tej konwencji (Marpol 
73/78) lub wymogom okre lonym w innych wi cych dokumentach 
mi dzynarodowych; 
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b) odpady wytwarzane na pok adach pojazdów, poci gów, statków 
powietrznych i p ywaj cych, chyba e odpady takie s  wy adowy
wane w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia; 

c) przemieszczanie odpadów radioaktywnych, okre lonych w art. 2 
dyrektywy Rady 92/3/Euratom z dnia 3 lutego 1992 r. w sprawie 
nadzoru i kontroli przesy ania odpadów radioaktywnych mi dzy 
Pa stwami Cz onkowskimi oraz do Wspólnoty i poza jej obszar ( 1 ); 

d) przemieszczenia, które podlegaj  wymogom w zakresie zezwole  
wynikaj cym z rozporz dzenia (WE) nr 1774/2002; 

e) przemieszczanie odpadów, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) pkt 
ii), iv) i v) dyrektywy 2006/12/WE, je eli przemieszczenia takie s  
ju  obj te innym wspólnotowym aktem prawnym zawieraj cym 
podobne przepisy; 

f) przemieszczanie odpadów z Antarktydy do Wspólnoty zgodnie 
z wymogami Protoko u w sprawie ochrony rodowiska naturalnego 
do Uk adu w sprawie Antarktydy z roku 1991; 

g) przywóz do Wspólnoty odpadów wytwarzanych przez si y zbrojne 
lub organizacje pomocowe podczas sytuacji kryzysowych oraz 
operacji przywracania i utrzymywania pokoju, je eli odpady te prze
sy ane s  przez dane si y zbrojne lub organizacje pomocowe lub 
w ich imieniu, bezpo rednio lub po rednio do pa stwa przezna
czenia. W takich przypadkach wszystkie w a ciwe organy tranzytu 
oraz w a ciwe organy miejsca przeznaczenia na terytorium Wspól
noty s  z wyprzedzeniem zawiadamiane o przemieszczaniu oraz 
o miejscu przeznaczenia odpadów; 

M5 
h) wysy ki CO 2 dla celów geologicznego sk adowania zgodnie 

z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego sk adowania 
dwutlenku w gla ( 2 ). 

B 
4. Przemieszczanie tranzytem przez obszar Wspólnoty odpadów 
z Antarktydy do pa stw nienale cych do Wspólnoty podlega prze
pisom art. 36 i 49. 

5. Przemieszczanie odpadów wy cznie w granicach Pa stwa Cz on
kowskiego podlega jedynie przepisom art. 33. 

Artyku  2 

Definicje 

Do celów niniejszego rozporz dzenia: 

1) „odpady” s  zdefiniowane zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy 
2006/12/WE; 
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2) „odpady niebezpieczne” s  zdefiniowane zgodnie z art. 1 ust. 4 
dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. 
w sprawie odpadów niebezpiecznych ( 1 ); 

3) „mieszanina odpadów” oznacza odpady powsta e w wyniku celo
wego lub przypadkowego wymieszania dwóch lub wi cej rodzajów 
odpadów, która to mieszanina nie zosta a zaliczona do adnej 
z kategorii w za cznikach III, IIIB, IV i IVA. Odpady 
w pojedynczym przemieszczeniu, obejmuj cym dwa lub wi cej 
rodzajów odpadów transportowanych osobno, nie s  uwa ane za 
mieszanin  odpadów; 

4) „unieszkodliwianie” jest zdefiniowane zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. e) 
dyrektywy 2006/12/WE; 

5) „unieszkodliwianie przej ciowe” oznacza procesy unieszkodliwiania 
D 13 do D 15 okre lone w za czniku IIA do dyrektywy 
2006/12/WE; 

6) „odzysk” jest zdefiniowany zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. f) dyrektywy 
2006/12/WE; 

7) „odzysk przej ciowy” oznacza procesy odzysku R 12 i R 13 okre  
lone w za czniku II B do dyrektywy 2006/12/WE; 

8) „racjonalne ekologicznie gospodarowanie” oznacza podejmowanie 
wszystkich racjonalnych dzia a  w celu zapewnienia, e gospoda
rowanie odpadami odbywa si  w sposób, który uchroni zdrowie 
ludzkie i rodowisko przed niekorzystnym oddzia ywaniem takich 
odpadów; 

9) „wytwórca” oznacza ka dy podmiot, którego dzia alno  prowadzi 
do powstania odpadów (wytwórca pierwotny) lub zajmuj cy si  
wst pnym przetwarzaniem, mieszaniem odpadów lub innymi dzia  
aniami, w wyniku których zmienia si  charakter lub sk ad tych 

odpadów (nowy wytwórca), (zgodnie z definicj  zawart  w art. 1 
ust. 1 lit. b) dyrektywy 2006/12/WE); 

10) „posiadacz” oznacza producenta odpadów lub osob  fizyczn  lub 
prawn , w której posiadaniu znajduj  si  odpady, zgodnie 
z definicj  zawart  w art. 1 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2006/12/WE; 

11) „podmiot zbieraj cy” oznacza ka dego, kto zajmuje si  zbieraniem 
odpadów, zdefiniowanym w art. 1 ust. 1 lit. g) dyrektywy 
2006/12/WE; 

12) „sprzedawca” oznacza ka dego, kto kieruje nabywaniem, 
a nast pnie sprzeda  odpadów, w tym tak e sprzedawców, którzy 
nie obejmuj  faktycznego w adania odpadami, zgodnie z art. 12 
dyrektywy 2006/12/WE; 

13) „po rednik” oznacza ka dego, kto organizuje odzysk lub uniesz
kodliwianie odpadów w imieniu osób trzecich, w tym tak e po red
ników, którzy nie obejmuj  faktycznego w adania odpadami, 
zgodnie z art. 12 dyrektywy 2006/12/WE; 
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14) „odbiorca” oznacza ka d  osob  lub przedsi biorstwo podlegaj ce 
jurysdykcji pa stwa przeznaczenia, do których odpady s  przesy  
ane w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia; 

15) „zg aszaj cy” oznacza: 

a) w przypadku przemieszcze  pochodz cych z Pa stwa Cz on
kowskiego – ka d  osob  fizyczn  lub prawn  podlegaj c  
jurysdykcji tego Pa stwa Cz onkowskiego, która zamierza 
dokona  przemieszczenia odpadów lub zleci  takie przemiesz
czanie i na której ci y obowi zek zg oszenia. Zg aszaj cym jest 
jedna z osób lub jeden z podmiotów wyszczególnionych 
poni ej, w kolejno ci przyj tej w tym wykazie: 

i) wytwórca pierwotny; lub 

ii) posiadaj cy zezwolenie nowy wytwórca, który wykonuje 
dzia ania poprzedzaj ce przemieszczanie; lub 

iii) posiadaj cy zezwolenie podmiot zbieraj cy, który w wyniku 
po czenia niewielkich ilo ci jednego rodzaju odpadów 
zebranych z ró nych róde  utworzy  wysy k , która ma 
si  rozpocz  z jednego miejsca wskazanego w zg oszeniu; 
lub 

iv) zarejestrowany sprzedawca, który zosta  upowa niony na 
pi mie przez wytwórc  pierwotnego, nowego wytwórc  
lub posiadaj cy zezwolenie podmiot zbieraj cy, okre lonych 
w pkt i), ii) oraz iii), do dzia ania w ich imieniu 
w charakterze zg aszaj cego; 

v) zarejestrowany po rednik, który zosta  upowa niony na 
pi mie przez wytwórc  pierwotnego, nowego wytwórc  
lub posiadaj cy zezwolenie podmiot zbieraj cy, okre lonych 
w pkt i), ii) oraz iii), do dzia ania w ich imieniu 
w charakterze zg aszaj cego; 

vi) posiadacz, je eli wszystkie osoby okre lone w pkt i), ii), iii), 
iv) oraz w odpowiednich przypadkach w pkt v) s  nieznane 
lub niewyp acalne. 

W przypadku gdy zg aszaj cy okre lony w pkt iv) lub v) nie 
dope nia obowi zków w zakresie odbioru, okre lonych w art. 
22–25, wytwórca pierwotny, nowy wytwórca lub upowa niony 
podmiot zbieraj cy okre leni odpowiednio w pkt i), ii) lub iii), 
którzy upowa nili sprzedawc  lub po rednika do dzia ania w ich 
imieniu, s  uznawani za zg aszaj cego do celów wymienionych 
przepisów dotycz cych obowi zku odbioru. W przypadku niele
galnego przemieszczenia zg oszonego przez sprzedawc  lub 
po rednika okre lonych w pkt iv) lub v), osob  okre lon  
w pkt i), ii) lub iii), która upowa ni a tego sprzedawc  lub 
po rednika do dzia ania w jej imieniu, uznaje si  do celów 
niniejszego rozporz dzenia za zg aszaj cego; 

b) w przypadku przywozu do Wspólnoty lub tranzytu przez tery
torium Wspólnoty odpadów niepochodz cych z Pa stwa Cz on
kowskiego ka d  spo ród nast puj cych osób fizycznych lub 
prawnych podlegaj cych jurysdykcji pa stwa wysy ki odpadów, 
która zamierza zrealizowa  przemieszczanie odpadów albo 
doprowadzi a do przemieszczenia odpadów: 

i) osob  okre lon  w przepisach pa stwa wysy ki albo te  gdy 
nie okre laj  one takiej osoby; 

ii) osob  b d c  posiadaczem odpadów w momencie wywozu; 
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16) „Konwencja bazylejska” oznacza Konwencj  z dnia 22 marca 
1989 r. o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania 
odpadów niebezpiecznych; 

17) „decyzja OECD” oznacza decyzj  Rady OECD C(2001)107/Final 
w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów prze
znaczonych do odzysku, zmieniaj c  decyzj  OECD C(92)39/Final; 

18) „w a ciwy organ” oznacza: 

a) w przypadku Pa stw Cz onkowskich – organ wyznaczony przez 
zainteresowane Pa stwo Cz onkowskie zgodnie z art. 53; lub 

b) w przypadku pa stwa trzeciego b d cego stron  Konwencji 
bazylejskiej – organ wyznaczony przez to pa stwo jako kompe
tentna w adza do celów Konwencji, zgodnie z jej art. 5; lub 

c) w przypadku pa stw innych ni  okre lone pod lit. a) lub b) 
powy ej – organ, który zosta  wyznaczony jako organ w a ciwy 
przez dane pa stwo lub region lub w przypadku gdy nie doko
nano wyznaczenia, organ odpowiednio pa stwa lub regionu, 
w a ciwy w sprawach przemieszczania odpadów przeznaczo
nych do unieszkodliwienia lub odzysku albo tranzytu, 
w zale no ci od sytuacji; 

19) „w a ciwy organ wysy ki” oznacza w a ciwy organ dla obszaru, 
z którego przemieszczanie rozpocz o si  lub ma si  rozpocz ; 

20) „w a ciwy organ miejsca przeznaczenia” oznacza w a ciwy organ 
dla miejsca, do którego przemieszczanie jest planowane lub 
w którym si  ono odbywa, albo dla miejsca, w którym dokonuje 
si  za adunku odpadów przed ich odzyskiem lub unieszkodliwie
niem na obszarze niepodlegaj cym jurysdykcji adnego pa stwa; 

21) „w a ciwy organ tranzytu” oznacza w a ciwy organ ka dego 
pa stwa, z wyj tkiem pa stwa w a ciwego organu wysy ki lub 
przeznaczenia, przez które nast puje lub planowane jest dokonanie 
przemieszczenia; 

22) „pa stwo wysy ki” oznacza ka de pa stwo, z którego przemiesz
czanie rozpocz o si  lub ma si  rozpocz ; 

23) „pa stwo przeznaczenia” oznacza ka de pa stwo, do którego 
planowane lub dokonywane jest przemieszczanie odpadów w celu 
ich odzysku lub unieszkodliwienia albo w celu ich za adunku przed 
poddaniem ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu na obszarze 
niepodlegaj cym jurysdykcji adnego pa stwa; 

24) „pa stwo tranzytu” oznacza ka de pa stwo, inne ni  pa stwo 
wysy ki lub przeznaczenia, przez którego terytorium planowane 
jest lub odbywa si  przemieszczanie odpadów; 
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25) „obszar obj ty jurysdykcj  pa stwa” oznacza wszystkie obszary 
l dowe lub obszary morskie, na których dane pa stwo sprawuje, 
zgodnie z prawem mi dzynarodowym, funkcje administracyjne 
i kontrolne w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i rodowiska; 

26) „kraje i terytoria zamorskie” oznaczaj  kraje i terytoria zamorskie 
wyszczególnione w za czniku IA do decyzji 2001/822/WE; 

27) „urz d celny wywozu ze Wspólnoty” oznacza urz d celny okre  
lony w art. 161 ust. 5 rozporz dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 

z dnia 12 pa dziernika 1992 ustanawiaj cego Wspólnotowy Kodeks 
Celny ( 1 ); 

28) „urz d celny wyprowadzenia ze Wspólnoty” oznacza urz d celny 
okre lony w art. 793 ust. 2 rozporz dzenia Komisji (EWG) 
nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiaj cego przepisy 
w celu wykonania rozporz dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustana
wiaj cego Wspólnotowy Kodeks Celny ( 2 ); 

29) „urz d celny wprowadzenia do Wspólnoty” oznacza urz d celny, 
przez który przewozi si  odpady wprowadzone na obszar celny 
Wspólnoty, zgodnie z art. 38 ust. 1 rozporz dzenia (EWG) 
nr 2913/92; 

30) „przywóz” oznacza ka de wprowadzenie odpadów na terytorium 
Wspólnoty, z wy czeniem tranzytu przez Wspólnot ; 

31) „wywóz” oznacza wyprowadzenie odpadów poza terytorium 
Wspólnoty, z wy czeniem tranzytu przez Wspólnot ; 

32) „tranzyt” oznacza przemieszczenie odpadów lub planowane prze
mieszczanie odpadów przez jedno lub wi cej pa stw, innych ni  
pa stwo wysy ki lub przeznaczenia; 

33) „transport” oznacza przewóz odpadów w transporcie drogowym, 
kolejowym, powietrznym, morskim lub wodnym ródl dowym; 

34) „przemieszczanie” oznacza transport odpadów przeznaczonych do 
odzysku lub unieszkodliwienia, który jest planowany lub odbywa 
si : 

a) z jednego pa stwa do drugiego; lub 

b) z pa stwa do krajów i terytoriów zamorskich lub innych 
obszarów podlegaj cych ochronie tego pa stwa; lub 

c) z pa stwa na dowolny obszar l dowy, który zgodnie z prawem 
mi dzynarodowym nie stanowi terytorium adnego pa stwa; lub 

d) z pa stwa na obszar Antarktydy; lub 
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e) z jednego pa stwa przez jeden z powy szych obszarów; lub 

f) w obr bie pa stwa przez jeden z powy szych obszarów, i który 
to transport rozpoczyna si  i ko czy w tym samym pa stwie; 
albo 

g) z obszaru geograficznego nie podlegaj cego jurysdykcji adnego 
pa stwa, skierowany do jednego z pa stw; 

35) „nielegalne przemieszczanie” oznacza przemieszczanie odpadów 
dokonane: 

a) bez zg oszenia go wszystkim zainteresowanym w a ciwym 
organom, zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem; lub 

b) bez zgody zainteresowanych w a ciwych organów, zgodnie 
z niniejszym rozporz dzeniem; lub 

c) w przypadku gdy zgoda zainteresowanych w a ciwych organów 
zosta a uzyskana w wyniku fa szerstwa, wprowadzenia w b d 
albo oszustwa; lub 

d) w sposób, który nie jest zgodny z okre lonym w dokumencie 
zg oszeniowym lub w dokumentach przesy ania; lub 

e) w sposób, który prowadzi do odzysku lub unieszkodliwiania 
niezgodnego z przepisami wspólnotowymi lub mi dzynarodo
wymi; lub 

f) z naruszeniem art. 34, 36, 39, 40, 41 i 43; lub 

g) zgodnie z art. 3 ust. 2 i 4, w odniesieniu do którego stwier
dzono, e: 

i) zawiera odpady, które nie zosta y wyszczególnione 
w za cznikach III, IIIA lub IIIB; lub 

ii) zosta  naruszony art. 3 ust. 4; 

iii) przemieszczanie jest realizowane w sposób, który nie zosta  
konkretnie okre lony w dokumencie, o którym mowa 
w za czniku VII. 

TYTU  II 

PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW NA TERYTORIUM WSPÓLNOTY 
Z TRANZYTEM LUB BEZ TRANZYTU PRZEZ PA STWA TRZECIE 

Artyku  3 

Ogólne przepisy proceduralne 

1. Procedurze uprzedniego pisemnego zg oszenia i zgody okre lonej 
w przepisach niniejszego tytu u podlegaj  przemieszczenia nast puj
cych odpadów: 

a) je eli maj  by  poddane procesom unieszkodliwiania: 

wszystkich odpadów; 

b) je eli maj  by  poddane procesom odzysku: 

i) odpadów wyszczególnionych w za czniku IV, który obejmuje 
mi dzy innymi odpady wyszczególnione w aneksach II i VIII 
Konwencji bazylejskiej; 
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ii) odpadów wyszczególnionych w za czniku IVA; 

iii) odpadów niesklasyfikowanych pod adnym kodem w za czniku 
III, IIIB, IV lub IVA; 

iv) mieszanin odpadów niesklasyfikowanych pod adnym kodem 
w za czniku III, IIIB, IV lub IVA, chyba e zosta y wyszcze
gólnione w za czniku IIIA. 

2. Ogólnym obowi zkom w zakresie informowania, okre lonym 
w art. 18, podlegaj  przemieszczenia nast puj cych odpadów przezna
czonych do odzysku, je eli ilo  przemieszczanych odpadów przekracza 
20 kg: 

a) odpadów wyszczególnionych w za czniku III lub IIIB; 

b) mieszanin, niesklasyfikowanych pod adnym kodem w za czniku 
III lub sk adaj cych si  z dwóch lub wi cej rodzajów odpadów 
wymienionych w za czniku III, je eli sk ad tych mieszanin nie 
utrudnia poddania ich racjonalnemu ekologicznie odzyskowi 
i mieszaniny te zosta y wyszczególnione w za czniku IIIA, zgodnie 
z art. 58. 

3. Odpady wyszczególnione w za czniku III, w wyj tkowych przy
padkach, je eli wykazuj  one którekolwiek z niebezpiecznych w a ci
wo ci okre lonych w za czniku III do dyrektywy 91/689/EWG traktuje 
si  tak jak odpady wyszczególnione w za czniku IV. Przypadki te 
traktuje si  zgodnie z art. 58. 

4. Przemieszczanie odpadów przeznaczonych wyra nie do bada  
laboratoryjnych, s u cych ocenie w a ciwo ci fizycznych lub chemicz
nych tych odpadów albo ustaleniu, czy nadaj  si  one do odzysku lub 
unieszkodliwienia, nie podlega procedurze uprzedniego pisemnego zg o
szenia i zgody, o której mowa w ust. 1. Zamiast tego obowi zuj  
wymogi proceduralne okre lone w art. 18. Ilo  odpadów obj tych 
wy czeniem w przypadku wyra nego przeznaczenia ich do bada  labo
ratoryjnych odpowiada minimalnej ilo ci racjonalnie potrzebnej do 
prawid owego przeprowadzenia bada  w konkretnym przypadku i nie 
mo e przekracza  25 kg. 

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

ROZDZIA  1 

Uprzednie pisemne zg oszenie i zgoda 

Artyku  4 

Zg oszenie 

Zg aszaj cy, który zamierza dokona  przemieszczenia odpadów okre lo
nego w art. 3 ust. 1 lit. a) lub b), dokonuje uprzedniego pisemnego 
zg oszenia w a ciwemu organowi wysy ki i za po rednictwem tego 
organu, a w przypadku zg oszenia ogólnego post puje zgodnie 
z postanowieniami art. 13. 
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Przy dokonywaniu zg oszenia nale y dope ni  nast puj cych wymogów: 

1) Dokumenty zg oszeniowe i przesy ania: 

Zg oszenie dokonywane jest przy u yciu nast puj cych doku
mentów: 

a) dokumentu zg oszeniowego okre lonego w za czniku IA; oraz 

b) dokumentu przesy ania okre lonego w za czniku IB. 

Przy dokonywaniu zg oszenia zg aszaj cy zobowi zany jest 
wype ni  dokument zg oszeniowy oraz, w stosownych przypadkach, 
dokument przesy ania. 

Je li zg aszaj cy nie jest wytwórc  pierwotnym w rozumieniu art. 2 
pkt 15 lit. a) pkt i), zobowi zany jest zapewni , e wytwórca pier
wotny lub jedna z osób wskazanych w art. 2 pkt 15 lit. a) pkt ii) lub 
iii), je eli jest to mo liwe, równie  podpisze dokument zg oszeniowy 
okre lony w za czniku IA. 

W a ciwe organy wysy ki wydaj  zg aszaj cemu formularze doku
mentu zg oszeniowego i dokumentu przesy ania. 

2) Informacje i dokumentacja zawarte w dokumentach zg oszeniowym 
i przesy ania: 

Zg aszaj cy podaje w dokumencie zg oszeniowym lub do cza do 
niego informacje i dokumentacj  wyszczególnione w za czniku II 
cz  1. Zg aszaj cy podaje w dokumencie przesy ania lub do cza 
do niego informacje i dokumentacj  wyszczególnione w za czniku 
II cz  2 w zakresie, w jakim jest to mo liwe w momencie doko
nywania zg oszenia. 

Uznaje si , e zg oszenie zosta o dokonane prawid owo, je eli 
w a ciwy organ wysy ki stwierdzi, e dokumenty zg oszenia 
i przesy ania zosta y wype nione zgodnie z akapitem pierwszym. 

3) Dodatkowe informacje i dokumentacja: 

Na danie ka dego z zainteresowanych w a ciwych organów zg a
szaj cy dostarcza dodatkowych informacji i dokumentacj . Wykaz 
dodatkowych informacje i dokumentacji, które mog  by  wymagane, 
jest zawarty w za czniku II cz  3. 

Zg oszenie uznawane jest za dokonane prawid owo, je eli w a ciwy 
organ miejsca przeznaczenia stwierdzi, e dokumenty zg oszeniowy 
i przesy ania zosta y wype nione, a zg aszaj cy dostarczy  informacje 
i dokumentacj  wyszczególnione w za czniku II cz ci 1 i 2, jak 
równie  wszelkie dodatkowe informacje i dokumentacj , wyszcze
gólnione w za czniku II cz  3, do których dostarczenia zosta  
wezwany zgodnie z niniejszym ust pem. 

4) Zawarcie umowy pomi dzy zg aszaj cym a odbiorc : 

Zg aszaj cy zobowi zany jest do zawarcia z odbiorc  umowy, 
o której mowa w art. 5, w sprawie odzysku lub unieszkodliwienia 
zg aszanych odpadów. 

B 

2006R1013 — PL — 26.05.2014 — 009.001 — 17



54

 

Dowód zawarcia powy szej umowy lub o wiadczenie potwierdza
j ce jej istnienie, zgodnie z za cznikiem IA, nale y przedstawi  
zainteresowanym w a ciwym organom przy dokonywaniu zg o
szenia. Na danie zainteresowanego w a ciwego organu zg aszaj cy 
lub odbiorca zobowi zany jest do dostarczenia odpisu umowy lub 
innego dowodu wymaganego przez w a ciwy organ. 

5) Ustanowienie gwarancji finansowej lub równowa nego ubezpie
czenia: 

Zg aszaj cy zobowi zany jest do ustanowienia gwarancji finansowej 
lub równowa nego ubezpieczenia zgodnie z art. 6. Zg aszaj cy zobo
wi zany jest do z o enia o wiadczenia w tym zakresie poprzez 
wype nienie odpowiedniej cz ci dokumentu zg oszenia okre lonego 
w za czniku IA. 

Gwarancja finansowa lub równowa ne ubezpieczenie (lub – je eli 
w a ciwy organ na to zezwala – dowód ustanowienia gwarancji lub 
ubezpieczenia albo o wiadczenie o ich ustanowieniu) przekazywane 
s  jako element dokumentu zg oszenia przy dokonywaniu zg oszenia 
lub – je eli w a ciwy organ zezwoli  na to na podstawie przepisów 
krajowych – w okre lonym terminie przed rozpocz ciem przemiesz
czenia. 

6) Zakres zg oszenia: 

Zg oszenie obejmuje przemieszczanie odpadów od pierwszego 
miejsca wysy ki, w tym ich przej ciowy lub ostateczny odzysk 
albo unieszkodliwianie. 

Je eli dalsze procesy przej ciowe lub ostateczne maj  miejsce 
w pa stwie innym ni  pierwsze pa stwo przeznaczenia, ostateczny 
proces i miejsce, w którym si  on odb dzie, wymieniane s  
w zg oszeniu oraz stosuje si  art. 15 lit. f). 

Ka de zg oszenie obejmuje tylko jeden kod identyfikacyjny 
odpadów, z wy czeniem: 

a) odpadów niesklasyfikowanych pod adnym kodem 
w za cznikach III, IIIB, IV ani IVA. W takim przypadku podaje 
si  tylko jeden rodzaj odpadów; 

b) mieszanin odpadów niesklasyfikowanych pod adnym kodem 
w za cznikach III, IIIB, IV ani IVA, chyba e zosta y wyszcze
gólnione w za czniku IIIA. W takim przypadku nale y poda  
kod ka dego ze zmieszanych rodzajów odpadów w kolejno ci 
odpowiadaj cej ich udzia owi. 

Artyku  5 

Umowa 

1. W przypadku wszystkich przemieszcze  odpadów, które podlegaj  
obowi zkowi zg oszenia, konieczne jest zawarcie przez zg aszaj cego 
i odbiorc  umowy w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania zg asza
nych odpadów. 

2. Umowa powinna by  zawarta i obowi zywa  od momentu zg o
szenia przez ca y okres trwania przemieszczenia do wydania za wiad
czenia zgodnie z art. 15 lit. e), art. 16 lit. e) lub, w odpowiednich 
przypadkach, art. 15 lit. d). 
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3. Umowa zawiera: 

a) zobowi zanie zg aszaj cego do odebrania odpadów, zgodnie z art. 
22 i art. 24 ust. 2, je li przemieszczanie, odzysk lub unieszkodli
wienie odpadów nie zostan  zrealizowanie zgodnie z planem lub 
przemieszczanie b dzie nielegalne; oraz 

b) zobowi zanie odbiorcy do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, 
zgodnie z art. 24 ust. 3, je eli przemieszczanie b dzie nielegalne; 
oraz 

c) zobowi zanie prowadz cego instalacj  do wydania zgodnie z art. 16 
lit. e) za wiadczenia potwierdzaj cego odzysk lub unieszkodliwienie 
odpadów zgodnie z tre ci  zg oszenia i okre lonymi w nim warun
kami oraz wymogami niniejszego rozporz dzenia. 

4. Je eli przemieszczane odpady przeznaczone s  do operacji przej  
ciowego odzysku lub unieszkodliwiania, umowa obejmuje nast puj ce 

dodatkowe zobowi zania: 

a) zobowi zanie prowadz cego instalacj  przeznaczenia do wydania, 
zgodnie z art. 15 lit. d) oraz, w odpowiednich przypadkach, art. 
15 lit. e), za wiadcze  potwierdzaj cych dokonanie odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów zgodnie ze zg oszeniem i okre lonymi 
w nim warunkami oraz wymogami niniejszego rozporz dzenia; oraz 

b) zobowi zanie odbiorcy do przedstawienia, w odpowiednich przypad
kach, za wiadczenia w a ciwemu organowi pocz tkowego pa stwa 
wysy ki, zgodnie z art. 15 lit. f) pkt ii). 

5. Je li odpady wysy ane s  mi dzy dwoma zak adami kontrolowa
nymi przez t  sam  osob  prawn , umowa mo e zosta  zast piona 
o wiadczeniem danego podmiotu o zobowi zaniu si  do odzysku lub 
unieszkodliwienia zg aszanych odpadów. 

Artyku  6 

Gwarancja finansowa 

1. W przypadku wszystkich przemieszcze  odpadów, które wyma
gaj  zg oszenia, wymagane jest ustanowienie gwarancji finansowej lub 
równowa nego ubezpieczenia pokrywaj cego: 

a) koszty transportu; 

b) koszty odzysku lub unieszkodliwienia, w tym koszty niezb dnych 
procesów przej ciowych; oraz 

c) koszty sk adowania przez okres 90 dni. 

2. Gwarancja finansowa lub równowa ne ubezpieczenie s u y 
pokryciu kosztów powsta ych w przypadku gdy: 

a) przemieszczanie, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów nie mog  
zosta  zrealizowane zgodnie z planem, jak okre lono w art. 22; oraz 

b) przemieszczanie albo odzysk lub unieszkodliwianie jest nielegalne, 
jak okre lono w art. 24. 
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3. Gwarancja finansowa lub równowa ne ubezpieczenie jest ustana
wiane przez zg aszaj cego albo w jego imieniu przez inn  osob  
fizyczn  lub prawn  i obowi zuje w momencie dokonania zg oszenia 
albo, je eli wyrazi na to zgod  w a ciwy organ zatwierdzaj cy 
gwarancj  finansow  lub równowa ne ubezpieczenie, najpó niej 
w momencie rozpocz cia przemieszczenia oraz obowi zuje 
w stosunku do zg aszanego przemieszczenia najpó niej od momentu 
jego rozpocz cia. 

4. Gwarancja finansowa lub równowa ne ubezpieczenie, ich forma, 
postanowienia oraz obj ta nimi kwota podlegaj  zatwierdzeniu przez 
w a ciwy organ wysy ki. 

W przypadku przywozu do Wspólnoty, w a ciwy organ miejsca prze
znaczenia we Wspólnocie dokonuje jednak e oceny wysoko ci kwoty 
zabezpieczenia oraz w razie potrzeby nak ada obowi zek ustanowienia 
dodatkowej gwarancji finansowej lub równowa nego ubezpieczenia. 

5. Gwarancja finansowa lub równowa ne ubezpieczenie obowi zuje 
w stosunku do zg oszonego przemieszczania oraz realizacji odzysku lub 
unieszkodliwienia zg oszonych odpadów oraz zabezpiecza je. 

Gwarancja finansowa lub równowa ne ubezpieczenie podlegaj  zwol
nieniu po otrzymaniu przez zainteresowany w a ciwy organ za wiad
czenia, o którym mowa w art. 16 lit. e) lub, w odpowiednich przypad
kach, w art. 15 lit. e) w odniesieniu od operacji przej ciowego odzysku 
lub unieszkodliwiania. 

6. Na zasadzie odst pstwa od ust. 5, je eli przemieszczane odpady s  
przeznaczone do przej ciowego odzysku lub unieszkodliwiania, a dalszy 
odzysk lub unieszkodliwianie odbywa si  w pa stwie przeznaczenia, 
gwarancja finansowa lub równowa ne ubezpieczenie mog  zosta  zwol
nione po opuszczeniu przez odpady instalacji przej ciowej i otrzymaniu 
przez zainteresowany w a ciwy organ za wiadczenia, o którym mowa 
w art. 15 lit. d). W takim przypadku dalsze przemieszczanie do insta
lacji odzysku lub unieszkodliwiania musi zosta  zabezpieczone now  
gwarancj  finansow  lub równowa nym ubezpieczeniem, chyba e 
w a ciwy organ miejsca przeznaczenia odst pi od tego wymogu. 
W takich okoliczno ciach w a ciwy organ miejsca przeznaczenia odpo
wiada za zobowi zania powsta e w przypadku nielegalnego przemiesz
czania lub za odbiór odpadów, je eli przemieszczanie albo proces 
odzysku lub unieszkodliwienia nie mog  zosta  zrealizowane zgodnie 
z planem. 

7. W a ciwy organ w obr bie Wspólnoty, który zatwierdzi  
gwarancj  finansow  lub równowa ne ubezpieczenie, posiada do nich 
dost p i wykorzystuje je na pokrycie zobowi za  powsta ych zgodnie 
z art. 23 i 25, w tym na p atno ci na rzecz innych zainteresowanych 
organów. 

8. W przypadku zg oszenia ogólnego, zgodnie z art. 13, mo liwe jest 
ustanowienie gwarancji lub równowa nego ubezpieczenia obejmuj cego 
poszczególne cz ci zg oszenia ogólnego, w miejsce gwarancji lub 
równowa nego ubezpieczenia obejmuj cych ca o  zg oszenia ogól
nego. W takich przypadkach gwarancja lub równowa ne ubezpieczenie 
obowi zuje w stosunku do przemieszczenia najpó niej od momentu 
rozpocz cia zg oszonego przemieszczenia, którego dotyczy. 
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Gwarancja lub równowa ne ubezpieczenie podlega zwolnieniu po otrzy
maniu przez zainteresowany w a ciwy organ za wiadczenia, o którym 
mowa w art. 16 lit. e) lub, w odpowiednich przypadkach, w art. 15 lit. 
e) w odniesieniu do procesu przej ciowego odzysku lub unieszkodli
wiania danych odpadów. Ust p 6 stosuje si  odpowiednio. 

9. Pa stwa Cz onkowskie informuj  Komisj  o przepisach prawa 
krajowego przyj tych na podstawie niniejszego artyku u. 

Artyku  7 

Przekazanie zg oszenia przez w a ciwy organ wysy ki 

1. Po otrzymaniu prawid owo dokonanego zg oszenia, zgodnie z art. 
4 akapit drugi pkt 2, w a ciwy organ wysy ki zachowuje jego kopi  
oraz przekazuje zg oszenie w a ciwemu organowi miejsca przeznaczenia 
wraz z kopiami dla ka dego w a ciwego organu tranzytu i powiadamia 
zg aszaj cego, e dokona  przekazania. Przekazanie nast puje 
w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zg oszenia. 

2. Je eli zg oszenia nie dokonano prawid owo, w a ciwy organ 
wysy ki wzywa zg aszaj cego do dostarczenia informacji 
i dokumentacji, zgodnie z art. 4 akapit drugi pkt 2. 

Wezwania nale y dokona  w terminie trzech dni roboczych od otrzy
mania zg oszenia. 

W takich przypadkach w a ciwy organ wysy ki zobowi zany jest 
post pi  zgodnie z ust. 1 w terminie trzech dni roboczych od otrzy
mania danych informacji lub dokumentacji. 

3. W terminie trzech dni roboczych od prawid owego dokonania 
zg oszenia zgodnie z art. 4 akapit drugi pkt 2 w a ciwy organ wysy ki 
mo e podj  decyzj  o nienadawaniu zg oszeniu dalszego biegu, je eli 
sprzeciwia si  przemieszczeniu zgodnie z art. 11 i 12. 

W takim przypadku niezw ocznie informuje on zg aszaj cego o swojej 
decyzji i o przyczynach sprzeciwu. 

4. Je eli w terminie 30 dni od otrzymania zg oszenia w a ciwy organ 
wysy ki nie przeka e zg oszenia zgodnie z ust. 1, ma on obowi zek 
przedstawi  zg aszaj cemu na jego wniosek wyja nienie zawieraj ce 
uzasadnienie. Przepis ten nie stosuje si  w przypadkach, gdy zg aszaj cy 
nie zastosowa  si  do wezwania o dostarczenie informacji, o którym 
mowa w ust. 2. 

Artyku  8 

Wezwanie przez w a ciwe zainteresowane organy do dostarczenia 
informacji i dokumentacji oraz potwierdzenie przyj cia przez 

w a ciwy organ miejsca przeznaczenia 

1. Je eli po przekazaniu zg oszenia przez w a ciwy organ wysy ki 
jeden z zainteresowanych organów uzna, e niezb dne s  dodatkowe 
informacje i dokumentacja, o których mowa w art. 4 akapit drugi pkt 3, 
wzywa zg aszaj cego do dostarczenia takich informacji i dokumentacji 
oraz informuje o tym inne w a ciwe organy. Wezwania dokonuje si  
w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zg oszenia. W takich 
przypadkach zainteresowane w a ciwe organy zobowi zane s  
w terminie trzech dni roboczych od otrzymania danych informacji 
i dokumentacji poinformowa  o tym w a ciwy organ miejsca przezna
czenia. 
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2. Je eli w a ciwy organ miejsca przeznaczenia uznaje, e zg oszenie 
zosta o dokonane prawid owo, zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi 
pkt 3, przekazuje potwierdzenie przyj cia zg aszaj cemu oraz kopie 
pozosta ym zainteresowanym w a ciwym organom. Przekazanie nast
puje w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokonanego 
prawid owo zg oszenia. 

3. Je eli w terminie 30 dni od otrzymania zg oszenia w a ciwy organ 
miejsca przeznaczenia nie potwierdza zg oszenia zgodnie 
z postanowieniami ust. 2, ma on obowi zek przedstawi  zg aszaj cemu 
na jego wniosek uzasadnione wyja nienie. 

Artyku  9 

Wyra enie zgody przez w a ciwe organy miejsca przeznaczenia, 
wysy ki i tranzytu oraz terminy dla transportu, odzysku lub 

unieszkodliwienia 

1. W a ciwe organy miejsca przeznaczenia, wysy ki i tranzytu mog  
w terminie 30 dni od daty wys ania potwierdzenia przyj cia przez 
w a ciwy organ miejsca przeznaczenia zgodnie z art. 8 wyda  
w odniesieniu do zg oszonego przemieszczenia jedn  z nast puj cych 
nale ycie uzasadnionych pisemnych decyzji: 

a) o wyra eniu bezwarunkowej zgody; 

b) o wyra eniu zgody z okre lonymi warunkami na podstawie art. 10; 
lub 

c) o wyra eniu sprzeciwu, zgodnie z art. 11 i 12. 

Je eli w powy szym terminie 30 dni nie wyra ono sprzeciwu, mo liwe 
jest przyj cie, e w a ciwy organ tranzytu wyda  zgod  milcz c . 

2. W a ciwe organy miejsca przeznaczenia, wysy ki oraz, 
w odpowiednich przypadkach, tranzytu przekazuj  zg aszaj cemu 
swoje decyzje wraz z uzasadnieniem na pi mie w terminie 30 dni, 
o którym mowa w ust. 1, oraz przekazuj  kopie decyzji pozosta ym 
zainteresowanym w a ciwym organom. 

3. W a ciwe organy miejsca przeznaczenia, wysy ki oraz, 
w odpowiednich przypadkach, tranzytu potwierdzaj  swoj  pisemn  
zgod  poprzez opatrzenie dokumentu zg oszenia lub jego kopii odpo
wiednimi piecz ciami, podpisami i dat . 

4. Pisemna zgoda na planowane przemieszczanie traci wa no  po 
up ywie roku kalendarzowego od jej wydania lub w terminie pó niej
szym wskazanym w dokumencie zg oszenia. Powy szy przepis nie 
obowi zuje w przypadku gdy zainteresowane organy wyznaczy y 
krótszy okres wa no ci. 

5. Milcz ca zgoda na planowane przemieszczanie traci wa no  po 
up ywie roku kalendarzowego od up ywu trzydziestodniowego terminu, 
o którym mowa w ust. 1. 

6. Planowane przemieszczanie mo e zosta  zrealizowane wy cznie 
po spe nieniu wymogów okre lonych w art. 16 lit. a) i b) oraz 
wy cznie w okresie wa no ci milcz cych lub pisemnych zgód wyra o
nych przez wszystkie w a ciwe organy. 
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7. Odzysk lub unieszkodliwienie odpadów zwi zane z planowanym 
przemieszczaniem musz  zosta  zrealizowane w terminie roku kalenda
rzowego od otrzymania odpadów przez prowadz cego instalacj , chyba 
e zainteresowane w a ciwe organy wyznaczy y krótszy termin. 

8. Zainteresowane w a ciwe organy cofaj  zgod  w przypadku uzys
kania informacji o tym, e: 

a) sk ad odpadów jest niezgodny z okre lonym w zg oszeniu; lub 

b) nie spe niono warunków okre lonych w decyzji o wyra eniu zgody 
na przemieszczanie; lub 

c) odpady nie zosta y poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu 
zgodnie z zezwoleniem wydanym dla instalacji, w której wykony
wane s  te operacje; lub 

d) odpady maj  zosta  lub zosta y wys ane, poddane odzyskowi lub 
unieszkodliwieniu w sposób niezgodny z informacjami zawartymi 
w zg oszeniu i dokumentach przesy ania lub do czonymi do nich. 

9. W ka dym przypadku wycofania zgody informacja o tym jest 
przekazywana zg aszaj cemu w drodze oficjalnego zawiadomienia, 
z przekazaniem kopii pozosta ym zainteresowanym w a ciwym organom 
oraz odbiorcy. 

Artyku  10 

Warunki dokonania przemieszczenia 

1. W a ciwe organy wysy ki, miejsca przeznaczenia i tranzytu mog , 
w terminie 30 dni od wys ania potwierdzenia przyj cia przez w a ciwy 
organ miejsca przeznaczenia, zgodnie z art. 8, okre li  warunki, na 
jakich wyra aj  zgod  na zg aszane przemieszczanie. Warunki takie 
mog  opiera  si  na jednej lub wielu podstawach okre lonych w art. 
11 lub 12. 

2. W a ciwe organy wysy ki, miejsca przeznaczenia i tranzytu mog  
tak e, w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, okre li  warunki 
transportu odpadów przez obszar podlegaj cy ich w a ciwo ci. Warunki 
te nie mog  by  bardziej rygorystyczne ni  okre lone w stosunku do 
podobnych przemieszcze  odbywaj cych si  w ca o ci na obszarze 
podlegaj cym ich w a ciwo ci oraz musz  nale ycie uwzgl dnia  
obowi zuj ce porozumienia, w szczególno ci w a ciwe umowy mi dzy
narodowe. 

3. W a ciwe organy wysy ki, miejsca przeznaczenia i tranzytu mog  
tak e, w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, na o y  warunek, e 
ich zgoda zostanie uznana za wycofan , je eli najpó niej do momentu 
rozpocz cia zg oszonego przemieszczenia wbrew postanowieniom art. 6 
ust. 3 nie zostanie ustanowiona gwarancja finansowa lub równowa ne 
ubezpieczenie. 

4. W a ciwy organ zawiadamia zg aszaj cego na pi mie 
o okre lonych przez niego warunkach oraz przekazuje kopie zawiado
mienia zainteresowanym w a ciwym organom. 

Odpowiedni w a ciwy organ odnotowuje zastrze one warunki 
w dokumencie zg oszenia lub za cza je do niego. 
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5. W a ciwy organ miejsca przeznaczenia mo e równie  w ci gu 
trzydziestodniowego okresu, o którym mowa w ust. 1, zastrzec 
warunek, e zak ad, który odbiera odpady, prowadzi w okresie wa no ci 
zg oszenia sta y rejestr otrzymanych i wys anych odpadów lub ilo ci 
odpadów i zwi zanych z nimi operacji odzysku lub unieszkodliwienia 
wymienionych w zg oszeniu. Rejestr ten, podpisany przez osob  
prawnie odpowiedzialn  za zak ad, wysy a si  w a ciwemu organowi 
miejsca przeznaczenia w ci gu miesi ca od zako czenia zg oszonej 
operacji odzysku lub unieszkodliwienia. 

Artyku  11 

Zg oszenie sprzeciwu wobec przemieszczenia odpadów 
przeznaczonych do unieszkodliwienia 

1. W przypadku zg oszenia dotycz cego planowanego przemiesz
czenia odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia, w a ciwe organy 
miejsca przeznaczenia i wysy ki mog , w terminie 30 dni od przeka
zania potwierdzenia przyj cia przez w a ciwy organ miejsca przezna
czenia zgodnie z art. 8 oraz zgodnie z Traktatem, zg osi  sprzeciw 
wobec przemieszczenia, oparty na jednej lub kilku spo ród nast puj
cych podstaw: 

a) planowane przemieszczanie lub unieszkodliwienie nie by yby zgodne 
ze rodkami przyj tymi w celu realizacji zasad blisko ci, priorytetu 
dla odzysku odpadów i samowystarczalno ci na poziomie wspól
notowym i krajowym, zgodnie z dyrektyw  2006/12/WE, w celu 
wprowadzenia ca kowitego lub cz ciowego zakazu lub systematycz
nego sprzeciwiania si  przemieszczeniom; lub 

b) planowane przemieszczanie lub unieszkodliwienie odpadów nie 
by yby zgodne z przepisami krajowymi w zakresie ochrony rodo
wiska, porz dku publicznego, bezpiecze stwa publicznego lub 
ochrony zdrowia i dotycz cymi dzia a  podejmowanych 
w pa stwie zg aszaj cym sprzeciw; lub 

c) zg aszaj cy lub odbiorca zosta  uprzednio poci gni ty do odpowie
dzialno ci za nielegalne przemieszczanie lub inne naruszenie prze
pisów w zakresie ochrony rodowiska. W powy szym przypadku 
w a ciwe organy wysy ki oraz miejsca przeznaczenia mog , zgodnie 
z przepisami krajowymi, odrzuci  wszelkie przemieszczenia, w które 
zaanga owana jest dana osoba; lub 

d) zg aszaj cy lub prowadz cy instalacj  przy okazji poprzednich prze
mieszcze  wielokrotnie post powa  w sposób niezgodny z art. 15 
i 16; lub 

e) Pa stwo Cz onkowskie zamierza skorzysta  z uprawnienia przewi
dzianego w art. 4 ust. 1 Konwencji bazylejskiej i zakaza  przywozu 
odpadów niebezpiecznych lub opadów wyszczególnionych 
w aneksie II do tej Konwencji; lub 

f) planowane przemieszczanie lub unieszkodliwienie stoi 
w sprzeczno ci ze zobowi zaniami wynikaj cymi z umów mi dzy
narodowych zawartych przez dane Pa stwo Cz onkowskie lub 
Pa stwa Cz onkowskie albo Wspólnot ; lub 
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g) planowane przemieszczanie lub unieszkodliwienie, uwzgl dniaj c 
czynniki geograficzne lub potrzeb  zastosowania specjalistycznych 
instalacji do niektórych rodzajów odpadów, jest niezgodne 
z dyrektyw  2006/12/WE, w szczególno ci z jej art. 5 i 7: 

i) ze wzgl du na niezgodno  z zasad  samowystarczalno ci na 
poziomie wspólnotowym i krajowym; lub 

ii) w przypadkach gdy specjalistyczna instalacja powinna s u y  
unieszkodliwianiu odpadów z bli ej po o onego ród a 
i w a ciwy organ daje pierwsze stwo tym odpadom; lub 

iii) z uwagi na konieczno  zapewnienia, by przemieszczenia by y 
zgodne z planami zarz dzania odpadami; lub 

h) odpady b d  przetwarzane w instalacji, która podlega dyrektywie 
96/61/WE, lecz nie stosuje najlepszych dost pnych technik 
w rozumieniu art. 9 ust. 4 tej dyrektywy zgodnie z wydanym dla 
niej zezwoleniem; lub 

i) odpady s  zmieszanymi odpadami komunalnymi zebranymi 
z gospodarstw domowych (kod odpadów 20 03 01); lub 

j) dane odpady nie zostan  zagospodarowane zgodnie 
z obowi zuj cymi w zakresie procesów unieszkodliwiania odpadów 
normami ochrony rodowiska okre lonymi w przepisach wspólnoto
wych (tak e w przypadku gdy zezwolono na tymczasowe odst p
stwa). 

2. W a ciwy organ lub organy tranzytu mog  przed up ywem trzy
dziestodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, zg osi  uzasadniony 
sprzeciw wy cznie w oparciu o podstawy okre lone w ust. 1 lit. b), c), 
d) i f). 

3. Przepis ust. 1 lit. a) nie ma zastosowania do odpadów niebezpiecz
nych, których czna produkcja roczna w Pa stwie Cz onkowskim 
wysy ki jest na tyle niewielka, e stworzenie nowych specjalistycznych 
instalacji unieszkodliwiania w tym Pa stwie Cz onkowskim by oby 
nieop acalne. 

W a ciwy organ miejsca przeznaczenia wspó pracuje z w a ciwym 
organem wysy ki, który uznaje, e przepis niniejszego ust pu stosuje 
si  w miejsce ust. 1 lit. a), w celu wspólnego rozstrzygni cia tej kwestii. 

M3 
W przypadku niemo no ci znalezienia zadawalaj cego rozwi zania, 
ka de z pa stw cz onkowskich mo e skierowa  spraw  do Komisji. 
Sprawa zostaje rozstrzygni ta zgodnie z procedur  regulacyjn  okre  
lon  w art. 59a ust. 2. 

B 
4. Je eli w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, w a ciwe 
organy uznaj , e przyczyny zg oszenia przez nie sprzeciwu zosta y 
usuni te, niezw ocznie informuj  o tym zg aszaj cego na pi mie oraz 
przekazuj  kopie informacji odbiorcy oraz pozosta ym zainteresowanym 
w a ciwym organom. 

5. Je eli przyczyny zg oszenia sprzeciwu nie zosta y usuni te 
w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, zg oszenie traci wa no . 
Je eli zg aszaj cy nadal zamierza zrealizowa  przemieszczanie, jest on 
zobowi zany do dokonania nowego zg oszenia, chyba e wszystkie 
zainteresowane w a ciwe organy i zg aszaj cy uzgodni  inaczej. 
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6. rodki podj te przez Pa stwo Cz onkowskie zgodnie z ust. 1 lit. a) 
lub zgodnie z ust. 1 lit. e), przewiduj ce ca kowity lub cz ciowy zakaz 
lub systematyczne sprzeciwianie si  przemieszczeniom odpadów prze
znaczonych do unieszkodliwienia, s  niezw ocznie zg aszane Komisji, 
która zawiadamia o nich pozosta e Pa stwa Cz onkowskie. 

Artyku  12 

Zg oszenie sprzeciwu wobec przemieszczenia odpadów 
przeznaczonych do odzysku 

1. W przypadku zg oszenia dotycz cego planowanego przemiesz
czenia odpadów przeznaczonych do odzysku w a ciwe organy miejsca 
przeznaczenia i wysy ki mog , w terminie 30 dni od wys ania potwier
dzenia przyj cia przez w a ciwy organ miejsca przeznaczenia zgodnie 
z art. 8 oraz zgodnie z Traktatem, zg osi  sprzeciw wobec przemiesz
czenia oparty na jednej lub kilku spo ród nast puj cych podstaw: 

a) planowane przemieszczanie lub odzysk by yby niezgodne 
z dyrektyw  2006/12/WE, w szczególno ci z jej art. 3, 4, 7 i 10; lub 

b) planowane przemieszczanie lub odzysk odpadów nie by yby zgodne 
z przepisami krajowymi w zakresie ochrony rodowiska, porz dku 
publicznego, bezpiecze stwa publicznego lub ochrony zdrowia 
i dotycz cymi dzia a  podejmowanych w pa stwie zg aszaj cym 
sprzeciw; lub 

c) planowane przemieszczanie lub odzysk odpadów by yby niezgodne 
z przepisami krajowymi obowi zuj cymi w pa stwie wysy ki 
w zakresie odzysku odpadów, co obejmuje przypadki gdy planowane 
przemieszczanie obejmowa oby odpady przeznaczone do odzysku 
w instalacji, stosuj cej mniej rygorystyczne normy przetwarzania 
takich odpadów ni  instalacja po o ona w pa stwie wysy ki, przy 
poszanowaniu potrzeby zapewnienia w a ciwego funkcjonowania 
rynku wewn trznego. 

Powy szego przepisu nie stosuje si , je eli: 

i) istniej  w tej dziedzinie przepisy wspólnotowe, w szczególno ci 
dotycz ce odpadów i w przepisach krajowych przyj tych w celu 
transpozycji tych przepisów okre lono wymogi co najmniej 
równie rygorystyczne jak te, które zawarte s  w przepisach 
wspólnotowych; 

ii) operacja odzysku w pa stwie przeznaczenia jest przeprowadzana 
z zachowaniem wymogów w znacznym stopniu równowa nych 
z tymi, jakie okre lono w przepisach krajowych pa stwa 
wysy ki; 

iii) przepisy krajowe pa stwa wysy ki, inne ni  obj te zakresem pkt 
i), nie zosta y zg oszone zgodnie z dyrektyw  98/34/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustana
wiaj c  procedur  udzielania informacji w zakresie norm 
i przepisów technicznych oraz zasad dotycz cych us ug spo e
cze stwa informacyjnego ( 1 ), w przypadkach, w których dyrek
tywa ta nak ada taki obowi zek; lub 
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d) zg aszaj cy lub odbiorca zosta  uprzednio poci gni ty do odpowie
dzialno ci za nielegalne przemieszczanie lub inne naruszenie prze
pisów w zakresie ochrony rodowiska. W powy szym przypadku 
w a ciwe organy wysy ki oraz miejsca przeznaczenia mog , zgodnie 
z przepisami krajowymi, odrzuci  wszelkie przemieszczenia, w które 
zaanga owana jest dana osoba; lub 

e) zg aszaj cy lub prowadz cy instalacj  przy okazji poprzednich prze
mieszcze  wielokrotnie post powa  w sposób niezgodny z art. 15 
i 16; lub 

f) planowane przemieszczanie lub odzysk stoi w sprzeczno ci 
z zobowi zaniami wynikaj cymi z umów mi dzynarodowych zawar
tych przez dane Pa stwo Cz onkowskie lub Pa stwa Cz onkowskie 
albo Wspólnot ; lub 

g) je li stosunek odpadów odzyskiwalnych i nieodzyskiwalnych, 
warto  szacunkowa uzyskanych w wyniku odzysku surowców lub 
koszt odzysku i unieszkodliwienia cz ci nieodzyskiwalnej nie 
uzasadnia odzysku ze wzgl dów ekonomicznych lub rodowisko
wych; lub 

h) przemieszczane odpady przeznaczone s  do unieszkodliwienia, a nie 
do odzysku; lub 

i) odpady b d  przetwarzane w instalacji, która podlega dyrektywie 
96/61/WE, lecz nie stosuje najlepszych dost pnych technik 
w rozumieniu art. 9 ust. 4 tej dyrektywy zgodnie z wydanym dla 
niej zezwoleniem; lub 

j) dane odpady nie zostan  zagospodarowane zgodnie 
z obowi zuj cymi w zakresie unieszkodliwiania odpadów normami 
ochrony rodowiska, okre lonymi w przepisach wspólnotowych 
(tak e w przypadku gdy zezwolono na tymczasowe odst pstwa); lub 

k) odpady nie zostan  zagospodarowane zgodnie z planami gospodaro
wania odpadami sporz dzonymi zgodnie z art. 7 dyrektywy 
2006/12/WE, w celu zapewnienia wykonania prawnie wi cych 
obowi zków w zakresie odzysku i recyklingu, okre lonych 
w przepisach wspólnotowych. 

2. W a ciwy organ lub organy tranzytu mog  przed up ywem trzy
dziestodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, zg osi  uzasadniony 
sprzeciw wobec planowanego przemieszczenia, wy cznie w oparciu 
o podstawy okre lone w ust. 1 lit. b), d), e) i f). 

3. Je eli w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, w a ciwe 
organy uznaj , e przyczyny zg oszenia przez nie sprzeciwu zosta y 
usuni te, niezw ocznie informuj  o tym zg aszaj cego na pi mie oraz 
przekazuj  kopie informacji odbiorcy oraz pozosta ym zainteresowanym 
w a ciwym organom. 

4. Je eli przyczyny zg oszenia sprzeciwu nie zosta y usuni te 
w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, zg oszenie traci wa no . 
Je eli zg aszaj cy nadal zamierza zrealizowa  przemieszczanie, jest on 
zobowi zany do dokonania nowego zg oszenia, chyba e wszystkie 
zainteresowane w a ciwe organy i zg aszaj cy uzgodni  inaczej. 

5. O sprzeciwach zg oszonych przez w a ciwe organy zgodnie z 
ust. 1 lit. c) Pa stwa Cz onkowskie zawiadamiaj  Komisj , zgodnie 
z art. 51. 
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6. Pa stwo Cz onkowskie wysy ki zawiadamia Komisj  i pozosta e 
Pa stwa Cz onkowskie o przepisach krajowych, na których mog  
opiera  si  sprzeciwy zg aszane przez w a ciwe organy zgodnie z ust. 
1 lit. c), wskazuj c, do jakich rodzajów odpadów i operacji odzysku 
odpadów sprzeciwy te maj  zastosowanie, przed powo aniem si  na 
takie przepisy przy zg aszaniu uzasadnionych sprzeciwów. 

Artyku  13 

Zg oszenie ogólne 

1. Zg aszaj cy mo e dokona  zg oszenia ogólnego obejmuj cego 
wi cej ni  jedno przemieszczanie, je eli w przypadku ka dego z nich: 

a) odpady maj  zasadniczo podobne w a ciwo ci fizyczne i chemiczne; 
oraz 

b) odpady przesy ane s  do tego samego odbiorcy i do tej samej insta
lacji; oraz 

c) trasa przemieszczania podana w zg oszeniu jest taka sama. 

2. Je eli wskutek nieprzewidzianych okoliczno ci nie mo na wys a  
odpadów t  sam  tras , zg aszaj cy zawiadamia o tym jak najszybciej 
zainteresowane w a ciwe organy, je eli to mo liwe przed rozpocz ciem 
przemieszczania, o ile ju  wtedy wiadomo, e konieczna jest zmiana 
trasy. 

Je eli konieczno  zmiany trasy jest znana przed rozpocz ciem prze
mieszczenia i poci ga za sob  obowi zek uwzgl dnienia innych w a ci
wych organów ni  te, których dotyczy zg oszenie ogólne, zg oszenie to 
nie mo e zosta  wykorzystane i nale y dokona  nowego zg oszenia. 

3. Zainteresowane w a ciwe organy mog  uzale ni  swoj  zgod  na 
skorzystanie ze zg oszenia ogólnego od pó niejszego dostarczenia im 
dodatkowych informacji i dokumentacji, zgodnie z art. 4 akapit drugi 
pkt 2 i 3. 

Artyku  14 

Instalacje odzysku obj te zezwoleniami wst pnymi 

1. W a ciwe organy miejsca przeznaczenia, których w a ciwo ci 
podlegaj  okre lone instalacje odzysku, mog  wyda  takim instalacjom 
zezwolenia wst pne. 

Zezwolenia takie wydawane s  na czas okre lony i mog  zosta  
w dowolnym momencie cofni te. 

2. W przypadku zg oszenia ogólnego na podstawie art. 13, okres 
wa no ci zezwolenia, o którym mowa w art. 9 ust. 4 i 5, mo e zosta  
przed u ony do trzech lat przez w a ciwy organ miejsca przeznaczenia 
w porozumieniu z pozosta ymi zainteresowanymi w a ciwymi organami. 

3. W a ciwe organy, które podj y decyzj  o wydaniu zezwolenia 
wst pnego dla instalacji zgodnie z ust. 1 i 2, przekazuj  Komisji 
oraz, w odpowiednich przypadkach, Sekretariatowi OECD: 

a) nazw , numer rejestracji i adres instalacji, w której prowadzony jest 
odzysk; 

b) opis technologii wykorzystywanych w instalacji, w tym ich kod R; 
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c) rodzaje odpadów wyszczególnionych w za czniku IV i IVA lub 
rodzaje odpadów, których dotyczy decyzja; 

d) czn  ilo , jak  obejmuje wst pne zezwolenie; 

e) okres wa no ci; 

f) wszelkie zmiany w zezwoleniu wst pnym; 

g) wszelkie zmiany zg aszanych danych; oraz 

h) informacj  o cofni ciu zezwolenia wst pnego. 

Powy sze informacje przekazywane s  przy u yciu formularza okre lo
nego w za czniku VI. 

4. Na zasadzie odst pstwa od art. 9, 10 i 12, zezwolenia wydanie 
zgodnie z art. 9, okre lenie warunków zgodnie z art. 10 lub zg oszenie 
sprzeciwu zgodnie z art. 12 przez zainteresowane w a ciwe organy 
nast puje w terminie siedmiu dni roboczych od wys ania potwierdzenia 
przyj cia przez w a ciwy organ miejsca przeznaczenia, zgodnie z art. 8. 

5. Niezale nie od postanowie  ust. 4, w a ciwy organ wysy ki mo e 
zdecydowa , e niezb dny jest d u szy termin w celu uzyskania od 
zg aszaj cego dalszych informacji lub dokumentacji. 

W takim przypadku w a ciwy organ zawiadamia o tym na pi mie zg a
szaj cego w terminie siedmiu dni roboczych oraz przekazuje kopie tego 
zawiadomienia pozosta ym zainteresowanym w a ciwym organom. 

czny okres niezb dny do uzyskania informacji lub dokumentacji nie 
mo e przekroczy  30 dni od wys ania potwierdzenia przyj cia przez 
w a ciwy organ miejsca przeznaczenia zgodnie z art. 8. 

Artyku  15 

Dodatkowe przepisy dotycz ce procesów przej ciowego odzysku 
i unieszkodliwiania 

Do przemieszczania odpadów przeznaczonych do procesów przej cio
wego odzysku lub unieszkodliwiania stosuje nast puj ce przepisy dodat
kowe: 

a) w przypadku przemieszczania odpadów przeznaczonych do przej  
ciowego odzysku lub unieszkodliwiania, obok pocz tkowej operacji 

odzysku lub unieszkodliwiania nale y oznaczy  w dokumencie zg o
szenia wszystkie instalacje, w których przewidziana jest realizacja 
dalszych procesów przej ciowego oraz ostatecznego odzysku lub 
unieszkodliwiania; 

b) w a ciwe organy wysy ki i miejsca przeznaczenia mog  wyda  
zgod  na przemieszczanie odpadów przeznaczonych do przej cio
wego odzysku lub unieszkodliwiania tylko w przypadku gdy brak 
jest podstaw do zg oszenia zgodnie z art. 11 lub 12 sprzeciwu wobec 
przemieszczenia odpadów do instalacji realizuj cych dalsze operacje 
przej ciowego lub ostatecznego odzysku albo unieszkodliwiania; 

c) prowadz cy instalacj , w której realizowana jest operacja przej cio
wego odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zobowi zany jest 
przekaza , w terminie trzech dni od otrzymania odpadów, pisemne 
potwierdzenie, e odpady zosta y dostarczone. 
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Powy sze potwierdzenie jest wpisywane lub do czane do doku
mentu przesy ania. Prowadz cy wymienion  instalacj  przesy a 
podpisane kopie dokumentu przesy ania zawieraj ce powy sze 
potwierdzenie do zg aszaj cego oraz zainteresowanych w a ciwych 
organów; 

d) najszybciej jak to mo liwe i nie pó niej ni  w terminie 30 dni od 
zrealizowania operacji przej ciowego odzysku lub unieszkodliwiania 
oraz nie pó niej ni  w terminie jednego roku kalendarzowego od 
otrzymania odpadów lub w krótszym terminie, zgodnie z art. 9 
ust. 7, prowadz cy instalacj , w której przeprowadzono t  operacj , 
wydaje na w asn  odpowiedzialno  za wiadczenie potwierdzaj ce 
wykonanie operacji przej ciowego odzysku lub unieszkodliwienia. 

Powy sze za wiadczenie jest wpisywane lub do czane do doku
mentu przesy ania. 

Prowadz cy wymienion  instalacj  przesy a podpisane kopie doku
mentu przesy ania zawieraj ce powy sze za wiadczenie do zg asza
j cego oraz zainteresowanych w a ciwych organów; 

e) je eli prowadz cy instalacj  odzysku lub unieszkodliwiania, w której 
zrealizowano operacj  przej ciowego odzysku lub unieszkodliwienia, 
dostarczy odpady w celu poddania ich dalszym przej ciowym lub 
trwa ym procesom odzysku lub unieszkodliwiania do instalacji 
zlokalizowanej w pa stwie przeznaczenia, jest on zobowi zany, 
najszybciej jak to mo liwe, jednak nie pó niej ni wterminie jednego 
roku od dostarczenia odpadów lub w krótszym terminie zgodnie 
z art. 9 ust. 7, uzyska  za wiadczenie z tej instalacji, e dalsze 
procesy ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia zosta y wyko
nane. 

Prowadz cy wymienion  instalacj , w której realizowana jest 
operacja przej ciowego odzysku lub unieszkodliwiania, niezw ocznie 
przesy a odpowiednie za wiadczenie zg aszaj cemu 
i zainteresowanym w a ciwym organom, wskazuj c przemieszczanie, 
którego dotyczy za wiadczenie; 

f) je eli dostarczenie odpadów, o którym mowa w lit. e), nast puje do 
instalacji zlokalizowanej odpowiednio: 

i) w pocz tkowym pa stwie wysy ki lub w innym Pa stwie Cz on
kowskim, wymagane jest nowe zg oszenie, zgodnie z przepisami 
niniejszego tytu u; lub 

ii) w pa stwie trzecim, wymagane jest nowe zg oszenie, zgodnie 
z przepisami niniejszego rozporz dzenia, z zastrze eniem, e 
postanowienia dotycz ce zainteresowanych w a ciwych organów 
stosuje si  tak e do pocz tkowego w a ciwego organu pocz tko
wego pa stwa wysy ki. 

Artyku  16 

Wymogi maj ce zastosowanie po uzyskaniu zgody na 
przemieszczanie 

Po wyra eniu przez zainteresowane w a ciwe organy zgody na zg o
szone przemieszczanie, wszystkie uczestnicz ce w nim przedsi biorstwa 
wype niaj  dokument przesy ania lub—w przypadku zg oszenia ogól
nego – dokumenty przesy ania, w odpowiednich punktach, podpisuj  
i zachowuj  kopi  lub kopie. Nale y dope ni  nast puj cych 
obowi zków: 

a) wype nienie dokumentu przesy ania przez zg aszaj cego: po uzys
kaniu przez zg aszaj cego zgody od w a ciwych organów wysy ki 
miejsca przeznaczenia i tranzytu lub je eli w odniesieniu do w a ci
wego organu tranzytu mo liwe jest przyj cie, e wyrazi  on zgod  
milcz c , zg aszaj cy wpisuje faktyczn  dat  przemieszczenia oraz 
wype nia w mo liwym zakresie pozosta e punkty dokumentu prze
sy ania; 
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b) uprzednie zawiadomienie o faktycznym rozpocz ciu przemiesz
czenia: zg aszaj cy przesy a podpisane kopie dokumentu przesy ania 
wype nionego zgodnie z lit. a) zainteresowanym w a ciwym 
organom oraz odbiorcy przynajmniej na trzy dni robocze przed 
rozpocz ciem przemieszczenia; 

c) dokumenty do czane do ka dego transportu: zg aszaj cy zachowuje 
kopi  dokumentu przesy ania. Ka demu transportowi towarzyszy 
dokument przesy ania oraz dokument zg oszeniowy zawieraj cy 
pisemne zgody oraz warunki okre lone przez zainteresowane 
w a ciwe organy. Dokument przesy ania zachowuje prowadz cy 
instalacj  odbieraj c  odpady; 

d) pisemne potwierdzenie otrzymania odpadów przez prowadz cego 
instalacj : prowadz cy instalacj  zobowi zany jest do przekazania 
pisemnego potwierdzenia otrzymania odpadów w terminie trzech 
dni od ich odbioru. 

Powy sze potwierdzenie jest wpisywane lub do czane do doku
mentu przesy ania. 

Prowadz cy instalacj  przesy a podpisane kopie dokumentu przesy  
ania zawieraj ce powy sze potwierdzenie zg aszaj cemu oraz zain

teresowanym w a ciwym organom; 

e) za wiadczenie prowadz cego instalacj  o ostatecznym odzysku lub 
unieszkodliwieniu: najszybciej jak to mo liwe, ale nie pó niej ni  
w terminie 30 dni od zako czenia operacji ostatecznego odzysku lub 
unieszkodliwienia oraz nie pó niej ni  w terminie roku kalendarzo
wego od otrzymania odpadów lub w krótszym terminie zgodnie 
z art. 9 ust. 7, prowadz cy instalacj , w której dokonano tej operacji, 
wystawia na w asn  odpowiedzialno  za wiadczenie potwierdza
j ce, e zosta  wykonany ostateczny odzysk lub unieszkodliwienie 
odpadów. 

Powy sze za wiadczenie jest wypisywane lub do czane do doku
mentu przesy ania. 

Prowadz cy instalacj  przesy a podpisane kopie dokumentu przesy  
ania zawieraj ce powy sze za wiadczenie zg aszaj cemu oraz zain

teresowanym w a ciwym organom. 

Artyku  17 

Zmiany w przemieszczaniu po uzyskaniu zgody 

1. W przypadku gdy w przemieszczaniu, na które wydano zgod , 
zasz y istotne zmiany w zakresie jego charakterystyki lub warunków, 
w tym planowanej ilo ci odpadów, trasy, rodków transportu, daty prze
mieszczania lub przewo nika, zg aszaj cy zobowi zany jest 
niezw ocznie, a w miar  mo liwo ci przed rozpocz ciem przemiesz
czania, zawiadomi  o tym zainteresowane w a ciwe organy i odbiorc . 

2. W takich przypadkach wymagane jest dokonanie nowego zg o
szenia, chyba e zainteresowane w a ciwe organy uznaj , e propono
wane zmiany nie wymagaj  nowego zg oszenia. 

3. Je eli wprowadzenie takich zmian poci ga za sob  obowi zek 
uwzgl dnienia innych w a ciwych organów ni  te, które by y obj te 
pierwotnym zg oszeniem, wymagane jest dokonanie nowego zg oszenia. 

B 

2006R1013 — PL — 26.05.2014 — 009.001 — 31



68

 

ROZDZIA  2 

Ogólne obowi zki w zakresie informowania 

Artyku  18 

Odpady, do których do czane s  okre lone informacje 

1. W przypadku odpadów okre lonych w art. 3 ust. 2 i 4, które maj  
zosta  przes ane, nale y dope ni  nast puj cych wymogów procedural
nych: 

a) dla u atwienia ledzenia przemieszczania takich odpadów osoba 
podlegaj ca jurysdykcji pa stwa wysy ki, która organizuje prze
mieszczanie, zobowi zana jest zapewni , by do przemieszczenia 
do czony by  dokument okre lony w za czniku VII; 

b) dokument okre lony w za czniku VII jest podpisywany przed doko
naniem przemieszczenia przez osob , która je organizuje, oraz przez 
prowadz cego instalacj  odzysku lub laboratorium i przez odbiorc  
po otrzymaniu danych odpadów. 

2. Umowa, o której mowa w za czniku VII, zawarta pomi dzy 
osob , która organizuje przemieszczanie, oraz odbiorc  odpadów prze
znaczonych do odzysku musi obowi zywa  w momencie rozpocz cia 
przemieszczania odpadów i obejmowa  zobowi zanie, e w przypadku 
gdy przemieszczanie odpadów lub ich odzysk nie zostan  zrealizowane 
zgodnie z planem albo te  w przypadku gdy przemieszczanie b dzie 
nielegalne, osoba, która organizuje przemieszczanie, lub odbiorca – 
w przypadku gdy osoba ta nie ma mo liwo ci zako czenia przemiesz
czenia odpadów lub ich odzysku (np. z powodu niewyp acalno ci): 

a) odbierze odpady z powrotem lub zapewni ich odzysk w inny sposób; 
oraz 

b) w razie potrzeby zapewni ich sk adowanie w tym czasie. 

Osoba, która organizuje przemieszczanie, lub odbiorca przedstawia 
kopi  powy szej umowy na danie zainteresowanego w a ciwego 
organu. 

3. Na potrzeby kontroli, egzekwowania przepisów, planowania 
i statystyki Pa stwo Cz onkowskie mo e zgodnie z przepisami krajo
wymi da  informacji, o których mowa w ust. 1, dotycz cych prze
mieszcze  podlegaj cych przepisom niniejszego artyku u. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, s  traktowane jako poufne 
zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi, je li przepisy tego 
wymagaj . 

ROZDZIA  3 

Wymogi ogólne 

Artyku  19 

Zakaz mieszania odpadów podczas przemieszczania 

W okresie od rozpocz cia przemieszczania do dostarczenia odpadów do 
instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpady okre lone 
w dokumencie zg oszeniowym lub w art. 18 nie mog  by  mieszane 
z innymi odpadami. 
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Artyku  20 

Przechowywanie dokumentów i informacji 

1. Wszystkie dokumenty przes ane do w a ciwych organów lub przez 
te organy s  przechowywane przez w a ciwe organy, zg aszaj cego, 
odbiorc  i prowadz cego instalacj  odbieraj c  odpady na terytorium 
Wspólnoty przez okres przynajmniej trzech lat od daty rozpocz cia 
przemieszczania. 

2. Osoba, która zorganizowa a przemieszczanie, odbiorca oraz 
prowadz cy instalacj  odbieraj c  odpady przechowuj  na terytorium 
Wspólnoty informacje przekazane zgodnie z art. 18 ust. 1 przez okres 
przynajmniej trzech lat od daty rozpocz cia przemieszczania. 

Artyku  21 

Publiczny dost p do informacji o zg oszeniach 

W a ciwe organy miejsca wysy ki lub przeznaczenia mog  poda  do 
wiadomo ci publicznej przy zastosowaniu w a ciwych rodków, takich 
jak Internet, informacje o zg oszeniach przemieszczenia, na które 
wyda y zgod , je li informacja taka nie jest poufna zgodnie 
z przepisami krajowymi lub wspólnotowymi. 

ROZDZIA  4 

Obowi zek odbioru odpadów 

Artyku  22 

Odbiór w przypadku braku mo liwo ci realizacji przemieszczenia 
zgodnie z planem 

1. Je eli którykolwiek z zainteresowanych w a ciwych organów 
uzyska informacj , e przemieszczanie odpadów, w tym ich odzysk 
lub unieszkodliwienie, nie mo e zosta  zrealizowane w zamierzony 
sposób, zgodnie z warunkami okre lonymi w dokumencie zg oszenia 
i przesy ania oraz w umowie, o której mowa w art. 4 akapit drugi 
pkt 4 i art. 5, niezw ocznie zawiadamia o tym w a ciwy organ wysy ki. 
Je eli instalacja odzysku lub unieszkodliwiania odmawia przyj cia prze
mieszczanych odpadów, prowadz cy t  instalacj  zobowi zany jest 
niezw ocznie powiadomi  o tym w a ciwy organ miejsca przeznaczenia. 

2. W a ciwy organ wysy ki zapewnia, e z wyj tkiem przypadków, 
o których mowa w ust. 3, dane odpady zostan  przez zg aszaj cego, 
okre lonego wed ug kolejno ci przewidzianej w art. 2 pkt 15 lub, je eli 
nie jest to mo liwe, przez sam w a ciwy organ albo osob  fizyczn  lub 
prawn  dzia aj c  w jego imieniu, przetransportowane z powrotem na 
obszar podlegaj cy jego w a ciwo ci lub na inny dowolny obszar na 
terytorium pa stwa wysy ki. 

Powy szy obowi zek jest realizowany w terminie 90 dni od dnia, 
w którym zainteresowany w a ciwy organ wysy ki dowiedzia  si  lub 
zosta  powiadomiony na pi mie przez w a ciwe organy miejsca przezna
czenia lub tranzytu, e przemieszczanie odpadów, na które wydano 
zgod , albo ich odzysk lub unieszkodliwienie nie mog  zosta  zrealizo
wane, z podaniem przyczyn takiej sytuacji lub innym terminie uzgod
nionym przez zainteresowane w a ciwe organy. Podstaw  powy szego 
zawiadomienia mog  by  informacje przekazane w a ciwym organom 
miejsca przeznaczenia lub tranzytu mi dzy innymi przez inne w a ciwe 
organy. 
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3. Obowi zek odbioru okre lony w ust. 2 nie ma zastosowania, je eli 
w a ciwe organy wysy ki, tranzytu i miejsca przeznaczenia zaintereso
wane unieszkodliwieniem lub odzyskiem odpadów uznaj , e odpady 
mog  zosta  poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w inny sposób 
w pa stwie przeznaczenia lub w innym miejscu przez zg aszaj cego lub, 
je eli jest to niewykonalne, przez w a ciwy organ wysy ki albo osob  
fizyczn  lub prawn  dzia aj c  w jego imieniu. 

Obowi zek odbioru okre lony w ust. 2 nie ma zastosowania, je eli 
przes ane odpady zosta y w trakcie operacji realizowanych w danej 
instalacji nieodwracalnie zmieszane z innymi odpadami, zanim 
w a ciwy organ uzyska  zgodnie z ust. 1 informacj  o tym, e zg oszone 
przemieszczanie nie mo e zosta  zrealizowane. Powy sza mieszanina 
podlega odzyskowi lub unieszkodliwieniu w inny sposób, zgodnie 
z akapitem pierwszym. 

4. W przypadku odbioru okre lonego w ust. 2 nale y sporz dzi  
nowe zg oszenie, chyba e w a ciwe organy zgodnie uznaj  za wystar
czaj cy nale ycie uzasadniony wniosek pocz tkowego w a ciwego 
organu wysy ki. 

Nowe zg oszenie, w odpowiednich przypadkach, jest dokonywane przez 
pocz tkowego zg aszaj cego lub, je eli jest to niewykonalne, przez inn  
osob  fizyczn  lub praw  okre lon  zgodnie z art. 2 pkt 15, lub, je eli 
jest to niewykonalne, przez pocz tkowy w a ciwy organ wysy ki albo 
osob  fizyczn  lub prawn  dzia aj c  w jego imieniu. 

aden w a ciwy organ nie mo e sprzeciwi  si  zwrotowi odpadów 
pochodz cych z przemieszczenia, które nie mo e zosta  zrealizowane, 
albo zwi zanym z tym operacjom odzysku i unieszkodliwienia. 

5. W przypadku realizacji okre lonych w ust. 3 rozwi za  alterna
tywnych poza pocz tkowym pa stwem przeznaczenia nowe zg oszenie 
jest dokonywane w odpowiednich przypadkach przez pocz tkowego 
zg aszaj cego lub, je eli jest to niewykonalne, przez inn  osob  fizyczn  
lub prawn , okre lon  zgodnie z art. 2 pkt 15, lub, je eli jest to niewy
konalne, przez pocz tkowy w a ciwy organ wysy ki lub osob  fizyczn  
lub prawn  dzia aj c  w jego imieniu. 

Je eli takie nowe zg oszenie jest dokonywane przez zg aszaj cego, 
nale y z o y  je tak e w a ciwemu organowi pocz tkowego pa stwa 
wysy ki. 

6. W przypadku realizacji okre lonych w ust. 3 rozwi za  alterna
tywnych w pocz tkowym pa stwie przeznaczenia nowe zg oszenie nie 
jest wymagane i wystarcza nale ycie uzasadniony wniosek. Taki nale  
ycie uzasadniony wniosek o aprobat  realizacji rozwi za  alternatyw

nych jest przesy any w a ciwemu organowi miejsca przeznaczenia 
i wysy ki przez pocz tkowego zg aszaj cego lub, je eli jest to niewy
konalne, przez w a ciwy organ wysy ki w a ciwemu organowi miejsca 
przeznaczenia. 

7. Je eli zgodnie z ust. 4 lub 6 nowe zg oszenie nie jest wymagane, 
pocz tkowy zg aszaj cy lub, je eli jest to niewykonalne, inna osoba 
fizyczna lub prawna, okre lona zgodnie z art. 2 pkt 15, lub, je eli 
jest to niewykonalne, pocz tkowy w a ciwy organ wysy ki albo osoba 
fizyczna lub prawna dzia aj ca w jego imieniu zobowi zana jest sporz
dzi  nowy dokument przesy ania, zgodnie z art. 15 lub 16. 
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Je eli zg oszenia zgodnie z ust. 4 lub 5 dokonuje pocz tkowy w a ciwy 
organ wysy ki, nie zachodzi obowi zek ustanowienia gwarancji finan
sowej lub równowa nego ubezpieczenia. 

8. Obowi zek zg aszaj cego oraz subsydiarny obowi zek pa stwa 
wysy ki dotycz cy odbioru odpadów z powrotem lub zorganizowania 
alternatywnego odzysku lub unieszkodliwienia odpadów wygasa 
w momencie wystawienia przez prowadz cego instalacj  za wiadczenia, 
o którym mowa w art. 16 lit. e) lub, w odpowiednich przypadkach, 
w art. 15 lit. e), potwierdzaj cego, e odpady zosta y poddane ostatecz
nemu odzyskowi lub unieszkodliwieniu. W przypadku przej ciowego 
odzysku lub unieszkodliwienia, o których mowa w art. 6, ust. 6, subsy
diarny obowi zek pa stwa wysy ki wygasa w momencie, w którym 
prowadz cy instalacj  wystawi  za wiadczenie, o którym mowa w art. 
15 lit. d). 

Je eli prowadz cy instalacj  wystawi  za wiadczenie o odzysku lub 
unieszkodliwieniu odpadów w sposób, który spowodowa , e prze
mieszczanie zosta o uznane za nielegalne, czego konsekwencj  jest 
zwolnienie gwarancji finansowej, stosuje si  przepisy art. 24 ust. 3 
i art. 25 ust. 2. 

9. Je eli odpady pochodz ce z przemieszczenia, które nie mog o 
zosta  zrealizowane, co obejmuje tak e ich odzysk lub unieszkodli
wienie, zostan  ujawnione na terytorium jednego z Pa stw Cz onkow
skich, w a ciwy organ, którego w a ciwo ci podlega obszar, na którym 
znaleziono odpady, odpowiada za zorganizowanie bezpiecznego sk ado
wania odpadów do czasu ich zwrotu albo ostatecznego odzysku lub 
unieszkodliwienia w alternatywny sposób. 

Artyku  23 

Koszty odbioru odpadów w przypadku niemo no ci realizacji 
przemieszczenia 

1. Koszty wynikaj ce ze zwrotu odpadów pochodz cych 
z przemieszczenia, które nie mo e zosta  zrealizowane, co obejmuje 
koszty ich transportu, odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z art. 22 
ust. 2 lub 3 oraz, od dnia, w którym w a ciwy organ wysy ki uzyska  
informacj  o tym, e przemieszczanie odpadów albo ich odzysk lub 
unieszkodliwienie nie mog  zosta  zrealizowane, koszty sk adowania 
na podstawie art. 22 ust. 9, s  ponoszone: 

a) przez zg aszaj cego, okre lonego wed ug kolejno ci przewidzianej 
w art. 2 pkt 15; lub, je eli jest to niewykonalne, 

b) przez inne odpowiednie osoby fizyczne lub prawne; lub, je eli jest to 
niewykonalne, 

c) przez w a ciwy organ wysy ki; lub, je eli jest to niewykonalne, 

d) zgodnie z odmiennymi ustaleniami zainteresowanych w a ciwych 
organów. 

2. Niniejszy artyku  nie narusza przepisów wspólnotowych oraz 
krajowych dotycz cych odpowiedzialno ci. 

Artyku  24 

Odbiór w przypadku gdy przemieszczanie jest nielegalne 

1. Je eli w a ciwy organ ujawni  przemieszczanie, które uwa a za 
nielegalne, niezw ocznie powiadamia o tym pozosta e zainteresowane 
w a ciwe organy. 
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2. Je eli odpowiedzialno  za nielegalne przemieszczanie ponosi 
zg aszaj cy, w a ciwy organ wysy ki zapewnia, e przedmiotowe 
odpady zostan : 

a) odebrane przez podmiot, który faktycznie dokona  zg oszenia; lub, 
je eli nie dokonano zg oszenia, 

b) odebrane przez podmiot zobowi zany do dokonania zg oszenia; lub, 
je eli jest to niewykonalne, 

c) odebrane przez w a ciwy organ wysy ki albo przez osob  fizyczn  
lub prawn  dzia aj c  w jego imieniu; lub, je eli to niewykonalne, 

d) poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w inny sposób 
w pa stwie przeznaczenia lub wysy ki przez w a ciwy organ wysy ki 
albo przez osob  fizyczn  lub prawn  dzia aj c  w jego imieniu; lub, 
je eli jest to niewykonalne, 

e) poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w inny sposób w innym 
pa stwie przez w a ciwy organ wysy ki albo przez osob  fizyczn  
lub prawn  dzia aj c  w jego imieniu, je eli wszystkie zaintereso
wane w a ciwe organy wyra  na to zgod . 

Powy szy obowi zek odbioru, odzysku lub unieszkodliwienia jest reali
zowany w terminie 30 dni od dnia, w którym zainteresowany w a ciwy 
organ wysy ki dowiedzia  si  lub zosta  powiadomiony na pi mie przez 
w a ciwe organy miejsca przeznaczenia lub tranzytu o nielegalnym 
przemieszczaniu oraz o przyczynach jego zaistnienia, lub w innym 
terminie uzgodnionym przez zainteresowane w a ciwe organy. Podstaw  
powy szego zg oszenia mog  by  informacje przekazane w a ciwym 
organom miejsca przeznaczenia lub tranzytu mi dzy innymi przez 
inne w a ciwe organy. 

W przypadku odbioru okre lonego w lit. a), b) i c) nale y sporz dzi  
nowe zg oszenie, chyba e w a ciwe organy zgodnie uznaj  za wystar
czaj cy uzasadniony wniosek pocz tkowego w a ciwego organu 
wysy ki. 

Nowe zg oszenie sporz dza podmiot lub organ okre lony w lit. a), b), c) 
wed ug okre lonego tam porz dku. 

aden w a ciwy organ nie mo e zg osi  sprzeciwu wobec odbioru 
odpadów pochodz cych z nielegalnego przemieszczania. W przypadku 
przyj cia przez w a ciwy organ wysy ki rozwi za  alternatywnych okre  
lonych w lit. d) i e) nowego zg oszenia dokonuje pocz tkowy w a ciwy 

organ wysy ki lub osoba fizyczna lub prawna dzia aj ca w jego imieniu, 
chyba e w a ciwe organy zgodnie uznaj  za wystarczaj cy nale ycie 
uzasadniony wniosek tego organu. 

3. Je eli odpowiedzialno  za nielegalne przemieszczanie ponosi 
odbiorca, w a ciwy organ miejsca przeznaczenia zapewnia, e przed
miotowe odpady zostan  poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu 
w sposób racjonalny ekologicznie: 

a) przez odbiorc ; lub, je eli jest to niewykonalne, 

b) przez w a ciwy organ albo osob  fizyczn  lub prawn  dzia aj c  
w jego imieniu. 
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Powy szy obowi zek odzysku lub unieszkodliwienia jest realizowany 
w terminie 30 dni od dnia, w którym zainteresowany w a ciwy organ 
miejsca przeznaczenia dowiedzia  si  lub zosta  powiadomiony na 
pi mie przez w a ciwe organy miejsca wysy ki lub tranzytu 
o nielegalnym przemieszczaniu i przyczynach jego zaistnienia lub 
w innym terminie uzgodnionym przez zainteresowane w a ciwe organy. 
Podstaw  powy szego zg oszenia mog  by  informacje przekazane 
w a ciwym organom wysy ki lub tranzytu mi dzy innymi przez inne 
w a ciwe organy. 

W tym celu zainteresowane w a ciwe organy wspó pracuj  ze sob  
w niezb dnym zakresie przy odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów. 

4. Je eli nie jest wymagane nowe zg oszenie, osoba odpowiedzialna 
za odbiór lub, je eli jest to niewykonalne, pocz tkowy w a ciwy organ 
wysy ki zobowi zany jest sporz dzi  nowy dokument przesy ania, 
zgodnie z art. 15 lub 16. 

W przypadku dokonania nowego zg oszenia przez pocz tkowy 
w a ciwy organ wysy ki nie zachodzi obowi zek ustanowienia nowej 
gwarancji finansowej lub równowa nego ubezpieczenia. 

5. Je eli odpowiedzialno ci  za nielegalne przemieszczanie nie 
mo na obci y  ani zg aszaj cego, ani odbiorcy, zainteresowane 
w a ciwe organy wspó pracuj  w celu zapewnienia, by dane odpady 
zosta y poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu. 

6. W przypadkach przej ciowego odzysku lub unieszkodliwienia, 
o których mowa w art. 6 ust. 6, je eli nielegalne przemieszczanie 
zosta o ujawnione po dokonaniu przej ciowego odzysku lub unieszkod
liwienia, ci cy na pa stwie wysy ki subsydiarny obowi zek odbioru 
odpadów lub zorganizowania ich innego odzysku lub unieszkodliwienia 
wygasa w momencie, w którym prowadz cy instalacj  wystawi  
za wiadczenie, o którym mowa w art. 15 lit. d). 

Je eli prowadz cy instalacj  wystawi  za wiadczenie o dokonaniu 
odzysku lub unieszkodliwienia odpadów w sposób, który spowodowa , 
e przemieszczanie zosta o uznane za nielegalne, czego konsekwencj  

by o zwolnienie gwarancji finansowej, stosuje si  postanowienia ust. 3 
i art. 25 ust. 2. 

7. Je eli na terytorium jednego z Pa stw Cz onkowskich ujawnione 
zostanie nielegalne przemieszczanie, w a ciwy organ, którego w a ci
wo ci podlega obszar, na którym odpady ujawniono, odpowiada za 
zorganizowanie bezpiecznego sk adowania odpadów do czasu ich 
zwrotu albo ostatecznego unieszkodliwienia lub odzysku w inny sposób. 

8. Przepisów art. 34 i 36 nie stosuje si , je eli nielegalne przemiesz
czane odpady zwracane s  do pa stwa wysy ki, którego dotycz  zakazy 
zawarte w tych artyku ach. 

9. W przypadku nielegalnego przemieszczania w rozumieniu art. 2 
pkt 35 lit. g) osoba, która zorganizowa a przemieszczanie, podlega 
takim samym obowi zkom okre lonym w niniejszym artykule, jakie 
dotycz  zg aszaj cego. 

10. Niniejszy artyku  nie narusza przepisów wspólnotowych ani 
krajowych dotycz cych odpowiedzialno ci. 
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Artyku  25 

Koszty zwrotu w przypadku gdy przemieszczanie jest nielegalne 

1. Koszty wynikaj ce z odbioru odpadów pochodz cych 
z nielegalnego przemieszczania, obejmuj ce koszty ich transportu, 
odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z art. 24 ust. 2 oraz, od dnia, 
w którym w a ciwy organ wysy ki uzyska  informacj  o tym, e prze
mieszczanie jest nielegalne, tak e koszty sk adowania zgodnie z art. 24 
ust. 7, s  ponoszone przez: 

a) podmiot, który faktycznie dokona  zg oszenia, okre lony wed ug 
kolejno ci przewidzianej w art. 2 pkt 15; lub, je eli nie dokonano 
zg oszenia, 

b) podmiot zobowi zany do dokonania zg oszenia lub odpowiednio 
inne osoby fizyczne lub prawne; lub, je eli jest to niewykonalne, 

c) w a ciwy organ wysy ki. 

2. Koszty wynikaj ce z odzysku lub unieszkodliwienia odpadów na 
podstawie art. 24 ust. 3, w tym ewentualne koszty transportu 
i sk adowania na podstawie art. 24 ust. 7 s  ponoszone przez: 

a) odbiorc ; lub, je eli jest to niewykonalne, 

b) w a ciwy organ miejsca przeznaczenia. 

3. Koszty wynikaj ce z odzysku lub unieszkodliwienia odpadów na 
podstawie art. 24 ust. 5, w tym ewentualne koszty transportu 
i sk adowania na podstawie art. 24 ust. 7 s  ponoszone przez: 

a) zg aszaj cego, okre lonego wed ug kolejno ci przewidzianej w art. 2 
pkt 15, lub odbiorc , w zale no ci od decyzji zainteresowanych 
w a ciwych organów; lub, je eli jest to niewykonalne, 

b) odpowiednio inne osoby fizyczne lub prawne; lub, je eli jest to 
niewykonalne, 

c) w a ciwe organy wysy ki i miejsca przeznaczenia. 

4. W przypadku nielegalnego przemieszczania w rozumieniu art. 2 
pkt 35 lit. g) osoba, która zorganizowa a przemieszczanie, podlega 
takim samym obowi zkom okre lonym w niniejszym artykule, jakie 
dotycz  zg aszaj cego. 

5. Niniejszy artyku  nie narusza przepisów wspólnotowych ani krajo
wych dotycz cych odpowiedzialno ci. 

ROZDZIA  5 

Ogólne przepisy administracyjne 

Artyku  26 

Sposoby przekazywania korespondencji 

1. Nast puj ce informacje i dokumenty mog  by  przesy ane poczt : 

a) zg oszenie planowanego przemieszczenia, zgodnie z art. 4 i 13; 
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b) wezwanie do dostarczenia informacji i dokumentacji, zgodnie z art. 
4, 7 i 8; 

c) dostarczenie informacji i dokumentacji, zgodnie z art. 4, 7 i 8; 

d) pisemna zgoda na zg oszone przemieszczanie, zgodnie z art. 9; 

e) warunki dokonania przemieszczenia, zgodnie z art. 10; 

f) sprzeciw wobec przemieszczenia, zgodnie z art. 11 i 12; 

g) informacje o decyzjach dotycz cych udzielenia zezwolenia wst p
nego okre lonym zak adom odzysku, zgodnie z art. 14 ust. 3; 

h) pisemne potwierdzenie odbioru odpadów zgodnie z art. 15 i 16; 

i) za wiadczenie o dokonaniu odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, 
zgodnie z art. 15 i 16; 

j) uprzednie zawiadomienie o faktycznym rozpocz ciu przemieszczenia 
zgodnie z art. 16; 

k) informacje o zmianach w przemieszczaniu po uzyskaniu zgody, 
zgodnie z art. 17; oraz 

l) pisemne zgody i dokumenty przesy ania, wysy ane zgodnie 
z przepisami tytu ów IV, V i VI. 

2. Zainteresowane organy i zg aszaj cy mog  tak e uzgodni , e 
dokumenty wymienione w ust. 1 mog  równie  zosta  przesy ane 
przy u yciu jednego z nast puj cych rodków komunikacji: 

a) telefaksem; lub 

b) telefaksem, a nast pnie przesy k  pocztow ; 

c) poczt  elektroniczn  z podpisem elektronicznym. Podpis elektro
niczny zast puje w tym przypadku wszelkie wymagane podpisy 
i piecz ci; lub 

d) poczt  elektroniczn  bez podpisu elektronicznego, a nast pnie prze
sy k  pocztow . 

3. Dokumenty, które zgodnie z art. 16 lit. c) i art. 18 maj  towarzy
szy  ka demu transportowi, mog  mie  form  elektroniczn  
z podpisami elektronicznymi, je eli mo liwe jest ich odczytanie 
w ka dym czasie w trakcie transportu oraz je eli taka forma jest akcep
towana przez zainteresowane w a ciwe organy. 
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4. Za porozumieniem zainteresowanych w a ciwych organów 
i zg aszaj cego wymiana informacji i dokumentów okre lonych w ust. 
1 mo e nast powa  w drodze elektronicznej wymiany danych opatrzo
nych podpisem elektronicznym lub elektronicznie uwierzytelnionych, 
zgodnie z dyrektyw  1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie 
podpisów elektronicznych ( 1 ), albo przy u yciu innego porównywalnego 
systemu autentyfikacji elektronicznej, zapewniaj cego taki sam poziom 
bezpiecze stwa. W takich przypadkach mo na dokona  ustale  organi
zacyjnych dotycz cych przep ywu wymienianych danych elektronicz
nych. 

Artyku  27 

J zyk 

1. Wszelkie zg oszenia, informacje, dokumentacja i inna korespon
dencja przekazywana zgodnie z przepisami niniejszego tytu u przekazy
wane s  w j zyku akceptowanym przez zainteresowane w a ciwe 
organy. 

2. Na danie zainteresowanych w a ciwych organów zg aszaj cy 
przekazuje uwierzytelnione t umaczenie lub t umaczenia na j zyk akcep
towany przez te organy. 

Artyku  28 

Spory dotycz ce klasyfikacji 

1. Je eli w a ciwe organy wysy ki i miejsca przeznaczenia nie mog  
doj  do porozumienia w zakresie zaklasyfikowania przedmiotu prze
mieszczenia jako odpadów lub nie, traktuje si  go tak, jakby stanowi  
odpady. Przepis ten nie narusza uprawnie  pa stwa przeznaczenia do 
traktowania przedmiotu przemieszczenia po jego dotarciu na miejsce 
zgodnie z przepisami krajowymi, pod warunkiem ich zgodno ci 
z prawem wspólnotowym i mi dzynarodowym. 

2. Je eli w a ciwe organy wysy ki i miejsca przeznaczenia nie mog  
doj  do porozumienia w zakresie zaklasyfikowania zg oszonych odpadów 
do kategorii okre lonych w za czniku III, IIIA, IIIB lub IV, odpady traktuje 
si  jako nale ce do kategorii okre lonych w za czniku IV. 

3. Je eli w a ciwe organy wysy ki i miejsca przeznaczenia nie mog  
doj  do porozumienia w zakresie zaklasyfikowania zg oszonej operacji 
przetwarzania odpadów jako odzysku lub unieszkodliwienia, stosuje si  
przepisy dotycz ce unieszkodliwiania. 

4. Przepisy ust. 1–3 maj  zastosowanie wy cznie do celów niniej
szego rozporz dzenia i nie naruszaj  prawa zainteresowanych stron do 
rozstrzygania wszelkich sporów dotycz cych powy szych kwestii przed 
s dami. 

Artyku  29 

Koszty administracyjne 

Zg aszaj cego mo na obci y  odpowiednimi i proporcjonalnymi kosz
tami administracyjnymi realizacji procedur zwi zanych ze zg oszeniem 
i nadzorem oraz zwyk ymi kosztami odpowiednich analiz i inspekcji. 
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Artyku  30 

Porozumienia dotycz ce obszarów przygranicznych 

1. W wyj tkowych przypadkach, je eli jest to uzasadnione szcze
góln  sytuacj  geograficzn  lub demograficzn , Pa stwa Cz onkowskie 
mog  zawiera  dwustronne umowy dotycz ce z agodzenia procedury 
zg aszania przemieszczania okre lonych strumieni odpadów, 
w odniesieniu do transgranicznych przemieszcze  kierowanych do 
najbli szej odpowiedniej instalacji po o onej na obszarze przy granicy 
pomi dzy danymi Pa stwami Cz onkowskimi. 

2. Powy sze umowy dwustronne mog  by  zawierane tak e 
w przypadku, gdy zarówno przemieszczanie, jak przetwarzanie 
odpadów ma miejsce w pa stwie wysy ki, jednak e trasa ich transportu 
przebiega przez terytorium innego Pa stwa Cz onkowskiego. 

3. Pa stwa Cz onkowskie mog  zawiera  takie umowy tak e 
z pa stwami, które s  stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym. 

4. Umowy takie s  notyfikowane Komisji przed ich wej ciem 
w ycie. 

ROZDZIA  6 

Przemieszczenia wewn trzwspólnotowe z tranzytem przez pa stwa 
trzecie 

Artyku  31 

Przemieszczenia odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia 

Je eli przemieszczanie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia 
ma miejsce w obr bie Wspólnoty, z tranzytem przez jedno lub kilka 
pa stw trzecich, w a ciwy organ wysy ki, obok realizacji innych 
obowi zków wynikaj cych z niniejszego tytu u, zobowi zany jest skie
rowa  do w a ciwych organów w pa stwach trzecich zapytanie, czy 
zamierzaj  one przes a  swoj  pisemn  zgod  na planowane przemiesz
czanie: 

a) w przypadku stron Konwencji bazylejskiej – w terminie 60 dni, 
chyba e dane pa stwo zrezygnowa o z tego prawa zgodnie 
z postanowieniami Konwencji; lub 

b) w przypadku pa stw nieb d cych stronami Konwencji bazylejskiej – 
w terminie uzgodnionym mi dzy w a ciwymi organami. 

Artyku  32 

Przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku 

1. Je eli przemieszczanie odpadów przeznaczonych do odzysku ma 
miejsce w granicach Wspólnoty, z tranzytem przez jedno lub kilka 
pa stw trzecich, których nie obowi zuje decyzja OECD, stosuje si  
art. 31. 

2. Je eli przemieszczanie odpadów przeznaczonych do odzysku ma 
miejsce w granicach Wspólnoty, co obejmuje tak e przemieszczenia 
pomi dzy dwiema miejscowo ciami w tym samym Pa stwie Cz onkow
skim, z tranzytem przez jedno lub kilka pa stw trzecich, które obowi
zuje decyzja OECD, zgoda, o której mowa w art. 9, mo e by  wyra ona 
w sposób milcz cy i w przypadku gdy nie zosta  zg oszony sprzeciw ani 
zastrze one warunki, przemieszczanie mo e rozpocz  si  po up ywie 
30 dni od wys ania potwierdzenia przyj cia przez w a ciwy organ 
miejsca przeznaczenia zgodnie z art. 8. 
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TYTU  III 

PRZEMIESZCZENIA ODPADÓW WY CZNIE W OBR BIE PA STW 
CZ ONKOWSKICH 

Artyku  33 

Zastosowanie niniejszego rozporz dzenia do przemieszczania 
odpadów odbywaj cych si  wy cznie w obr bie Pa stw 

Cz onkowskich 

1. Pa stwa Cz onkowskie ustanawiaj  odpowiedni system nadzoru 
i kontroli przemieszcze  odpadów odbywaj cych si  wy cznie 
w granicach ich jurysdykcji. System ten uwzgl dnia potrzeb  zapew
nienia spójno ci z systemem wspólnotowym, ustanowionym w tytu ach 
II i VII. 

2. Pa stwa Cz onkowskie zawiadamiaj  Komisj  o przyj tym 
systemie nadzoru i kontroli przemieszczania odpadów. Komisja zawia
damia o powy szych systemach pozosta e Pa stwa Cz onkowskie. 

3. Pa stwa Cz onkowskie mog  stosowa  w granicach swojej jurys
dykcji system przewidziany w tytu ach II i VII. 

TYTU  IV 

WYWÓZ ODPADÓW ZE WSPÓLNOTY DO PA STW TRZECICH 

ROZDZIA  1 

Wywóz odpadów od unieszkodliwienia 

Artyku  34 

Zakaz wywozu do pa stw trzecich, z wyj tkiem pa stw EFTA 

1. Wywóz ze Wspólnoty odpadów przeznaczonych do unieszkodli
wienia jest zakazany. 

2. Zakaz okre lony w ust. 1 nie dotyczy wywozu odpadów przezna
czonych do unieszkodliwienia w pa stwach EFTA, b d cych równo
cze nie stronami Konwencji bazylejskiej. 

3. Jednak e wywóz odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia 
do pa stwa EFTA b d cego stron  Konwencji bazylejskiej jest równie  
zakazany, je eli: 

a) dane pa stwo EFTA zakazuje przywozu takich odpadów; lub 

b) w a ciwy organ wysy ki ma podstawy by przypuszcza , e odpady 
nie zostan  w danym pa stwie przeznaczenia zagospodarowane 
w sposób racjonalny ekologicznie, w rozumieniu art. 49. 

4. Powy szy przepis nie narusza obowi zków zwi zanych 
z odbiorem odpadów, okre lonych w art. 22 i 24. 

Artyku  35 

Procedury stosowane w przypadku wywozu do pa stw EFTA 

1. Je eli odpady s  wywo one ze Wspólnoty z przeznaczeniem do 
unieszkodliwienia w pa stwach EFTA, które s  stronami Konwencji 
bazylejskiej, przepisy tytu u II stosowane s  odpowiednio, przy 
uwzgl dnieniu dostosowa  i przepisów dodatkowych okre lonych 
w ust. 2 i 3. 
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2. Stosuje si  nast puj ce dostosowania: 

a) w a ciwy organ tranzytu poza Wspólnot  dysponuje terminem 60 dni 
od wys ania potwierdzenia otrzymania zg oszenia na wezwanie do 
dostarczenia dodatkowych informacji dotycz cych zg oszonego prze
mieszczenia oraz wydanie milcz cej lub pisemnej zgody, 
z ewentualnym zastrze eniem warunków, je eli dane pa stwo 
podj o decyzj , e nie b dzie wymaga o uprzedniej pisemnej zgody, 
oraz poinformowa o o tym inne strony Konwencji bazylejskiej, 
zgodnie z jej art. 6 ust. 4; oraz 

b) w a ciwy organ wysy ki we Wspólnocie podejmuje decyzj  
o wyra eniu zgody na przemieszczanie zgodnie z art. 9 wy cznie 
po otrzymaniu pisemnej zgody w a ciwego organu miejsca przezna
czenia oraz, w odpowiednich przypadkach, milcz cej lub pisemnej 
zgody w a ciwego organu tranzytu poza Wspólnot  i nie wcze niej 
ni  po up ywie 61 dni od wys ania potwierdzenia przyj cia przez 
w a ciwy organ tranzytu. W a ciwy organ wysy ki mo e wyda  
decyzj  przed up ywem terminu 61 dni, je eli otrzyma  pisemn  
zgod  pozosta ych zainteresowanych w a ciwych organów. 

3. Stosuje si  nast puj ce przepisy dodatkowe: 

a) w a ciwy organ tranzytu we Wspólnocie potwierdza zg aszaj cemu 
otrzymanie zg oszenia; 

b) w a ciwe organy wysy ki oraz, w odpowiednich przypadkach, tran
zytu we Wspólnocie przesy aj  do urz du celnego wywozu i urz du 
celnego wyprowadzenia ze Wspólnoty opiecz towane kopie decyzji 
o wyra eniu zgody na przemieszczanie; 

c) przewo nik dostarcza kopi  dokumentu przesy ania do urz du 
celnego wywozu i urz du celnego wyprowadzenia ze Wspólnoty; 

d) niezw ocznie po opuszczeniu przez odpady terytorium Wspólnoty 
urz d celny wyprowadzenia ze Wspólnoty przesy a opiecz towan  
kopi  dokumentu przesy ania w a ciwemu organowi przemieszczenia 
we Wspólnocie, zaznaczaj c, e odpady opu ci y terytorium Wspól
noty; 

e) je eli w terminie 42 dni od daty, w której odpady opu ci y teryto
rium Wspólnoty, w a ciwy organ wysy ki we Wspólnocie nie 
otrzyma informacji od prowadz cego instalacj  o przyj ciu odpadów, 
niezw ocznie zawiadamia o tym w a ciwy organ miejsca przezna
czenia; oraz 

f) umowa okre lona w art. 4 akapit drugi pkt 4 i w art. 5 stanowi, e: 

i) je eli prowadz cy instalacj  wyda nieprawid owe za wiadczenie 
o unieszkodliwieniu, którego skutkiem b dzie zwolnienie 
gwarancji finansowej, odbiorca poniesie koszty wynikaj ce 
z obowi zku zwrócenia odpadów na obszar podlegaj cy w a ci
wo ci w a ciwego organu wysy ki oraz ich odzysku lub uniesz
kodliwienia w inny, racjonalny ekologicznie sposób; 

ii) w terminie trzech dni od przyj cia odpadów do unieszkodli
wienia, prowadz cy instalacj  wysy a zg aszaj cemu 
i zainteresowanym w a ciwym organom podpisane kopie wype
nionego dokumentu przesy ania, z wyj tkiem za wiadczenia 
o unieszkodliwieniu, okre lonego w ppkt iii); oraz 
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iii) mo liwie najszybciej i przed up ywem 30 dni od dokonania 
unieszkodliwienia oraz nie pó niej ni  w terminie roku kalenda
rzowego od przyj cia odpadów prowadz cy instalacj  na w asn  
odpowiedzialno  za wiadcza o dokonaniu unieszkodliwienia 
i przesy a zg aszaj cemu oraz zainteresowanym w a ciwym 
organom podpisane kopie dokumentu przesy ania zawieraj cego 
to za wiadczenie. 

4. Przemieszczanie mo e nast pi  wy cznie w przypadku gdy: 

a) zg aszaj cy otrzyma  pisemn  zgod  w a ciwych organów wysy ki, 
miejsca przeznaczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, w a ci
wych organów tranzytu poza Wspólnot  oraz zosta y spe nione 
zastrze one warunki; 

b) zosta a zawarta i obowi zuje umowa pomi dzy zg aszaj cym 
i odbiorc , zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 4 i art. 5; 

c) ustanowiona zosta a i obowi zuje gwarancja finansowa lub równo
wa ne ubezpieczenie zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 5 
i art. 6; oraz 

d) zapewniono racjonalne ekologicznie zagospodarowanie, zgodnie 
z art. 49. 

5. W przypadku wywozu odpadów s  one kierowane w celu 
poddania ich unieszkodliwieniu do instalacji, która prowadzi dzia alno  
zgodnie z obowi zuj cym prawem krajowym lub dla której wydano 
pozwolenie na prowadzenie dzia alno ci w pa stwie przeznaczenia. 

6. Urz d celny wywozu lub urz d celny wyprowadzenia ze Wspól
noty, który ujawni  nielegalne przemieszczanie, zobowi zany jest 
niezw ocznie zawiadomi  o tym w a ciwy organ w pa stwie urz du 
celnego, który: 

a) niezw ocznie zawiadamia w a ciwy organ wysy ki we Wspólnocie; 
oraz 

b) zapewnia zatrzymanie odpadów do czasu podj cia przez w a ciwy 
organ wysy ki innej decyzji i przekazania jej na pi mie w a ciwemu 
organowi w pa stwie urz du celnego, w którym odpady zosta y 
zatrzymane. 

ROZDZIA  2 

Wywóz odpadów przeznaczonych do odzysku 

S E K C J A 1 

W y w ó z d o p a  s t w , k t ó r y c h n i e o b o w i  z u j e 
d e c y z j a O E C D 

Artyku  36 

Zakaz wywozu 

1. Zakazany jest wywóz ze Wspólnoty nast puj cych rodzajów 
odpadów przeznaczonych do odzysku w pa stwach, których nie 
obowi zuje decyzja OECD: 

a) odpadów wyszczególnionych jako niebezpieczne w za czniku V; 

b) odpadów wyszczególnionych w za czniku V cz  3; 

c) odpadów niebezpiecznych, które nie zosta y zaliczone do adnej 
z kategorii w za czniku V; 
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d) mieszanin odpadów niebezpiecznych oraz mieszanin odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi ni  niebezpieczne, które nie 
zosta y zaliczone do adnej z kategorii w za czniku V; 

e) odpadów, które pa stwo przeznaczenia notyfikowa o jako niebez
pieczne, zgodnie z art. 3 Konwencji bazylejskiej; 

f) odpadów, których przywóz zosta  zakazany przez pa stwo przezna
czenia; lub 

g) odpadów, co do których w a ciwy organ wysy ki ma podstawy, by 
przypuszcza , e nie zostan  one w danym pa stwie przeznaczenia 
zagospodarowane w sposób racjonalny ekologicznie w rozumieniu 
art. 49. 

2. Powy szy przepis nie narusza obowi zków zwi zanych 
z odbiorem odpadów okre lonych w art. 22 i 24. 

3. Pa stwa Cz onkowskie mog  w przypadkach wyj tkowych przyj  
przepisy umo liwiaj ce uznanie, na podstawie dokumentacji przedsta
wionej w odpowiedni sposób przez zg aszaj cego, e w stosunku do 
okre lonych rodzajów odpadów niebezpiecznych wymienionych 
w za czniku V zakaz wywozu nie obowi zuje, je eli nie wykazuj  one 
adnej z w a ciwo ci wyszczególnionych w za czniku III do dyrektywy 

91/689/EWG, uwzgl dniaj c, w zakresie w a ciwo ci H3–H8, H10 i H11 
zdefiniowanych w tym za czniku, warto ci dopuszczalne okre lone 
w decyzji Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zast puj cej decyzj  
94/3/WE ustanawiaj c  wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy 
Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzj  Rady 94/904/WE 
ustanawiaj c  wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 
dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych ( 1 ). 

4. Okoliczno , e dane odpady nie zosta y wyszczególnione jako 
niebezpieczne w za czniku V lub e zosta y wyszczególnione 
w za czniku V, cz  1, wykaz B, nie wyklucza zaliczenia takich 
odpadów, w sytuacjach wyj tkowych, do odpadów niebezpiecznych 
i tym samym obj cia ich zakazem wywozu, je eli wykazuj  one przy
najmniej jedn  z w a ciwo ci wyszczególnionych w za czniku III do 
dyrektywy 91/689/EWG, uwzgl dniaj c, w zakresie w a ciwo ci H3 do 
H8, H10 i H11 zdefiniowanych w tym za czniku, warto ci dopusz
czalne okre lone w decyzji 2000/532/WE, zgodnie z art. 1 ust. 4 akapit 
drugi dyrektywy 91/689/EWG oraz w ust pie wprowadzaj cym za cz
nika III do niniejszego rozporz dzenia. 

5. W przypadkach okre lonych w ust. 3 i 4 zainteresowane Pa stwo 
Cz onkowskie zawiadamia pa stwo przeznaczenia przed podj ciem 
decyzji. Pa stwa Cz onkowskie notyfikuj  powy sze przypadki Komisji 
przed ko cem ka dego roku kalendarzowego. Komisja przekazuje otrzy
mane informacje wszystkim Pa stwom Cz onkowskim oraz Sekretaria
towi Konwencji bazylejskiej. Komisja mo e na podstawie otrzymanych 
informacji sformu owa  komentarze oraz, w odpowiednich przypadkach, 
dostosowa  za cznik V zgodnie z art. 58. 

Artyku  37 

Procedury obowi zuj ce w przypadku wywozu odpadów 
wyszczególnionych w za czniku III lub IIIA 

1. W przypadku odpadów wyszczególnionych w za czniku III lub 
IIIA, których wywóz nie zosta  obj ty zakazem na podstawie art. 36, 
Komisja, w terminie 20 dni od wej cia w ycie niniejszego rozporz
dzenia, prze le do ka dego pa stwa, którego nie obowi zuje decyzja 
OECD, pisemny wniosek o: 
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i) potwierdzenie na pi mie, e przedmiotowe odpady mog  by  wywo  
one ze Wspólnoty w celu poddania ich odzyskowi w danym 

pa stwie; oraz 

ii) informacj , jakim ewentualnym procedurom kontrolnym zostan  one 
poddane w pa stwie przeznaczenia. 

Ka de pa stwo, którego nie obowi zuje decyzja OECD, ma nast puj ce 
mo liwo ci: 

a) wprowadzenie zakazu; lub 

b) stosowanie procedury uprzedniego zg oszenia na pi mie i zgody 
okre lonej w art. 35; lub 

c) odst pienia od kontroli w pa stwie przeznaczenia. 

2. Przed dat  rozpocz cia obowi zywania niniejszego rozporz dzenia 
Komisja przyjmuje rozporz dzenie uwzgl dniaj ce tre  odpowiedzi 
otrzymanych zgodnie z ust. 1 i zawiadamia komitet powo any zgodnie 
z art. 18 dyrektywy 2006/12/WE. 

W przypadku gdy dane pa stwo nie przekaza o potwierdzenia okre lo
nego w ust. 1 lub z jakichkolwiek przyczyn nie nawi zano z nim 
kontaktu, stosuje si  ust. 1 lit. b). 

Komisja regularnie aktualizuje przyj te rozporz dzenie. 

3. Je eli w odpowiedzi na pytanie Komisji dane pa stwo stwierdzi, 
e okre lone przemieszczenia odpadów nie podlegaj  jakiejkolwiek 

kontroli, do takich przemieszcze  stosuje si  odpowiednio art. 18. 

4. W przypadku wywozu odpadów s  one kierowane w celu 
poddania ich odzyskowi do instalacji, która prowadzi dzia alno  
zgodnie z obowi zuj cym prawem krajowym lub dla której wydano 
pozwolenie na prowadzenie dzia alno ci w pa stwie przeznaczenia. 

5. W przypadku przemieszczenia odpadów, które nie zosta y zali
czone do adnej z kategorii w za czniku III, lub przemieszczenia 
mieszanin odpadów, które nie zosta y zaliczone do adnej z kategorii 
w za czniku III lub IIIA, albo przemieszczenia odpadów wyszczegól
nionych w za czniku IIIB, o ile wywóz nie jest zakazany na podstawie 
art. 36, stosuje si  ust. 1 lit. b) niniejszego artyku u. 

S e k c j a 2 

W y w ó z d o p a  s t w , k t ó r e o b o w i  z u j e d e c y z j a 
O E C D 

Artyku  38 

Wywóz odpadów wyszczególnionych w za cznikach III, IIIA, IIIB, 
IV i IVA 

1. Je eli odpady wyszczególnione w za cznikach III, IIIA, IIIB 
i IVA, odpady, które nie zosta y sklasyfikowane, lub mieszaniny 
odpadów niezaliczone do adnej z kategorii w za cznikach III, IV 
ani IVA s  wywo one ze Wspólnoty z przeznaczeniem do odzysku 
w pa stwach, które obowi zuje decyzja OECD, z tranzytem lub bez 
tranzytu przez pa stwa, które obowi zuje decyzja OECD, przepisy 
tytu u II stosuje si  odpowiednio, przy uwzgl dnieniu dostosowa  
i przepisów dodatkowych zawartych w ust. 2, 3 i 5. 
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2. Stosuje si  nast puj ce dostosowania: 

a) mieszaniny odpadów wyszczególnionych w za czniku IIIA przezna
czone do procesów przej ciowych podlegaj  procedurze uprzedniego 
pisemnego zg oszenia i zgody, je eli dalsze procesy przej ciowego 
lub ostatecznego odzysku lub unieszkodliwiania maj  by  realizo
wane w pa stwie, którego nie obowi zuje decyzja OECD; 

b) odpady wyszczególnione w za czniku IIIB podlegaj  procedurze 
uprzedniego pisemnego zg oszenia i zgody; 

c) zgoda wymagana zgodnie z art. 9 mo e zosta  wyra ona przez 
w a ciwy organ miejsca przeznaczenia spoza Wspólnoty w sposób 
milcz cy. 

3. W odniesieniu do wywozu odpadów wyszczególnionych 
w za czniku IV i IVA stosuje si  nast puj ce przepisy dodatkowe: 

a) w a ciwe organy wysy ki oraz, w odpowiednich przypadkach, tran
zytu we Wspólnocie przesy aj  do urz du celnego wywozu i urz du 
celnego wyprowadzenia ze Wspólnoty opiecz towane kopie ich 
decyzji o wyra eniu zgody na przemieszczanie; 

b) przewo nik dostarcza kopi  dokumentu przesy ania do urz du 
celnego wywozu i urz du celnego wyprowadzenia ze Wspólnoty; 

c) niezw ocznie po tym, jak odpady opuszcz  terytorium Wspólnoty, 
urz d celny wyprowadzenia ze Wspólnoty przesy a opiecz towan  
kopi  dokumentu przesy ania w a ciwemu organowi wysy ki we 
Wspólnocie, zaznaczaj c, e odpady opu ci y terytorium Wspólnoty; 

d) je eli w terminie 42 dni od daty, w której odpady opu ci y teryto
rium Wspólnoty, w a ciwy organ wysy ki we Wspólnocie nie 
otrzyma informacji od prowadz cego instalacj  o przyj ciu odpadów, 
niezw ocznie zawiadamia on o tym w a ciwy organ miejsca przezna
czenia; oraz 

e) umowa okre lona w art. 4 akapit drugi pkt 4 i art. 5 stanowi, e: 

i) je eli prowadz cy instalacj  wyda nieprawid owe za wiadczenie 
o unieszkodliwieniu, którego skutkiem b dzie zwolnienie 
gwarancji finansowej, odbiorca ponosi koszty wynikaj ce 
z obowi zku zwrócenia odpadów na obszar podlegaj cy w a ci
wo ci w a ciwego organu wysy ki oraz ich odzysku lub uniesz
kodliwienia w inny, racjonalny ekologicznie sposób; 

ii) w terminie trzech dni od przyj cia odpadów do unieszkodli
wienia, prowadz cy instalacj  wysy a zg aszaj cemu 
i zainteresowanym w a ciwym organom podpisane kopie wype
nionego dokumentu przesy ania, z wyj tkiem za wiadczenia 
o unieszkodliwieniu, okre lonego w ppkt iii); oraz 

iii) mo liwie najszybciej, przed up ywem 30 dni od dokonania 
odzysku i nie pó niej ni  w terminie roku kalendarzowego od 
przyj cia odpadów, prowadz cy instalacj  na w asn  odpowie
dzialno  za wiadcza o dokonaniu odzysku i przesy a zg aszaj
cemu oraz zainteresowanym w a ciwym organom podpisane 
kopie dokumentu przesy ania zawieraj ce to za wiadczenie. 
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4. Przemieszczanie mo e nast pi  wy cznie w przypadku gdy: 

a) zg aszaj cy otrzyma  pisemn  zgod  w a ciwych organów wysy ki, 
miejsca przeznaczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, tranzytu 
lub mo liwe jest przyj cie, e w a ciwe organy miejsca przezna
czenia i tranzytu wyrazi y zgod  milcz c  oraz zosta y spe nione 
wszystkie zastrze one warunki; 

b) spe nione s  wymogi okre lone w art. 35 ust. 4 lit. b), c) i d). 

5. Je eli okre lony w ust. 1 wywóz odpadów wyszczególnionych 
w za cznikach IV i IVA odbywa si  tranzytem przez pa stwo, którego 
nie obowi zuje decyzja OECD, stosuje si  nast puj ce dostosowania: 

a) w a ciwy organ tranzytu, którego nie obowi zuje decyzja OECD, ma 
60 dni od wys ania potwierdzenia otrzymania zg oszenia na 
wezwanie do dostarczenia dodatkowych informacji dotycz cych 
zg oszonego przemieszczenia, wydanie milcz cej lub pisemnej 
zgody, z ewentualnym zastrze eniem warunków, je eli dane pa stwo 
podj o decyzj , e nie b dzie wymaga o uprzedniej pisemnej zgody 
oraz poinformowa o o tym inne strony Konwencji bazylejskiej, 
zgodnie z jej art. 6 ust. 4; oraz 

b) w a ciwy organ wysy ki we Wspólnocie podejmuje decyzj  
o wyra eniu zgody na przemieszczanie zgodnie z art. 9 wy cznie 
po otrzymaniu milcz cej lub pisemnej zgody w a ciwego organu 
tranzytu, którego nie obowi zuje decyzja OECD i nie wcze niej 
ni  po up ywie 61 dni od wys ania potwierdzenia przyj cia przez 
w a ciwy organ tranzytu. W a ciwy organ wysy ki mo e wyda  
decyzj  przez up ywem terminu 61 dni, je eli otrzyma  pisemn  
zgod  pozosta ych zainteresowanych w a ciwych organów. 

6. W przypadku wywozu odpadów s  one kierowane w celu 
poddania ich odzyskowi do instalacji, która prowadzi dzia alno  
zgodnie z obowi zuj cym prawem krajowym lub dla której zosta o 
wydane pozwolenie na prowadzenie dzia alno ci w pa stwie przezna
czenia. 

7. Urz d celny wywozu lub urz d celny wyprowadzenia ze Wspól
noty, który ujawni  nielegalne przemieszczanie, zobowi zany jest 
niezw ocznie zawiadomi  o tym w a ciwy organ w pa stwie urz du 
celnego, który: 

a) niezw ocznie zawiadamia w a ciwy organ wysy ki we Wspólnocie; 
oraz 

b) zapewnia zatrzymanie odpadów do czasu podj cia przez w a ciwy 
organ wysy ki innej decyzji i przekazania jej na pi mie w a ciwemu 
organowi w pa stwie urz du celnego, w którym odpady zosta y 
zatrzymane. 

ROZDZIA  3 

Przepisy ogólne 

Artyku  39 

Wywóz na Antarktyd  

Wywóz odpadów ze Wspólnoty na Antarktyd  jest zakazany. 
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Artyku  40 

Wywóz do krajów lub terytoriów zamorskich 

1. Wywóz ze Wspólnoty odpadów przeznaczonych do unieszkodli
wienia do krajów i terytoriów zamorskich jest zakazany. 

2. W odniesieniu do wywozu odpadów przeznaczonych do odzysku 
w krajach i terytoriach zamorskich zakaz okre lony w art. 36 stosuje si  
odpowiednio. 

3. W odniesieniu do wywozu odpadów przeznaczonych do odzysku 
w krajach i terytoriach zamorskich, które nie s  obj te zakazem, 
o którym mowa w ust. 2, przepisy tytu u II stosuje si  odpowiednio. 

TYTU  V 

PRZYWÓZ DO WSPÓLNOTY ODPADÓW Z PA STW TRZECICH 

ROZDZIA  1 

Przywóz odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia 

Artyku  41 

Zakaz przywozu z wyj tkiem przemieszczania z pa stwa b d cego 
stron  Konwencji bazylejskiej lub pa stwa, z którym zosta a 
zawarta umowa, albo z innych obszarów w sytuacjach 

kryzysowych lub podczas wojny 

1. Przywóz do Wspólnoty odpadów przeznaczonych do unieszkodli
wienia jest zakazany, z wyj tkiem przywozu z: 

a) pa stw, które s  stronami Konwencji bazylejskiej; lub 

b) innych pa stw, z którymi Wspólnota albo Wspólnota i jej Pa stwa 
Cz onkowskie zawar y dwustronne lub wielostronne umowy lub 
porozumienia zgodne z przepisami wspólnotowymi i z art. 11 
Konwencji bazylejskiej; lub 

c) innych pa stw, z którymi dane Pa stwo Cz onkowskie zawar o 
dwustronne umowy lub porozumienia zgodnie z ust. 2; lub 

d) innych obszarów, je eli ze wzgl du na szczególne okoliczno ci 
w sytuacjach kryzysu, przywracania pokoju, utrzymywania pokoju 
lub podczas wojny nie jest mo liwe zawarcie umów lub porozumie  
okre lonych w lit. b) lub c), albo w pa stwie wysy ki w a ciwy 
organ nie zosta  wyznaczony lub jest niezdolny do dzia ania. 

2. W wyj tkowych przypadkach poszczególne Pa stwa Cz onkow
skie mog  zawiera  dwustronne umowy lub porozumienia dotycz ce 
unieszkodliwiania okre lonych odpadów w tych Pa stwach Cz onkow
skich, je eli odpady te nie zostan  w pa stwie wysy ki zagospodaro
wane w sposób racjonalny ekologicznie okre lony w art. 49. 

Powy sze umowy i porozumienia musz  by  zgodne z przepisami 
wspólnotowym oraz art. 11 Konwencji bazylejskiej. 

Wymienione umowy i porozumienia gwarantuj , e operacje unieszkod
liwiania odpadów zostan  przeprowadzone w instalacji, dla której 
zosta o wydane pozwolenie, i b d  zgodne z wymogami racjonalnego 
ekologicznie gospodarowania. 

Wymienione umowy i porozumienia gwarantuj  tak e, e odpady s  
wytworzone wy cznie w pa stwie wysy ki oraz e ich unieszkodli
wianie zostanie przeprowadzone wy cznie w Pa stwie Cz onkowskim, 
które zawar o dan  umow  lub porozumienie. 
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Wymienione umowy i porozumienia notyfikowane s  Komisji przed ich 
zawarciem. Jednak e w sytuacjach kryzysowych notyfikacja mo e by  
dokonana w terminie miesi ca od ich zawarcia. 

3. Umowy lub porozumienia dwustronne albo wielostronne zawarte 
zgodnie z ust. 1 lit. b) i c) opieraj  si  na wymogach proceduralnych 
okre lonych w art. 42. 

4. Pa stwa okre lone w ust. 1 lit. a), b) i c) zobowi zane s  do 
uprzedniego z o enia w a ciwym organom Pa stwa Cz onkowskiego 
przeznaczenia nale ycie uzasadnionych wniosków stwierdzaj cych, e 
nie posiadaj  one i nie maj  realnych mo liwo ci uzyskania potencja u 
technicznego oraz niezb dnych instalacji do unieszkodliwiania odpadów 
w sposób racjonalny ekologicznie. 

Artyku  42 

Wymogi proceduralne w przypadku przywozu z pa stwa b d cego 
stron  Konwencji bazylejskiej lub z innych obszarów w sytuacjach 

kryzysowych lub podczas wojny 

1. Je eli odpady s  przywo one do Wspólnoty z przeznaczeniem do 
unieszkodliwienia z pa stw, które s  stronami Konwencji bazylejskiej, 
przepisy tytu u II stosuje si  odpowiednio przy uwzgl dnieniu dosto
sowa  i przepisów dodatkowych zawartych w ust. 2 i 3. 

2. Stosuje si  nast puj ce dostosowania: 

a) w a ciwy organ tranzytu poza Wspólnot  ma 60 dni od wys ania 
potwierdzenia otrzymania zg oszenia na wezwanie do dostarczenia 
dodatkowych informacji dotycz cych zg oszonego przemieszczenia 
oraz na wydanie milcz cej lub pisemnej zgody, z ewentualnym 
zastrze eniem warunków, je eli dane pa stwo podj o decyzj , e 
nie b dzie wymaga o uprzedniej pisemnej zgody oraz poinformo
wa o o tym inne strony Konwencji bazylejskiej, zgodnie z jej art. 
6 ust. 4; oraz 

b) w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 1 lit. d), dotycz cych 
sytuacji kryzysowych, przywracania pokoju, utrzymywania pokoju 
lub podczas wojny, zgoda w a ciwych organów wysy ki nie jest 
wymagana. 

3. Stosuje si  nast puj ce przepisy dodatkowe: 

a) w a ciwy organ tranzytu we Wspólnocie potwierdza zg aszaj cemu 
otrzymanie zg oszenia oraz przekazuje kopie zainteresowanym 
w a ciwym organom; 

b) w a ciwe organy miejsca przeznaczenia oraz, w odpowiednich przy
padkach, tranzytu we Wspólnocie przesy aj  do urz du celnego 
wprowadzenia do Wspólnoty opiecz towane kopie decyzji 
o wyra eniu zgody na przemieszczanie; 

c) przewo nik dostarcza kopi  dokumentu przesy ania do urz du 
celnego wprowadzenia do Wspólnoty; oraz 

d) po dope nieniu wymaganych formalno ci celnych urz d celny wpro
wadzenia do Wspólnoty przesy a opiecz towane kopie dokumentu 
przesy ania do w a ciwych organów miejsca przeznaczenia oraz tran
zytu we Wspólnocie, potwierdzaj c, e odpady zosta y wprowadzone 
na terytorium Wspólnoty. 
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4. Przemieszczanie mo e nast pi  wy cznie w przypadku gdy: 

a) zg aszaj cy otrzyma  pisemn  zgod  w a ciwych organów wysy ki, 
miejsca przeznaczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, w a ci
wego organu tranzytu i zosta y spe nione zastrze one warunki; 

b) zosta a zawarta i obowi zuje umowa pomi dzy zg aszaj cym 
i odbiorc , zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 4 i art. 5; 

c) ustanowiona zosta a i obowi zuje gwarancja finansowa lub równo
wa ne ubezpieczenie zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 5 
i art. 6; oraz 

d) zagwarantowano racjonalne ekologicznie gospodarowanie zgodnie 
z art. 49. 

5. Urz d celny wej cia do Wspólnoty, który ujawni  nielegalne prze
mieszczanie, zobowi zany jest niezw ocznie zawiadomi  o tym 
w a ciwy organ w pa stwie urz du celnego, który: 

a) zawiadamia niezw ocznie w a ciwy organ miejsca przeznaczenia we 
Wspólnocie, który zawiadamia w a ciwy organ wysy ki spoza 
Wspólnoty; oraz 

b) zapewnia zatrzymanie odpadów do czasu podj cia przez w a ciwy 
organ wysy ki spoza Wspólnoty innej decyzji i przekazania jej na 
pi mie w a ciwemu organowi w pa stwie urz du celnego, w którym 
odpady zosta y zatrzymane. 

ROZDZIA  2 

Przywóz odpadów przeznaczonych do odzysku 

Artyku  43 

Zakaz przywozu, z wyj tkiem przemieszczania z pa stw, które 
obowi zuje decyzja OECD, pa stw b d cych stron  Konwencji 
bazylejskiej lub pa stw, z którymi zosta a zawarta umowa, albo 
z innych obszarów w sytuacjach kryzysowych lub podczas wojny 

1. Przywóz do Wspólnoty odpadów przeznaczonych do odzysku jest 
zakazany, z wyj tkiem przywozów z: 

a) pa stw, które obowi zuje decyzja OECD; lub 

b) innych pa stw, które s  stronami Konwencji bazylejskiej; lub 

c) innych pa stw, z którymi Wspólnota lub Wspólnota i jej Pa stwa 
Cz onkowskie zawar y dwustronne lub wielostronne umowy albo 
porozumienia zgodne z przepisami wspólnotowymi oraz z art. 11 
Konwencji bazylejskiej; lub 

d) innych pa stw, z którymi dane Pa stwo Cz onkowskie zawar o 
dwustronne umowy lub porozumienia zgodnie z ust. 2; lub 

C2 
e) innych obszarów, je eli ze wzgl du na szczególne okoliczno ci 

w sytuacjach kryzysowych, przywracania pokoju, utrzymywania 
pokoju lub podczas wojny nie jest mo liwe zawarcie umów lub 
porozumie  okre lonych w lit. c) lub d), albo w a ciwy organ 
w pa stwie wysy ki nie zosta  wyznaczony lub jest niezdolny do 
dzia ania. 
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2. W wyj tkowych przypadkach poszczególne Pa stwa Cz onkow
skie mog  zawiera  dwustronne umowy lub porozumienia dotycz ce 
odzysku w tych Pa stwach Cz onkowskich okre lonych odpadów, 
które w pa stwie wysy ki nie zosta yby zagospodarowane w sposób 
racjonalny ekologicznie okre lony w art. 49. 

W powy szych przypadkach stosuje si  art. 41 ust. 2. 

3. Umowy lub porozumienia dwustronne albo wielostronne zawarte 
zgodnie z ust. 1 lit. c) i d) s  oparte na wymogach proceduralnych 
okre lonych w art. 42 w zakresie, w jakim maj  one zastosowanie. 

Artyku  44 

Wymogi proceduralne w przypadku przywozu z pa stwa, które 
obowi zuje decyzja OECD, lub z innych obszarów w sytuacjach 

kryzysowych lub podczas wojny 

1. Je eli odpady przeznaczone do odzysku s  przywo one do Wspól
noty z pa stw, które obowi zuje decyzja OECD, lub z tranzytem przez 
te pa stwa, przepisy tytu u II stosowane s  odpowiednio, przy uwzgl d
nieniu dostosowa  i przepisów dodatkowych zawartych w ust. 2 i 3. 

2. Stosuje si  nast puj ce dostosowania: 

a) zgoda wymagana na podstawie art. 9 mo e zosta  wyra ona przez 
w a ciwy organ wysy ki spoza Wspólnoty w sposób milcz cy; 

b) uprzednie pisemne zg oszenie okre lone w art. 4 mo e zosta  doko
nane przez zg aszaj cego; oraz 

c) w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 lit. e), obejmuj
cych sytuacje kryzysowe, przywracania pokoju, utrzymywania 
pokoju lub podczas wojny, zgoda w a ciwych organów wysy ki 
nie jest wymagana. 

3. Ponadto musz  by  spe nione wymogi okre lone w art. 42 ust. 3 
lit. b), c) i d). 

4. Przemieszczanie mo e nast pi  wy cznie w przypadku gdy: 

a) zg aszaj cy otrzyma  pisemn  zgod  w a ciwych organów wysy ki, 
miejsca przeznaczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, w a ci
wych organów tranzytu lub mo liwe jest przyj cie, e organ wysy ki 
spoza Wspólnoty wyrazi  zgod  milcz c  i spe nione zosta y zastrze  
one warunki; 

b) zosta a zawarta i obowi zuje umowa pomi dzy zg aszaj cym 
i odbiorc , zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 4 i art. 5; 

c) zosta a ustanowiona i obowi zuje gwarancja finansowa lub równo
wa ne ubezpieczenie zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 5 
i art. 6; oraz 

d) zagwarantowano racjonalne ekologicznie gospodarowanie zgodnie 
z art. 49. 

5. Urz d celny wprowadzenia do Wspólnoty, który ujawni  niele
galne przemieszczanie, zobowi zany jest niezw ocznie zawiadomi  
o tym w a ciwy organ w pa stwie urz du celnego, który: 

a) zawiadamia niezw ocznie w a ciwy organ miejsca przeznaczenia we 
Wspólnocie, który zawiadamia w a ciwy organ wysy ki spoza 
Wspólnoty; oraz 
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b) zapewnia zatrzymanie odpadów do czasu podj cia przez w a ciwy 
organ wysy ki poza Wspólnot  innej decyzji i przekazania jej na 
pi mie w a ciwemu organowi w pa stwie urz du celnego, 
w którym odpady zosta y zatrzymane. 

Artyku  45 

Wymogi proceduralne w przypadku przywozu z pa stwa, którego 
nie obowi zuje decyzja OECD, b d cego stron  Konwencji 
bazylejskiej lub z innych obszarów w sytuacjach kryzysowych lub 

podczas wojny 

Je eli odpady s  przywo one do Wspólnoty z przeznaczeniem od 
odzysku: 

a) z pa stwa, którego nie obowi zuje decyzja OECD; lub 

b) przez pa stwo, którego nie obowi zuje decyzja OECD, b d ce 
równocze nie stron  Konwencji bazylejskiej, 

przepisy art. 42 stosuje si  odpowiednio. 

ROZDZIA  3 

Postanowienia ogólne 

Artyku  46 

Przywóz z krajów lub terytoriów zamorskich 

1. Je eli odpady s  przywo one do Wspólnoty z krajów lub teryto
riów zamorskich, przepisy tytu u II stosuje si  odpowiednio. 

2. Jedno lub wi cej pa stw i terytoriów zamorskich oraz Pa stwo 
Cz onkowskie, z którym s  one zwi zane, mog  stosowa  do przemiesz
czania z krajów lub terytoriów zamorskich to tego Pa stwa Cz onkow
skiego procedury krajowe. 

3. Pa stwa Cz onkowskie, które stosuj  ust. 2, notyfikuj  Komisji 
stosowane procedury krajowe. 

TYTU  VI 

TRANZYT PRZEZ WSPÓLNOT  PRZEMIESZCZE  Z PA STW 
TRZECICH ORAZ DO PA STW TRZECICH 

ROZDZIA  1 

Tranzyt odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia 

Artyku  47 

Tranzyt przez Wspólnot  odpadów przeznaczonych do 
unieszkodliwienia 

Je eli odpady przeznaczone do unieszkodliwienia przemieszczane z pa stw 
trzecich i przeznaczone do pa stw trzecich transportowane s  przez teryto
rium Pa stw Cz onkowskich, przepisy art. 42 stosuje si  odpowiednio, 
z zastrze eniem poni szych dostosowa  i przepisów dodatkowych: 

a) pierwszy i ostatni w a ciwy organ tranzytu we Wspólnocie przesy aj  
w odpowiednich przypadkach opiecz towane kopie decyzji 
o wyra eniu zgody na przemieszczanie lub, je eli wyrazi y zgod  
w sposób milcz cy, kopi  potwierdzenia otrzymania zg oszenia, 
zgodnie z art. 42 ust. 3 lit. a), odpowiednio urz dom celnym wpro
wadzenia i wyprowadzenia ze Wspólnoty; oraz 
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b) niezw ocznie po tym, jak odpady opuszcz  terytorium Wspólnoty, 
urz d celny wyprowadzenia ze Wspólnoty przesy a opiecz towan  
kopi  dokumentu przesy ania w a ciwym organom tranzytu we 
Wspólnocie, zaznaczaj c, e odpady opu ci y terytorium Wspólnoty. 

ROZDZIA  2 

Tranzyt odpadów przeznaczonych do odzysku 

Artyku  48 

Tranzyt przez Wspólnot  odpadów przeznaczonych do odzysku 

1. Je eli odpady przeznaczone do odzysku przesy ane s  z pa stwa, 
którego nie obowi zuje decyzja OECD, lub do takiego pa stwa przez 
terytorium Pa stw Cz onkowskich, przepisy art. 47 stosuje si  odpo
wiednio. 

2. Je eli odpady przeznaczone do odzysku przesy ane s  z pa stwa, 
które obowi zuje decyzja OECD, i do takiego pa stwa przez terytorium 
Pa stw Cz onkowskich, przepisy art. 44 stosuje si  odpowiednio, 
z zastrze eniem poni szych dostosowa  i przepisów dodatkowych: 

a) pierwszy i ostatni w a ciwy organ tranzytu we Wspólnocie przesy  
aj  w odpowiednich przypadkach opiecz towane kopie decyzji 

o wyra eniu zgody na przemieszczanie lub, je eli wyrazi y zgod  
w sposób milcz cy, kopi  potwierdzenia otrzymania zg oszenia, 
zgodnie z art. 42 ust. 3 lit. a) odpowiednio urz dom celnym wpro
wadzenia i wyprowadzenia ze Wspólnoty; oraz 

b) niezw ocznie po tym, jak odpady opuszcz  terytorium Wspólnoty, 
urz d celny wyprowadzenia ze Wspólnoty przesy a opiecz towan  
kopi  dokumentu przesy ania w a ciwemu organowi lub w a ciwym 
organom tranzytu we Wspólnocie, zaznaczaj c, e odpady opu ci y 
terytorium Wspólnoty. 

3. Je eli odpady przeznaczone do odzysku przesy ane s  przez tery
torium Pa stw Cz onkowskich z pa stwa, którego nie obowi zuje 
decyzja OECD, do pa stwa, które decyzja ta obowi zuje, lub odwrotnie, 
ust. 1 stosuje si  w odniesieniu do pa stwa, którego nie obowi zuje 
decyzja OECD, natomiast ust. 2 do pa stwa, które decyzja ta obowi
zuje. 

TYTU  VII 

INNE PRZEPISY 

ROZDZIA  1 

Obowi zki dodatkowe 

Artyku  49 

Ochrona rodowiska 

1. Wytwórca, zg aszaj cy i inne przedsi biorstwa zaanga owane 
w przemieszczanie odpadów lub ich odzysk albo unieszkodliwienie 
podejmuj  dzia ania niezb dne dla zapewnienia, e wszelkie odpady, 
które przesy aj , s  zagospodarowane bez nara ania zdrowia ludzkiego 
oraz w sposób racjonalny ekologicznie przez ca y okres przemieszczania 
oraz odzysku i unieszkodliwiania. Je eli przemieszczanie ma miejsce we 
Wspólnocie, musz  by  spe nione wymogi okre lone w art. 4 dyrektywy 
2006/12/WE oraz w innych przepisach wspólnotowych dotycz cych 
odpadów. 
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2. W przypadku wywozu ze Wspólnoty w a ciwy organ miejsca 
przeznaczenia we Wspólnocie: 

a) wymaga i podejmuje starania w celu zapewnienia, by wszelkie 
wywo one odpady by y zagospodarowane w sposób racjonalny 
ekologicznie przez ca y okres trwania przemieszczenia, w tym ich 
odzysku, okre lonego w art. 36 i 38, lub unieszkodliwienia, okre  
lonego w art. 34, w pa stwie trzecim miejsca przeznaczenia; 

b) zakazuje wywozu odpadów do pa stw trzecich, je eli ma podstawy, 
by przypuszcza , e nie zostan  one zagospodarowane 
z zachowaniem wymogów okre lonych w lit. a). 

Dana operacja odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mo e zosta  
uznana za dokonan  zgodnie z zasadami racjonalnego ekologicznie 
gospodarowania, mi dzy innymi w przypadku gdy zg aszaj cy lub 
w a ciwy organ w pa stwie przeznaczenia b d  w stanie wykaza , e 
instalacja, która odbiera odpady, b dzie zarz dzana zgodnie z normami 
ochrony zdrowia ludzkiego i rodowiska naturalnego, zasadniczo 
równowa nymi z normami okre lonymi w przepisach wspólnotowych. 

Domniemanie to nie wp ywa jednak na ogóln  ocen , czy zapewniono 
racjonalne ekologicznie gospodarowanie przez ca y okres przemiesz
czania, w tym odzysku lub unieszkodliwiania w pa stwie trzecim prze
znaczenia. 

Jako wskazówki dotycz ce gospodarowania racjonalnego ekologicznie 
mog  s u y  wytyczne wyszczególnione w za czniku VIII. 

3. W przypadku przywozu do Wspólnoty w a ciwy organ miejsca 
przeznaczenia we Wspólnocie: 

a) wymaga i podejmuje niezb dne dzia ania dla zapewnienia, by 
wszelkie odpady dostarczone na obszar podlegaj cy jego w a ci
wo ci zagospodarowywane by y bez nara ania zdrowia ludzkiego 
i bez stosowania procesów lub metod, które mog yby by  szkodliwe 
dla rodowiska, oraz zgodnie z art. 4 dyrektywy 2006/12/WE 
i innymi przepisami wspólnotowymi dotycz cymi odpadów przez 
ca y okres przemieszczania, w tym odzysku lub unieszkodliwienia 
odpadów w pa stwie miejsca przeznaczenia; 

b) zakazuje przywozu odpadów z pa stw trzecich, je eli ma podstawy, 
by przypuszcza , e nie zostan  one zagospodarowane 
z zachowaniem wymogów okre lonych pod lit. a). 

Artyku  50 

Egzekwowanie przepisów w Pa stwach Cz onkowskich 

1. Pa stwa Cz onkowskie ustanawiaj  przepisy przewiduj ce sankcje 
za naruszanie przepisów niniejszego rozporz dzenia oraz podejmuj  
wszelkie niezb dne rodki, by zapewni  ich stosowanie. Ustanowione 
sankcje musz  by  skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj ce. Pa stwa 
Cz onkowskie zawiadamiaj  Komisj  o ich krajowych przepisach 
w zakresie zapobiegania nielegalnym przemieszczaniom i wykrywania 
ich, a tak e sankcji za nielegalne przemieszczenia. 

2. Pa stwa Cz onkowskie w ramach rodków wykonawczych do 
niniejszego rozporz dzenia przewiduj  mi dzy innymi inspekcje 
w instalacjach i przedsi biorstwach zgodnie z art. 13 dyrektywy 
2006/12/WE oraz kontrole na miejscu w zakresie przemieszczania 
odpadów lub zwi zanego z nim odzysku albo unieszkodliwiania. 
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3. Kontrole przemieszczania mog  odbywa  si  w szczególno ci: 

a) w miejscu pochodzenia, z udzia em wytwórcy, posiadacza lub zg a
szaj cego; 

b) w miejscu przeznaczenia, z udzia em odbiorcy lub prowadz cego 
instalacj ; 

c) na granicach Wspólnoty; lub 

d) podczas przemieszczania przez terytorium Wspólnoty. 

4. Kontrole przemieszcze  obejmuj  sprawdzanie dokumentów, 
potwierdzenie to samo ci oraz, w odpowiednich przypadkach, bezpo  
redni  kontrol  odpadów. 

5. Pa stwa Cz onkowskie wspó pracuj , na szczeblu bilateralnym lub 
multilateralnym, z innymi pa stwami w celu u atwienia zapobiegania 
nielegalnym przemieszczeniom i wykrywania ich. 

6. Pa stwa Cz onkowskie wyznaczaj  osoby spo ród ich sta ego 
personelu odpowiedzialne za wspó prac , o której mowa w ust. 5, 
oraz o rodek lub o rodki bezpo redniej kontroli, o której mowa 
w ust. 4. Stosowne informacje przekazywane s  Komisji, która przesy a 
kompletn  list  korespondentom, o których mowa w art. 54. 

7. Pa stwo Cz onkowskie mo e, na wniosek innego Pa stwa Cz on
kowskiego, podj  dzia ania przeciwko przebywaj cym na terytorium 
tego Pa stwa Cz onkowskiego osobom podejrzanym o udzia  
w nielegalnym przemieszczaniu odpadów. 

Artyku  51 

Sprawozdania Pa stw Cz onkowskich 

1. Przed ko cem ka dego roku kalendarzowego ka de Pa stwo 
Cz onkowskie przekazuje Komisji kopi  sprawozdania za poprzedni 
rok kalendarzowy, które sporz dzi o i przes a o zgodnie z art. 13 ust. 
3 Konwencji bazylejskiej do Sekretariatu Konwencji. 

2. Przed ko cem ka dego roku kalendarzowego Pa stwa Cz onkow
skie sporz dzaj  tak e i przesy aj  Komisji sprawozdanie za poprzedni 
rok, oparte na dodatkowym kwestionariuszu sprawozdawczym 
zawartym w za czniku IX. 

3. Sprawozdania sporz dzone przez Pa stwa Cz onkowskie zgodnie 
z ust. 1 i 2 s  przesy ane Komisji w wersji elektronicznej. 

4. W oparciu o powy sze sprawozdania Komisja sporz dza co trzy 
lata sprawozdanie dotycz ce wykonywania niniejszego rozporz dzenia 
przez Wspólnot  i jej Pa stwa Cz onkowskie. 

Artyku  52 

Wspó praca mi dzynarodowa 

Pa stwa Cz onkowskie, w razie potrzeby przy wspó udziale Komisji, 
wspó pracuj  z innymi stronami Konwencji bazylejskiej 
i organizacjami mi dzypa stwowymi, mi dzy innymi poprzez wymian  
informacji, wspieranie racjonalnych ekologicznie technologii 
i opracowanie w a ciwych kodeksów dobrej praktyki. 
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Artyku  53 

Wyznaczenie w a ciwych organów 

Pa stwa Cz onkowskie wyznaczaj  w a ciwy organ lub organy odpo
wiedzialne za wykonywanie niniejszego rozporz dzenia. Ka de Pa stwo 
Cz onkowskie wyznacza jeden w a ciwy organ tranzytu. 

Artyku  54 

Wyznaczenie korespondentów 

Pa stwa Cz onkowskie i Komisja wyznaczaj  jednego lub wi cej kores
pondentów odpowiedzialnych za udzielanie informacji i wskazówek 
osobom lub przedsi biorstwom zwracaj cym si  z zapytaniami. Kores
pondent Komisji przekazuje korespondentom Pa stw Cz onkowskich 
wszystkie przedstawione mu zapytania, które dotycz  Pa stw Cz on
kowskich; to samo obowi zuje w drug  stron . 

Artyku  55 

Wyznaczenie urz dów celnych wprowadzenia i wyprowadzenia ze 
Wspólnoty 

Pa stwa Cz onkowskie mog  wyznaczy  okre lone urz dy celne wpro
wadzenia i wyprowadzenia ze Wspólnoty dla przemieszczania odpadów 
przywo onych i wywo onych ze Wspólnoty. W przypadku wyznaczenia 
takich urz dów celnych przez Pa stwa Cz onkowskie adne przemiesz
czanie odpadów nie mo e zosta  zrealizowane przez inne punkty 
graniczne w obr bie danego Pa stwa Cz onkowskiego. 

Artyku  56 

Zg oszenia i informacje dotycz ce wyznaczenia 

1. Pa stwa Cz onkowskie zg aszaj  Komisji wyznaczenie: 

a) w a ciwych organów zgodnie z art. 53; 

b) korespondentów zgodnie z art. 54; oraz 

c) w odpowiednich przypadkach – urz dów celnych wprowadzenia 
i wyprowadzenia ze Wspólnoty zgodnie z art. 55. 

2. Pa stwa Cz onkowskie zg aszaj  Komisji nast puj ce informacje 
o wyznaczonych podmiotach: 

a) nazw (-y); 

b) adres(-y) do korespondencji; 

c) adres(-y) poczty elektronicznej; 

d) numer(-y) telefonu; 

e) numer(-y) telefaksu; oraz 

f) j zyki akceptowane przez w a ciwe organy. 

3. Pa stwa Cz onkowskie niezw ocznie zg aszaj  Komisji wszelkie 
zmiany powy szych danych. 

4. Powy sze dane oraz informacje o ich zmianie s  przekazywane 
Komisji zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej, je eli 
istnieje taka potrzeba. 
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5. Komisja publikuje na swojej stronie internetowej listy wyznaczo
nych w a ciwych organów, korespondentów oraz urz dów celnych 
wprowadzenia i wyprowadzenia ze Wspólnoty oraz w razie potrzeby 
aktualizuje je. 

ROZDZIA  2 

Inne przepisy 

Artyku  57 

Posiedzenia korespondentów 

Na danie Pa stw Cz onkowskich lub w razie potrzeby Komisja 
odbywa okresowo spotkania z korespondentami w celu wspólnego prze
analizowania kwestii powsta ych w zwi zku ze stosowaniem niniejszego 
rozporz dzenia. Zainteresowane strony zapraszane s  na te spotkania lub 
ich cz ci, je eli wszystkie Pa stwa Cz onkowskie i Komisja uznaj  to 
za wskazane. 

M3 

Artyku  58 

Zmiany w za cznikach 

1. Komisja mo e wprowadza  zmiany do za czników w celu 
uwzgl dnienia post pu naukowo-technicznego. rodki te, maj ce na 
celu zmian  elementów innych ni  istotne niniejszego rozporz dzenia, 
przyjmuje si  zgodnie z procedur  regulacyjn  po czon  z kontrol , 
o której mowa w art. 59a ust. 3. Ponadto: 

a) za czniki I, II, III, IIIA, IV i V podlegaj  zmianom w celu uwzgl d
nienia poprawek uzgodnionych w ramach Konwencji bazylejskiej 
i decyzji OECD; 

b) niesklasyfikowane rodzaje odpadów mog  by  na zasadach tymcza
sowych w czane do za czników IIIB, IV lub V do czasu podj cia 
decyzji w sprawie w czenia ich do odpowiednich aneksów 
Konwencji bazylejskiej lub do decyzji OECD; 

c) na wniosek pa stwa cz onkowskiego w przypadkach, o których 
mowa w art. 3 ust. 2, mo liwe jest rozwa enie w czenia do 
za cznika IIIA na zasadach tymczasowych mieszaniny dwóch lub 
wi kszej ilo ci rodzajów odpadów wyszczególnionych 
w za czniku III, do czasu wydania decyzji w sprawie w czenia 
ich do odpowiednich aneksów do Konwencji bazylejskiej lub do 
decyzji OECD. Za cznik IIIA mo e zawiera  zastrze enie, e 
w przypadku wywozu do pa stw, których nie obowi zuje decyzja 
OECD, nie uwzgl dnia si  jednej lub kilku zawartych w nim 
pozycji; 

d) okre lane s  wyj tkowe przypadki, o których mowa w art. 3 ust. 3, 
i, w odpowiednich przypadkach, odpady takie s  wykre lane 
z za cznika III i w czane do za czników IVA i V; 

e) za cznik V podlega zmianom w celu uwzgl dnienia uzgodnionych 
zmian w wykazie odpadów niebezpiecznych przyj tym zgodnie 
z art. 1 ust. 4 dyrektywy 91/689/EWG; 

f) za cznik VIII podlega zmianom w celu uwzgl dnienia odpowied
nich umów i konwencji mi dzynarodowych. 
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2. Komitet ustanowiony na mocy dyrektywy Rady 91/692/EWG 
z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizuj ca i racjonalizuj ca sprawozdania 
w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnosz cych si  do 
rodowiska ( 1 ) bierze pe ny udzia  w debacie dotycz cej wprowadzania 

zmian w za czniku IX.” 

Artyku  59 

rodki dodatkowe 

1. W zwi zku z wykonywaniem niniejszego rozporz dzenia Komisja 
mo e przyj  nast puj ce rodki dodatkowe zgodnie z procedur  regu
lacyjn  okre lon  w art. 59a ust. 2: 

a) wytyczne dotycz ce stosowania art. 12 ust. 1 lit. g); 

b) wytyczne dotycz ce stosowania art. 15 w zakresie identyfikacji 
i ledzenia odpadów podlegaj cych powa nym zmianom w ramach 
operacji przej ciowego odzysku lub unieszkodliwiania; 

c) wytyczne dotycz ce wspó pracy w a ciwych organów w zakresie 
nielegalnego przemieszczania zgodnie z art. 24; 

d) wymogi techniczne i organizacyjne w zakresie praktycznego wpro
wadzenia w ycie elektronicznej wymiany danych w celu przekazy
wania dokumentów i informacji zgodnie z art. 26 ust. 4; 

e) dalsze wskazówki w zakresie u ywania j zyków, o którym mowa 
w art. 27; 

f) dalsze wyja nienie wymogów proceduralnych okre lonych 
w przepisach tytu u II w zakresie ich stosowania do wywozu, przy
wozu i tranzytu odpadów ze Wspólnoty, do Wspólnoty i przez 
Wspólnot ; 

g) dalsze zalecenia odno nie do niezdefiniowanych poj  prawnych. 

2. Komisja mo e przyj  rodki wykonawcze w sprawie: 

a) metody obliczania gwarancji finansowej lub równowa nego ubezpie
czenia, przewidzianych w art. 6; 

b) dalszych warunków i wymogów dotycz cych instalacji, dla których 
udzielane jest wst pne zezwolenie okre lone w art. 14. 

rodki te, maj ce na celu zmian  elementów innych ni  istotne niniej
szego rozporz dzenia poprzez jego uzupe nienie, przyjmuje si  zgodnie 
z procedur  regulacyjn  po czon  z kontrol , o której mowa w art. 59a 
ust. 3. 

Artyku  59a 

Procedura komitetu 

1. Komisja jest wspierana przez komitet utworzony na mocy art. 18 
ust. 1 dyrektywy 2006/12/WE. 

2. W przypadku odes ania do niniejszego ust pu stosuje si  art. 5 i 7 
decyzji 1999/468/WE, z uwzgl dnieniem jej art. 8. 

Termin okre lony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy 
miesi ce. 
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3. W przypadku odes ania do niniejszego ust pu stosuje si  art. 5a 
ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzgl dnieniem jej art. 8. 

B 

Artyku  60 

Przegl d 

1. Komisja zobowi zana jest zako czy  przed dniem 15 lipca 2006 r. 
przegl d zwi zku obowi zuj cych przepisów sektorowych w dziedzinie 
zdrowia zwierz t i ludzi, w tym dotycz cych przemieszczania odpadów 
podlegaj cych rozporz dzeniu (WE) nr 1774/2002 z przepisami niniej
szego rozporz dzenia. W niezb dnych przypadkach przegl dowi towa
rzyszy przedstawienie odpowiednich propozycji maj cych na celu 
zapewnienie równowa nego poziomu procedur i systemu kontroli 
w zakresie przemieszcze  takich odpadów. 

2. W terminie pi ciu lat od dnia 12 lipca 2007 r. Komisja dokona 
przegl du stosowania art. 12 ust. 1 lit. c), obejmuj cego jego wp yw na 
ochron  rodowiska oraz funkcjonowanie rynku wewn trznego. W razie 
potrzeby przegl dowi towarzyszy  b dzie przedstawienie odpowiednich 
propozycji zmiany tego przepisu. 

Artyku  61 

Uchylenia 

1. Niniejszym uchyla si  rozporz dzenie (EWG) nr 259/93 oraz 
decyzj  94/774/WE ze skutkiem od dnia 12 lipca 2007 r. 

2. Odes ania do uchylonego rozporz dzenia (EWG) nr 259/93 uwa a 
si  za odes ania do niniejszego rozporz dzenia. 

3. Decyzja 1999/412/WE zostaje uchylona ze skutkiem od dnia 
1 stycznia 2008 r. 

Artyku  62 

Przepisy przej ciowe 

1. Przemieszczenia odpadów, które zosta y zg oszone i których przy
j cie zosta o potwierdzone przez w a ciwy organ miejsca przeznaczenia 
przed dniem 12 lipca 2007 r., podlegaj  przepisom rozporz dzenia 
(EWG) nr 259/93. 

2. Wszelkie przemieszczenia, na które zainteresowane w a ciwe 
organy wyrazi y zgod  zgodnie z rozporz dzeniem (EWG) nr 259/93, 
podlegaj  realizacji w terminie roku od dnia 12 lipca 2007 r. 

3. Sprawozdania przekazywane zgodnie z art. 41 ust. 2 rozporz
dzenia (EWG) nr 259/93 i art. 51 niniejszego rozporz dzenia za rok 
2007 b d  oparte na kwestionariuszu zawartym w decyzji 
1999/412/WE. 

Artyku  63 

Przepisy przej ciowe dotycz ce niektórych Pa stw Cz onkowskich 

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. wszelkie przemieszczenia na otw  
wyszczególnionych w za cznikach III i IV odpadów przeznaczonych 
do odzysku oraz przemieszczenia niewyszczególnionych w tych za cz
nikach odpadów przeznaczonych do odzysku podlegaj  procedurze 
uprzedniego pisemnego zg oszenia i zgody, przewidzianej 
w przepisach tytu u II. 

M3 
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Na zasadzie odst pstwa od art. 12, w a ciwe organy sprzeciwiaj  si  
przemieszczeniom wyszczególnionych w za cznikach III i IV odpadów 
przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczeniom niewyszczególnio
nych w tych za cznikach odpadów przeznaczonych do odzysku, kiero
wanym do instalacji, która korzysta z tymczasowego odst pstwa od 
okre lonych postanowie  dyrektywy 96/61/WE, przez okres stosowania 
tymczasowego odst pstwa wobec instalacji przeznaczenia. 

2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. wszelkie przemieszczenia wyszczegól
nionych w za czniku III odpadów przeznaczonych do odzysku, kiero
wane do Polski, podlegaj  procedurze uprzedniego, pisemnego zg o
szenia i zgody, przewidzianej w przepisach tytu u II. 

Na zasadzie odst pstwa od art. 12, do dnia 31 grudnia 2007 r. w a ciwe 
organy, w oparciu o podstawy okre lone w art. 11, mog  wnosi  
sprzeciw wobec przemieszczania do Polski w celu odzysku nast puj
cych rodzajów odpadów wyszczególnionych w za cznikach III i IV: 

B2020 i GE020 (odpady szk a) 

B2070 

B2080 

B2100 

B2120 

B3010 i GH013 (sta e odpady tworzyw sztucznych) 

B3020 (odpady papieru) 

B3140 (odpady opon pneumatycznych) 

Y46 

Y47 

A1010 i A1030 (wy cznie pozycje dotycz ce arsenu i rt ci) 

A1060 

A1140 

A2010 

A2020 

A2030 

A2040 

A3030 

A3040 

A3070 

A3120 

A3130 

A3160 

A3170 

A3180 (ma zastosowanie wy cznie wobec polichlorowanych nafta
lenów – PCN) 

A4010 

A4050 

B 
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A4060 

A4070 

A4090 

AB030 

AB070 

AB120 

AB130 

AB150 

AC060 

AC070 

AC080 

AC150 

AC160 

AC260 

AD150 

M3 
Z wyj tkiem odpadów szk a, papieru i opon, okres ten mo e zosta  
przed u ony zgodnie z procedur  regulacyjn  okre lon  w art. 59a 
ust. 2 maksymalnie do dnia 31 grudnia 2012 r. 

B 
Na zasadzie odst pstwa od art. 12, do dnia 31 grudnia 2012 r. w a ciwe 
organy mog  zg asza  sprzeciw w oparciu o podstawy sprzeciwu okre  
lone w art. 11 wobec przemieszczania do Polski: 

a) nast puj cych rodzajów odpadów przeznaczonych do odzysku, 
wyszczególnionych w za czniku IV: 

A2050 

A3030 

A3180, z wyj tkiem polichlorowanych naftalenów – PCN 

A3190 

A4110 

A4120 

RB020; 

jak równie  

b) odpadów przeznaczonych do odzysku, niewyszczególnionych 
w za cznikach. 

Na zasadzie odst pstwa od art. 12, w a ciwe organy sprzeciwiaj  si  
przemieszczeniom wyszczególnionych w za cznikach III i IV odpadów 
przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczeniom niewyszczególnio
nych w tych za cznikach odpadów przeznaczonych do odzysku, kiero
wanym do instalacji, która korzysta z tymczasowego odst pstwa od 
okre lonych postanowie  dyrektywy 96/61/WE, przez okres stosowania 
tymczasowego odst pstwa wobec instalacji przeznaczenia. 

B 
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3. Do dnia 31 grudnia 2011 r. wszelkie przemieszczenia na S owacj  
wyszczególnionych w za czniku III i IV odpadów przeznaczonych do 
odzysku oraz przemieszczenia niewyszczególnionych w tych za czni
kach odpadów przeznaczonych do odzysku podlegaj  procedurze 
uprzedniego pisemnego zg oszenia i zgody, przewidzianej 
w przepisach tytu u II. 

Na zasadzie odst pstwa od art. 12, w a ciwe organy sprzeciwiaj  si  
przemieszczeniom wyszczególnionych w za cznikach III i IV odpadów 
przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczeniom niewyszczególnio
nych w tych za cznikach odpadów przeznaczonych do odzysku, kiero
wanym do instalacji, która korzysta z tymczasowego odst pstwa od 
okre lonych postanowie  dyrektyw 94/67/WE ( 1 ) i 96/61/WE, dyrek
tywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 
2000 r. w sprawie spalania odpadów ( 2 ) oraz dyrektywy 2001/80/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 2001 r. 
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszcze  do powietrza 
z du ych obiektów energetycznego spalania, przez okres stosowania 
tymczasowego odst pstwa wobec instalacji przeznaczenia ( 3 ). 

4. Do dnia 31 grudnia 2014 r. wszystkie skierowane do Bu garii 
przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku, które zosta y 
wyszczególnione w za czniku, III podlegaj  procedurze uprzedniego 
pisemnego zg oszenia i zgody, przewidzianej w przepisach tytu u II. 

Na zasadzie odst pstwa od art. 12, do dnia 31 grudnia 2009 r. w a ciwe 
organy bu garskie mog  w oparciu o podstawy okre lone w art. 11 
wnosi  sprzeciw wobec przemieszczania do Bu garii w celu odzysku 
nast puj cych rodzajów odpadów wyszczególnionych w za cznikach 
III i IV: 

B2070 

B2080 

B2100 

B2120 

Y46 

Y47 

A1010 i A1030 (wy cznie pozycje dotycz ce arsenu i rt ci) 

A1060 

A1140 

A2010 

A2020 

A2030 

A2040 

A3030 

A3040 

A3070 

B 
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A3120 

A3130 

A3160 

A3170 

A3180 (ma zastosowanie wy cznie wobec polichlorowanych nafta
lenów – PCN) 

A4010 

A4050 

A4060 

A4070 

A4090 

AB030 

AB070 

AB120 

AB130 

AB150 

AC060 

AC070 

AC080 

AC150 

AC160 

AC260 

AD150 

M3 
Okres ten mo e zosta  przed u ony nie d u ej ni  do dnia 31 grudnia 
2012 r. na podstawie procedury regulacyjnej okre lonej w art. 59a 
ust. 2. 

B 
Na zasadzie odst pstwa od art. 12, do dnia 31 grudnia 2009 r. w a ciwe 
organy bu garskie mog  w oparciu o podstawy okre lone w art. 11 
wnosi  sprzeciw wobec przemieszczania do Bu garii: 

a) w celu odzysku nast puj cych rodzajów odpadów wyszczególnio
nych w za czniku IV: 

A2050 

A3030 

A3180, z wyj tkiem polichlorowanych naftalenów – PCN 

A3190 

A4110 

A4120 

RB020; 

jak równie  

B 
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b) odpadów przeznaczonych do odzysku, niewyszczególnionych 
w za cznikach. 

Na zasadzie odst pstwa od art. 12, w a ciwe organy bu garskie sprze
ciwiaj  si  przemieszczeniom wyszczególnionych w za cznikach III 
i IV odpadów przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczeniom 
niewyszczególnionych w tych za cznikach odpadów przeznaczonych 
do odzysku, kierowanym do instalacji, która korzysta z tymczasowego 
odst pstwa od okre lonych postanowie  dyrektywy 96/61/WE lub 
dyrektywy 2001/80/WE, przez okres stosowania tymczasowego odst p
stwa wobec instalacji przeznaczenia. 

5. Do dnia 31 grudnia 2015 r. wszystkie skierowane do Rumunii 
przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku, które zosta y 
wyszczególnione w za czniku III, podlegaj  procedurze uprzedniego 
pisemnego zg oszenia i zgody, przewidzianej w przepisach tytu u II. 

Na zasadzie odst pstwa od art. 12, do dnia 31 grudnia 2011 r. w a ciwe 
organy rumu skie mog  w oparciu o podstawy okre lone w art. 11 
wnosi  sprzeciw wobec przemieszczania do Rumunii w celu odzysku 
nast puj cych rodzajów odpadów wyszczególnionych w za cznikach 
III i IV: 

B2070 

B2100, z wyj tkiem odpadów tlenku glinowego 

B2120 

B4030 

Y46 

Y47 

A1010 i A1030 (wy cznie pozycje dotycz ce arsenu i rt ci) 

A1060 

A1140 

A2010 

A2020 

A2030 

A3030 

A3040 

A3050 

A3060 

A3070 

A3120 

A3130 

A3140 

A3150 

A3160 

A3170 

A3180 (ma zastosowanie wy cznie wobec polichlorowanych nafta
lenów – PCN) 

A4010 

B 
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A4030 

A4040 

A4050 

A4080 

A4090 

A4100 

A4160 

AA060 

AB030 

AB120 

AC060 

AC070 

AC080 

AC150 

AC160 

AC260 

AC270 

AD120 

AD150 

M3 
Okres ten mo e zosta  przed u ony nie d u ej ni  do dnia 31 grudnia 
2015 r. na podstawie procedury regulacyjnej okre lonej w art. 59a 
ust. 2. 

B 
Na zasadzie odst pstwa od art. 12, do dnia 31 grudnia 2011 r. w a ciwe 
organy rumu skie mog  w oparciu o podstawy okre lone w art. 11 
wnosi  sprzeciw wobec przemieszczania do Rumunii: 

a) w celu odzysku nast puj cych rodzajów odpadów wyszczególnio
nych w za czniku IV: 

A2050 

A3030 

A3180, z wyj tkiem polichlorowanych naftalenów – PCN 

A3190 

A4110 

A4120 

RB020; 

jak równie  

b) odpadów przeznaczonych do odzysku, niewyszczególnionych 
w za cznikach. 

M3 
Okres ten mo e zosta  przed u ony nie d u ej ni  do dnia 31 grudnia 
2015 r. na podstawie procedury regulacyjnej okre lonej w art. 59a 
ust. 2. 

B 
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Na zasadzie odst pstwa od art. 12 w a ciwe organy rumu skie sprzeci
wiaj  si  przemieszczeniom wyszczególnionych w za cznikach III i IV 
odpadów przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczeniom niewy
szczególnionych w tych za cznikach odpadów przeznaczonych do 
odzysku, kierowanym do instalacji, która korzysta z tymczasowego 
odst pstwa od okre lonych postanowie  dyrektywy 96/61/WE, dyrek
tywy 2000/76/WE lub dyrektywy 2001/80/WE przez okres stosowania 
tymczasowego odst pstwa wobec instalacji przeznaczenia. 

6. W przypadku gdy niniejszy artyku  zawiera odes anie do prze
pisów tytu u II w zwi zku z odpadami wyszczególnionymi 
w za czniku III, nie stosuje si  przepisów art. 3 ust. 2, art. 4 akapit 
drugi pkt 5 oraz art. 6, 11, 22, 23, 24, 25 i 31. 

Artyku  64 

Wej cie w ycie i obowi zywanie 

1. Niniejsze rozporz dzenie wchodzi w ycie trzeciego dnia po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporz dzenie stosuje si  od dnia 12 lipca 2007 r. 

2. Je eli data przyst pienia Bu garii i Rumunii b dzie pó niejsza ni  
data wej cia w ycie okre lona w ust. 1, przepisy art. 63 ust. 4 i 5 
stosuje si , na zasadzie odst pstwa, od daty przyst pienia. 

3. Za porozumieniem zainteresowanych Pa stw Cz onkowskich art. 
26 ust. 4 mo e by  stosowany przed dniem 12 lipca 2007 r. 

Niniejsze rozporz dzenie wi e w ca o ci i jest bezpo rednio stosowane 
we wszystkich Pa stwach Cz onkowskich. 

B 
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ZA CZNIK IA 

C1 
Dokument zg oszenia transgranicznego przesy ania/przemieszczania odpadów 

M1 
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ZA CZNIK IB 

C1 
Dokument przesy ania dotycz cy transgranicznego przesy ania/przemieszczania odpadów 

M1 
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ZA CZNIK IB 

C1 
Dokument przesy ania dotycz cy transgranicznego przesy ania/przemieszczania odpadów 

M1 
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10. W celu u atwienia t umaczenia, okre lone pola dokumentów wymagaj  
podania kodów, a nie tekstu. Niemniej jednak w przypadku gdy wpisanie 
tekstu jest konieczne, pola nale y wype nia  w j zyku akceptowanym przez 
w a ciwe organy kraju przeznaczenia oraz, w stosownych sytuacjach, przez 
inne zainteresowane organy. 

11. Daty nale y wpisywa  w formacie sze ciocyfrowym. Na przyk ad data 
29 stycznia 2006 r. wprowadzana jest jako 29.01.06 (dzie .miesi c.rok). 

12. W przypadku gdy konieczne jest do czenie do dokumentów za czników 
zawieraj cych informacje dodatkowe, ka dy za cznik powinien by  ozna
czony numerem referencyjnym dokumentu, do którego zosta  za czony, 
oraz symbolem pola, do którego si  odnosi. 

IV. Szczegó owe instrukcje wype niania dokumentu zg oszenia 

13. Zg aszaj cy ( 1 ) zobowi zany jest do wype nienia pól 1–18 (za wyj tkiem 
numeru zg oszenia w polu nr 3) w momencie dokonywania zg oszenia. 
W niektórych krajach trzecich nieb d cych pa stwami cz onkowskimi 
OECD pola te mog  by  wype niane przez w a ciwe organy wysy ki. 
W przypadku gdy zg aszaj cy nie jest jednocze nie pierwotnym wytwórc  
odpadów, wytwórca pierwotny lub jedna z osób wskazanych w art. 2 ust. 
15 lit. a) ppkt (ii) lub (iii) zobowi zany(-a) jest, o ile to mo liwe, do 
z o enia podpisu równie  w polu nr 17, tak jak okre lono w art. 4 ust. 1 
akapit drugi oraz w za czniku II cz  1 pkt 26. 

14. Pola nr 1 (zob. za cznik II cz  1 pkt 2 i 4) oraz nr 2 (zob. za cznik II 
cz  1 pkt 6): Nale y wpisa  wymagane informacje (poda  numer rejest
racji (tylko o ile dotyczy), adres (w tym kraj) oraz numery telefonu i faksu 
(w tym mi dzynarodowy numer kierunkowy kraju); osoba wyznaczona do 
kontaktów powinna by  odpowiedzialna za przemieszczenie, w tym je eli 
podczas przemieszczania dojdzie do zdarze ). W niektórych krajach trze
cich zamiast tego mog  by  podawane informacje o w a ciwym organie 
wysy ki. Zgodnie z art. 2 ust. 15 niniejszego rozporz dzenia 
w charakterze zg aszaj cego mo e wyst powa  sprzedawca lub po rednik. 
W takim przypadku nale y przedstawi  kopi  umowy lub dokument 
po wiadczaj cy zawarcie umowy (lub o wiadczenie o istnieniu takiej 
umowy) pomi dzy wytwórc  pierwotnym, wytwórc  po rednim lub jedno
stk  gromadz c  a sprzedawc  lub po rednikiem, w formie za cznika do 
dokumentu (por. za cznik II cz  1 pkt 23). Podane numery telefonu 
i faksu oraz adresy poczty elektronicznej powinny u atwia  skontaktowanie 
si  ze wszystkimi osobami w dowolnym momencie w sprawach zwi zanych 
ze zdarzeniami, do których dochodzi podczas przemieszczania. 

15. Odbiorc  okre lonym w polu nr 10 b dzie zazwyczaj zak ad unieszkodli
wiania lub odzysku. Niemniej jednak w okre lonych przypadkach odbiorc  
mo e by  inna osoba, na przyk ad sprzedawca lub po rednik ( 2 ), lub osoba 
prawna, a w polu nr 10 podany zostanie adres siedziby g ównej lub adres 
korespondencyjny zak adu unieszkodliwiania lub odzyskiwania odbieraj
cego przesy k . W charakterze odbiorcy wyst powa  mo e sprzedawca, 
po rednik lub osoba prawna, o ile podmiot taki jest obj ty jurysdykcj  
kraju przeznaczenia oraz jest posiadaczem lub sprawuje innego rodzaju 
kontrol  prawn  nad odpadami w momencie przybycia przesy ki do kraju 
przeznaczenia. W takich przypadkach informacje dotycz ce sprzedawcy, 
po rednika lub osoby prawnej nale y poda  w polu nr 2. 

M2 
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16. Pole nr 3 (zob. za cznik II cz  1 pkt 1, 5, 11 i 19): W momencie 
wystawienia dokumentu zg oszenia, w a ciwe organy, zgodnie 
z przyj tym w asnym systemem numeracji, nadaj  numer identyfikacyjny 
podawany w tym polu (zob. ust. 3 powy ej). W lit. A „przemieszczenie 
jednorazowe” odnosi si  do zg oszenia pojedynczego, a „przemieszczenie 
wielokrotne” do zg oszenia ogólnego. W lit. B nale y poda  rodzaj operacji, 
do jakiej przeznaczone s  przemieszczane odpady. W lit. C uprzednie 
upowa nienie odnosi si  do art. 14 niniejszego rozporz dzenia. 

17. Pola nr 4 (zob. za cznik II cz  1 pkt 1), nr 5 (zob. za cznik II cz  1 
pkt 17) oraz nr 6 (zob. za cznik II cz  1 pkt 12): W przypadku jedno
razowych lub wielokrotnych przemieszcze  w polu nr 4 nale y poda  liczb  
wysy ek, a w polu nr 6 planowan  dat  pojedynczego przemieszczenia lub, 
w przypadku przemieszcze  wielokrotnych, planowane daty pierwszej 
i ostatniej wysy ki. W polu nr 5 nale y poda  szacunkow  mas  minimaln  
i maksymaln  odpadów w tonach (1 tona = 1 megagram (Mg) lub 
1 000 kg). W niektórych krajach trzecich mo liwe jest równie  podawanie 
ilo ci odpadów w metrach sze ciennych (1 metr sze cienny = 1 000 litrów) 
lub innych jednostkach systemu metrycznego, takich jak kilogramy lub 
litry. W przypadku stosowania innych jednostek systemu metrycznego 
jednostk  miary mo na wyra nie oznaczy , a jednostk  podan  
w dokumencie wykre li . czna ilo  przemieszczanych odpadów nie 
mo e przekroczy  ilo ci maksymalnej zadeklarowanej w polu 
nr 5. Planowany czas przeznaczony na przemieszczanie, okre lony w polu 
nr 6, nie mo e przekracza  jednego roku, za wyj tkiem przemieszcze  
wielokrotnych do instalacji odzyskiwania, które uzyska y wst pne zezwo
lenie zgodnie z art. 14 niniejszego rozporz dzenia (zob. pkt 16), dla których 
czas przeznaczony na przemieszczanie nie mo e przekroczy  trzech lat. 
Wszystkie przemieszczenia musz  odby  si  w okresie wa no ci pisemnej 
lub milcz cej zgody wszystkich zainteresowanych w a ciwych organów 
wydanej przez w a ciwe organy zgodnie z art. 9 ust. 6 niniejszego rozpo
rz dzenia. W przypadku przemieszcze  wielokrotnych niektóre kraje trzecie 
mog , na mocy konwencji bazylejskiej, wymaga  podania przewidywanych 
dat lub przewidywanej cz stotliwo ci przemieszcze  oraz szacunkowej 
ilo ci odpadów dotycz cej ka dego przemieszczania w polach nr 5 i 6 
lub w oddzielnym za czniku. W przypadku gdy w a ciwe organy wydaj  
pisemn  zgod  na przemieszczanie, a okres wa no ci tej zgody okre lony 
w polu nr 20 ró ni si  od okresu wskazanego w polu nr 6, decyzja w a ci
wych organów ma charakter nadrz dny nad informacjami podanymi w polu 
nr 6. 

18. Pole nr 7 (zob. za cznik II cz  1 pkt 18): Nale y poda  rodzaje 
opakowa  przy u yciu kodów wyszczególnionych w wykazie skrótów 
i kodów za czonym do dokumentu zg oszenia. W przypadku gdy wyma
gane jest przestrzeganie specjalnych rodków ostro no ci, takich jak rodki 
okre lone w instrukcjach post powania dla pracowników wytwórcy 
odpadów, zasady BHP, w tym informacje dotycz ce post powania 
w przypadku uwolnienia do otoczenia oraz pisemne instrukcje dotycz ce 
transportu towarów niebezpiecznych, nale y zaznaczy  odpowiedni  
rubryk  oraz do czy  stosowne informacje w formie za cznika. 

19. Pole nr 8 (zob. za cznik II cz  1 pkt 7 i 13): Nale y wpisa  wymagane 
informacje (poda  numer rejestracji (tylko o ile dotyczy), adres (w tym kraj) 
oraz numery telefonu i faksu (w tym mi dzynarodowy numer kierunkowy 
kraju); osoba wyznaczona do kontaktów powinna by  odpowiedzialna za 
przemieszczenie). W przypadku gdy w przemieszczanie zaanga owany jest 
wi cej ni  jeden przewo nik, do dokumentu zg oszenia nale y za czy  
pe ny wykaz przewo ników wraz z wymaganymi informacjami o ka dym 
z nich. W przypadku gdy transport odpadów organizowany jest przez 
agencj  spedycyjn , nale y do czy  szczegó owe informacje o tej firmie 
oraz odpowiednie informacje o wszystkich przewo nikach, w formie za cz
nika. Nale y przedstawi  dokumenty po wiadczaj ce rejestracj  
przewo nika(-ów) uprawniaj c  do przewozu odpadów (np. o wiadczenie 
o zarejestrowaniu) w formie za cznika (por. za cznik II cz  1 pkt 15). 
Nale y wskaza  rodki transportu przy u yciu skrótów wyszczególnionych 
w wykazie skrótów i kodów za czonym do dokumentu zg oszenia. 
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20. Pole nr 9 (zob. za cznik II cz  1 pkt 3 i 16): Nale y poda  informacje 
o wytwórcy odpadów ( 1 ). W stosownych przypadkach nale y poda  numer 
rejestracji wytwórcy. Je li zg aszaj cy jest jednocze nie wytwórc  odpadów, 
nale y wpisa  „Tak jak w polu nr 1”. Je li odpady zosta y wytworzone 
przez wi cej ni  jednego wytwórc , nale y wpisa  „Zob. wykaz 
w za czniku” oraz za czy  wykaz z wyszczególnieniem wymaganych 
informacji o ka dym wytwórcy. W przypadku gdy to samo  wytwórcy 
nie jest znana, nale y poda  imi  i nazwisko lub nazw  osoby posiadaj cej 
lub kontroluj cej odpady (posiadacza). Nale y równie  poda  informacje 
dotycz ce procesu, w którym odpady s  wytwarzane oraz miejsce ich 
wytwarzania. 

21. Pole nr 10 (zob. za cznik II cz  1 pkt 5): Nale y poda  wymagane 
informacje (wpisa  miejsce przeznaczenia odpadów przez zaznaczenie 
zak adu unieszkodliwiania lub zak adu odzyskiwania, numer rejestracji 
(o ile dotyczy) oraz rzeczywiste miejsce przeprowadzania unieszkodliwiania 
lub odzysku, je li jest ono inne ni  adres zak adu). Je li zak ad unieszkod
liwiania lub odzysku jest jednocze nie odbiorc , nale y wpisa  „Tak jak 
w polu nr 2”. Je li operacja unieszkodliwiania lub odzysku oznaczona jest 
symbolem D13–D15 lub R12, lub R13 (zgodnie z za cznikami IIA lub IIB 
do dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów), obiekt przeprowadzaj cy 
operacj  oraz miejsce przeprowadzenia operacji nale y wskaza  w polu 
nr 10. W takim przypadku odpowiednie informacje o innym obiekcie lub 
innych obiektach, w których b d  lub mog  by  prowadzone wszelkie 
przysz e operacje oznaczone symbolami R12/R13 lub D13–D15 oraz 
D1–D12 lub R1–R11, nale y przedstawi  w formie za cznika. Je li zak ad 
unieszkodliwiania lub odzysku zosta  uj ty w kategorii 5 zgodnie 
z za cznikiem I do dyrektywy 96/61/WE z dnia 24 wrze nia 1996 r. doty
cz cej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, 
nale y przedstawi  dokumenty po wiadczaj ce posiadanie wa nego pozwo
lenia (np. o wiadczenie o istnieniu takiego pozwolenia) wystawionego 
zgodnie z przepisami art. 4 i 5 tej dyrektywy, w formie za cznika, je eli 
obiekt ten mie ci si  na terenie Wspólnoty Europejskiej. 

22. Pole nr 11 (zob. za cznik II cz  1 pkt 5, 19 i 20): Nale y wskaza  rodzaj 
operacji odzysku lub unieszkodliwiania przy u yciu kodów R lub kodów 
D z za cznika IIA lub IIB do dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów 
(zob. równie  wykaz skrótów i kodów za czony do dokumentu 
zg oszenia) ( 2 ). Je li operacja unieszkodliwiania lub odzysku oznaczona 
jest symbolem D13–D15 lub R12, lub R13, w za czniku nale y poda  
odpowiednie informacje o przysz ych operacjach (wszelkich operacjach 
R12/R13 lub D13–D15 oraz D1–D12 lub R1–R11). Nale y równie  
wskaza  planowan  technologi  operacji. W przypadku gdy odpady prze
znaczone s  do odzysku, w za czniku nale y poda  planowan  metod  
unieszkodliwiania frakcji niepodlegaj cych odzyskowi po zako czeniu 
operacji odzysku, ilo  odzyskanego materia u w stosunku do odpadów, 
których odzysk nie jest mo liwy, szacunkow  warto  odzyskanego mate
ria u oraz koszt odzysku i koszt unieszkodliwienia frakcji niepodlegaj cych 
odzyskowi. Ponadto w przypadku wwozu na terytorium Wspólnoty 
odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania nale y wskaza  istnienie 
wcze niejszego nale ycie uzasadnionego wniosku z o onego przez kraj 
wysy ki zgodnie z art. 41 ust. 4 niniejszego rozporz dzenia, w punkcie 
zatytu owanym „przyczyna wywozu”, oraz przedstawi  taki wniosek 
w formie za cznika. Okre lone kraje trzecie, nieb d ce pa stwami cz on
kowskimi OECD, równie  mog , na mocy konwencji bazylejskiej, 
wymaga  przedstawienia przyczyny wywozu. 
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( 1 ) Poza terytorium Wspólnoty Europejskiej mo liwe jest stosowanie terminu „producent” 
(ang. generator) zamiast „wytwórca” (ang. producer). 

( 2 ) W dokumentach Wspólnoty Europejskiej definicja operacji R1 w wykazie skrótów ró ni 
si  od definicji u ywanej w konwencji bazylejskiej i decyzji OECD, dlatego te  podano 
obydwa jej brzmienia. Istniej  ponadto inne ró nice w terminologii stosowanej 
w dokumentach Wspólnoty Europejskiej, konwencji bazylejskiej i decyzji OECD, 
które nie zosta y uwzgl dnione w wykazie skrótów.
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23. Pole nr 12 (zob. za cznik II cz  1 pkt 16): Nale y poda  powszechnie 
stosowan  nazw  lub nazwy materia u lub nazw  lub nazwy handlowe jego 
g ównych komponentów (w kategoriach ilo ci i/lub stwarzanego zagro  
enia) oraz ich st enia wzgl dem siebie (wyra one procentowo), o ile s  

znane. W przypadku mieszanek odpadów nale y poda  powy sze infor
macje dotycz ce ró nych frakcji oraz wskaza , które frakcje przeznaczone 
s  do odzysku. Zgodnie z za cznikiem II cz  3 pkt 7 niniejszego rozpo
rz dzenia wymagane mo e by  przedstawienie analizy chemicznej sk adu 
odpadów. W stosownych przypadkach dalsze informacje nale y przedstawi  
w formie za cznika. 

24. Pole nr 13 (zob. za cznik II cz  1 pkt 16): Nale y wskaza  w a ciwo ci 
fizyczne odpadów w normalnych przedzia ach temperatury i ci nienia. 

25. Pole nr 14 (zob. za cznik II cz  1 pkt 16): Nale y poda  kod identyfi
kacyjny rodzaju odpadów zgodnie z za cznikami III, IIIA, IIIB, IV lub 
IVA do niniejszego rozporz dzenia. Nale y poda  kod odpadów zgodnie 
z systemem przyj tym w konwencji bazylejskiej (w ppkt (i) w polu nr 14) 
oraz, w stosownych przypadkach, zgodnie z systemami przyj tymi 
w decyzji OECD (w ppkt (ii)) oraz innymi przyj tymi systemami klasyfi
kacji (w ppkt (iii)–(xii)). Zgodnie z art. 4 pkt 6 akapit drugi niniejszego 
rozporz dzenia nale y poda  wy cznie jeden kod odpadów (zgodnie 
z za cznikami III, IIIA, IIIB, IV lub IVA do niniejszego rozporz dzenia), 
za wyj tkiem nast puj cych dwóch przypadków: w przypadku odpadów 
niesklasyfikowanych w pojedynczej kategorii w jednym z za czników 
III, IIIB, IV lub IVA nale y wskaza  wy cznie jeden rodzaj odpadów. 
W przypadku mieszanek odpadów niesklasyfikowanych w pojedynczej 
kategorii w jednym z za czników III, IIIB, IV lub IVA, o ile nie zosta y 
one wyszczególnione w za czniku IIIA, nale y poda  kod ka dej frakcji 
odpadów w kolejno ci ich znaczenia (w razie konieczno ci w formie za cz
nika). 

a) Podpunkt (i): Nale y stosowa  kody zgodnie z aneksem VIII do 
konwencji bazylejskiej dla odpadów podlegaj cych procedurze uprzed
niego pisemnego zg oszenia i zgody (zob. za cznik IV cz  I do 
niniejszego rozporz dzenia); nale y stosowa  kody zgodnie 
z aneksem IX do konwencji bazylejskiej dla odpadów zazwyczaj 
niepodlegaj cych procedurze uprzedniego pisemnego zg oszenia 
i zgody, które jednak, z pewnych przyczyn, takich jak ska enie 
substancjami niebezpiecznymi (por. za cznik III pkt 1 do niniejszego 
rozporz dzenia) lub ró nice klasyfikacyjne, zgodnie z art. 63 niniej
szego rozporz dzenia lub z przepisami krajowymi ( 1 ), podlegaj  proce
durze uprzedniego pisemnego zg oszenia i zgody (zob. za cznik III 
cz  I do niniejszego rozporz dzenia). Aneksy VIII i IX do konwencji 
bazylejskiej mo na znale  w za czniku V do niniejszego rozporz
dzenia, w tek cie samej konwencji oraz w informatorze dost pnym 
w Sekretariacie Konwencji Bazylejskiej. Je li odpady nie zosta y 
uj te w aneksie VIII lub IX do konwencji bazylejskiej, nale y wpisa  
„nieuj te”. 

b) Podpunkt (ii): Pa stwa cz onkowskie OECD powinny stosowa  kody 
OECD dla odpadów uj tych w za cznikach III i IV cz ci II do 
niniejszego rozporz dzenia, tzn. dla odpadów, dla których nie przewi
dziano równowa nej kategorii w aneksach do konwencji bazylejskiej 
lub które na mocy niniejszego rozporz dzenia podlegaj  kontroli innej 
ni  przewiduje Konwencja bazylejska. Je li odpady nie zosta y uj te 
w za czniku III i IV cz ci II do niniejszego rozporz dzenia, nale y 
wpisa  „nieuj te”. 
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( 1 ) Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. dotycz ce 
wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w za czniku 
III lub IIIA do rozporz dzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do 
pewnych pa stw, których nie obowi zuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgra
nicznego przemieszczania odpadów (Dz.U. L 316 z 4.12.2007, s. 6).
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c) Podpunkt (iii): Pa stwa cz onkowskie Unii Europejskiej powinny 
stosowa  kody okre lone w wykazie odpadów Wspólnoty Europejskiej 
(zob. decyzja Komisji 2000/532/WE, z pó niejszymi zmianami) ( 1 ). 

M9 __________  

d) Podpunkty (iv) i (v): W stosownych przypadkach nale y stosowa  
krajowe kody identyfikacyjne inne ni  okre lone w wykazie odpadów 
WE, u ywane w kraju wysy ki oraz, je li s  znane, w kraju przezna
czenia. M9 __________  

e) Podpunkt (vi): O ile jest to przydatne lub wymagane przez w a ciwe 
organy, nale y w tym miejscu poda  wszelkie inne kody lub dodat
kowe informacje u atwiaj ce identyfikacj  odpadów. 

M9 
Kody takie mog  zosta  uj te w za cznikach IIIA, IIIB lub IVA do 
niniejszego rozporz dzenia. W takim przypadku przed kodami nale y 
poda  numer za cznika. Je eli chodzi o za cznik IIIA, nale y 
stosowa  odpowiedni/odpowiednie kod/kody okre lony/okre lone 
w za czniku IIIA, wymienione w odpowiedniej kolejno ci. Niektóre 
kody konwencji bazylejskiej, takie jak B1100, B3010 i B3020, s  
ograniczone do konkretnych strumieni odpadów, zgodnie 
z za cznikiem IIIA. 

M2 
f) Podpunkt (vii): Nale y poda  odpowiedni kod Y lub kody Y zgodnie 

z „kategoriami odpadów podlegaj cych kontroli” (zob. aneks I do 
konwencji bazylejskiej oraz dodatek 1 do decyzji OECD) lub zgodnie 
z „kategoriami odpadów wymagaj cych specjalnej uwagi” okre lonymi 
w aneksie II do konwencji bazylejskiej (zob. za cznik IV cz  I do 
niniejszego rozporz dzenia lub dodatek 2 do informatora dotycz cego 
konwencji bazylejskiej), o ile taki(-e) istnieje(- ). Na mocy niniejszego 
rozporz dzenia oraz decyzji OECD stosowanie kodów Y nie jest 
wymagane, za wyj tkiem przypadków, w których przesy ka odpadów 
podlega jednej z dwóch „kategorii odpadów wymagaj cych specjalnej 
uwagi” zgodnie z konwencj  bazylejsk  (kategorie Y46 i Y47 lub 
odpady uj te w aneksie II), dla których nale y wskaza  kod 
Y zgodnie z konwencj . Niemniej jednak konieczne jest wskazanie 
kodu Y lub kodów Y w przypadku odpadów okre lonych jako niebez
pieczne zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) konwencji bazylejskiej, w celu 
spe nienia wymogów sprawozdawczo ci w niej okre lonych. 

g) Podpunkt (viii): W stosownych przypadkach nale y poda  odpowiedni 
kod H lub kody H, tzn. kody wskazuj ce w a ciwo ci niebezpieczne 
wykazywane przez odpady (zob. wykaz skrótów i kodów za czony do 
dokumentu zg oszenia). W przypadku gdy odpady nie posiadaj  
w a ciwo ci niebezpiecznych zgodnie z konwencj  bazylejsk , 
a mimo to s  niebezpieczne zgodnie z za cznikiem III do dyrektywy 
91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych, nale y poda  kod 
H lub kody H zgodnie z za cznikiem III oraz wstawi  litery „EC” po 
kodzie H (np. H14 EC). 

h) Podpunkt (ix): W stosownych przypadkach nale y poda  w tym 
miejscu klas  lub klasy ONZ wskazuj ce w a ciwo ci niebezpieczne 
odpadów zgodnie z klasyfikacj  ONZ (zob. wykaz skrótów i kodów 
za czony do dokumentu zg oszenia) oraz podlegaj ce obowi zkowi 
zachowania zgodno ci z mi dzynarodowymi zasadami transportu 
towarów niebezpiecznych (zobacz Zalecenia ONZ dotycz ce transportu 
towarów niebezpiecznych. Przepisy modelowe (Pomara czowa ksi ga), 
najnowsze wydanie) ( 2 ). 

i) Podpunkty (x) i (xi): W stosownych przypadkach nale y poda  w tym 
miejscu odpowiedni numer lub numery ONZ oraz nazw  lub nazwy 
wysy kowe ONZ. Stosowane s  one w celu identyfikacji odpadów 
zgodnie z systemem klasyfikacyjnym ONZ oraz podlegaj  obowi z
kowi zachowania zgodno ci z mi dzynarodowymi zasadami transportu 
towarów niebezpiecznych (zob. Zalecenia ONZ dotycz ce transportu 
towarów niebezpiecznych. Przepisy modelowe (Pomara czowa ksi ga), 
najnowsze wydanie). 
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( 1 ) Zob. http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000D0532_index.html 
( 2 ) Zob. http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm
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j) Podpunkt (xii): W stosownych przypadkach nale y poda  w tym 
miejscu kod lub kody celne umo liwiaj ce urz dom celnym identyfi
kacj  odpadów (zob. wykaz kodów i towarów w „Zharmonizowanym 
systemie oznaczania i kodowania towarów” opracowanym przez wia
tow  Organizacj  Celn ). 

26. Pole nr 15 (zob. za cznik II cz  1 pkt 8–10, 14): W wersie a) pola nr 15 
nale y poda  nazwy pa stw ( 1 ) wysy ki, pa stw tranzytowych 
i przeznaczenia lub kody ka dego z tych krajów przy u yciu oznacze  
wed ug normy ISO 3166 ( 2 ). W wersie b) nale y w stosownych przypad
kach poda  numer kodu odpowiednich w a ciwych organów dla ka dego 
kraju, a w wersie c) nale y wstawi  nazw  przej cia granicznego lub portu 
oraz, w stosownych przypadkach, numer kodu urz du celnego odpowiada
j cego punktowi wjazdu lub wyjazdu do/z danego kraju. Dla krajów tran
zytu nale y poda  w wersie c) informacje o punktach wjazdu i wyjazdu. 
Je li podczas przemieszczania przekracza si  granice wi cej ni  trzech 
pa stw tranzytowych, odpowiednie informacje nale y przedstawi  
w formie za cznika. Nale y przedstawi  planowane trasy przewozu 
pomi dzy punktami wyjazdu i wjazdu, jak i mo liwe warianty, tak e na 
wypadek nieprzewidzianych okoliczno ci, w formie za cznika. 

27. Pole nr 16 (zob. za cznik II cz  1 pkt 14): Nale y poda  wymagane 
informacje w przypadku przemieszcze  obejmuj cych wjazd do, przejazd 
przez lub opuszczenie Unii Europejskiej. 

28. Pole nr 17 (zob. za cznik II cz  1 pkt 21–22 i 24–26): Wszystkie kopie 
dokumentu zg oszenia musz  by  podpisane i opatrzone dat  przez zg a
szaj cego (lub sprzedawc  lub po rednika wyst puj cego w charakterze 
zg aszaj cego) przed przes aniem ich do w a ciwych organów zaintereso
wanych krajów. W niektórych krajach trzecich dokument mog  podpisa  
i opatrzy  dat  w a ciwe organy wysy ki. W przypadku gdy zg aszaj cy nie 
jest jednocze nie pierwotnym wytwórc  odpadów, wytwórca pierwotny, 
nowy wytwórca lub podmiot zbieraj cy zobowi zany jest, o ile to mo liwe, 
do z o enia podpisu i opatrzenia dokumentu dat ; nale y zauwa y , e 
procedura ta mo e by  niewykonalna w przypadkach, w których istnieje 
kilku wytwórców (mo liwe jest okre lenie definicji wykonalno ci tej proce
dury w ustawodawstwie krajowym). Ponadto w przypadku gdy to samo  
wytwórcy nie jest znana, dokument powinien by  podpisany i opatrzony 
dat  przez osob  posiadaj c  lub kontroluj c  odpady (posiadacz). O wiad
czenie to powinno jednocze nie potwierdza  istnienie ubezpieczenia od 
odpowiedzialno ci cywilnej za szkody (w stosunku do osób trzecich). 
Niektóre kraje trzecie mog  wymaga  potwierdzenia zawarcia umowy ubez
pieczenia lub innych gwarancji finansowych oraz za czenia stosownych 
umów do dokumentu zg oszenia. 

29. Pole nr 18: Nale y poda  liczb  za czników zawieraj cych informacje 
dodatkowe dostarczonych z dokumentem zg oszenia ( 3 ). Ka dy za cznik 
musi zawiera  odniesienie do numeru dokumentu zg oszenia, do którego 
zosta  za czony, podanego w naro niku pola nr 3. 

30. Pole nr 19: Zgodnie z konwencj  bazylejsk  potwierdzenie takie wysta
wiaj  w a ciwe organy kraju lub krajów przeznaczenia (w stosownych przy
padkach) oraz tranzytu. Zgodnie z decyzj  OECD potwierdzenie takie 
wystawiaj  w a ciwe organy kraju przeznaczenia. Niektóre kraje trzecie 
mog , zgodnie z ustawodawstwem krajowym, wymaga  wystawienia 
potwierdzenia równie  przez w a ciwe organy wysy ki. 
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( 1 ) W konwencji bazylejskiej u ywa si  terminu „pa stwo”. 
( 2 ) Poza terytorium Wspólnoty Europejskiej mo liwe jest stosowanie terminów „wywóz” 

i „przywóz” zamiast „wysy ka” i „przeznaczenie”. 
( 3 ) Zob. pola nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 lub 21 oraz w przypadku, gdy podanie 

informacji dodatkowych jest wymagane przez w a ciwe organy, zob. punkty 
w za czniku II cz ci 3 niniejszego rozporz dzenia, nieuwzgl dnione w adnym z pól 
dokumentu.
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31. Pola nr 20 i 21: Pole nr 20 wype niaj  w a ciwe organy któregokolwiek 
zainteresowanego kraju wydaj ce pisemn  zgod . Konwencja bazylejska (za 
wyj tkiem przypadków, w którym poszczególne kraje podejmuj  decyzj  
o odst pieniu od wymogu pisemnej zgody w odniesieniu do tranzytu oraz 
informuj  o niej pozosta e Strony zgodnie z art. 6 ust. 4 konwencji bazylej
skiej) oraz okre lone kraje zawsze wymagaj  pisemnej zgody (zgodnie z art. 
9 ust. 1 niniejszego rozporz dzenia w a ciwe organy tranzytu mog  udzieli  
zgody milcz cej), natomiast pisemna zgoda nie jest wymagana na mocy 
decyzji OECD. Nale y poda  nazw  kraju (lub jego kod przy u yciu ozna
cze  z normy ISO 3166). W przypadku gdy przesy ka podlega warunkom 
szczególnym, stosowne w a ciwe organy powinny zaznaczy  ten fakt 
w odpowiedniej rubryce oraz okre li  te warunki w polu nr 21 lub 
w oddzielnym za czniku do dokumentu zg oszenia. 

V. Szczegó owe instrukcje wype niania dokumentu przesy ania 

32. W momencie zg oszenia zg aszaj cy zobowi zany jest do wype nienia pól 
nr 3, 4 oraz 9–14. Po otrzymaniu zgody wydanej przez w a ciwe organy 
wysy ki, przeznaczenia i tranzytu lub, w przypadku w a ciwych organów 
tranzytu, je li mo na za o y  ich milcz c  zgod , oraz przed rozpocz ciem 
w a ciwego przemieszczania zg aszaj cy zobowi zany jest do wype nienia 
pól nr 2, 5–8 (za wyj tkiem rubryk dotycz cych rodków transportu, daty 
przekazania oraz podpisu), 15 oraz, w stosownych przypadkach, pola 
nr 16. W niektórych krajach trzecich nieb d cych pa stwami cz onkow
skimi OECD zamiast zg aszaj cego pola te mog  by  wype niane przez 
w a ciwe organy wysy ki. W momencie przej cia przesy ki przewo nik 
lub jego przedstawiciel zobowi zany jest do wprowadzenia informacji doty
cz cych rodków transportu, podania daty przekazania oraz z o enia 
podpisu, w polach 8a)–8c) oraz, w stosownych przypadkach, w polu 
nr 16. Odbiorca zobowi zany jest do wype nienia pola nr 17 
w przypadku, gdy nie jest on jednocze nie jednostk  unieszkodliwiania 
lub odzyskiwania, i je eli przejmuje odpowiedzialno  za przemieszczanie 
odpadów po ich dotarciu do kraju przeznaczenia oraz, w stosownych przy
padkach, pola nr 16. 

33. Pole nr 1: W a ciwe organy wysy ki wpisuj  numer zg oszenia (identyczny 
z numerem podanym w polu nr 3 w dokumencie zg oszenia). 

34. Pole nr 2 (zob. za cznik II cz  2 pkt 1): W przypadku zg oszenia 
ogólnego dotycz cego przemieszczania wielokrotnego nale y poda  kolejny 
numer przemieszczenia oraz czn  liczb  planowanych przemieszcze  
wskazan  w polu nr 4 dokumentu zg oszenia (na przyk ad wpisa  „4/11” 
dla czwartego przemieszczania z cznej liczby jedenastu przemieszcze  
planowanych w ramach odpowiadaj cego im zg oszenia ogólnego). 
W przypadku zg oszenia pojedynczego przemieszczania nale y wpisa  
„1/1”. 

35. Pola nr 3 i 4: Nale y poda  takie same informacje o zg aszaj cym ( 1 ) oraz 
odbiorcy, jak informacje wprowadzone w polach nr 1 i 2 dokumentu zg o
szenia. 

36. Pole nr 5 (zob. za cznik II cz  2 pkt 6): Nale y poda  rzeczywist  mas  
odpadów w tonach (1 tona = 1 megagram (Mg) lub 1 000 kg). 
W niektórych krajach trzecich mo liwe jest podawanie ilo ci odpadów 
w metrach sze ciennych (1 metr sze cienny = 1 000 litrów) lub w innych 
jednostkach metrycznych. W przypadku stosowania innych jednostek 
metrycznych jednostk  miary mo na wyra nie oznaczy , a jednostk  
w formularzu mo na wykre li . O ile to mo liwe, nale y za czy  kopie 
dowodów wa enia na wagach pomostowych. 

37. Pole nr 6 (zob. za cznik II cz  2 pkt 2): Nale y poda  rzeczywist  dat  
rozpocz cia przemieszczania (zob. równie  instrukcje dotycz ce pola nr 6 
dokumentu zg oszenia). 
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( 1 ) W niektórych krajach trzecich zamiast tego mog  by  podawane informacje 
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38. Pole nr 7 (zob. za cznik II cz  2 pkt 7 i 8): Nale y poda  rodzaje 
opakowa  przy u yciu kodów wyszczególnionych w wykazie skrótów 
i kodów za czonym do dokumentu przesy ania. W przypadku gdy wyma
gane jest przestrzeganie specjalnych rodków ostro no ci, takich jak te 
zalecane w instrukcjach post powania dla pracowników wytwórcy 
odpadów, zasadach BHP, w tym informacjach dotycz cych post powania 
w przypadku uwolnienia do otoczenia, oraz kartach procedur awaryjnych 
podczas transportu, nale y zaznaczy  odpowiednie rubryki oraz do czy  
stosowne informacje w formie za cznika. Nale y ponadto poda  liczb  
opakowa  sk adaj cych si  na przesy k . 

39. Pola nr 8a), b) i c) (zob. za cznik II cz  2 pkt 3 i 4): Nale y wpisa  
wymagane informacje (poda  numer rejestracji (tylko o ile dotyczy), adres 
(w tym kraj) oraz numery telefonu i faksu (w tym mi dzynarodowy numer 
kierunkowy kraju)). W przypadku gdy w przemieszczanie zaanga owanych 
jest wi cej ni  trzech przewo ników, do dokumentu przesy ania nale y 
za czy  stosowne informacje o ka dym z nich. W momencie przekazania 
przesy ki przewo nik lub jego przedstawiciel zobowi zany jest do wprowa
dzenia informacji dotycz cych rodków transportu, podania daty przeka
zania oraz z o enia podpisu. Kopi  podpisanego dokumentu przesy ania 
zachowuje zg aszaj cy. Podczas ka dego kolejnego przekazania przesy ki 
ka dy kolejny przewo nik lub jego przedstawiciel w momencie przej cia 
przesy ki zobowi zany jest do spe nienia powy szego wymogu i z o enia 
podpisu. Kopi  podpisanego dokumentu przesy ania zachowuje poprzedni 
przewo nik. 

40. Pole nr 9: Poda  takie same informacje jak w polu nr 9 dokumentu zg o
szenia. 

41. Pola nr 10 i 11: Poda  takie same informacje jak w polach nr 10 i 11 
dokumentu zg oszenia. Je li jednostka unieszkodliwiania lub odzyskiwania 
jest jednocze nie odbiorc , w polu nr 10 nale y wpisa : „Tak jak w polu 
nr 4”. Je li operacja unieszkodliwiania lub odzyskiwania oznaczona jest 
symbolem D13–D15 lub R12, lub R13 (zgodnie za cznikami IIA lub IIB 
do dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów), wystarcz  informacje 
o obiekcie przeprowadzaj cym operacj  wskazane w polu 
nr 10. W dokumencie przesy ania nie trzeba podawa  adnych dalszych 
informacji o kolejnych obiektach przeprowadzaj cych operacje R12/R13 
lub D13–D15 oraz kolejnych obiektach przeprowadzaj cych operacje 
D1–D12 lub R1–R11. 

42. Pola nr 12, 13 i 14: Wprowadzi  takie same informacje jak w polach nr 12, 
13 i 14 dokumentu zg oszenia. 

43. Pole nr 15 (zob. za cznik II cz  2 pkt 9): W momencie przesy ania 
zg aszaj cy (lub sprzedawca lub po rednik wyst puj cy w charakterze zg a
szaj cego) podpisuje i datuje dokument przesy ania. W niektórych krajach 
trzecich dokument przesy ania podpisa  i datowa  mog  w a ciwe organy 
wysy ki lub wytwórca odpadów zgodnie z konwencj  bazylejsk . Zgodnie 
z art. 16 lit. c) niniejszego rozporz dzenia nale y za czy  kopie dokumentu 
zg oszenia zawieraj ce pisemn  zgod , w tym wszystkich ewentualnych jej 
warunków, wydan  przez w a ciwe organy rozpatruj ce dokument przesy  
ania. Niektóre kraje trzecie mog  wymaga  za czenia orygina ów tych 

dokumentów. 

44. Pole nr 16 (zob. za cznik II cz  2 pkt 5): Pole to mog  wype nia  
wszelkie osoby zaanga owane w przemieszczanie (zg aszaj cy lub w a ciwe 
organy wysy ki, w stosownych przypadkach, odbiorca, wszelkie w a ciwe 
organy, przewo nik) w okre lonych przypadkach, w których ustawodaw
stwo krajowe nak ada obowi zek podania dok adniejszych informacji na 
temat poszczególnych pozycji (na przyk ad informacji o porcie, w którym 
nast puje prze adunek intermodalny (na inne rodki transportu), liczbie 
kontenerów oraz ich numerach identyfikacyjnych lub dodatkowych 
po wiadcze  lub piecz ci wskazuj cych na zgod  w a ciwych organów na 
przemieszczanie). W polu nr 16 lub w formie oddzielnego za cznika nale y 
poda  informacje dotycz ce trasy (punkty wyjazdu z i wjazdu do ka dego 
kraju przewozu, w tym urz dy celne wprowadzenia lub wyprowadzenia lub 
wywozu ze Wspólnoty) oraz drogi (droga mi dzy punktami wyjazdu 
i wjazdu), w tym mo liwych wariantów, tak e w razie nieprzewidzianych 
okoliczno ci. 
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45. Pole nr 17: Pole to wype nia odbiorca w przypadku, gdy nie jest on 
jednocze nie jednostk  unieszkodliwiania lub odzysku (por. pkt 15 
powy ej) i je li przejmuje on nadzór nad odpadami po ich dotarciu do 
kraju przeznaczenia. 

46. Pole nr 18: Pole to wype nia upowa niony przedstawiciel instalacji uniesz
kodliwiania lub odzysku w momencie odbioru przesy ki odpadów. Nale y 
odpowiednio zaznaczy  w rubryce w a ciwy rodzaj obiektu. Informacje 
dotycz ce wprowadzania danych o otrzymanych ilo ciach odpadów znaj
duj  si  w instrukcjach szczegó owych dotycz cych pola nr 5 (pkt 36). 
Podpisan  kopi  dokumentu przesy ania otrzymuje ostatni przewo nik prze
sy ki. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn przesy ka nie zostaje 
przyj ta, przedstawiciel instalacji unieszkodliwiania lub odzysku zobowi
zany jest do niezw ocznego powiadomienia o tym w a ciwych organów. 
Zgodnie z art. 16 lit. d) lub, w stosownych przypadkach, art. 15 lit. c) 
niniejszego rozporz dzenia oraz zgodnie z decyzj  OECD podpisane 
kopie dokumentu przesy ania musz  zosta  przes ane w terminie trzech 
dni do zg aszaj cego oraz w a ciwych organów w zainteresowanych krajach 
(za wyj tkiem takich krajów tranzytowych OECD, które wcze niej poinfor
mowa y Sekretariat OECD o odst pieniu od wymogu otrzymywania takich 
kopii dokumentu przesy ania). Instalacja unieszkodliwiania lub odzysku 
zatrzymuje orygina  dokumentu przesy ania. 

47. Odbiór przesy ki odpadów musi by  po wiadczany przez wszystkie obiekty 
przeprowadzaj ce wszelkie operacje unieszkodliwiania lub odzysku, w tym 
wszelkie operacje D13–D15 lub R12, lub R13. Niemniej jednak obiekt 
przeprowadzaj cy wszelkie operacje D13–D15 lub R12/R13 lub operacje 
D1–D12 lub R1–11 w terminie nast puj cym po przeprowadzeniu operacji 
D13–D15 lub R12, lub R13 w tym samym kraju nie jest zobowi zany do 
po wiadczania odbioru przesy ki od poprzedniego obiektu przeprowadzaj
cego operacje D13–D15 lub R12, lub R13. Tym samym w takim przypadku 
nie ma obowi zku po wiadczania odbioru przesy ki w polu nr 18. Nale y 
równie  wskaza  rodzaj operacji unieszkodliwiania lub odzysku przy u yciu 
kodów D i R zawartych w za cznikach IIA i IIB do dyrektywy 2006/12/
WE w sprawie odpadów oraz przybli on  dat  uko czenia operacji uniesz
kodliwiania lub odzysku odpadów. 

48. Pole nr 19: Pole to wype nia jednostka unieszkodliwiania lub odzysku 
w celu po wiadczenia uko czenia operacji unieszkodliwiania lub odzysku 
odpadów. Zgodnie z art. 16 lit. e) lub, w stosownych przypadkach, art. 15 
lit. d) niniejszego rozporz dzenia oraz na mocy decyzji OECD podpisane 
kopie dokumentu przesy ania z wype nionym polem nr 19 powinny zosta  
przes ane zg aszaj cemu oraz w a ciwym organom wysy ki, tranzytu 
(niewymagane w decyzji OECD) oraz przeznaczenia w mo liwie najwcze
niejszym terminie, jednak nie pó niej ni  30 dni od uko czenia operacji 
odzysku lub unieszkodliwiania oraz przed up ywem jednego roku kalenda
rzowego od daty odbioru odpadów. Niektóre kraje trzecie nieb d ce 
pa stwami cz onkowskimi OECD mog , zgodnie z konwencj  bazylejsk , 
wymaga  przes ania podpisanych kopii dokumentu przesy ania 
z wype nionym polem nr 19 do zg aszaj cego oraz w a ciwych organów 
wysy ki. W przypadku operacji unieszkodliwiania lub odzysku oznaczonych 
symbolem D13–D15 lub R12, lub R13 wystarcz  informacje o obiekcie 
przeprowadzaj cym operacj  wskazane w polu nr 10, a w dokumencie 
przesy ania nie trzeba podawa  adnych dalszych informacji o kolejnych 
obiektach przeprowadzaj cych operacje R12/R13 lub D13–D15 oraz kolej
nych obiektach przeprowadzaj cych operacje D1–D12 lub R1–R11. 

49. Obiekty przeprowadzaj ce wszelkie operacje unieszkodliwiania lub 
odzysku, w tym wszelkie operacje D13–D15 lub R12, lub R13, musz  
po wiadczy  przetwarzanie lub odzysk odpadów. Dlatego te  obiekt prze
prowadzaj cy wszelkie operacje D13–D15 lub R12/R13 lub operacje 
D1–D12 lub R1–R11 w terminie nast puj cym po przeprowadzeniu 
operacji D13–D15 lub R12, lub R13 w tym samym kraju nie powinien 
wype nia  pola nr 19 w celu po wiadczenia odzysku lub unieszkodliwienia 
odpadów, poniewa  pole to b dzie ju  wype nione przez obiekt, który 
przeprowadzi  wcze niejsz  operacj  D13–D15 lub R12, lub R13. Sposób 
po wiadczania unieszkodliwienia lub odzysku odpadów w takich szczegól
nych przypadkach musi zosta  okre lony indywidualnie przez poszczególne 
kraje. 

50. Pola nr 20, 21 i 22: Pola te wype niane s  w celach kontrolnych przez 
urz dy celne na granicach Wspólnoty. 
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ZA CZNIK II 

INFORMACJE I DOKUMENTACJA ZWI ZANE ZE ZG OSZENIEM 

Cz  1. INFORMACJE, KTÓRE POWINNY BY  ZAWARTE 
W DOKUMENCIE ZG OSZENIA LUB DO NIEGO ZA
CZONE: 

1. Numer seryjny lub inny zaakceptowany identyfikator dokumentu 
zg oszenia oraz planowana czna liczba przemieszcze . 

2. Nazwa zg aszaj cego, adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres 
e-mail, numer rejestracji oraz osoba wyznaczona do kontaktów. 

3. Je li zg aszaj cy nie jest wytwórc : nazwa wytwórcy, adres, numer 
telefonu, numer telefaksu, adres e-mail oraz osoba wyznaczona do 
kontaktów. 

4. Nazwa sprzedawcy(-ów) lub po rednika(-ów), adres, numer telefonu, 
numer telefaksu, adres e-mail oraz osoba wyznaczona do kontaktów, 
je li zg aszaj cy upowa ni  sprzedawc  lub po rednika zgodnie z art. 
2 pkt 15. 

5. Nazwa instalacji unieszkodliwiania lub instalacji odzysku, adres, 
numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail, numer rejestracji 
oraz osoba wyznaczona do kontaktów, stosowane technologie oraz 
ewentualny status instalacji, dla której wydano wst pne zezwolenie 
zgodnie z art. 14. 

Je li odpady przeznaczone s  do przej ciowego odzysku lub uniesz
kodliwiania, nale y wskaza  podobne informacje dotycz ce wszyst
kich instalacji, w których przewiduje si  przeprowadzenie kolejnych 
procesów przej ciowego i ostatecznego odzysku lub unieszkodli
wiania. 

Je li instalacja odzysku lub instalacja unieszkodliwiania jest wymie
niona w za czniku I, kategoria 5 do dyrektywy 96/61/WE, nale y 
przedstawi  dowód wa no ci pozwolenia (np. o wiadczenie potwier
dzaj ce jego istnienie) wydanego zgodnie z art. 4 i 5 tej dyrektywy. 

6. Nazwa odbiorcy, adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e- 
mail, numer rejestracji oraz osoba wyznaczona do kontaktów. 

7. Nazwa planowanego przewo nika i jego przedstawicieli, adres, 
numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail, numer rejestracji 
oraz osoba wyznaczona do kontaktów. 

8. Pa stwo wysy ki i odpowiedni w a ciwy organ. 

9. Pa stwo tranzytu i odpowiednie w a ciwe organy. 

10. Pa stwo przeznaczenia i odpowiedni w a ciwy organ. 

11. Zg oszenie jednorazowe lub zg oszenie ogólne. W przypadku zg o
szenia ogólnego nale y poda  okres wa no ci. 

12. Planowana data rozpocz cia przemieszczenia lub przemieszcze . 

13. Przewidywane rodki transportu. 
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14. Planowana trasa (punkt wyjazdu i wjazdu do i z ka dego zaintere
sowanego pa stwa, w tym urz dy celne wprowadzenia lub wypro
wadzenia lub wywozu ze Wspólnoty) i planowana droga (droga 
pomi dzy punktami wyjazdu i wjazdu), jak i mo liwe warianty, 
tak e w razie nieprzewidzianych okoliczno ci. 

15. Dowód, e przewo nik jest zarejestrowany w zakresie przesy ania 
odpadów (np. o wiadczenie o dokonaniu takiej rejestracji). 

16. Okre lenie rodzaju odpadów z odpowiedniego wykazu, ród o, opis, 
sk ad i wszelkie w a ciwo ci odpadów niebezpiecznych. 
W przypadku odpadów pochodz cych z ró nych róde , tak e szcze
gó owy spis odpadów. 

17. Szacowane ilo ci maksymalne i minimalne. 

18. Przewidywane rodzaje opakowania. 

19. Specyfikacja procesów odzysku lub unieszkodliwiania okre lona 
w za czniku IIA i IIB do dyrektywy 2006/12/WE. 

20. Je li odpady s  przeznaczone do odzysku: 

a) planowana metoda unieszkodliwiania cz ci nieodzyskiwalnej po 
dokonaniu odzysku; 

b) ilo  odzyskanego materia u w stosunku do nieodzyskiwalnych 
odpadów; 

c) warto  szacunkowa odzyskanego materia u; 

d) koszt odzysku i koszt unieszkodliwiania cz ci nieodzyskiwalnej. 

21. Dowód ubezpieczenia od odpowiedzialno ci za szkody w stosunku 
do osób trzecich (np. o wiadczenie o istnieniu takiego ubezpie
czenia). 

22. Dowód zawarcia umowy (lub o wiadczenie o istnieniu takiej 
umowy) pomi dzy zg aszaj cym a odbiorc , w sprawie odzysku 
lub unieszkodliwienia odpadów, która zosta a zawarta i obowi zuje 
w momencie zg oszenia, zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 
4 i art. 5. 

23. Kopia umowy lub dowód zawarcia umowy (lub o wiadczenie 
o istnieniu takiej umowy) pomi dzy wytwórc , nowym wytwórc  
lub podmiotem zbieraj cym odpady oraz sprzedawc  lub po redni
kiem, je li sprzedawca lub po rednik jest zg aszaj cym. 

24. Dowód ustanowienia gwarancji finansowej lub równowa nego ubez
pieczenia (lub za zgod  w a ciwego organu o wiadczenie o istnieniu 
takiego dokumentu), które obowi zuj  w momencie zg oszenia lub 
je eli wyrazi na to zgod  w a ciwy organ zatwierdzaj cy gwarancj  
finansow  lub równowa ne ubezpieczenie – najpó niej w momencie 
rozpocz cia przemieszczenia, zgodnie z wymogami art. 4 akapit 
drugi pkt 5 i art. 6. 

25. O wiadczenie zg aszaj cego, e informacje te s  wyczerpuj ce 
i poprawne, zgodnie z jego najlepsz  wiedz . 

26. Je li zg aszaj cy nie jest wytwórc  zgodnie z art. 2 pkt 15 lit. a) ppkt 
i), zg aszaj cy zapewnia, by równie  wytwórca lub jedna z osób 
wymienionych w art. 2 pkt 15 lit. a) ppkt ii) lub iii), w miar  
mo liwo ci, z o yli swój podpis na dokumencie zg oszenia, zamiesz
czonym w za czniku IA. 
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Cz  2. INFORMACJE, KTÓRE POWINNY BY  ZAWARTE 
W DOKUMENCIE PRZESY ANIA LUB DO NIEGO ZA
CZONE: 

Nale y zawrze  wszystkie informacje wymienione w cz ci 1, zaktualizowane 
zgodnie z poni szymi punktami oraz innymi okre lonymi informacjami dodatko
wymi: 

1. Numer seryjny i czna liczba przemieszcze . 

2. Data rozpocz cia przemieszczenia. 

3. rodki transportu. 

4. Nazwa przewo nika, adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e- 
mail. 

5. Trasa (punkt wyjazdu i wjazdu do ka dego zainteresowanego 
pa stwa, w tym urz dy celne wprowadzenia lub wyprowadzenia 
lub wywozu ze Wspólnoty) i droga (droga pomi dzy punktami 
wyjazdu i wjazdu), w tym mo liwe warianty, tak e w razie nieprze
widzianych okoliczno ci. 

6. Ilo ci. 

7. Rodzaje opakowania. 

8. Wszelkie szczególne rodki ostro no ci, jakie ma podj  przewo nik. 

9. O wiadczenie zg aszaj cego, e zosta y uzyskane wszystkie 
niezb dne zgody odpowiednich organów zainteresowanych pa stw. 
Takie o wiadczenie musi by  opatrzone podpisem zg aszaj cego. 

10. Odpowiednie podpisy dla ka dego przekazania w adania. 

Cz  3. Dodatkowe informacje i dokumentacja, jakich mog  wymaga  
w a ciwe organy: 

1. Rodzaj i okres wa no ci zezwolenia, na podstawie którego dzia a 
dana instalacja odzysku lub unieszkodliwiania. 

2. Kopia pozwolenia wydanego zgodnie z art. 4 i 5 dyrektywy 
96/61/WE. 

3. Informacje dotycz ce rodków podj tych w celu zapewnienia bezpie
cze stwa transportu. 

4. Odleg o ci przewozowe pomi dzy zg aszaj cym a instalacj , w tym 
mo liwe warianty tras, tak e w razie nieprzewidzianych okolicz
no ci, a w razie transportu kombinowanego, miejsce gdzie nast pi 
przekazanie. 

5. Informacja o kosztach transportu od zg aszaj cego do instalacji. 

6. Kopia rejestracji przewo nika w zakresie transportu odpadów. 

7. Analiza chemiczna sk adu odpadów. 

8. Opis procesu wytwarzania odpadów. 

9. Opis procesu przetwarzania odpadów w instalacji przyjmuj cej 
odpady. 
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10. Gwarancja finansowa lub równowa ne ubezpieczenie lub kopie tych 
dokumentów. 

11. Informacje dotycz ce obliczenia gwarancji finansowej lub równo
wa nego ubezpieczenia przewidziane w art. 4 akapit drugi pkt 5 
i art. 6. 

12. Kopia umów okre lonych w cz ci 1 pkt 22 i 23. 

13. Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialno ci za szkody 
wyrz dzone osobom trzecim. 

14. Wszelkie inne informacje, które mog  by  istotne dla oceny zg o
szenia zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem oraz z przepisami 
krajowymi. 
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ZA CZNIK III 

WYKAZ ODPADÓW PODLEGAJ CYCH OGÓLNEMU WYMOGOWI 
W ZAKRESIE INFORMOWANIA OKRE LONEMU W ART. 18 

(„ZIELONY” WYKAZ ODPADÓW) ( 1 ) 

Niezale nie od tego, czy odpady s  wymienione w niniejszym wykazie, nie mog  
podlega  ogólnemu wymogowi do czenia okre lonych informacji, je li s  zanie
czyszczone innymi substancjami w zakresie, który: 

a) wystarczaj co zwi ksza ryzyko zwi zane z odpadami, by uzna  je za odpo
wiednie do poddania procedurze pisemnego zg oszenia i zgody, wzi wszy 
pod uwag  w a ciwo ci odpadów niebezpiecznych wymienionych 
w za czniku III do dyrektywy Rady 91/689/EWG; lub 

b) uniemo liwia odzysk odpadów w sposób racjonalny ekologicznie. 

Cz  I 

Nast puj ce rodzaje odpadów podlegaj  ogólnemu wymogowi okre lonemu 
w art. 18: 

Odpady wymienione w aneksie IX do Konwencji bazylejskiej ( 2 ). 

M6 
Do celów niniejszego rozporz dzenia: 

a) ka de odniesienie do wykazu A znajduj ce si  w aneksie IX do konwencji 
bazylejskiej nale y rozumie  jako odniesienie do za cznika IV do niniejszego 
rozporz dzenia; 

b) w kodzie B1020 konwencji bazylejskiej termin „w postaci ostatecznej luzem” 
obejmuje wszelki z om metalowy w postaci nierozproszonej ( 3 ) tam wymie
niony; 

c) kod B1030 konwencji bazylejskiej otrzymuje brzmienie: „Pozosta o ci zawie
raj ce metale ognioodporne”; 

d) cz  kodu B1100 konwencji bazylejskiej odnosz ca si  do „ u li z produkcji 
miedzi” itp. nie ma zastosowania, natomiast ma zastosowanie kod (OECD) 
GB040 w cz ci II; 

e) kod B1110 konwencji bazylejskiej nie ma zastosowania, natomiast maj  
zastosowanie kody (OECD) GC010 i GC020 w cz ci II; 

f) kod B2050 konwencji bazylejskiej nie ma zastosowania, natomiast ma zasto
sowanie kod (OECD) GG040 w cz ci II; 

g) odniesienie w kodzie B3010 konwencji bazylejskiej do odpadów fluorowa
nych polimerów jest równoznaczne z w czeniem polimerów i kopolimerów 
fluoroetylenu (PTFE). 

B 
Cz  II 

Nast puj ce rodzaje odpadów podlegaj  ogólnemu wymogowi w zakresie infor
mowania okre lonemu w art. 18: 

Odpady metalono ne powstaj ce przy stapianiu, wytopie i uszlachetnianiu metali 

GB040 7112 
262030 
262090 

Pozosta e odpady zawieraj ce metale 
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u le z metali szlachetnych i produkcji miedzi do dalszego uszlachetniania 

GC010 Odpady zespo ów elektrycznych sk adaj ce si  
wy cznie z metali lub stopów 

GC020 Z om elektroniczny (np. p ytki obwodów druko
wanych, podzespo y elektroniczne, kable itd.) 
i odzyskane podzespo y elektroniczne, odpo
wiednie do odzysku metali pospolitych i metali 
szlachetnych 

GC030 ex 890800 Statki i inne konstrukcje p ywaj ce przeznaczone 
do z omowania, prawid owo opró nione 
z jakiegokolwiek adunku i pozosta ych mate
ria ów wynikaj cych z funkcjonowania statku, 
zaliczanych jako niebezpieczna substancja lub 
odpad 

GC050 Zu yte katalizatory fluidalnego krakowania kata
litycznego (np. tlenek glinu, zeolity) 

Odpady szk a w postaci nierozproszonej 

GE020 ex 7001 

ex 701939 

Odpady w ókna szklanego 

Odpady ceramiczne w postaci nierozproszonej 

GF010 Odpady ceramiki wypalanej po formowaniu, 
w tym naczynia ceramiczne (nieu ywane lub 
u ywane) 

Pozosta e odpady zawieraj ce g ównie zwi zki nieorganiczne, które mog  
zawiera  metale i substancje organiczne 

GG030 ex 2621 Popió  denny i ciek y u el z elektrowni opala
nych w glem 

GG040 ex 2621 Popió  lotny z elektrowni opalanych w glem 

Sta e odpady tworzyw sztucznych 

GH013 391530 

ex 390410-40 

Polimery chlorku winylu 

Odpady powstaj ce w procesach garbowania i wyprawiania oraz przy wykorzys
taniu skóry 

GN010 ex 050200 Odpady szczeciny wi , wieprzów lub knurów 
lub sier ci borsuka i innego w osia do produkcji 
szczotek 

GN020 ex 050300 Odpady ko skiego w osia, nawet w postaci 
warstwy na no niku lub bez no nika 

GN030 ex 050590 Skóry i inne cz ci ptaków z ich piórami lub 
puchem, pióra i cz ci piór (nawet darte) oraz 
puch, nie bardziej obrobione ni  oczyszczone, 
zdezynfekowane lub zakonserwowane 
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ZA CZNIK IIIA 

MIESZANINY DWÓCH LUB WI CEJ RODZAJÓW ODPADÓW 
WYMIENIONYCH W ZA CZNIKU III I NIEZAKWALIFIKOWANYCH 

DO ADNEJ KATEGORII ZGODNIE Z ART. 3 UST. 2 

1. Niezale nie od tego, czy mieszaniny s  wymienione w niniejszym wykazie, 
nie mog  podlega  ogólnym wymogom dotycz cym informacji okre lonym 
w art. 18, je li s  zanieczyszczone innymi substancjami w zakresie, który: 

a) wystarczaj co zwi ksza ryzyko zwi zane z odpadami, by uzna  je za 
odpowiednie do poddania procedurze pisemnego zg oszenia i zgody, 
wzi wszy pod uwag  w a ciwo ci odpadów niebezpiecznych wymienio
nych w za czniku III do dyrektywy 91/689/EWG; lub 

b) uniemo liwia odzysk odpadów w sposób racjonalny ekologicznie. 

M7 
2. Nast puj ce mieszaniny odpadów w cza si  do niniejszego za cznika: 

a) mieszaniny odpadów obj tych kodami B1010 i B1050 konwencji bazylej
skiej; 

b) mieszaniny odpadów obj tych kodami B1010 i B1070 konwencji bazylej
skiej; 

c) mieszaniny odpadów obj tych kodami B3040 i B3080 konwencji bazylej
skiej; 

d) mieszaniny odpadów obj tych kodem (OECD) GB040 i kodem B1100 
konwencji bazylejskiej, ograniczone do: lutu twardego cynku, zawieraj
cych cynk odpadów przy wzbogacaniu, szumowin aluminiowych (lub 
piany) z wy czeniem zgarów s onych oraz odpadów ok adzin 
i materia ów ogniotrwa ych, w tym tygli, u ywanych przy wytopie miedzi; 

e) mieszaniny odpadów obj tych kodem (OECD) GB040, kodem B1070 
konwencji bazylejskiej i kodem B1100 konwencji bazylejskiej, ograni
czone do odpadów ok adzin i materia ów ogniotrwa ych, w tym tygli, 
u ywanych przy wytopie miedzi. 

Zapisy, o których mowa w lit. d) i e), nie maj  zastosowania do wywozu do 
pa stw, których nie obowi zuje decyzja OECD. 

3. Nast puj ce mieszaniny odpadów obj tych poszczególnymi tiret lub subtiret 
pojedynczego kodu w cza si  do niniejszego za cznika: 

a) mieszaniny odpadów obj tych kodem B1010 konwencji bazylejskiej; 

b) mieszaniny odpadów obj tych kodem B2010 konwencji bazylejskiej; 

c) mieszaniny odpadów obj tych kodem B2030 konwencji bazylejskiej; 

d) mieszaniny odpadów obj tych kodem B3010 konwencji bazylejskiej 
i wymienione w tiret pozosta o ci tworzyw sztucznych niechlorowcowa
nych polimerów i kopolimerów; 
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e) mieszaniny odpadów obj tych kodem B3010 konwencji bazylejskiej 
i wymienione w tiret odpady ywicy utwardzonej lub produkty konden
sacji; 

f) mieszaniny odpadów obj tych kodem B3010 konwencji bazylejskiej 
i wymienione w subtiret alkan perfluoroalkoksylowy; 

g) mieszaniny odpadów obj tych kodem B3020 konwencji bazylejskiej, ogra
niczone do niebielonego papieru lub kartonu, papieru lub kartonu falistego, 
innego papieru lub kartonu, wykonanego g ównie z bielonej chemicznie 
masy celulozowej, niebarwionego w masie, papieru lub kartonu, wykona
nego g ównie ze cieru drzewnego (np.: gazety, czasopisma i podobne 
druki); 

h) mieszaniny odpadów obj tych kodem B3030 konwencji bazylejskiej; 

i) mieszaniny odpadów obj tych kodem B3040 konwencji bazylejskiej; 

j) mieszaniny odpadów obj tych kodem B3050 konwencji bazylejskiej. 

M7 
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ZA CZNIK IIIB 

DODATKOWE ODPADY Z WYKAZU ZIELONEGO, OCZEKUJ CE NA 
W CZENIE DO ODPOWIEDNIEGO ANEKSU DO KONWENCJI 
BAZYLEJSKIEJ LUB DECYZJI OECD, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

58 UST. 1 LIT. B) 

1. Niezale nie od tego, czy odpady s  wymienione w niniejszym wykazie, nie 
mog  podlega  ogólnym obowi zkom w zakresie informowania, ustano
wionym w art. 18, je li s  zanieczyszczone innymi substancjami 
w zakresie, który: 

a) wystarczaj co zwi ksza ryzyko zwi zane z odpadami, by uzna  je za 
odpowiednie do poddania procedurze uprzedniego pisemnego zg oszenia 
i zgody, wzi wszy pod uwag  w a ciwo ci odpadów niebezpiecznych 
wymienione w za czniku III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/98/WE ( 1 ); lub 

b) uniemo liwia odzysk odpadów w sposób racjonalny ekologicznie. 

2. Nast puj ce odpady w cza si  do niniejszego za cznika: 

M10 __________ 

M8 
BEU04 Opakowanie kompozytowe sk adaj ce si  g ównie z papieru 

i pewnej ilo ci tworzywa sztucznego, niezawieraj ce pozosta o ci 
i nieobj te pozycj  B3020 konwencji bazylejskiej 

BEU05 Czyste, ulegaj ce biodegradacji odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, 
le nictwa, ogrodów, parków i cmentarzy 

3. Przemieszczanie odpadów wymienionych w niniejszym za czniku nie 
narusza przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE ( 2 ), w tym rodków przyj
tych na podstawie jej art. 16 ust. 3. 
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ZA CZNIK IV 

WYKAZ ODPADÓW PODLEGAJ CYCH PROCEDURZE 
UPRZEDNIEGO PISEMNEGO ZG OSZENIA I ZGODY 

(„BURSZTYNOWY” WYKAZ ODPADÓW) ( 1 ) 

Cz  I 

Nast puj ce rodzaje odpadów b d  podlega y procedurze uprzedniego pisemnego 
zg oszenia i zgody: 

Odpady wymienione w aneksach II i VIII do Konwencji bazylejskiej ( 2 ). 

Do celów niniejszego rozporz dzenia: 

a) ka de odniesienie do wykazu B aneksu VIII do Konwencji bazylejskiej nale y 
rozumie  jako odniesienie do za cznika III niniejszego rozporz dzenia; 

b) w przypadku kodu A1010 z Konwencji bazylejskiej, zwrot „z wy czeniem 
odpadów wymienionych szczególnie w wykazie B (aneks IX)” stanowi odnie
sienie zarówno do kodu B1020 z Konwencji bazylejskiej, jak i uwagi 
w B1020 w za czniku III do niniejszego rozporz dzenia, cz  I b); 

c) kody A1180 i A2060 Konwencji bazylejskiej nie maj  zastosowania, nato
miast w odpowiednich przypadkach maj  zastosowanie kody OECD GC010, 
GC020 i GG040 w za czniku III, cz  II; 

d) kod A4050 z Konwencji bazylejskiej zawiera w sobie zu yte wyk adziny 
wanien z wytopu aluminium, z uwagi na to, e zawieraj  nieorganiczne 
cyjanki Y33. Je li cyjanki zostan  zniszczone, zu yte wyk adziny wanien 
zostaj  przeniesione do kodu AB120 w cz ci II, z uwagi na zawarto  
Y32, nieorganicznych zwi zków fluoru z wy czeniem fluorku wapnia. 

Cz  II 

Nast puj ce rodzaje odpadów tak e b d  podlega y procedurze uprzedniego 
pisemnego zg oszenia i zgody: 

Odpady metalono ne ( 3 ) 

M6 

AA 010 261900 Ko uch u lowy, zgorzeliny i inne odpady 
z hutnictwa elaza i stali ( 3 ) 

B 

AA060 262050 Popio y wanadowe i ich pozosta o ci ( 3 ) 

AA190 810420 

ex 810430 

Odpady i z om magnezu o w a ciwo ciach 
palnych, samozapalnych lub wydzielaj ce 
w zetkni ciu z wod  gazy palne 
w niebezpiecznych ilo ciach 

_____________ 
( 1 ) Niniejszy wykaz pochodzi z dodatku 4 do decyzji OECD. 
( 2 ) Aneks VIII do Konwencji bazylejskiej jest zawarty w niniejszym rozporz dzeniu 

w za czniku V, cz  1, wykaz A. 
Aneks II do Konwencji bazylejskiej zawiera nast puj ce kody: Y46 Odpady z gospodarstwa 
domowego, chyba e odpowiednio sklasyfikowane pod osobnym kodem w za czniku III. 
Y47 Pozosta o ci ze spopielania odpadów z gospodarstwa domowego. 

( 3 ) Niniejszy wykaz zawiera odpady w postaci popio ów, pozosta o ci, u li, ko uchów u lo
wych, zgarów, zgorzelin, py ów, proszków, mu ów i spieków, chyba e materia  jest 
wyra nie wymieniony gdzie indziej. 
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Odpady zawieraj ce g ównie zwi zki nieorganiczne, które mog  zawiera  metale 
i substancje organiczne 

AB030 Odpady z uk adów bez zawarto ci cyjanku, 
które powstaj  z obróbki powierzchniowej 
metali 

AB070 Piaski stosowane w procesach odlewniczych 

AB120 ex 281290 

ex 3824 

Nieorganiczne zwi zki halogenków, gdzie 
indziej niewymienione ani niew czone 

AB130 Zu yty wir z oczyszczarki pneumatycznej 

AB150 ex 382490 Nierafinowany siarczyn wapnia i siarczan 
wapnia wytwarzany z odsiarczania gazów 
odlotowych (FGD) 

Odpady zawieraj ce g ównie zwi zki organiczne, które mog  zawiera  metale 
i substancje nieorganiczne 

AC060 ex 381900 P yny hydrauliczne 

AC070 ex 381900 P yny hamulcowe 

AC080 ex 382000 P yny zapobiegaj ce zamra aniu 

AC150 Chlorofluorow glowodory 

AC160 Halony 

AC170 ex 440310 Przerobiony korek i odpady drewna 

AC250 rodki powierzchniowo czynne 

AC260 ex 3101 P ynny obornik wi ski; ka  

AC270 Osad kanalizacyjny 

Odpady, które mog  zawiera  albo sk adniki nieorganiczne albo sk adniki orga
niczne 

AD090 ex 382490 Odpady z produkcji, formowania i 
u ycia chemikaliów fotograficznych 
i reprograficznych oraz materia ów, gdzie 
indziej niewymienione ani niew czone 

AD100 Odpady z uk adów bez zawarto ci cyjanku, 
które powstaj  z obróbki powierzchniowej 
tworzyw sztucznych 

AD120 ex 391400 

ex 3915 

ywice jonowymienne 

AD150 Naturalnie powsta e substancje organiczne 
u ywane do filtrowania (jako filtry biolo
giczne) 

Odpady zawieraj ce g ównie zwi zki nieorganiczne, które mog  zawiera  metale 
i substancje organiczne 

RB020 ex 6815 W ókna na bazie ceramicznej 
o w a ciwo ciach fizyko-chemicznych podob
nych do azbestu 
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ZA CZNIK IVA 

ODPADY WYMIENIONE W ZA CZNIKU III, LECZ PODLEGAJ CE 
PROCEDURZE UPRZEDNIEGO PISEMNEGO ZG OSZENIA I ZGODY 

(ART. 3 UST. 3) 

B 
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ZA CZNIK V 

ODPADY PODLEGAJ CE ZAKAZOWI WYWOZU ZGODNIE 
Z ART. 36 

Uwagi wprowadzaj ce 

1. Niniejszy za cznik stosuje si  bez uszczerbku dla dyrektywy 91/689/EWG 
oraz dyrektywy 2006/12/WE. 

2. Niniejszy za cznik sk ada si  z trzech cz ci, jednak cz ci 2 i 3 stosuje si  
jedynie wówczas, gdy nie ma zastosowania cz  1. W zwi zku z tym w celu 
stwierdzenia, czy okre lony rodzaj odpadów wymieniony jest w niniejszym 
za czniku, nale y w pierwszej kolejno ci stwierdzi , czy dany rodzaj 
odpadów jest wymieniony w cz ci 1 niniejszego za cznika, a je li nie 
jest, czy jest wymieniony w cz ci 2, a je li nie jest, czy jest wymieniony 
w cz ci 3. 

Cz  1 jest podzielona na dwie podsekcje: wykaz A wyszczególnia rodzaje 
odpadów zakwalifikowanych jako niebezpieczne zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) 
Konwencji bazylejskiej, a zatem obj te zakazem wywozu, natomiast wykaz 
B wyszczególnia rodzaje odpadów nieobj te art. 1 ust. 1 lit. a) Konwencji 
bazylejskiej, a zatem nieobj te zakazem wywozu. 

W zwi zku z tym, je li dany rodzaj odpadów jest wymieniony w cz ci 1, 
najpierw nale y sprawdzi , czy jest on wyszczególniony w wykazie A lub 
w wykazie B. Jedynie wówczas, gdy dany rodzaj odpadów nie jest wyszcze
gólniony ani w wykazie A, ani w wykazie B cz ci 1, nale y sprawdzi , czy 
jest on wyszczególniony w ród odpadów niebezpiecznych w cz ci 2 (np. 
rodzaje odpadów oznaczone gwiazdk ) lub w cz ci 3 i, je li zachodzi taki 
przypadek, dany rodzaj odpadów jest wówczas obj ty zakazem wywozu. 

3. Rodzaje odpadów wyszczególnione w wykazie B w cz ci 1 lub wyszczegól
nione w ród odpadów, innych ni  niebezpieczne w cz ci 2 (np. rodzaje 
odpadów nieoznaczone gwiazdk ), podlegaj  zakazowi wywozu, je li s  
zanieczyszczone innymi substancjami, w zakresie, który: 

a) na tyle zwi ksza ryzyko zwi zane z odpadami, e czyni je odpowiednimi 
do poddania procedurze kontrolnej uprzedniego pisemnego z oszenia 
i zgody, przy uwzgl dnieniu w a ciwo ci odpadów niebezpiecznych 
wymienionych w za czniku III do dyrektywy 91/689/EWG; lub 

b) uniemo liwia odzysk odpadów w sposób racjonalny ekologicznie. 

Cz  1 ( 1 ) 

Wykaz A (aneks VIII do Konwencji bazylejskiej) 

A1 ODPADY METALI I METALONO NE 

A1010 Odpady metali i odpady sk adaj ce si  ze stopów jakichkolwiek poni
szych metali: 

— antymon 

— arsen 

— beryl 

— kadm 

— o ów 

— rt  

B 
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( 1 ) Odniesienia do za czników I, III i IV zawarte w wykazach A i B dotycz  aneksów do 
Konwencji bazylejskiej.
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— selen 

— tellur 

— tal 

z wy czeniem odpadów wyra nie wymienionych w wykazie B. 

A1020 Odpady zawieraj ce jako sk adniki lub zanieczyszczenia, 
z wy czeniem odpadów metali w postaci masywnej, któr kolwiek 
z poni szych substancji: 

— antymon, zwi zki antymonu 

— beryl, zwi zki berylu 

— kadm, zwi zki kadmu 

— o ów, zwi zki o owiu 

— selen, zwi zki selenu 

— tellur, zwi zki telluru 

A1030 Odpady zawieraj ce jako sk adniki lub zanieczyszczenia, któr kolwiek 
z poni szych substancji: 

— arsen, zwi zki arsenu 

— rt , zwi zki rt ci 

— tal, zwi zki talu 

A1040 Odpady zawieraj ce jako sk adniki, któr kolwiek z poni szych 
substancji: 

— karbonylki metali 

— zwi zki chromu sze ciowarto ciowego 

A1050 Szlamy galwaniczne 

A1060 Odpady cieczy klarowanej z trawienia metali 

A1070 ugowane pozosta o ci z przetwarzania cynku, py  i szlamy, takie jak 
jarosyt, hematyt itp. 

A1080 Odpady pozosta o ci cynku nieumieszczone w wykazie B, zawieraj ce 
o ów i kadm w st eniach wystarczaj cych do wykazania w a ciwo ci 
z za cznika III 

A1090 Popio y ze spalania izolowanych drutów miedzianych 

A1100 Py y i pozosta o ci z systemów oczyszczania gazów z pieców do 
wytopu miedzi 

A1110 Zu yte roztwory elektrolityczne z rafinacji elektrolitycznej miedzi 
i elektrolitycznego otrzymywania miedzi 

A1120 Odpady szlamów, z wy czeniem szlamów anodowych, z systemów 
oczyszczania elektrolitycznego w rafinacji elektrolitycznej miedzi 
i elektrolitycznym otrzymywaniu miedzi 

A1130 Zu yte roztwory trawi ce zawieraj ce rozpuszczon  mied  

A1140 Odpady katalizatorów chlorku miedziowego i cyjanku miedziowego 

A1150 Popió  metali szlachetnych ze spalania p ytek obwodów drukowanych, 
nieuj ty w wykazie B ( 1 ) 

A1160 Odpady akumulatorów kwasowych, ca ych albo kruszonych 

B 
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( 1 ) Nale y zauwa y , e odpowiadaj cy kod w wykazie B (B1160) nie okre la wy cze .
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A1170 Niesortowane odpady akumulatorów, z wy czeniem mieszanki akumu
latorów jedynie z wykazu B. Odpady akumulatorów niewymienione 
w wykazie B, zawieraj ce sk adniki z za cznika I w zakresie, który 
czyni je odpadami niebezpiecznymi 

A1180 Odpady lub z om zespo ów elektrycznych i elektronicznych ( 1 ), zawie
raj ce komponenty, takie jak akumulatory i inne baterie z wykazu A, 
prze czniki rt ciowe, szk o z lamp katodowych i inne szk o aktywo
wane oraz kondensatory PCB lub zanieczyszczone przez zwi zki 
z za cznika I (np. kadm, rt , o ów, polichlorowany bifenyl), 
w takim zakresie, e posiadaj  w a ciwo ci zawarte w za czniku III 
(patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B1110) ( 2 ) 

A1190 Odpadowe kable pokryte lub izolowane plastikiem zawieraj cym lub 
zanieczyszczonym smo  w glow , polichlorowanymi bifenylami ( 3 ), 
o owiem, kadmem, innymi zwi zkami organohalogenowymi lub 
innymi sk adnikami wyszczególnionymi w za czniku I w takim 
stopniu, e wykazuj  one w a ciwo ci okre lone w za czniku III 

A2 ODPADY ZAWIERAJ CE G ÓWNIE ZWI ZKI NIEORGA
NICZNE, KTÓRE MOG  ZAWIERA  METALE I SUBSTANCJE 
ORGANICZNE 

A2010 Odpady szk a z lamp katodowych i innego szk a aktywowanego 

A2020 Odpady nieorganicznych zwi zków fluoru w postaci ciek ej lub 
zawiesin, lecz z wy czeniem takich odpadów wymienionych 
w wykazie B 

A2030 Odpady katalizatorów, z wy czeniem takich odpadów wymienionych 
w wykazie B 

A2040 Odpady gipsowe powstaj ce w przemys owych procesach chemicz
nych, je li zawieraj  sk adniki z za cznika I w zakresie wykazuj cym 
w a ciwo ci odpadów niebezpiecznych z za cznika III (patrz: odpo
wiednia kategoria w wykazie B, B2080) 

A2050 Odpady azbestowe (py y i w ókna) 

A2060 Popió  lotny z elektrowni opalanych w glem zawieraj cy substancje 
z za cznika I, w st eniach wystarczaj cych do wykazania w a ci
wo ci z za cznika III (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, 
B2050) 

A3 ODPADY ZAWIERAJ CE G ÓWNIE ZWI ZKI ORGANICZNE, 
KTÓRE MOG  ZAWIERA  METALE I SUBSTANCJE NIEORGA
NICZNE 

A3010 Odpady z produkcji lub przetwarzania koksu naftowego i bitumenu 

A3020 Odpady olejów mineralnych nienadaj ce si  do pierwotnie zamierzo
nego u ytku 

A3030 Odpady, które zawieraj , sk adaj  si  z lub s  zanieczyszczone osadami 
o owiowanych zwi zków przeciwstukowych 

A3040 Odpady cieczy termicznych (wymienniki ciep a) 

A3050 Odpady z produkcji, formowania i u ycia ywic, lateksu, plastyfika
torów, klejów/spoiw z wy czeniem takich odpadów wymienionych 
w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B4020) 

B 
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( 1 ) Kod ten nie obejmuje z omu zespo ów z wytwarzania energii elektrycznej. 
( 2 ) PCB maj  poziom st enia 50 mg/kg lub wi cej. 
( 3 ) St enie polichlorowanych bifenyli wynosi co najmniej 50 mg/kg.



134

 

A3060 Odpady nitrocelulozy 

A3070 Odpady fenoli, zwi zków fenolu, w tym chlorofenolu w postaci ciek ej 
lub zawiesin 

A3080 Odpady eterów, bez wymienionych w wykazie B 

A3090 Odpady py u, popio u, szlamów i m czki skórzanej, je li zawieraj  
zwi zki chromu sze ciowarto ciowego lub biocydy (patrz: odpowiednia 
kategoria w wykazie B, B3100) 

A3100 Odpady okrawków lub inne odpady skóry lub sk adników skóry nieod
powiednie do wytwarzania artyku ów skórzanych, zawieraj ce zwi zki 
chromu sze ciowarto ciowego lub biocydy (patrz: odpowiednia kate
goria w wykazie B, B3090) 

A3110 Odpady z wyprawiania skór, zawieraj ce zwi zki chromu sze ciowarto  
ciowego lub biocydy lub substancje zaka ne (patrz: odpowiednia 

w wykazie B, B3110) 

A3120 Frakcja mi kkich odpadów z rozdrabiania 

A3130 Odpady zwi zków organicznych zawieraj cych fosfor 

A3140 Odpady niechlorowcowanych rozpuszczalników organicznych, 
z wy czeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B 

A3150 Odpady chlorowcowanych rozpuszczalników organicznych 

A3160 Odpady chlorowcowanych lub niechlorowcowanych pozosta o ci desty
lacji suchej powstaj cych w procesach odzyskiwania rozpuszczalników 
organicznych 

A3170 Odpady z produkcji alifatycznych w glowodorów chlorowcoorganicz
nych (takich jak chlorometan, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek 
winylidenu, chlorek allilu i epichlorohydryna) 

A3180 Odpady, substancje i artyku y zawieraj ce, sk adaj ce si  z lub zanie
czyszczone polichlorowanym bifenylem (PCB), polichlorowanym trife
nylem (PCT), polichlorowanym naftalenem (PCN) lub polibromo
wanym bifenylem (PBB), lub jakimikolwiek innymi polibromowanymi 
pochodnymi tych zwi zków, przy poziomie st enia wynosz cym 
50 mg/kg lub wi kszym ( 1 ) 

A3190 Odpady w postaci pozosta o ci smo owych (wy czaj c cementy asfal
towe) powstaj cych podczas rafinacji, destylacji i innych procesów 
pirolitycznych substancji organicznych 

A3200 Substancje bitumiczne (odpady asfaltu) z budowy i utrzymania dróg, 
zawierajace smo  (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2130) 

A4 ODPADY, KTÓRE MOG  ZAWIERA  ALBO SK ADNIKI 
NIEORGANICZNE ALBO SK ADNIKI ORGANICZNE 

A4010 Odpady z produkcji, sporz dzania i stosowania artyku ów farmaceu
tycznych, z wy czeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B 

A4020 Odpady kliniczne i pokrewne; odpady z praktyk medycznej, piel gniar
skiej, dentystycznej, weterynaryjnej i podobnych oraz odpady wytwa
rzane w szpitalach i innych placówkach w trakcie bada , leczenia 
pacjentów lub w trakcie realizacji projektów badawczych 

B 
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( 1 ) Poziom st enia 50 mg/kg jest rozpatrywany jako mi dzynarodowy praktyczny poziom 
st enia dla wszystkich odpadów. Jednak e wiele pa stw ustanowi o ni sze poziomy 
st enia (np. 20 mg/kg) dla okre lonych odpadów.
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A4030 Odpady z produkcji, formowania i u ycia biocydów 
i fitofarmaceutyków, w tym odpady pestycydów i herbicydów, 
nieobj te specyfikacj , przeterminowane ( 1 ) lub nienadaj ce si  do pier
wotnie zamierzonego u ytku 

A4040 Odpady z produkcji, formowania i u ycia chemikaliów do zabezpie
czania drewna ( 2 ) 

A4050 Odpady, które zawieraj , sk adaj  si  z lub s  zanieczyszczone jak
kolwiek z nast puj cych substancji: 

— cyjanki nieorganiczne, z wyj tkiem pozosta o ci zawieraj cych 
metale szlachetne w postaci sta ej ze ladow  ilo ci  cyjanków 
nieorganicznych 

— cyjanki organiczne 

A4060 Odpady wodno-olejowe, mieszaniny w glowodorów z wod , emulsje 

A4070 Odpady z produkcji, formowania i u ycia tuszów, barwników, 
pigmentów, farb, lakierów, pokostu, z wy czeniem takich odpadów 
wymienionych w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria 
w wykazie B, B4010) 

A4080 Odpady o charakterze wybuchowym (z wy czeniem takich odpadów 
wymienionych w wykazie B) 

A4090 Odpady roztworów kwa nych lub zasadowych, inne ni  wymienione 
w odno nej kategorii w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria 
w wykazie B, B2120) 

A4100 Odpady z urz dze  steruj cych zanieczyszczeniami przemys owymi 
s u cych do oczyszczania gazów odlotowych, z wy czeniem takich 
odpadów wymienionych w wykazie B 

A4110 Odpady, które zawieraj , sk adaj  si  z lub s  zanieczyszczone jak
kolwiek z nast puj cych substancji: 

— zwi zek z grupy polichlorowanego dibenzofuranu 

— zwi zek z grupy polichlorowanej dibenzodioksyny 

A4120 Odpady, które zawieraj , sk adaj  si  z lub s  zanieczyszczone nadtlen
kami 

A4130 Opakowania i pojemniki na odpady zawieraj ce substancje z za cznika 
I w st eniach wystarczaj cych do wykazania w a ciwo ci odpadów 
niebezpiecznych z za cznika III 

A4140 Odpady sk adaj ce si  z lub zawieraj ce nienormatywne lub 
przeterminowane ( 1 ) substancje chemiczne odpowiadaj ce kategoriom 
z za cznika I i wykazuj ce w a ciwo ci odpadów niebezpiecznych 
z za cznika III 

A4150 Odpady substancji chemicznych powstaj ce w wyniku prac naukowo- 
badawczych lub dzia alno ci dydaktycznej, które s  niezidentyfikowane 
lub nowe i których oddzia ywanie na zdrowie cz owieka lub rodo
wisko jest nieznane 

A4160 Zu yty w giel aktywny nieuj ty w wykazie B (patrz: odpowiednia 
kategoria w wykazie B, B2060) 

B 
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( 1 ) „Przeterminowany” oznacza niezu yty w okresie zalecanym przez producenta. 
( 2 ) Kod ten nie obejmuje drewna zabezpieczonego rodkami chemicznymi.



136

 

Wykaz B (aneks IX do Konwencji bazylejskiej) 

B1 ODPADY METALI I METALONO NE 

B1010 Odpady metali i stopów metali w postaci metalicznej, nierozproszonej: 

— metale szlachetne (z oto, srebro, grupa platynowców oprócz rt ci) 

— z om elaza i stali 

— z om miedziany 

— z om niklu 

— z om aluminium 

— z om cynku 

— z om cyny 

— z om wolframu 

— z om molibdenu 

— z om tantalu 

— z om magnezu 

— z om kobaltu 

— z om bizmutu 

— z om tytanu 

— z om cyrkonu 

— z om manganu 

— z om germanu 

— z om wanadu 

— z om hafnu, indu, niobu, renu i galu 

— z om toru 

— z om pierwiastków ziem rzadkich 

— z om chromu 

B1020 Czysty, niezanieczyszczony z om metali, cznie ze stopami metali, 
w ostatecznej postaci luzem (arkusze, p yty, belki, pr ty itp.): 

— z om antymonu 

— z om berylu 

— z om kadmu 

— z om o owiu (z wy czeniem akumulatorów kwasowych) 

— z om selenu 

— z om telluru 

B1030 Metale ognioodporne zawieraj ce pozosta o ci 

B 
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B1031 Odpady metali i stopów metali: molibdenu, wolframu, tytanu, tantalu, 
niobu i renu w postaci metalicznej rozproszonej (proszek metalowy), 
z wy czeniem takich odpadów, jak wymienione w wykazie 
A kategoria A1050, szlamy galwaniczne 

B1040 Z om zespo ów z wytwarzania energii elektrycznej niezanieczyszczone 
olejem smarowym, PCB lub PCT w zakresie, jaki czyni je odpadami 
niebezpiecznymi 

B1050 Pomieszane metale nie elazne, z om ci kiej frakcji, niezawieraj ce 
materia ów z za cznika I, w st eniach wystarczaj cych do wykazania 
w a ciwo ci z za cznika III ( 1 ) 

B1060 Odpady selenu i telluru w postaci metalicznej wolnej, w tym proszek 

B1070 Odpady miedzi i stopów miedzi w postaci rozproszonej, chyba e 
zawieraj  sk adniki z za cznika I w zakresie wykazuj cym w a ci
wo ci z za cznika III 

B1080 Popió  cynkowy i jego pozosta o ci, w tym pozosta o ci stopów cynku 
w postaci rozproszonej, chyba e zawieraj  sk adniki z za cznika I w 
zakresie wykazuj cym w a ciwo ci z za cznika III lub wykazuj ce 
w a ciwo ci odpadów niebezpiecznych H4.3 ( 2 ) 

B1090 Odpady baterii spe niaj ce parametry specyfikacji, z wy czeniem 
baterii zawieraj cych o ów, kadm lub rt  

B1100 Odpady metalono ne powstaj ce przy stapianiu, wytopie 
i uszlachetnianiu metali: 

— lut twardego cynku 

— zawieraj ce cynk odpady przy wzbogacaniu: 

— ko uch u lowy wierzchni z cynkowania k sisk p askich 
(>90 % Zn) 

— ko uch u lowy denny z cynkowania k sisk p askich (>92 % 
Zn) 

— ko uch u lowy z odlewów ci nieniowych cynku (>85 % Zn) 

— ko uch u lowy z cynkowania ogniowego k sisk p askich 
(>92 % Zn) 

— szumowiny cynkowe 

— szumowiny aluminiowe (lub piana), z wy czeniem zgarów s onych 

— u le z miedzi przetwarzane do dalszego przetwarzania lub uszlachet
niania, niezawieraj ce arsenu, o owiu lub kadmu w zakresie wykazu
j cym w a ciwo ci odpadów niebezpiecznych z za cznika III 

— odpady ok adzin i materia ów ogniotrwa ych, w tym tygle u ywane 
przy wytopie metali 

— u le z hutnictwa metali szlachetnych do dalszego uszlachetniania 

— u le tantalu zawieraj ce cyn  w ilo ci mniejszej ni  0,5 % 

B 
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( 1 ) Nale y zwróci  uwag , e mimo pocz tkowo niskiego poziomu zanieczyszczenia 
substancjami z za cznika I, po dalszym przetwarzaniu, w tym po recyklingu, poziom 
st enia substancji wyszczególnionych w za czniku I mo e ulec w oddzielnych frak
cjach znacznemu podniesieniu. 

( 2 ) Status popio u cynkowego jest obecnie rozpatrywany, a Konferencja Narodów Zjedno
czonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) zaleca, aby nie kwalifikowa  popio u cynko
wego jako towaru niebezpiecznego.
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B1110 Zespo y elektryczne i elektroniczne: 

— zespo y elektryczne sk adaj ce si  wy cznie z metali lub stopów 

— odpady lub z om zespo ów elektrycznych i elektronicznych ( 1 ) (w 
tym p ytki obwodów drukowanych) niezawieraj ce komponentów, 
takich jak akumulatory czy inne baterie z wykazu A, mercury-swit
ches, szk o z lamp katodowych i inne szk o aktywowane oraz 
kondensatory PCB lub niezanieczyszczone przez zwi zki 
z za cznika I (np. kadm, rt , o ów, polichlorowany bifenyl) lub 
z których zosta y one usuni te w takim zakresie, e nie posiadaj  
w a ciwo ci zawartych w za czniku III (patrz: odpowiednia kate
goria w wykazie A, A1180) 

— zespo y elektryczne i elektroniczne (w tym p ytki obwodów druko
wanych, podzespo y elektroniczne i druty) przeznaczone do bezpo  
redniego ponownego wykorzystania ( 2 ), ale nie do powtórnego 

przetwarzania lub ostatecznego unieszkodliwiania ( 3 ) 

B1115 Odpadowe kable metalowe pokryte lub izolowane plastikiem, 
nieuwzgl dnione w wykazie A pozycji A1190, z wyj tkiem kabli prze
znaczonych do procesów okre lonych w za czniku IVA lub wszelkich 
innych procesów unieszkodliwiania z wykorzystaniem, na dowolnym 
etapie, niekontrolowanych procesów termicznych, takich jak otwarte 
spalanie 

B1120 Zu yte katalizatory, z wy czeniem cieczy stosowanych jako kataliza
tory, zawieraj cych któr kolwiek substancj : 

— metale przej ciowe, z wy czeniem 
odpadów katalizatorów (zu yte kata
lizatory, ciecze stosowane jako kata
lizatory lub inne katalizatory) 
z wykazu A 

skand 

wanad 

mangan 

kobalt 

mied  

itr 

niob 

hafn 

wolfram 

tytan 

chrom 

elazo 

nikiel 

cynk 

cyrkon 

molibden 

tantal 

ren 

— lantanowce (metale ziem rzadkich) lantan 

prazeodym 

samar 

gadolin 

dysproz 

erb 

iterb 

cer 

neodym 

europ 

terb 

holm 

tul 

lutet 

B1130 Oczyszczone zu yte katalizatory zawieraj ce metale szlachetne 

B1140 Pozosta o ci zawieraj ce metale szlachetne w postaci sta ej, zawieraj ce 
lady nieorganicznych cyjanków 

B1150 Odpady metali szlachetnych i stopów (z oto, srebro, grupa platy
nowców oprócz rt ci) w postaci rozproszonej, niep ynnej, odpowiednio 
opakowane i z odpowiedni  etykiet  

B 
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( 1 ) Kod ten nie obejmuje z omu zespo ów z wytwarzania energii elektrycznej. 
( 2 ) Ponowne wykorzystanie mo e obejmowa  napraw , odnowienie lub unowocze nienie, 

jednak nie ca kowit  przebudow . 
( 3 ) W niektórych krajach materia y przeznaczone do ponownego wykorzystania nie s  uzna

wane za odpady.
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B1160 Popió  metali szlachetnych ze spalania p ytek obwodów drukowanych 
(patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A1150) 

B1170 Popió  metali szlachetnych ze spalania filmów fotograficznych 

B1180 Odpady filmów fotograficznych zawieraj ce halogenki srebra i srebro 
metaliczne 

B1190 Odpady papieru fotograficznego zawieraj cego halogenki srebra 
i srebro metaliczne 

B1200 Granulowany u el powstaj cy przy produkcji elaza i stali 

B1210 u el powstaj cy przy produkcji elaza i stali, w tym u el jako ród o 
TiO 2 i wanadu 

B1220 u el z produkcji cynku, chemicznie stabilizowany, o wysokiej zawar
to ci elaza (powy ej 20 %), przetwarzany zgodnie z normami przemy
s owymi (np.: DIN 4301), g ównie do celów konstrukcyjnych 

B1230 Zgary walcownicze powstaj ce przy produkcji elaza i stali 

B1240 Zgorzelina tlenku miedzi 

B1250 Odpady pojazdów mechanicznych wycofanych z eksploatacji, nieza
wieraj ce ani cieczy ani zwi zków niebezpiecznych 

B2 ODPADY ZAWIERAJ CE G ÓWNIE ZWI ZKI NIEORGA
NICZNE, KTÓRE MOG  ZAWIERA  METALE I SUBSTANCJE 
ORGANICZNE 

B2010 Odpady z górnictwa w postaci nierozproszonej: 

— odpady naturalnego grafitu 

— odpady upków, zarówno z grubsza okrawanych, jak i ci tych pi  
lub w inny sposób 

— odpady miki 

— odpady leucytu, nefelinu i sjenitu nefelinowego 

— odpady skalenia 

— odpady fluorytu 

— odpady krzemionki w postaci sta ej, z wy czeniem odpadów 
u ywanych w odlewnictwie 

B2020 Odpady szk a w postaci nierozproszonej 

— st uczka i inne szklane odpady i z om szklany, poza szk em z lamp 
katodowych i inne szk a aktywowane 

B2030 Odpady ceramiczne w postaci nierozproszonej 

— odpady i pozosta o ci spieków ceramiczno-metalowych 

— w ókna na bazie ceramicznej, gdzie indziej niewymienione ani 
niew czone 

B2040 Pozosta e odpady zawieraj ce g ównie zwi zki nieorganiczne: 

— cz ciowo rafinowany siarczan wapnia wytwarzany z odsiarczania 
gazów odlotowych (FGD) 

— gipsowe odpady p yt ciennych i ok adzin tynkowych powstaj ce 
przy burzeniu budynków 
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— u el z produkcji miedzi, chemicznie stabilizowany, o wysokiej 
zawarto ci elaza (powy ej 20 %), przetwarzany zgodnie 
z normami przemys owymi (np.: DIN 4301 i DIN 8201) g ównie 
do celów konstrukcyjnych i jako materia  cierny 

— siarka w postaci sta ej 

— kamie  wapienny z produkcji cyjanamidu wapniowego (posiada
j cy pH poni ej 9) 

— chlorki sodu, potasu i wapnia 

— karborund (w glik silikonu) 

— kruszywo betonowe 

— lit – tantal i lit – niob zawieraj ce z om szklany 

B2050 Popió  lotny z elektrowni opalanych w glem, nieuj ty w wykazie 
A (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A2060) 

B2060 Zu yty w giel aktywny niezawieraj cy adnego ze zwi zków 
z za cznika I w zakresie wykazuj cym w a ciwo ci odpadów 
z za cznika III, na przyk ad w giel pochodz cy z uzdatniania wody 
pitnej i z produkcji spo ywczej i produkcji witamin (patrz: odpo
wiednia kategoria w wykazie A, A4160) 

B2070 Zawiesina fluorku wapnia 

B2080 Odpady gipsowe powstaj ce w przemys owych procesach chemicz
nych, nieuj te w wykazie A (patrz: odpowiednia kategoria 
w wykazie A, A2040) 

B2090 Odpady resztek anod z produkcji stali lub aluminium, wytworzonych 
z koksu naftowego lub bitumenu i oczyszczonych do zwyk ych 
wymogów przemys owych (z wy czeniem resztek anod z przemys u 
elektrolizy chlorków metali alkalicznych i przemys u metalurgicznego) 

B2100 Odpady wodzianów glinu i odpady tlenku glinu oraz pozosta o ci 
z produkcji tlenku glinu, z wy czeniem takich substancji stosowanych 
do procesów oczyszczania gazów, flokulacji i filtracji 

B2110 Pozosta o ci boksytów („mu  czerwony”) (pH utrzymane poni ej 11,5) 

B2120 Odpady roztworów kwa nych lub zasadowych o pH wi kszym ni  2 
i mniejszym ni  11,5, które nie s  r ce lub w inny sposób niebez
pieczne (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A4090) 

B2130 Substancje bitumiczne (odpady asfaltu) z budowy i utrzymania dróg, 
niezawieraj ce smo y ( 1 ) (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, 
A3200) 
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B3 ODPADY ZAWIERAJ CE G ÓWNIE ZWI ZKI ORGANICZNE, 
KTÓRE MOG  ZAWIERA  METALE I SUBSTANCJE NIEORGA
NICZNE 

B3010 Sta e odpady tworzyw sztucznych 

Nast puj ce tworzywa sztuczne lub mieszanki tworzyw sztucznych, 
pod warunkiem e nie s  pomieszane z innymi odpadami i s  przygo
towane do specyfikacji: 

— pozosta o ci tworzyw sztucznych niechlorowcoorganicznych poli
merów i kopolimerów, zawieraj ce ale nie ograniczone do nast pu
j cych substancji ( 1 ): 

— etylen 

— styren 

— polipropylen 

— politetraftalan etylenu 

— akrylonitryl 

— butadien 

— poliacetale 

— poliamidy 

— politetraftalan butylenu 

— poliw glany 

— polietery 

— polisiarczki fenylenu 

— polimery akrylowe 

— alkany C10–C13 (plastyfikator) 

— poliuretany (niezawieraj ce CFC) 

— polisiloksan 

— polimetakrylan metylu 

— polialkohol winylowy 

— polibutyral winylu 

— polioctan winylu 

— odpady ywicy utwardzonej lub produktów konserwowanych: 

— ywice mocznikowo-formaldehydowe 

— ywice fenolowo-formaldehydowe 

— ywice melaminowo-formaldehydowe 

— ywice epoksydowe 

— ywice alkidowe 

— poliamidy 

C2 
— odpady fluorowanych polimerów ( 2 ): 

— perfluoroetylen/propylen (FEP) 
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— alkan perfluoroalkoksylowy 

— tetrafluoroetylen/perfluorowinyloeter (PFA) 

— tetrafluoroetylen/perfluorometylowinyloeter (MFA) 

— polifluorek winylu (PVF) 

— polifluorek winylidenu (PVDF) 

B 
B3020 Odpady papieru, kartonu i wyrobów papierniczych Nast puj ce mate

ria y, pod warunkiem e nie s  pomieszane z odpadami niebezpiecz
nymi: 

odpady i makulatura z papieru lub kartonu: 

— niebielony papier lub karton, papier lub karton falisty 

— inny papier lub karton, wykonany g ównie z bielonej chemicznie 
masy celulozowej, niebarwiony w masie 

— papier lub karton, wykonany g ównie ze cieru drzewnego (np.: 
gazety, czasopisma i podobne druki) 

— inne, w tym, ale nie wy cznie 

1) laminowany karton; 

2) niesortowana makulatura 

M10 
B3026 Nast puj ce odpady ze wst pnego przetwarzania kompozytowych 

opakowa  p ynów, niezawieraj ce materia ów obj tych za cznikiem 
I w st eniach wystarczaj cych, aby wykazywa y cechy charaktery
styczne dla za cznika III: 

— niedaj ca si  wydzieli  frakcja tworzywa sztucznego 

— niedaj ca si  wydzieli  frakcja tworzywa sztucznego i aluminium 

B3027 Odpady sk adaj ce si  z laminowanych etykiet samoprzylepnych, 
zawieraj ce surowce wykorzystywane w produkcji etykiet 

B 
B3030 Odpady tekstylne 

Nast puj ce materia y, pod warunkiem e nie s  pomieszane z innymi 
odpadami i s  przygotowane do specyfikacji: 

— odpady jedwabiu (w tym kokony nienadaj ce si  do motania, 
odpady prz dzy i rozw óknione szmaty) 

— niezgrzeblone lub czesane 

— pozosta e 

— odpady we ny lub cienkiej lub grubej sier ci zwierz cej, w tym 
odpady prz dzy, z wy czeniem rozw óknionych szmat 

— wyczeski we ny lub cienkiej sier ci zwierz cej 

— inne odpady we ny lub cienkiej sier ci zwierz cej 

— odpady grubej sier ci zwierz cej 

— odpady bawe ny (w tym odpady prz dzy i rozw óknione szmaty) 

— odpady prz dzy (w tym odpady nici) 

— szmaty rozw óknione 

— pozosta e 

— odpady i paku y lniane 

C2 
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— odpady i paku y (w tym odpady prz dzy i szmaty rozw óknione) 
konopi siewnych (Cannabis sativa L.) 

— odpady i paku y (w tym odpady prz dzy i rozw óknione szmaty) 
juty i innych tekstylnych w ókien ykowych (wy czaj c len, 
konopie siewne i rami ) 

— odpady i paku y (w tym odpady prz dzy i rozw óknione szmaty) 
sizalu i innych tekstylnych w ókien rodzaju agawy 

— paku y, wyczeski i odpady (w tym odpady prz dzy 
i rozw óknionych szmat) orzecha kokosowego 

— paku y, wyczeski i odpady (w tym odpady prz dzy 
i rozw óknionych szmat) abaki (konopi manilskich lub Musa textilis 
Nee) 

— paku y, wyczeski i odpady (w tym odpady prz dzy 
i rozw óknionych szmat) ramii i innych tekstylnych w ókien ro lin
nych, gdzie indziej niewymienione ani niew czone 

— odpady (w tym wyczeski, odpady prz dzy i szmaty rozw óknione) 
w ókien sztucznych: 

— w ókien syntetycznych 

— w ókien sztucznych 

— znoszone ubrania i inne znoszone wyroby w ókiennicze 

— zu yte szmaty, odpady szpagatu, lin i sznurów, zu yte wyroby ze 
szpagatu, lin i sznurów z tekstyliów 

— segregowane 

— pozosta e 

B3035 Odpady w ókienniczych pokry  pod ogowych, dywanów 

B3040 Odpady gumy 

Nast puj ce materia y, pod warunkiem e nie s  pomieszane z innymi 
odpadami: 

— odpady i kawa ki gumy twardej (np. ebonitu) 

— pozosta e odpady gumy (z wy czeniem odpadów gdzie indziej 
wyszczególnionych) 

B3050 Odpady nieprzerobionego korka i drewna: 

— kawa ki i odpady drewna, luzem i w klocach, brykiety, granulki lub 
podobne formy 

— odpady korka: korek kruszony, granulowany lub mielony 

B3060 Odpady z przemys u rolno-spo ywczego, pod warunkiem e nie s  
ska one: 

— osad dro d owy winiarski 

— suszone i sterylizowane odpady ro linne, pozosta o ci i produkty 
uboczne lub w postaci granulek i innej, z rodzaju u ywanego do 
ywienia zwierz t, gdzie indziej niewymienione ani niew czone 

— degras: pozosta o ci powsta e przy obróbce substancji t uszczowych 
lub wosków zwierz cych lub ro linnych 

— odpady ko ci i rogów, nieobrobione, odt uszczone, wst pnie prze
tworzone (lecz nie ci te wed ug kszta tu), poddane traktowaniu 
kwasem lub od elatynizowane 

B 
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— odpady ryb 

— kakaowe uski, upiny, os onki i inne odpady z kakao 

— pozosta e odpady z przemys u rolno-spo ywczego, z wy czeniem 
produktów ubocznych, które spe niaj  krajowe i mi dzynarodowe 
wymogi i normy dotycz ce spo ycia przez ludzi lub zwierz ta 

B3065 Odpady t uszczów i olejów jadalnych pochodzenia zwierz cego lub 
ro linnego (np. oleje do sma enia), pod warunkiem e nie wykazuj  
w a ciwo ci z za cznika III 

B3070 Nast puj ce odpady: 

— odpady ludzkich w osów 

— odpady s omy 

— dezaktywowane grzybnie grzybów z produkcji penicyliny u ywane 
jako pasza dla zwierz t 

B3080 Odpady, okrawki i pozosta o ci gumy 

B3090 Okrawki lub inne odpady skóry lub sk adników skóry nieodpowiednie do 
wytwarzania artyku ów skórzanych, z wy czeniem odpadów po wypra
wianiu skóry, niezawieraj ce zwi zków chromu sze ciowarto ciowego 
lub biocydów (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3100) 

B3100 Py , popió , szlamy i m czki skórzane, niezawieraj ce zwi zków 
chromu sze ciowarto ciowego lub biocydów (patrz: odpowiednia kate
goria w wykazie A, A3090) 

B3110 Odpady z wyprawiania skór, niezawieraj ce zwi zków chromu sze cio
warto ciowego lub biocydów lub substancji zaka nych (patrz: odpo
wiednia kategoria w wykazie A, A3110) 

B3120 Odpady, w sk ad których wchodz  barwniki spo ywcze 

B3130 Odpady eterów polimerycznych i odpady, inne ni  niebezpieczne 
eterów monomerycznych niezdolne do tworzenia nadtlenków 

B3140 Odpady opon pneumatyzcnych, z wy czeniem przeznaczonych do 
procesów z za cznika IVA 

B4 ODPADY, KTÓRE MOG  ZAWIERA  ALBO SK ADNIKI 
NIEORGANICZNE, ALBO SK ADNIKI ORGANICZNE 

B4010 Odpady, w których sk ad wchodz  g ównie farby emulsyjne lub late
ksowe, tusze i utwardzone pokosty niezawieraj ce rozpuszczalników 
organicznych, metali ci kich lub biocydów, w zakresie czyni cym 
z nich odpady niebezpieczne (patrz: odpowiednia kategoria 
w wykazie A, A4070) 

B4020 Odpady z produkcji, formowania i u ycia ywic, lateksu, plastyfika
torów, klejów/spoiw, niewymienionych w wykazie A, niezawieraj cych 
rozpuszczalników i innych zanieczyszcze  w zakresie niewykazuj cym 
w a ciwo ci z za cznika III, np. na bazie wody lub klejów na bazie 
skrobi kazeinowej, dekstryny, eterów celulozy, polialkoholi winylo
wych (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3050) 

B4030 Zu yte jednorazowe aparaty fotograficzne z bateriami, nieuj te 
w wykazie A 
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Cz  2 

Odpady wymienione w za czniku do decyzji 2000/532/WE ( 1 ) 

01 ODPADY POWSTAJ CE PRZY POSZUKIWANIU, WYDO
BYCIU, WZBOGACANIU ORAZ PRZERÓBCE FIZYCZNEJ 
I CHEMICZNEJ MINERA ÓW 

01 01 odpady z wydobywania minera ów 

01 01 01 odpady z wydobywania rud metali 

01 01 02 odpady z wydobywania minera ów niezawieraj cych metali 

01 03 odpady z fizycznej i chemicznej obróbki minera ów zawieraj cych 
metale 

01 03 04* kwasotwórcze odpady z sita z przetwarzania rud siarczkowych 

01 03 05* inne odpady z sita zawieraj ce substancje niebezpieczne 

01 03 06 odpady z sita, inne ni  wymienione w 01 03 04 i 01 03 05 

01 03 07* inne odpady zawieraj ce substancje niebezpieczne pochodz ce 
z obróbki fizycznej i chemicznej minera ów zawieraj cych metale 

01 03 08 odpady o konsystencji py ów i proszków, inne ni  wymienione 
w 01 03 07 

01 03 09 czerwony mu  powstaj cy przy produkcji tlenku glinu, inny ni  
odpady wymienione w 01 03 07 

01 03 99 inne niewymienione odpady 

01 04 odpady z fizycznej i chemicznej obróbki minera ów niezawieraj
cych metali 

01 04 07* odpady zawieraj ce substancje niebezpieczne pochodz ce 
z fizycznej i chemicznej obróbki minera ów niezawieraj cych metali 

01 04 08 wir i skruszone ska y, inne ni  wymienione w 01 04 07 

01 04 09 odpady w postaci piasków i i ów 

01 04 10 odpady o konsystencji py ów i proszków, inne ni  wymienione 
w 01 04 07 

01 04 11 odpady powstaj ce przy przetwarzaniu soli kamiennej i potasowej, 
inne ni  wymienione w 01 04 07 

01 04 12 odpady i szlamy powstaj ce przy p ukaniu i oczyszczaniu 
surowców mineralnych, inne ni  wymienione w 01 04 07 
i 01 04 11 

01 04 13 odpady powstaj ce przy ci ciu i pi owaniu ska , inne ni  wymie
nione w 01 04 07 

01 04 99 inne niewymienione odpady 

01 05 p uczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze 

01 05 04 p uczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze z odwiertów wody 
s odkiej 

01 05 05* p uczki wiertnicze i odpady wiertnicze zawieraj ce rop  naftow  

01 05 06* p uczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze zawieraj ce substancje 
niebezpieczne 

01 05 07 p uczki wiertnicze i odpady wiertnicze zawieraj ce baryt, inne ni  
wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 

01 05 08 p uczki wiertnicze i odpady wiertnicze zawieraj ce chlorki, inne ni  
wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 

01 05 99 inne niewymienione odpady 
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02 ODPADY Z ROLNICTWA, OGRODNICTWA, AKWAKUL
TURY, LE NICTWA, OWIECTWA I RYBO ÓWSTWA 
ORAZ PRZETWÓRSTWA YWNO CI 

02 01 odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, akwakultury, le nictwa, owiectwa 
i rybo ówstwa 

02 01 01 osady z mycia i czyszczenia 

02 01 02 odpadowa tkanka zwierz ca 

02 01 03 odpadowa tkanka ro linna 

02 01 04 odpady z tworzyw sztucznych (z wy czeniem opakowa ) 

02 01 06 odchody zwierz ce, gnojówka i obornik ( cznie z odpadami 
s omy), cieki, gromadzone i oczyszczane osobno poza terenem 
instalacji 

02 01 07 odpady z gospodarki le nej 

02 01 08* odpady agrochemiczne zawieraj ce substancje niebezpieczne 

02 01 09 odpady agrochemiczne, inne ni  wymienione w 02 01 08 

02 01 10 metale odpadowe 

02 01 99 inne niewymienione odpady 

02 02 odpady z przygotowania i przetwórstwa mi sa, ryb i innych 
rodków spo ywczych pochodzenia zwierz cego 

02 02 01 osady z mycia i czyszczenia 

02 02 02 odpadowa tkanka zwierz ca 

02 02 03 materia y nienadaj ce si  do spo ycia i przetwórstwa 

02 02 04 osady z zak adowych oczyszczalni cieków 

02 02 99 inne niewymienione odpady 

02 03 odpady z przygotowania i przetwórstwa owoców, warzyw, zbó , 
olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty i tytoniu, produkcji 
konserw; produkcji dro d y i ekstraktu dro d owego, produkcji 
i fermentacji melasy 

02 03 01 szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania 
i oddzielania 

02 03 02 odpady z konserwantów 

02 03 03 odpady z ekstrakcji rozpuszczalników 

02 03 04 materia y nienadaj ce si  do spo ycia i przetwórstwa 

02 03 05 osady z zak adowych oczyszczalni cieków 

02 03 99 inne niewymienione odpady 

02 04 odpady z przetwarzania cukru 

02 04 01 osady z oczyszczania i mycia buraków 

02 04 02 nienormatywny w glan wapnia 

02 04 03 osady z zak adowych oczyszczalni cieków 

02 04 99 inne niewymienione odpady 

02 05 odpady z przemys u mleczarskiego 

02 05 01 materia y nienadaj ce si  do spo ycia i przetwórstwa 

02 05 02 osady z zak adowych oczyszczalni cieków 

02 05 99 inne niewymienione odpady 

02 06 odpady z przemys u piekarniczego i cukierniczego 

02 06 01 materia y nienadaj ce si  do spo ycia i przetwórstwa 
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02 06 02 odpady z konserwantów 

02 06 03 osady z zak adowych oczyszczalni cieków 

02 06 99 inne niewymienione odpady 

02 07 odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z 
wy czeniem kawy, herbaty i kakao) 

02 07 01 odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania 
surowców 

02 07 02 odpady z destylacji spirytusów 

02 07 03 odpady z procesów chemicznych 

02 07 04 materia y nienadaj ce si  do spo ycia i przetwórstwa 

02 07 05 osady z zak adowych oczyszczalni cieków 

02 07 99 inne niewymienione odpady 

03 ODPADY Z PRZETWÓRSTWA DREWNA ORAZ PRODUKCJI 
P YT I MEBLI, MASY CELULOZOWEJ, PAPIERU 
I TEKTURY 

03 01 odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji p yt i mebli 

03 01 01 odpady kory i korka 

03 01 04* trociny, wióry, cinki, kawa ki drewna i p yt wiórowych, fornir 
zawieraj ce substancje niebezpieczne 

03 01 05 trociny, wióry, cinki, kawa ki drewna i p yt wiórowych, fornir, 
inne ni  wymienione w 03 01 04 

03 01 99 inne niewymienione odpady 

03 02 odpady powstaj ce przy konserwacji drewna 

03 02 01* rodki do konserwacji drewna niezawieraj ce zwi zków chlorowco
organicznych 

03 02 02* rodki do konserwacji drewna zawieraj ce zwi zki chlorowcoorga
niczne 

03 02 03* metaloorganiczne rodki do konserwacji drewna 

03 02 04* nieorganiczne rodki do konserwacji drewna 

03 02 05* inne rodki do konserwacji drewna zawieraj ce substancje niebez
pieczne 

03 02 99 inne niewymienione rodki do konserwacji drewna 

03 03 odpady z produkcji i przetwórstwa masy celulozowej, papieru 
i tektury 

03 03 01 odpady z kory i drewna 

03 03 02 szlamy ugu zielonego (w tym osady ugu zielonego) 

03 03 05 szlamy z odbarwiania makulatury 

03 03 07 mechanicznie separowane odrzuty z odzysku papieru i tektury 

03 03 08 odpady powstaj ce podczas segregacji papieru i tektury przezna
czonej do odzysku 

03 03 09 b oto defekosaturacyjne 

03 03 10 odpady z w ókna, szlamy z w ókien, wype niaczy i pow ok pocho
dz ce z mechanicznej separacji 

03 03 11 osady z zak adowych oczyszczalni cieków, inne ni  wymienione 
w 03 03 10 

03 03 99 inne niewymienione odpady 
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04 ODPADY Z PRZEMYS U SKÓRZANEGO, FUTRZARSKIEGO 
I W ÓKIENNICZEGO 

04 01 odpady z przemys u skórzanego i futrzarskiego 

04 01 01 odpady z mizdrowania i dwoin wapniowych 

04 01 02 odpady z wapnowania 

04 01 03* odpady z odt uszczania zawieraj ce rozpuszczalniki bez fazy ciek ej 

04 01 04 ug garbarski zawieraj cy chrom 

04 01 05 ug garbarski niezawieraj cy chromu 

04 01 06 osady zawieraj ce chrom, w szczególno ci z zak adowych oczysz
czalni cieków 

04 01 07 osady niezawieraj ce chromu, w szczególno ci z zak adowych 
oczyszczalni cieków 

04 01 08 odpady skóry garbowanej zawieraj ce chrom (wióry, obcinki, py  ze 
szlifowania skór) 

04 01 09 odpady z wzbogacania i wyka czania 

04 01 99 inne niewymienione odpady 

04 02 odpady z przemys u w ókienniczego 

04 02 09 odpady materia ów z o onych (tkaniny impregnowane, elastomery, 
plastomery) 

04 02 10 substancje organiczne z produktów naturalnych (np. t uszcze, 
woski) 

04 02 14* odpady z wyka czania zawieraj ce rozpuszczalniki organiczne 

04 02 15 odpady z wyka czania, inne ni  wymienione w 04 02 14 

04 02 16* barwniki i pigmenty zawieraj ce substancje niebezpieczne 

04 02 17 barwniki i pigmenty, inne ni  wymienione w 04 02 16 

04 02 19* osady z zak adowych oczyszczalni cieków zawieraj ce substancje 
niebezpieczne 

04 02 20 osady z zak adowych oczyszczalni cieków, inne ni  wymienione 
w 04 02 19 

04 02 21 odpady z nieprzetworzonych w ókien tekstylnych 

04 02 22 odpady z przetworzonych w ókien tekstylnych 

04 02 99 inne niewymienione odpady 

05 ODPADY Z RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ, OCZYSZCZANIA 
GAZU ZIEMNEGO ORAZ WYSOKOTEMPERATUROWEJ 
PRZERÓBKI W GLA 

05 01 odpady z rafinacji ropy naftowej 

05 01 02* osady z odsalania 

05 01 03* osady z dna zbiorników 

05 01 04* kwa ne szlamy z procesów alkilowania 

05 01 05* wycieki ropy naftowej 

05 01 06* oleiste szlamy z konserwacji instalacji i urz dze  

05 01 07* kwa ne smo y 

05 01 08* inne smo y 

05 01 09* osady z zak adowych oczyszczalni cieków zawieraj ce substancje 
niebezpieczne 

05 01 10 osady z zak adowych oczyszczalni cieków, inne ni  wymienione 
w 05 01 09 
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05 01 11* odpady z alkalicznego oczyszczania paliw 

05 01 12* kwasy zawieraj ce oleje 

05 01 13 osady z procesów uzdatniania wody kot owej 

05 01 14 odpady z kolumn ch odniczych 

05 01 15* zu yte materia y filtracyjne 

05 01 16 odpady z procesów odsiarczania ropy naftowej zawieraj ce siark  

05 01 17 bitumen 

05 01 99 inne niewymienione odpady 

05 06 odpady z wysokotemperaturowej przeróbki w gla 

05 06 01* kwa ne smo y 

05 06 03* inne smo y 

05 06 04 odpady z kolumn ch odniczych 

05 06 99 inne niewymienione odpady 

05 07 odpady z oczyszczania i przesy u gazu ziemnego 

05 07 01* odpady zawieraj ce rt  

05 07 02 odpady zawieraj ce siark  

05 07 99 inne niewymienione odpady 

06 ODPADY Z PROCESÓW CHEMII NIEORGANICZNEJ 

06 01 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania 
kwasów 

06 01 01* kwas siarkawy i siarkowy 

06 01 02* kwas solny 

06 01 03* kwas fluorowodorowy 

06 01 04* kwas fosforawy i fosforowy 

06 01 05* kwas azotawy i azotowy 

06 01 06* inne kwasy 

06 01 99 inne niewymienione odpady 

06 02 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania 
substancji alkalicznych 

06 02 01* wodorotlenek wapnia 

06 02 03* wodorotlenek amonu 

06 02 04* wodorotlenki sodu i potasu 

06 02 05* inne zasady 

06 02 99 inne niewymienione odpady 

06 03 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania soli 
i ich roztworów oraz tlenków metali 

06 03 11* sole sta e i roztwory zawieraj ce cyjanki 

06 03 13* sole sta e i roztwory zawieraj ce metale ci kie 

06 03 14 sole sta e i roztwory, inne ni  wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 

06 03 15* tlenki metali zawieraj ce metale ci kie 

06 03 16 tlenki metali, inne ni  wymienione w 06 03 15 

06 03 99 inne niewymienione odpady 

06 04 odpady zawieraj ce metale, inne ni  wymienione w 06 03 

06 04 03* odpady zawieraj ce arsen 
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06 04 04* odpady zawieraj ce rt  

06 04 05* odpady zawieraj ce inne metale ci kie 

06 04 99 inne niewymienione odpady 

06 05 osady z zak adowych oczyszczalni cieków 

06 05 02* osady z zak adowych oczyszczalni cieków zawieraj ce substancje 
niebezpieczne 

06 05 03 osady z zak adowych oczyszczalni cieków, inne ni  wymienione 
w 06 05 02 

06 06 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania 
zwi zków zawieraj cych siark , chemicznej przeróbki siarki oraz 
procesów odsiarczania 

06 06 02* odpady zawieraj ce niebezpieczne siarczki 

06 06 03 odpady zawieraj ce siarczki, inne ni  wymienione w 06 06 02 

06 06 99 inne niewymienione odpady 

06 07 odpady z produkcji, przygotowania, i dostarczania i stosowania 
chlorowców i chemicznej przeróbki chlorowców 

06 07 01* odpady zawieraj ce azbest z elektrolizy 

06 07 02* w giel aktywny z produkcji chloru 

06 07 03* osad siarczanu baru zawieraj cy rt  

06 07 04* roztwory i kwasy, np. kwas siarkowy kontaktowy 

06 07 99 inne niewymienione odpady 

06 08 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania 
krzemu i pochodnych krzemu 

06 08 02* odpady zawieraj ce niebezpieczne chlorosilany 

06 08 99 inne niewymienione odpady 

06 09 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania 
zwi zków fosforu i chemicznej przeróbki zwi zków fosforu 

06 09 02 u el fosforowy 

06 09 03* poreakcyjne odpady zwi zków wapnia zawieraj ce lub zanieczysz
czone substancjami niebezpiecznymi 

06 09 04 poreakcyjne odpady zwi zków wapnia, inne ni  wymienione 
w 06 09 03 

06 09 99 inne niewymienione odpady 

06 10 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania 
zwi zków azotu i chemicznej przeróbki zwi zków azotu oraz 
produkcji nawozów 

06 10 02* odpady zawieraj ce substancje niebezpieczne 

06 10 99 inne niewymienione odpady 

06 11 odpady z produkcji pigmentów oraz zm tniaczy nieorganicznych 

06 11 01 poreakcyjne odpady zwi zków wapnia z produkcji ditlenku tytanu 

06 11 99 inne niewymienione odpady 

06 13 odpady z innych procesów chemii nieorganicznej niewymienione 
gdzie indziej 

06 13 01* nieorganiczne rodki ochrony ro lin, rodki do konserwacji drewna 
i inne biocydy 

06 13 02* zu yty w giel aktywny (z wy czeniem 06 07 02) 

06 13 03 czysta sadza 

06 13 04* odpady z przetwarzania azbestu 

06 13 05* Sadza 

06 13 99 inne niewymienione odpady 
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07 ODPADY Z PROCESÓW CHEMII ORGANICZNEJ 

07 01 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania 
podstawowych organicznych substancji chemicznych 

07 01 01* wody pop uczne i ugi macierzyste 

07 01 03* chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania 
i ugi macierzyste 

07 01 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ugi 
macierzyste 

07 01 07* pozosta o ci podestylacyjne i poreakcyjne zawieraj ce zwi zki chlo
rowców 

07 01 08* inne pozosta o ci podestylacyjne i poreakcyjne 

07 01 09* zu yte sorbenty i osady pofiltracyjne zawieraj ce zwi zki chlo
rowców 

07 01 10* inne zu yte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 01 11* osady z zak adowych oczyszczalni cieków zawieraj ce substancje 
niebezpieczne 

07 01 12 osady z zak adowych oczyszczalni cieków, inne ni  wymienione 
w 07 01 11 

07 01 99 inne niewymienione odpady 

07 02 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania 
tworzyw sztucznych oraz kauczuków i w ókien syntetycznych 

07 02 01* wody pop uczne i ugi macierzyste 

07 02 03* chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania 
i ugi macierzyste 

07 02 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ugi 
macierzyste 

07 02 07* pozosta o ci podestylacyjne i poreakcyjne zawieraj ce zwi zki chlo
rowców 

07 02 08* inne pozosta o ci podestylacyjne i poreakcyjne 

07 02 09* zu yte sorbenty i osady pofiltracyjne zawieraj ce zwi zki chlo
rowców 

07 02 10* inne zu yte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 02 11* osady z zak adowych oczyszczalni cieków zawieraj ce substancje 
niebezpieczne 

07 02 12 osady z zak adowych oczyszczalni cieków, inne ni  wymienione 
w 07 02 11 

07 02 13 odpady tworzyw sztucznych 

07 02 14* odpady z dodatków zawieraj cych substancje niebezpieczne 

07 02 15 odpady z dodatków, innych ni  wymienione w 07 02 14 

07 02 16* odpady zawieraj ce niebezpieczne silikony 

07 02 17 odpady zawieraj ce silikony, inne ni  wymienione w 07 02 16 

07 02 99 inne niewymienione odpady 

07 03 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania orga
nicznych barwników i pigmentów (z wy czeniem 06 11) 

07 03 01* wody pop uczne i ugi macierzyste 

07 03 03* chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania 
i ugi macierzyste 

07 03 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ugi 
macierzyste 

07 03 07* pozosta o ci podestylacyjne i poreakcyjne zawieraj ce zwi zki chlo
rowców 

07 03 08* inne pozosta o ci podestylacyjne i poreakcyjne 

07 03 09* zu yte sorbenty i osady pofiltracyjne zawieraj ce zwi zki chlo
rowców 

07 03 10* inne zu yte sorbenty i osady pofiltracyjne 
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07 03 11* osady z zak adowych oczyszczalni cieków zawieraj ce substancje 
niebezpieczne 

07 03 12 osady z zak adowych oczyszczalni cieków, inne ni  wymienione 
w 07 03 11 

07 03 99 inne niewymienione odpady 
07 04 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania orga

nicznych rodków ochrony ro lin (z wy czeniem 02 01 08 
i 02 01 09), rodków do konserwacji drewna (z wy czeniem 
03 02) i innych biocydów 

07 04 01* wody pop uczne i ugi macierzyste 
07 04 03* chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania 

i ugi macierzyste 
07 04 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ugi 

macierzyste 
07 04 07* pozosta o ci podestylacyjne i poreakcyjne zawieraj ce zwi zki chlo

rowców 
07 04 08* inne pozosta o ci podestylacyjne i poreakcyjne 
07 04 09* zu yte sorbenty i osady pofiltracyjne zawieraj ce zwi zki chlorowców 
07 04 10* inne zu yte sorbenty i osady pofiltracyjne 
07 04 11* osady z zak adowych oczyszczalni cieków zawieraj ce substancje 

niebezpieczne 
07 04 12 osady z zak adowych oczyszczalni cieków, inne ni  wymienione 

w 07 04 11 
07 04 13* odpady sta e zawieraj ce substancje niebezpieczne 
07 04 99 inne niewymienione odpady 
07 05 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania 

rodków farmaceutycznych 
07 05 01* wody pop uczne i ugi macierzyste 
07 05 03* chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania 

i ugi macierzyste 
07 05 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ugi 

macierzyste 
07 05 07* pozosta o ci podestylacyjne i poreakcyjne zawieraj ce zwi zki chlo

rowców 
07 05 08* inne pozosta o ci podestylacyjne i poreakcyjne 
07 05 09* zu yte sorbenty i osady pofiltracyjne zawieraj ce zwi zki chlorowców 
07 05 10* inne zu yte sorbenty i osady pofiltracyjne 
07 05 11* osady z zak adowych oczyszczalni cieków zawieraj ce substancje 

niebezpieczne 
07 05 12 osady z zak adowych oczyszczalni cieków, inne ni  wymienione 

w 07 05 11 
07 05 13* odpady sta e zawieraj ce substancje niebezpieczne 
07 05 14 odpady sta e, inne ni  wymienione w 07 05 13 
07 05 99 inne niewymienione odpady 
07 06 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania t usz

czów, nat ustek, myde , detergentów, rodków dezynfekuj cych 
i kosmetyków 

07 06 01* wody pop uczne i ugi macierzyste 
07 06 03* chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania 

i ugi macierzyste 
07 06 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ugi 

macierzyste 
07 06 07* pozosta o ci podestylacyjne i poreakcyjne zawieraj ce zwi zki chlo

rowców 
07 06 08* inne pozosta o ci podestylacyjne i poreakcyjne 
07 06 09* zu yte sorbenty i osady pofiltracyjne zawieraj ce zwi zki chlorowców 
07 06 10* inne zu yte sorbenty i osady pofiltracyjne 
07 06 11* osady z zak adowych oczyszczalni cieków zawieraj ce substancje 

niebezpieczne 
07 06 12 osady z zak adowych oczyszczalni cieków, inne ni  wymienione 

w 07 06 11 
07 06 99 inne niewymienione odpady 
07 07 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania 

innych niewymienionych wysoko oczyszczonych chemikaliów 
i produktów chemicznych 
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07 07 01* wody pop uczne i ugi macierzyste 

07 07 03* chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania 
i ugi macierzyste 

07 07 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ugi 
macierzyste 

07 07 07* pozosta o ci podestylacyjne i poreakcyjne zawieraj ce zwi zki chlo
rowców 

07 07 08* inne pozosta o ci podestylacyjne i poreakcyjne 

07 07 09* zu yte sorbenty i osady pofiltracyjne zawieraj ce zwi zki chlo
rowców 

07 07 10* inne zu yte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 07 11* osady z zak adowych oczyszczalni cieków zawieraj ce substancje 
niebezpieczne 

07 07 12 osady z zak adowych oczyszczalni cieków, inne ni  wymienione 
w 07 07 11 

07 07 99 inne niewymienione odpady 

08 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, DOSTAR
CZANIA I STOSOWANIA POW OK OCHRONNYCH (FARB, 
LAKIERÓW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW, 
SZCZELIW I FARB DRUKARSKICH 

08 01 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania, stosowania 
i unieszkodliwiania farb i lakierów 

08 01 11* odpady farb i lakierów zawieraj cych rozpuszczalniki organiczne 
lub inne substancje niebezpieczne 

08 01 12 odpady farb i lakierów, inne ni  wymienione w 08 01 11 

08 01 13* osady z unieszkodliwiania farb i lakierów zawieraj ce rozpuszczal
niki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 01 14 osady z unieszkodliwiania farb i lakierów, inne ni  wymienione 
w 08 01 13 

08 01 15* osady z unieszkodliwiania farb i lakierów zawieraj ce rozpuszczal
niki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 01 16 osady wodne zawieraj ce farby i lakiery, inne ni  wymienione 
w 08 01 15 

08 01 17* odpady z unieszkodliwiania farb i lakierów, w których znajduj  si  
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 01 18 odpady z unieszkodliwiania farb i lakierów, inne ni  wymienione 
w 08 01 17 

08 01 19* zawiesiny wodne zawieraj ce farby lub lakiery, w których znajduj  
si  rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 01 20 zawiesiny wodne zawieraj ce farby lub lakiery, inne ni  wymie
nione w 08 01 19 

08 01 21* odpady ze zmywaczy do farb lub lakierów 

08 01 99 inne niewymienione odpady 

08 02 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania 
innych pow ok (tak e emalii ceramicznych) 

08 02 01 odpady proszków powlekaj cych 

08 02 02 osady wodne zawieraj ce sk adniki emalii ceramicznych 

08 02 03 zawiesiny wodne zawieraj ce sk adniki emalii ceramicznych 

08 02 99 inne niewymienione odpady 

08 03 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania farb 
drukarskich 

08 03 07 osady wodne zawieraj ce farby drukarskie 

08 03 08 odpady p ynne zawieraj ce farby drukarskie 
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08 03 12* odpadowe farby drukarskie zawieraj ce substancje niebezpieczne 

08 03 13 odpadowe farby drukarskie, inne ni  wymienione w 08 03 12 

08 03 14* osady farb drukarskich, zawieraj ce substancje niebezpieczne 

08 03 15 osady farb drukarskich, inne ni  wymienione w 08 03 14 

08 03 16* zu yte roztwory trawi ce 

08 03 17* odpadowy toner drukarski zawieraj cy substancje niebezpieczne 

08 03 18 odpadowy toner drukarski, inny ni  wymieniony w 08 03 17 

08 03 19* olej dyspersyjny 

08 03 99 inne niewymienione odpady 

08 04 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania 
klejów, kitów i szczeliw (równie  rodków impregnacji wodo
szczelnej) 

08 04 09* odpady klejów, kitów i szczeliw zawieraj ce rozpuszczalniki orga
niczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 04 10 odpady klejów, kitów i szczeliw, inne ni  wymienione w 08 04 09 

08 04 11* osady z klejów, kitów i szczeliw zawieraj ce rozpuszczalniki orga
niczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 04 12 osady z klejów, kitów i szczeliw, inne ni  wymienione w 08 04 11 

08 04 13* osady wodne zawieraj ce kleje lub szczeliwa, w których znajduj  
si  rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 04 14 osady wodne zawieraj ce kleje lub szczeliwa, inne ni  wymienione 
w 08 04 13 

08 04 15* odpady p ynne zawieraj ce kleje lub szczeliwa, w których znajduj  
si  rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 04 16 odpady p ynne zawieraj ce kleje lub szczeliwa, inne ni  wymie
nione w 08 04 15 

08 04 17* olej ywiczny 

08 04 99 inne niewymienione odpady 

08 05 odpady, inne ni  wymienione w 08 

08 05 01* odpady izocyjanianu 

09 ODPADY Z PRZEMYS U FOTOGRAFICZNEGO 

09 01 odpady z przemys u fotograficznego 

09 01 01* wodne roztwory wywo ywaczy i aktywatorów 

09 01 02* wodne roztwory wywo ywaczy do p yt offsetowych 

09 01 03* roztwory wywo ywaczy opartych na rozpuszczalnikach 

09 01 04* roztwory utrwalaczy 

09 01 05* roztwory wybielaczy i k pieli wybielaj co-utrwalaj cych 

09 01 06* odpady z zak adowych oczyszczalni cieków fotograficznych zawie
raj ce srebro 

09 01 07 film i papier fotograficzny zawieraj ce srebro lub zwi zki srebra 

09 01 08 film i papier fotograficzny niezawieraj ce srebra lub zwi zków 
srebra 

09 01 10 aparaty fotograficzne jednorazowego u ytku bez baterii 

09 01 11* aparaty fotograficzne jednorazowego u ytku zawieraj ce baterie 
wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 

09 01 12 aparaty fotograficzne jednorazowego u ytku zawieraj ce baterie, 
inne ni  wymienione w 09 01 11 

09 01 13* odpady p ynne pochodz ce z zak adowych procesów odzyskiwania 
srebra, inne ni  wymienione w 09 01 06 

09 01 99 inne niewymienione odpady 
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10 ODPADY Z PROCESÓW TERMICZNYCH 

10 01 odpady z elektrowni i innych obiektów energetycznego spalania 
(z wy czeniem 19) 

10 01 01 popio y paleniskowe, u le i py y z kot ów (z wy czeniem py ów 
z kot ów wymienionych w 10 01 04) 

10 01 02 popio y lotne z w gla 

10 01 03 popio y lotne z torfu i (niepoddanego obróbce) drewna 

10 01 04* popio y lotne z paliw p ynnych i py y z kot ów 

10 01 05 sta e odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

10 01 07 odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 
w postaci osadów 

10 01 09* kwas siarkowy 

10 01 13* popio y lotne z zemulgowanych w glowodorów stosowanych jako 
paliwo 

10 01 14* popio y paleniskowe, u le i popio y z kot ów z procesów wspó
spalania zawieraj ce substancje niebezpieczne 

10 01 15 popio y paleniskowe, u le i popio y z kot ów z procesów wspó
spalania, inne ni  wymienione w 10 01 14 

10 01 16* popio y lotne z procesów wspó spalania zawieraj ce substancje 
niebezpieczne 

10 01 17 popio y lotne z procesów wspó spalania, inne ni  wymienione 
10 01 16 

10 01 18* odpady z oczyszczania gazu zawieraj ce substancje niebezpieczne 

10 01 19 odpady z oczyszczania gazu, inne ni  wymienione 10 01 05, 
10 01 07 i 10 01 18 

10 01 20* osady z zak adowych oczyszczalni cieków zawieraj ce substancje 
niebezpieczne 

10 01 21 osady z zak adowych oczyszczalni cieków, inne ni  wymienione 
w 10 01 20 

10 01 22* wodne osady oczyszczania kot ów zawieraj ce substancje niebez
pieczne 

10 01 23 wodne osady oczyszczania kot ów, inne ni  wymienione 
w 10 01 22 

10 01 24 piasek z pok adów fluidalnych 

10 01 25 odpady ze sk adowania i przygotowania paliw dla elektrowni opala
nych w glem 

10 01 26 odpady z oczyszczania wód ch odz cych 

10 01 99 inne niewymienione odpady 

10 02 odpady z hutnictwa elaza i stali 

10 02 01 odpady z przetwarzania u li 

10 02 02 nieprzetworzone u le 

10 02 07* odpady sta e z oczyszczania gazów zawieraj ce substancje niebez
pieczne 

10 02 08 odpady sta e z oczyszczania gazów, inne ni  wymienione 
w 10 02 07 

10 02 10 zgorzelina walcownicza 

10 02 11* odpady z oczyszczania wody ch odz cej zawieraj cej oleje 

10 02 12 odpady z oczyszczania wody ch odz cej, inne ni  wymienione 
w 10 02 11 
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10 02 13* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów zawieraj ce 
substancje niebezpieczne 

10 02 14 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów, inne ni  wymie
nione w 10 02 13 

10 02 15 inne szlamy i osady pofiltracyjne 

10 02 99 inne niewymienione odpady 

10 03 odpady z hutnictwa aluminium 

10 03 02 odpadowe anody 

10 03 04* u le z produkcji pierwotnej 

10 03 05 odpady tlenku glinu 

10 03 08* zgary s one z produkcji wtórnej 

10 03 09* czarne ko uchy u lowe z produkcji wtórnej 

10 03 15* zgary z wytopu o w a ciwo ciach palnych lub wydzielaj ce 
w zetkni ciu z wod  gazy palne w niebezpiecznych ilo ciach 

10 03 16 od u lania, inne ni  wymienione w 10 03 15 

10 03 17* odpady z produkcji anod zawieraj ce smo  

10 03 18 odpady z produkcji anod zawieraj ce w giel, inne ni  wymienione 
w 10 03 17 

10 03 19* gazy odlotowe zawieraj ce substancje niebezpieczne 

10 03 20 py y gazów odlotowych, inne ni  wymienione w 10 03 19 

10 03 21* inne cz stki sta e i py y ( cznie z py ami z m ynów kulowych) 
zawieraj ce substancje niebezpieczne 

10 03 22 inne cz stki sta e i py y ( cznie z py ami z m ynów kulowych), 
inne ni  wymienione w 10 03 21 

10 03 23* odpady sta e z oczyszczania gazów zawieraj ce substancje niebez
pieczne 

10 03 24 odpady sta e z oczyszczania gazów, inne ni  wymienione 
w 10 03 23 

10 03 25* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów zawieraj ce 
substancje niebezpieczne 

10 03 26 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów, inne ni  wymie
nione w 10 03 25 

10 03 27* odpady z oczyszczania wody ch odz cej zawieraj cej oleje 

10 03 28 odpady z oczyszczania wody ch odz cej, inne ni  wymienione 
w 10 03 27 

10 03 29* odpady z oczyszczania u li s onych i zgarów (czarnych ko uchów) 
zawieraj ce substancje niebezpieczne 

10 03 30 odpady z oczyszczania u li s onych i czarnych ko uchów u lo
wych, inne ni  wymienione w 10 03 29 

10 03 99 inne niewymienione odpady 

10 04 odpady z hutnictwa o owiu 

10 04 01* u le (z produkcji pierwotnej i wtórnej) 

10 04 02* ko uchy u lowe i zgary (z produkcji pierwotnej i wtórnej) 

10 04 03* arsenian wapna 

10 04 04* py y z gazów odlotowych 

10 04 05* inne cz stki i py y 

10 04 06* odpady sta e z oczyszczania gazów 

10 04 07* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów 

10 04 09* odpady z oczyszczania wody ch odz cej zawieraj cej oleje 

10 04 10 odpady z oczyszczania wody ch odz cej, inne ni  wymienione 
w 10 04 09 

10 04 99 inne niewymienione odpady 

10 05 odpady z hutnictwa cynku 
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10 05 01 u le z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 05 03* py y z gazów odlotowych 

10 05 04 inne cz stki i py y 

10 05 05* odpady sta e z oczyszczania gazów 

10 05 06* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów 

10 05 08* odpady z oczyszczania wody ch odz cej zawieraj cej oleje 

10 05 09 odpady z oczyszczania wody ch odz cej, inne ni  wymienione 
w 10 05 08 

10 05 10* ko uchy u lowe i zgary o w a ciwo ciach palnych lub wydziela
j ce w zetkni ciu z wod  gazy palne w niebezpiecznych ilo ciach 

10 05 11 ko uchy u lowe i zgary, inne ni  wymienione w 10 05 10 

10 05 99 inne niewymienione odpady 

10 06 odpady z hutnictwa miedzi 

10 06 01 u le z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 06 02 ko uchy u lowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 06 03* py y z gazów odlotowych 

10 06 04 inne cz stki i py y 

10 06 06* odpady sta e z oczyszczania gazów 

10 06 07* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów 

10 06 09* odpady z oczyszczania wody ch odz cej zawieraj cej oleje 

10 06 10 odpady z oczyszczania wody ch odz cej, inne ni  wymienione 
w 10 06 09 

10 06 99 inne niewymienione odpady 

10 07 odpady z hutnictwa srebra, z ota i platyny 

10 07 01 u le (z produkcji pierwotnej i wtórnej) 

10 07 02 ko uchy u lowe i zgary (z produkcji pierwotnej i wtórnej) 

10 07 03 odpady sta e z oczyszczania gazów 

10 07 04 inne cz stki i py y 

10 07 05 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów 

10 07 07* odpady z oczyszczania wody ch odz cej zawieraj cej oleje 

10 07 08 odpady z oczyszczania wody ch odz cej, inne ni  wymienione 
w 10 07 07 

10 07 99 inne niewymienione odpady 

10 08 odpady z hutnictwa pozosta ych metali nie elaznych 

10 08 04 cz stki i py y 

10 08 08* u le s one z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 08 09 inne u le 

10 08 10* ko uchy u lowe i zgary o w a ciwo ciach palnych lub wydziela
j ce w zetkni ciu z wod  gazy palne w niebezpiecznych ilo ciach 

10 08 11 ko uchy u lowe i zgary, inne ni  wymienione w 10 08 10 
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10 08 12* odpady z produkcji anod zawieraj ce smo  

10 08 13 odpady z produkcji anod zawieraj ce w giel, inne ni  wymienione 
w 10 08 12 

10 08 14 wybrakowane anody 

10 08 15* py y gazów odlotowych zawieraj cych substancje niebezpieczne 

10 08 16 py y gazów odlotowych, inne ni  wymienione w 10 08 15 

10 08 17* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 
zawieraj ce substancje niebezpieczne 

10 08 18 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych, 
inne ni  wymienione w 10 08 17 

10 08 19* odpady z oczyszczania wody ch odz cej zawieraj cej oleje 

10 08 20 odpady z oczyszczania wody ch odz cej, inne ni  wymienione 
w 10 08 19 

10 08 99 inne niewymienione odpady 

10 09 odpady z odlewnictwa elaza 

10 09 03 u le odlewnicze 

10 09 05* rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone przed procesem odlewania 
zawieraj ce substancje niebezpieczne 

10 09 06 rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone przed procesem odlewania, 
inne ni  wymienione w 10 09 05 

10 09 07* rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone lub zu yte po procesie 
odlewania zawieraj ce substancje niebezpieczne 

10 09 08 rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone lub zu yte po procesie 
odlewania, inne ni  wymienione w 10 09 07 

10 09 09* py y gazów odlotowych zawieraj cych substancje niebezpieczne 

10 09 10 py y gazów odlotowych, inne ni  wymienione w 10 09 09 

10 09 11* inne cz stki zawieraj ce substancje niebezpieczne 

10 09 12 inne cz stki, inne ni  wymienione w 10 09 11 

10 09 13* odpadowe rodki wi ce zawieraj ce substancje niebezpieczne 

10 09 14 odpadowe rodki wi ce, inne ni  wymienione w 10 09 13 

10 09 15* odpady rodków do wykrywania p kni  odlewów zawieraj ce 
substancje niebezpieczne 

10 09 16 odpady rodków do wykrywania p kni  odlewów, inne ni  wymie
nione w 10 09 15 

10 09 99 inne niewymienione odpady 

10 10 odpady z odlewnictwa metali nie elaznych 

10 10 03 u le odlewnicze 

10 10 05* rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone przed procesem odlewania 
zawieraj ce substancje niebezpieczne 

10 10 06 rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone przed procesem odlewania, 
inne ni  wymienione w 10 10 05 

10 10 07* rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone lub zu yte po procesie 
odlewania zawieraj ce substancje niebezpieczne 

10 10 08 rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone lub zu yte po procesie 
odlewania, inne ni  wymienione w 10 10 07 

10 10 09* py y gazów odlotowych zawieraj cych substancje niebezpieczne 
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10 10 10 py y gazów odlotowych, inne ni  wymienione w 10 10 09 

10 10 11* inne cz stki zawieraj ce substancje niebezpieczne 

10 10 12 inne cz stki, inne ni  wymienione w 10 10 11 

10 10 13* odpadowe rodki wi ce zawieraj ce substancje niebezpieczne 

10 10 14 odpadowe rodki wi ce, inne ni  wymienione w 10 10 13 

10 10 15* odpady rodków do wykrywania p kni  odlewów zawieraj ce 
substancje niebezpieczne 

10 10 16 odpady rodków do wykrywania p kni  odlewów, inne ni  wymie
nione w 10 10 15 

10 10 99 inne niewymienione odpady 

10 11 odpady z hutnictwa szk a i produktów szklanych 

10 11 03 odpady materia ów z w ókna szklanego 

10 11 05 cz stki i py y 

10 11 09* odpady z przygotowania mas wsadowych zawieraj ce substancje 
niebezpieczne 

10 11 10 odpady z przygotowania mas wsadowych, inne ni  wymienione 
w 10 11 09 

10 11 11* szk o odpadowe w postaci ma ych cz stek i proszku szklanego 
zawieraj ce metale ci kie (np. z lamp elektronopromieniowych) 

10 11 12 odpady szklane, inne ni  wymienione w 10 11 11 

10 11 13* osady z polerowania i szlifowania zawieraj ce substancje niebez
pieczne 

10 11 14 osady z polerowania i szlifowania, inne ni  wymienione w 10 11 13 

10 11 15* odpady sta e z oczyszczania gazów odlotowych zawieraj ce 
substancje niebezpieczne 

10 11 16 odpady sta e z oczyszczania gazów odlotowych, inne ni  wymie
nione w 10 11 15 

10 11 17* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 
zawieraj ce substancje niebezpieczne 

10 11 18 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych, 
inne ni  wymienione w 10 11 17 

10 11 19* odpady sta e z zak adowych oczyszczalni cieków zawieraj ce 
substancje niebezpieczne 

10 11 20 odpady sta e z zak adowych oczyszczalni cieków, inne ni  wymie
nione w 10 11 19 

10 11 99 inne niewymienione odpady 

10 12 odpady z produkcji wyrobów ceramicznych, cegie , p ytek 
i wyrobów budowlanych 

10 12 01 odpady z przygotowywania mas wsadowych do obróbki termicznej 

10 12 03 cz stki i py y 

10 12 05 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów 

10 12 06 odrzucone formy 

10 12 08 odpady ceramiki, cegie , p ytek i wyrobów budowlanych (po 
obróbce termicznej) 

10 12 09* odpady sta e z oczyszczania gazów zawieraj ce substancje niebez
pieczne 

10 12 10 odpady sta e z oczyszczania gazów, inne ni  wymienione 
w 10 12 09 

10 12 11* odpady z glazurowania zawieraj ce metale ci kie 
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10 12 12 odpady z glazurowania, inne ni  wymienione w 10 12 11 

10 12 13 osady z zak adowych oczyszczalni cieków 

10 12 99 inne niewymienione odpady 

10 13 odpady z produkcji cementu, wapna i gipsu oraz artyku ów 
i produktów z nich wykonanych 

10 13 01 odpady z przygotowywania mas wsadowych do obróbki termicznej 

10 13 04 odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego 

10 13 06 cz stki i py y (z wyj tkiem 10 13 12 i 10 13 13) 

10 13 07 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów 

10 13 09* odpady z produkcji cementu azbestowego zawieraj ce azbest 

10 13 10 odpady z produkcji cementu azbestowego, inne ni  wymienione 
w 10 13 09 

10 13 11 odpady z cementowych materia ów kompozytowych, inne ni  
wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 

10 13 12* odpady sta e z oczyszczania gazów zawieraj ce substancje niebez
pieczne 

10 13 13 odpady sta e z oczyszczania gazów, inne ni  wymienione 
w 10 13 12 

10 13 14 odpadowy cement i osady cementowe 

10 13 99 inne niewymienione odpady 

10 14 odpady z instalacji spalania 

10 14 01* odpady z oczyszczania gazów zawieraj ce rt  

11 ODPADY Z OBRÓBKI I POWLEKANIA POWIERZCHNI 
METALI I INNYCH MATERIA ÓW ORAZ Z PROCESÓW 
HYDROMETALURGII METALI NIE ELAZNYCH 

11 01 odpady z obróbki chemicznej i powlekania powierzchni metali 
i innych materia ów (np. tj. procesów galwanicznych, procesów 
cynkowania, wytrawiania, fosforanowania oraz alkalicznego 
odt uszczania, anodowania) 

11 01 05* kwasy trawi ce 

11 01 06* kwasy niewymienione gdzie indziej 

11 01 07* alkaliczne k piele trawi ce 

11 01 08* szlamy z fosforanowania 

11 01 09* szlamy i osady pofiltracyjne zawieraj ce substancje niebezpieczne 

11 01 10 szlamy i osady pofiltracyjne, inne ni  wymienione w 11 01 09 

11 01 11* wodne roztwory p ucz ce zawieraj ce substancje niebezpieczne 

11 01 12 wodne roztwory p ucz ce, inne ni  wymienione w 11 01 11 

11 01 13* odpady z od uszczania zawieraj ce substancje niebezpieczne 

11 01 14 odpady z od uszczania, inne ni  wymienione w 11 01 13 
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11 01 15* eluaty i osady z systemów membranowych lub systemów wymiany 
jonowej zawieraj ce substancje niebezpieczne 

11 01 16* nasycone lub zu yte ywice jonowymienne 

11 01 98* inne odpady zawieraj ce substancje niebezpieczne 

11 01 99 inne niewymienione odpady 

11 02 odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nie elaznych 

11 02 02* szlamy z hydrometalurgii cynku (w cznie z jarozytem i getytem) 

11 02 03 odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy 

11 02 05* odpady z hydrometalurgii miedzi zawieraj ce substancje niebez
pieczne 

11 02 06 odpady z hydrometalurgii miedzi, inne ni  wymienione w 11 02 05 

11 02 07* inne odpady zawieraj ce substancje niebezpieczne 

11 02 99 inne niewymienione odpady 

11 03 szlamy i odpady sta e z procesów hartowania 

11 03 01* odpady zawieraj ce cyjanki 

11 03 02* inne odpady 

11 05 odpady z procesów cynkowania 

11 05 01 twardy cynk 

11 05 02 popió  cynkowy 

11 05 03* odpady sta e z oczyszczania gazów 

11 05 04* zu yty topnik 

11 05 99 inne niewymienione odpady 

12 ODPADY Z KSZTA TOWANIA ORAZ FIZYCZNEJ 
I MECHANICZNEJ POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBKI METALI 
I TWORZYW SZTUCZNYCH 

12 01 odpady z kszta towania i powierzchniowej obróbki fizycznej 
i mechanicznej metali i tworzyw sztucznych 

12 01 01 toczenie i pi owanie elaza oraz jego stopów 

12 01 02 py y i cz stki elaza 

12 01 03 toczenie i pi owanie metali nie elaznych 

12 01 04 py y i cz stki metali nie elaznych 

12 01 05 wióry z toczenia i wiórnikowania tworzyw sztucznych 

12 01 06* odpadowe oleje z obróbki metali zawieraj ce chlorowce (z wy
czeniem emulsji i roztworów) 

12 01 07* oleje z obróbki metali niezawieraj ce chlorowców (z wy czeniem 
emulsji i roztworów) 

12 01 08* emulsje i roztwory z obróbki metali zawieraj ce chlorowce 

12 01 09* emulsje i roztwory z obróbki metali niezawieraj ce chlorowców 

12 01 10* syntetyczne oleje z obróbki metali 

12 01 12* zu yte woski i t uszcze 

12 01 13 odpady spawalnicze 

12 01 14* szlamy z obróbki metali zawieraj ce substancje niebezpieczne 

12 01 15 szlamy z obróbki metali, inne ni  wymienione w 12 01 14 

12 01 16* odpadowy materia  wybuchowy zawieraj cy substancje niebez
pieczne 

12 01 17 odpadowe materia y wybuchowe, inne ni  wymienione w 12 01 16 

12 01 18* szlamy ze cierania, szlifowania i g adzenia zawieraj ce oleje 
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12 01 19* atwo ulegaj ce biodegradacji oleje z obróbki metali 

12 01 20* zu yte formy i materia y szlifierskie zawieraj ce substancje niebez
pieczne 

12 01 21 zu yte formy i materia y szlifierskie, inne ni  wymienione 
w 12 01 20 

12 01 99 inne niewymienione odpady 

12 03 odpady z odt uszczania wod  i par  (z wy czeniem grupy 11) 

12 03 01* odpady z odt uszczania wod  

12 03 02* odpady z odt uszczania par  

13 OLEJE ODPADOWE I ODPADY POCHODZ CE Z PALIW 
P YNNYCH (Z WY CZENIEM OLEJÓW JADALNYCH 
ORAZ GRUP 05, 12 I 19) 

13 01 odpadowe oleje hydrauliczne 

13 01 01* oleje hydrauliczne zawieraj ce PCB ( 1 ) 

13 01 04* emulsje olejowe zawieraj ce chlorowce 

13 01 05* emulsje olejowe niezawieraj ce chlorowców 

13 01 09* mineralne oleje hydrauliczne zawieraj ce chlorowce 

13 01 10* mineralne oleje hydrauliczne niezawieraj ce chlorowców 

13 01 11* syntetyczne oleje hydrauliczne 

13 01 12* oleje hydrauliczne ulegaj ce biodegradacji 

13 01 13* inne oleje hydrauliczne 

13 02 odpadowe oleje silnikowe, przek adniowe i smarowe 

13 02 04* mineralne oleje silnikowe, przek adniowe i smarowe zawieraj ce 
chlorowce 

13 02 05* mineralne oleje silnikowe, przek adniowe i smarowe niezawieraj ce 
chlorowców 

13 02 06* syntetyczne oleje silnikowe, przek adniowe i smarowe 

13 02 07* oleje silnikowe, przek adniowe i smarowe ulegaj ce biodegradacji 

13 02 08* inne oleje silnikowe, przek adniowe i smarowe 

13 03 odpadowe oleje izoluj ce lub stosowane jako no niki ciep a 

13 03 01* oleje izoluj ce lub stosowane jako no niki ciep a zawieraj ce PCB 

13 03 06* mineralne oleje izoluj ce lub stosowane jako no niki ciep a zawie
raj ce chlorowce, inne ni  wymienione w 13 03 01 

13 03 07* niezawieraj ce chlorowców mineralne oleje izoluj ce lub stosowane 
jako no niki ciep a 

13 03 08* syntetyczne oleje izoluj ce lub stosowane jako no niki ciep a 

13 03 09* oleje izoluj ce lub stosowane jako no niki ciep a ulegaj ce biode
gradacji 

13 03 10* inne oleje izoluj ce lub stosowane jako no niki ciep a 

13 04 oleje z zowe 

13 04 01* oleje z zowe z eglugi ródl dowej 

_____________ 
( 1 ) Dla celów niniejszego wykazu odpadów, definicja PCB jest to sama z definicj  zawart  

w dyrektywie Rady 96/59/WE z dnia 16 wrze nia 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania 
polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz.U. L 243 
z 24.9.1996, str. 31). 
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13 04 02* oleje z zowe z portowych kana ów ciekowych 

13 04 03* oleje z zowe z innej eglugi 

13 05 odpady z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 01* odpady sta e z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach 

13 05 02* szlamy z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 03* szlamy z kolektorów 

13 05 06* oleje z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 07* woda zaolejona z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 08* mieszanki odpadów z piaskowników i odwadniania olejów 
w separatorach 

13 07 odpady z paliw p ynnych 

13 07 01* paliwa p ynne i olej nap dowy 

13 07 02* benzyna 

13 07 03* inne paliwa (w czaj c w to mieszanki) 

13 08 inne niewymienione oleje odpadowe 

13 08 01* szlamy i emulsje z odsalania 

13 08 02* inne emulsje 

13 08 99* inne niewymienione odpady 

14 ODPADY ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, CH O
DZIW I PROPELENTÓW (Z WY CZENIEM GRUP 07 I 08) 

14 06 odpady rozpuszczalników organicznych, ch odziw i propelentów 
z pian i aerozoli 

14 06 01* chlorofluoropochodne w glowodorów (freony) HCFC, HFC 

14 06 02* inne rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny zawieraj ce 
te rozpuszczalniki 

14 06 03* inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny 

14 06 04* szlamy i odpady sta e zawieraj ce chlorowcoorganiczne rozpusz
czalniki 

14 06 05* szlamy i odpady sta e zawieraj ce inne rozpuszczalniki 

15 ODPADY OPAKOWANIOWE, SORBENTÓW, TKANIN DO 
WYCIERANIA, MATERIA ÓW FILTRACYJNYCH 
I ODZIE Y OCHRONNEJ NIEUJ TE GDZIE INDZIEJ 

15 01 opakowania (w czaj c w to oddzielnie gromadzone komunalne 
odpady opakowa ) 

15 01 01 opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 opakowania z drewna 

15 01 04 opakowania z metali 

15 01 05 opakowania wielomateria owe 

15 01 06 opakowania mieszane 

15 01 07 opakowania ze szk a 

15 01 09 opakowania z tkanin 

15 01 10* opakowania zawieraj ce pozosta o ci lub zanieczyszczone przez 
substancje niebezpieczne 

15 01 11* opakowania z metalu zawieraj ce niebezpieczne porowate matryce 
(np. azbest), w czaj c puste pojemniki ci nieniowe 
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15 02 sorbenty, materia y filtracyjne, tkaniny do wycierania i odzie  
ochronna 

15 02 02* sorbenty, materia y filtracyjne (w tym filtry olejowe niewymienione 
gdzie indziej), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanie
czyszczone substancjami niebezpiecznymi 

15 02 03 sorbenty, materia y filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 
ochronne, inne ni  wymienione w 15 02 02 

16 ODPADY NIEUJ TE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE 

16 01 zu yte pojazdy wycofane z eksploatacji z ró nych rodków trans
portu (w czaj c maszyny pozadrogowe) oraz odpady z demonta u 
zu ytych pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz z przegl dów 
i konserwacji pojazdów (z wy czeniem 13, 14, 16 06 i 16 08) 

16 01 03 zu yte opony 

16 01 04* zu yte pojazdy wycofane z eksploatacji 

16 01 06 zu yte pojazdy wycofane z eksploatacji niezawieraj ce p ynów 
i innych niebezpiecznych elementów 

16 01 07* filtry oleju 

16 01 08* elementy zawieraj ce rt  

16 01 09* elementy zawieraj ce PCB 

16 01 10* elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) 

16 01 11* ok adziny hamulcowe zawieraj ce azbest 

16 01 12 ok adziny hamulcowe, inne ni  wymienione w 16 01 11 

16 01 13* p yny hamulcowe 

16 01 14* p yny zapobiegaj ce zamarzaniu zawieraj ce niebezpieczne 
substancje 

16 01 15 p yny zapobiegaj ce zamarzaniu, inne ni  wymienione w 16 01 14 

16 01 16 zbiorniki na gaz p ynny 

16 01 17 metale elazne 

16 01 18 metale nie elazne 

16 01 19 tworzywa sztuczne 

16 01 20 szk o 

16 01 21* elementy niebezpieczne, inne ni  wymienione w 16 01 07–16 01 11 
i 16 01 13 i 16 01 14 

16 01 22 inne niewymienione elementy 

16 01 99 inne niewymienione odpady 

16 02 odpady z urz dze  elektrycznych i elektronicznych 

16 02 09* transformatory i kondensatory zawieraj ce PCB 

16 02 10* zu yte urz dzenia zawieraj ce PCB albo nimi zanieczyszczone, inne 
ni  wymienione w 16 02 09 

16 02 11* zu yte urz dzenia zawieraj ce freony, HCFC, HFC 

16 02 12* zu yte urz dzenia zawieraj ce wolny azbest 

16 02 13* zu yte urz dzenia zawieraj ce niebezpieczne elementy ( 1 ), inne ni  
wymienione w 16 02 09–16 02 12 

_____________ 
( 1 ) Sk adniki niebezpieczne wyposa enia elektrycznego i elektronicznego mog  obejmowa  

akumulatory i baterie wymienione w 16 06 i by  oznaczone jako niebezpieczne; prze  
czniki rt ciowe, szk o z lamp katodowych i inne szk a aktywowane itd. 
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16 02 14 zu yte urz dzenia, inne ni  wymienione w 16 02 09–16 02 13 

16 02 15* niebezpieczne elementy usuni te ze zu ytych urz dze  

16 02 16 elementy usuni te ze zu ytych urz dze , inne ni  wymienione 
w 16 02 15 

16 03 partie produktów nieodpowiadaj cych wymaganiom i produkty 
niezu yte 

16 03 03* odpady nieorganiczne zawieraj ce substancje niebezpieczne 

16 03 04 odpady nieorganiczne, inne ni  wymienione w 16 03 03 

16 03 05* odpady organiczne zawieraj ce substancje niebezpieczne 

16 03 06 odpady organiczne, inne ni  wymienione w 16 03 05 

16 04 odpady materia ów wybuchowych 

16 04 01* odpady amunicji 

16 04 02* odpady wyrobów pirotechnicznych 

16 04 03* inne odpady materia ów wybuchowych 

16 05 gazy w pojemnikach ci nieniowych i zu yte chemikalia 

16 05 04* gazy w pojemnikach ci nieniowych (w czaj c w to halony) zawie
raj ce substancje niebezpieczne 

16 05 05 gazy w pojemnikach ci nieniowych, inne ni  wymienione 
w 16 05 04 

16 05 06* chemikalia laboratoryjne, sk adaj ce si  z substancji niebezpiecz
nych lub zawieraj ce je, w cznie z mieszaninami chemikaliów 
laboratoryjnych 

16 05 07* zu yte chemikalia nieorganiczne sk adaj ce si  z substancji niebez
piecznych lub zawieraj ce je 

16 05 08* zu yte chemikalia organiczne sk adaj ce si  z substancji niebez
piecznych lub zawieraj ce je 

16 05 09 zu yte chemikalia, inne ni  wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 
16 05 08 

16 06 baterie i akumulatory 

16 06 01* baterie o owiowe 

16 06 02* baterie niklowo-kadmowe 

16 06 03* baterie rt ciowe 

16 06 04 baterie alkaliczne (z wy czeniem 16 06 03) 

16 06 05 inne baterie i akumulatory 

16 06 06* oddzielnie gromadzone elektrolity z baterii i akumulatorów 

16 07 odpady z czyszczenia cystern transportowych i zbiorników maga
zynowych oraz beczek (z wyj tkiem grup 05 i 13) 

16 07 08* odpady zawieraj ce oleje 

16 07 09* odpady zawieraj ce inne substancje niebezpieczne 

16 07 99 inne niewymienione odpady 

16 08 zu yte katalizatory 

16 08 01 zu yte katalizatory zawieraj ce z oto, srebro, ren, rod, pallad, iryd 
lub platyn  (z wy czeniem 16 08 07) 

16 08 02* zu yte katalizatory zawieraj ce niebezpieczne metale przej ciowe ( 1 ) 
lub ich zwi zki 

16 08 03 zu yte katalizatory zawieraj ce inne metale przej ciowe lub ich 
zwi zki, niewymienione w innych grupach 

_____________ 
( 1 ) Dla celów niniejszego kodu, metalami przej ciowymi s : skand, wanad, mangan, kobalt, 

mied , itr, niob, hafn, wolfram, tytan chrom, elazo, nikiel, cynk, cyrkon, molibden, 
tantal. Metale te oraz ich zwi zki s  niebezpieczne, je li s  zakwalifikowane jako 
substancje niebezpieczne. Klasyfikacja substancji niebezpiecznych okre la, które 
z metali przej ciowych i które ze zwi zków metali przej ciowych s  zakwalifikowane 
jako niebezpieczne. 
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16 08 04 zu yte katalizatory stosowane do krakowania katalizatorów (z 
wyj tkiem wymienionych w 16 08 07) 

16 08 05* zu yte katalizatory zawieraj ce kwas fosforowy 

16 08 06* zu yte ciecze stosowane jako katalizatory 

16 08 07* zu yte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

16 09 substancje utleniaj ce 

16 09 01* nadmanganiany, np. nadmanganian potasu 

16 09 02* chromiany, np. chromian potasu, dichromian potasu lub sodu 

16 09 03* nadtlenki, np. nadtlenek wodoru 

16 09 04* substancje utleniaj ce niewymienione w innych grupach 

16 10 odpady cieczy wodnych przeznaczone do oczyszczania poza 
zak adem 

16 10 01* odpady cieczy wodnych zawieraj ce substancje niebezpieczne 

16 10 02 odpady cieczy wodnych, inne ni  wymienione w 16 10 01 

16 10 03* koncentraty wodne zawieraj ce substancje niebezpieczne 

16 10 04 koncentraty wodne, inne ni  wymienione w 16 10 03 

16 11 odpadowe ok adziny i materia y ogniotrwa e 

16 11 01* zawieraj ce w giel ok adziny i materia y ogniotrwa e z procesów 
metalurgicznych zawieraj cych substancje niebezpieczne 

16 11 02 zawieraj ce w giel ok adziny i materia y ogniotrwa e z procesów 
metalurgicznych, inne ni  wymienione w 16 11 01 

16 11 03* inne ok adziny i materia y ogniotrwa e z procesów metalurgicznych, 
zawieraj ce substancje niebezpieczne 

16 11 04 inne ok adziny i materia y ogniotrwa e z procesów metalurgicznych, 
inne ni  wymienione w 16 11 03 

16 11 05* ok adziny i materia y ogniotrwa e z procesów, innych ni  metalur
giczne, zawieraj ce substancje niebezpieczne 

16 11 06 ok adziny i materia y ogniotrwa e z procesów, innych ni  metalur
giczne, inne ni  wymienione w 16 11 05 

17 ODPADY Z BUDOWY I ROZBIÓRKI (W CZNIE 
Z WYDOBYT  ZIEMI  Z MIEJSC SKA ONYCH) 

17 01 beton, ceg y, p yty, ceramika 

17 01 01 beton 

17 01 02 ceg y 

17 01 03 p yty i ceramika 

17 01 06* mieszanki lub oddzielne frakcje betonu, cegie , p yt i ceramiki 
zawieraj ce substancje niebezpieczne 

17 01 07 mieszanki betonu, cegie , p ytek i ceramiki, inne ni  wymienione 
w 17 01 06 

17 02 drewno, szk o i tworzywa sztuczne 

17 02 01 drewno 

17 02 02 szk o 

17 02 03 tworzywa sztuczne 

17 02 04* szk o, tworzywa sztuczne i drewno zawieraj ce substancje niebez
pieczne lub zanieczyszczone nimi 

17 03 mieszanki bitumiczne, smo a w glowa i produkty smo owe 

17 03 01* mieszanki bitumiczne zawieraj ce smo  w glow  
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17 03 02 mieszanki bitumiczne, inne ni  wymienione w 17 03 01 

17 03 03* smo a w glowa i produkty smo owe 

17 04 metale (w czaj c w to ich stopy) 

17 04 01 mied , br z, mosi dz 

17 04 02 aluminium 

17 04 03 o ów 

17 04 04 cynk 

17 04 05 elazo i stal 

17 04 06 cyna 

17 04 07 mieszaniny metali 

17 04 09* odpady metali ska one substancjami niebezpiecznymi 

17 04 10* kable zawieraj ce oleje, smo  w glow  i inne substancje niebez
pieczne 

17 04 11 kable, inne ni  wymienione w 17 04 10 

17 05 gleba (w cznie z ziemi  wydobyt  z miejsc ska onych), kamenie 
i urobek z pog biania 

17 05 03* gleba i kamienie zawieraj ce substancje niebezpieczne 

17 05 04 gleba i kamienie, inne ni  wymienione w 17 05 03 

17 05 05* urobek z pog biania zawieraj cy substancje niebezpieczne 

17 05 06 urobek z pog biania, inny ni  wymieniony w 17 05 05 

17 05 07* t ucze  torowy (kruszywo) zawieraj cy substancje niebezpieczne 

17 05 08 t ucze  torowy (kruszywo), inne ni  wymienione w 17 05 07 

17 06 materia y izolacyjne i konstrukcyjne zawieraj ce azbest 

17 06 01* materia y izolacyjne zawieraj ce azbest 

17 06 03* inne materia y izolacyjne sk adaj ce si  z substancji niebezpiecz
nych lub je zawieraj ce 

17 06 04 materia y izolacyjne, inne ni  wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 06 05* materia y konstrukcyjne zawieraj ce azbest 

17 08 gipsowe materia y konstrukcyjne 

17 08 01* gipsowe materia y konstrukcyjne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi 

17 08 02 gipsowe materia y konstrukcyjne, inne ni  wymienione w 17 08 01 

17 09 inne odpady z budowy i rozbiórki 

17 09 01* odpady z budowy i rozbiórki zawieraj ce rt  

17 09 02* odpady z budowy i rozbiórki zawieraj ce PCB (np. kity, materia y 
pod ogowe, szczelne zespo y okienne, kondensatory zawieraj ce 
PCB) 

17 09 03* inne odpady z budowy i rozbiórki (tak e odpady mieszane) zawie
raj ce substancje niebezpieczne 

17 09 04 zmieszane odpady z budowy i rozbiórki, inne ni  wymienione 
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
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18 ODPADY Z DZIA ALNO CI S U B MEDYCZNYCH 
I WETERYNARYJNYCH LUB ZWI ZANYCH Z NIMI 
BADA  (Z WY CZENIEM ODPADÓW KUCHENNYCH 
I RESTAURACYJNYCH NIEZWI ZANYCH Z OPIEK  ZDRO
WOTN  LUB WETERYNARYJN ) 

18 01 odpady z opieki oko oporodowej, diagnozowania, leczenia 
i profilaktyki medycznej 

18 01 01 narz dzia chirurgiczne i zabiegowe (z wy czeniem 18 01 03) 

18 01 02 cz ci cia a i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty do jej 
przechowywania (z wy czeniem 18 01 03) 

18 01 03* odpady, których zbieranie i usuwanie podlega specjalnym 
wymogom ze wzgl du na zapobieganie infekcji 

18 01 04 odpady, których zbieranie i usuwanie nie podlega specjalnym 
wymogom ze wzgl du na zapobieganie infekcji (opatrunki, w tym 
gipsowe, bielizna, odzie  jednorazowego u ytku, artyku y higie
niczne) 

18 01 06* chemikalia sk adaj ce si  z substancji niebezpiecznych lub zawie
raj ce takie substancje 

18 01 07 chemikalia, inne ni  wymienione w 18 01 06 

18 01 08* leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

18 01 09 leki, inne ni  wymienione w 18 01 08 

18 01 10* odpady amalgamatu dentystycznego 

18 02 odpady z bada , diagnozowania, leczenia i profilaktyki weteryna
ryjnej 

18 02 01 narz dzia chirurgiczne i zabiegowe (z wy czeniem 18 02 02) 

18 02 02* odpady, których zbieranie i usuwanie podlega specjalnym 
wymogom ze wzgl du na zapobieganie infekcjom 

18 02 03 odpady, których zbieranie i usuwanie nie podlega specjalnym 
wymogom ze wzgl du na zapobieganie infekcjom 

18 02 05* chemikalia sk adaj ce si  z substancji niebezpiecznych lub zawie
raj ce takie substancje 

18 02 06 chemikalia, inne ni  wymienione w 18 02 05 

18 02 07* leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

18 02 08 leki, inne ni  wymienione w 18 02 07 

19 ODPADY Z URZ DZE  DO GOSPODAROWANIA ODPA
DAMI ORAZ Z POZAZAK ADOWYCH OCZYSZCZALNI 

CIEKÓW I INSTALACJI UZDATNIANIA WODY PRZEZNA
CZONEJ DO SPO YCIA PRZEZ LUDZI ORAZ WODY DO 
CELÓW PRZEMYS OWYCH 

19 01 odpady z termicznego przekszta cania odpadów 

19 01 02 z om elazny usuni ty z popio ów paleniskowych 

19 01 05* osady z oczyszczania gazu 

19 01 06* szlamy i inne odpady o konsystencji ciek ej z oczyszczania gazów 
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19 01 07* odpady sta e z oczyszczania gazów 

19 01 10* zu yty w giel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych 

19 01 11* u le i popio y paleniskowe zawieraj ce substancje niebezpieczne 

19 01 12 u le i popio y paleniskowe, inne ni  wymienione w 19 01 11 

19 01 13* popio y lotne zawieraj ce substancje niebezpieczne 

19 01 14 popio y lotne, inne ni  wymienione w 19 01 13 

19 01 15* py  z kot ów zawieraj cy substancje niebezpieczne 

19 01 16 py  z kot ów, inny ni  wymieniony w 19 01 15 

19 01 17* odpady z pirolizy zawieraj ce substancje niebezpieczne 

19 01 18 odpady z pirolizy odpadów, inne ni  wymienione w 19 01 17 

19 01 19 piasek z pok adów fluidalnych 

19 01 99 inne niewymienione odpady 

19 02 odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów przemys owych (np. 
unieszkodliwiania chromu, unieszkodliwiania cyjanków, neutrali
zacji) 

19 02 03 wst pnie przemieszane odpady sk adaj ce si  wy cznie z odpadów, 
innych ni  niebezpieczne 

19 02 04* wst pnie przemieszane odpady sk adaj ce si  z co najmniej jednego 
rodzaju odpadów niebezpiecznych 

19 02 05* osady z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawieraj ce 
substancje niebezpieczne 

19 02 06 osady z fizykochemicznej przeróbki, inne ni  wymienione 
w 19 02 05 

19 02 07* olej i koncentraty pochodz ce z separacji 

19 02 08* p ynne odpady palne zawieraj ce substancje niebezpieczne 

19 02 09* sta e odpady palne zawieraj ce substancje niebezpieczne 

19 02 10 odpady palne, inne ni  wymienione w 19 02 08 i 19 02 09 

19 02 11* inne odpady zawieraj ce substancje niebezpieczne 

19 02 99 inne niewymienione odpady 

19 03 odpady stabilizowane/zestalone ( 1 ) 

19 03 04* odpady okre lone jako niebezpieczne, cz ciowo ( 2 ) stabilizowane 

19 03 05 odpady stabilizowane, inne ni  wymienione w 19 03 04 

19 03 06* odpady zestalone okre lone jako niebezpieczne 

19 03 07 odpady zestalone, inne ni  wymienione w 19 03 06 

19 04 odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania 

19 04 01 zeszklone odpady 

19 04 02* popio y lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych 

19 04 03* niezeszklona faza sta a 

19 04 04 ciek e odpady z procesów zeszkliwiania 

19 05 odpady z tlenowego rozk adu odpadów sta ych 

19 05 01 nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 

19 05 02 nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierz cego 
i ro linnego 

_____________ 
( 1 ) Procesy stabilizacji zmieniaj  w a ciwo ci niebezpieczne sk adników w odpadach, co 

mo e zmieni  odpady niebezpieczne w odpady inne ni  niebezpieczne. Procesy zesta
lania zmieniaj  jedynie stan fizyczny odpadów (np. ciecz w cia o sta e) z uwagi na 
u ycie dodatków bez zmieniania chemicznych w a ciwo ci odpadów. 

( 2 ) Odpad jest uwa any za cz ciowo stabilizowany, je li po procesie stabilizacji sk adniki 
niebezpieczne, które nie zmieni y si  ca kowicie w sk adniki inne ni  niebezpieczne, 
mog yby zosta  uwolnione do rodowiska w krótkim, rednim lub d ugim okresie czasu. 
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19 05 03 kompost nieodpowiadaj cy wymaganiom 

19 05 99 inne niewymienione odpady 

19 06 odpady z beztlenowego rozk adu odpadów 

19 06 03 ciek e odpady z beztlenowego rozk adu odpadów komunalnych 

19 06 04 ciek e odpady z beztlenowego rozk adu odpadów komunalnych 

19 06 05 ciek e odpady z beztlenowego rozk adu odpadów pochodzenia 
zwierz cego i ro linnego 

19 06 06 przefermentowane odpady z beztlenowego rozk adu odpadów 
pochodzenia zwierz cego i ro linnego 

19 06 99 inne niewymienione odpady 

19 07 odcieki ze sk adowisk 

19 07 02* odcieki ze sk adowisk zawieraj ce substancje niebezpieczne 

19 07 03 odcieki ze sk adowisk, inne ni  wymienione w 19 07 02 

19 08 odpady z oczyszczalni cieków niewymienione gdzie indziej 

19 08 01 skratki 

19 08 02 odpady z piaskowników 

19 08 05 osady z oczyszczania cieków komunalnych 

19 08 06* nasycone lub zu yte ywice jonowymienne 

19 08 07* roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 

19 08 08* odpady z systemu membran zawieraj ce metale ci kie 

19 08 09 mieszaniny t uszczu i oleju z separacji oleju i wody zawieraj ce olej 
i t uszcze jadalne 

19 08 10* mieszaniny t uszczu i oleju z separacji oleju i wody nie wymienione 
w 19 08 09 

19 08 11* osady zawieraj ce substancje niebezpieczne pochodz ce 
z biologicznego oczyszczania cieków przemys owych 

19 08 12 osady pochodz ce z biologicznego oczyszczania cieków przemy
s owych niewymienione w 19 08 11 

19 08 13* osady zawieraj ce substancje niebezpieczne pochodz ce z innych 
metod oczyszczania cieków przemys owych 

19 08 14 osady pochodz ce z innych metod oczyszczania cieków przemy
s owych niewymienione w 19 08 13 

19 08 99 inne niewymienione odpady 

19 09 odpady z uzdatniania wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi 
lub przemys owej 

19 09 01 odpady sta e ze wst pnej filtracji i skratki 

19 09 02 osady z klarowania wody 

19 09 03 osady z dekarbonizacji wody 

19 09 04 zu yty w giel aktywny 

19 09 05 nasycone lub zu yte ywice jonowymienne 

19 09 06 roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 

19 09 99 inne niewymienione odpady 

19 10 odpady z rozdrabniania odpadów zawieraj cy metale 

19 10 01 odpady elaza i stali 

19 10 02 odpady metali nie elaznych 

19 10 03* puch – lekka frakcja i py y zawieraj ce substancje niebezpieczne 

19 10 04 puch – lekka frakcja i py y, inne ni  wymienione w 19 10 03 

19 10 05* inne frakcje zawieraj ce substancje niebezpieczne 
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19 10 06 inne frakcje, inne ni  wymienione w 19 10 05 

19 11 odpady z regeneracji olejów 

19 11 01* zu yte materia y filtracyjne 

19 11 02* kwa ne smo y 

19 11 03* uwodnione odpady p ynne 

19 11 04* odpady z oczyszczania paliw solami alkalicznymi 

19 11 05* osady z zak adowych oczyszczalni cieków zawieraj ce substancje 
niebezpieczne 

19 11 06 osady z zak adowych oczyszczalni cieków, inne ni  wymienione 
w 19 11 05 

19 11 07* odpady z oczyszczania gazów odlotowych 

19 11 99 inne niewymienione odpady 

19 12 odpady z mechanicznej przeróbki odpadów (np. z sortowania, 
zgniatania, zag szczania, granulowania) niewymienione gdzie 
indziej 

19 12 01 papier i tektura 

19 12 02 metale elazne 

19 12 03 metale nie elazne 

19 12 04 tworzywa sztuczne i guma 

19 12 05 szk o 

19 12 06* drewno zawieraj ce substancje niebezpieczne 

19 12 07 drewno, inne ni  wymienione w 19 12 06 

19 12 08 wyroby w ókiennicze 

19 12 09 minera y (np. piasek, kamienie) 

19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne) 

19 12 11* pozosta e odpady (w tym mieszaniny materia ów) z mechanicznej 
przeróbki odpadów zawieraj cych substancje niebezpieczne 

19 12 12 pozosta e odpady (w tym mieszaniny materia ów) z mechanicznej 
przeróbki odpadów niewymienione w 19 12 11 

19 13 odpady z rekultywacji gleby i odnowy wody gruntowej 

19 13 01* odpady sta e z rekultywacji gleby zawieraj cej substancje niebez
pieczne 

19 13 02 odpady sta e z rekultywacji gleby, inne ni  wymienione w 19 13 01 

19 13 03* szlamy z rekultywacji gleby zawieraj ce substancje niebezpieczne 

19 13 04 szlamy z rekultywacji gleby i ziemi, inne ni  wymienione 
w 19 13 03 

19 13 05* szlamy z odnowy wód gruntowych zawieraj ce substancje niebez
pieczne 

19 13 06 szlamy z odnowy wód gruntowych, inne ni  wymienione 
w 19 13 05 

19 13 07* odpady ciek e i st one uwodnione koncentraty z odnowy wód 
gruntowych, zawieraj ce substancje niebezpieczne 

19 13 08 odpady ciek e i st one uwodnione koncentraty, inne ni  z odnowy 
wód gruntowych, wymienione w 19 13 07 

20 ODPADY KOMUNALNE (ODPADY Z GOSPODARSTW 
DOMOWYCH ORAZ PODOBNE ODPADY HANDLOWE, 
PRZEMYS OWE I INSTYTUCJONALNE) CZNIE 
Z FRAKCJAMI GROMADZONYMI SELEKTYWNIE 

20 01 frakcje gromadzone selektywnie (z wyj tkiem 15 01) 

20 01 01 papier i tektura 

20 01 02 szk o 

20 01 08 odpady kuchenne ulegaj ce biodegradacji 

20 01 10 odzie  

20 01 11 wyroby w ókiennicze 
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20 01 13* rozpuszczalniki 

20 01 14* kwasy 

20 01 15* alkalia 

20 01 17* odczynniki fotograficzne 

20 01 19* pestycydy 

20 01 21* lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawieraj ce rt  

20 01 23* zu yte urz dzenia zawieraj ce freony 

20 01 25 oleje i t uszcze jadalne 

20 01 26 oleje i t uszcze, inne ni  wymienione w 20 01 25 

20 01 27* farby, tusze i kleje oraz ywice zawieraj ce substancje niebez
pieczne 

20 01 28 farby, tusze i kleje oraz ywice, inne ni  wymienione w 20 01 27 

20 01 29* detergenty zawieraj ce substancje niebezpieczne 

20 01 30 detergenty, inne ni  wymienione w 20 01 29 

20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 01 32 leki, inne ni  wymienione w 20 01 31 

20 01 33* baterie i akumulatory cznie z bateriami i akumulatorami wymie
nionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane 
baterie i akumulatory zawieraj ce wymienione baterie 

20 01 34 baterie i akumulatory, inne ni  wymienione w 20 01 33 

20 01 35* zu yte urz dzenia elektryczne i elektroniczne, inne ni  wymienione 
w 20 01 21 oraz 20 01 23 zawieraj ce elementy niebezpieczne ( 1 ) 

20 01 36 zu yte urz dzenia elektryczne i elektroniczne, inne ni  wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 oraz 20 01 35 

20 01 37* drewno zawieraj ce substancje niebezpieczne 

20 01 38 drewno, inne ni  wymienione w 20 01 37 

20 01 39 tworzywa sztuczne 

20 01 40 metale 

20 01 41 odpady z czyszczenia kominów 

20 01 99 inne niewymienione frakcje 

20 02 odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 

20 02 01 odpady ulegaj ce biodegradacji 

20 02 02 gleba i kamienie 

20 02 03 inne odpady nieulegaj ce biodegradacji 

20 03 pozosta e odpady komunalne 

20 03 01 mieszane odpady komunalne 

20 03 02 odpady z targowisk 

20 03 03 odpady z czyszczenia ulic 

20 03 04 szlamy ze zbiorników s u cych do gromadzenia nieczysto ci 

20 03 06 odpady z czyszczenia kanalizacji 

20 03 07 odpady wielkogabrytowe 

20 03 99 inne niewymienione odpady komunalne 

_____________ 
( 1 ) Elementy niebezpieczne ze sprz tu elektrycznego i elektronicznego mog  obejmowa  

akumulatory i baterie wymienione w 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne, prze czniki 
rt ciowe, szk o z lamp katodowych i inne szk a aktywowane itd. 
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Cz  3 

Wykaz A (aneks II do Konwencji bazylejskiej ( 1 ) 

Y46 Odpady z gospodarstwa domowego ( 2 ) 

Y47 Pozosta o ci ze spopielania odpadów z gospodarstwa domowego 

Wykaz B (Odpady z dodatku 4, cz  II do decyzji OECD ( 3 ) 

Odpady metalono ne ( 4 ) 
M6 

AA 010 261900 Ko uch u lowy, zgorzeliny i inne odpady z hutnictwa 
elaza i stali ( 4 ) 

B 

AA060 262050 Popio y wanadowe i ich pozosta o ci ( 4 ) 

AA190 810420 
ex 810430 

Odpady i z om magnezu o w a ciwo ciach palnych, 
samozapalnych lub wydzielaj ce w zetkni ciu z wod  
gazy palne w niebezpiecznych ilo ciach 

Odpady zawieraj ce g ównie zwi zki nieorganiczne, które mog  zawiera  metale 
i substancje organiczne 

AB030 Odpady z uk adów bez zawarto ci cyjanku, które 
powstaj  z obróbki powierzchniowej metali 

AB070 Piaski stosowane w procesach odlewniczych 

AB120 ex 281290 
ex 3824 

Nieorganiczne zwi zki halogenków, niewymienione ani 
niew czone gdzie indziej 

AB150 ex 382490 Nierafinowany siarczyn wapnia i siarczan wapnia 
wytwarzany z odsiarczania gazów odlotowych (FGD) 

Odpady zawieraj ce g ównie zwi zki organiczne, które mog  zawiera  metale 
i substancje nieorganiczne 

AC060 ex 381900 P yny hydrauliczne 

AC070 ex 381900 P yny hamulcowe 

AC080 ex 382000 P yny zapobiegaj ce zamra aniu 

AC150 Chlorofluorow glowodory 

AC160 Halony 

AC170 ex 440310 Przerobiony korek i odpady drewna 

Odpady, które mog  zawiera  albo sk adniki nieorganiczne albo sk adniki orga
niczne 

AD090 ex 382490 Odpady z produkcji, formowania i u ycia chemikaliów 
fotograficznych i reprograficznych oraz materia ów, 
niewymienione ani niew czone gdzie indziej 

AD100 Odpady z uk adów bez zawarto ci cyjanku, które powstaj  
z obróbki powierzchniowej tworzyw sztucznych 

AD120 ex 391400 
ex 3915 

ywice jonowymienne 

AD150 Naturalnie powsta e substancje organiczne u ywane do 
filtrowania (jako filtry biologiczne) 

( 1 ) Niniejszy wykaz pochodzi z dodatku 4, cz  I do decyzji OECD. 
( 2 ) Chyba e odpowiednio sklasyfikowany pod jednym kodem w za czniku III. 
( 3 ) Odpady oznaczone AB130, AC250, AC260 i AC270 zosta y wykre lone, gdy zosta y 

uznane, zgodnie z procedur  okre lon  w art. 18 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 
15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39; dyrektywa 
uchylona dyrektyw  2006/12/WE), za inne ni  niebezpieczne i w zwi zku z tym nie 
podlegaj  zakazowi wywozu na podstawie art. 35 tego rozporz dzenia. 

( 4 ) Niniejszy wykaz zawiera odpady w postaci popio ów, pozosta o ci, u li, ko uchów 
u lowych, szumowin, zgarów, py ów, proszków, osadów i makuchów, chyba e mate

ria  jest wyra nie wymieniony gdzie indziej. 
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Odpady zawieraj ce g ównie zwi zki nieorganiczne, które mog  zawiera  metale 
i substancje organiczne 

RB020 ex 6815 W ókna na bazie ceramicznej o w a ciwo ciach fizyko- 
chemicznych podobnych do azbestu 
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ZA CZNIK VII 

INFORMACJA DO CZONA DO PRZEMIESZCZANYCH ODPADÓW ZGODNIE Z ART. 3 UST. 2 I 4 

M9 
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ZA CZNIK VIII 

WYTYCZNE DOTYCZ CE RACJONALNEGO EKOLOGICZNIE 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI (ARTYKU  49) 

I. Wytyczne przyj te w konwencji bazylejskiej: 

1. Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla rodowiska gospodarki 
odpadami biomedycznymi i z dzia alno ci s u b medycznych (Y1, Y3) ( 1 ) 

2. Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla rodowiska gospodarki 
odpadami z akumulatorów kwasowo-o owiowych ( 1 ) 

3. Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznego dla rodowiska zarz
dzania pe nym lub cz ciowym demonta em statków ( 1 ) 

4. Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznego dla rodowiska recy
klingu/odzyskiwania metali i elementów metalowych (R4) ( 2 ) 

5. Zaktualizowane ogólne wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla 
rodowiska gospodarki odpadami, które sk adaj  si  z trwa ych zanie

czyszcze  organicznych, zawieraj  takie zanieczyszczenia lub s  nimi 
zanieczyszczone (POPs) ( 3 ) 

6. Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla rodowiska gospodarki 
odpadami, które sk adaj  si  z polichlorowanych bifenyli (PCBs), 
polichlorowanych trifenyli (PCTs) lub polibromowanych bifenyli 
(PBBs), lub zawieraj  te substancje lub s  nimi zanieczyszczone ( 3 ) 

7. Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla rodowiska gospodarki 
odpadami, które sk adaj  si  z pestycydów: aldryny, chlordanu, diel
dryny, endryny, heptachloru, heksachlorobenzenu (HCB), mireksu lub 
toksafenu lub te  heksachlorobenzenu pod postaci  chemikaliów prze
mys owych, lub zawieraj  te pestycydy lub s  nimi zanieczyszczone ( 3 ) 

8. Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla rodowiska gospodarki 
odpadami, które sk adaj  si  z dichlorodifenylotrichloroetanu (DDT) lub 
zawieraj  go lub s  nim zanieczyszczone ( 3 ) 

9. Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla rodowiska gospodarki 
odpadami, które zawieraj  nieumy lnie wyprodukowane polichlorowane 
dibenzo-p-dioksyny (PCDD), polichlorowane dibenzofurany (PCDF), 
heksachlorobenzen (HCB) lub polichlorowane bifenyle (PCB), lub s  
nimi zanieczyszczone ( 3 ) 

10. Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla rodowiska gospodarki 
u ywanymi oponami pneumatycznymi i odpadami opon pneumatycznych ( 4 ) 

11. Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla rodowiska gospodarki 
odpadami sk adaj cymi si  z rt ci pierwiastkowej oraz odpadami zawie
raj cymi rt  pierwiastkow  lub ni  zanieczyszczonymi ( 4 ) 

12. Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznego dla rodowiska przetwa
rzania odpadów niebezpiecznych w piecach cementowych ( 4 ) 

13. Wytyczne w sprawie bezpiecznego dla rodowiska gospodarowania 
u ywanymi i zu ytymi telefonami komórkowymi ( 4 ) 

M9 
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( 1 ) Przyj te na 6. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej w sprawie kontroli 
transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, w dniach 9– 
13 grudnia 2002 r. 

( 2 ) Przyj te na 7. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej w sprawie kontroli 
transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów, w dniach 25–29 pa dziernika 
2004 r. 

( 3 ) Przyj te na 8. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji w sprawie kontroli transgranicz
nego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, w dniach 27 listopada– 
1 grudnia 2006 r. 

( 4 ) Przyj te na 10. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji w sprawie kontroli transgra
nicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, w dniach 
17–21 pa dziernika 2011 r.
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14. Wytyczne w sprawie bezpiecznego dla rodowiska gospodarowania 
u ywanym i zu ytym sprz tem komputerowym, sekcje 1, 2, 4 i 5 ( 1 ). 

M9 
II. Wytyczne przyj te przez OECD: 

Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla rodowiska gospodarki 
szczególnymi strumieniami odpadów: 

M10 
u ywane i z omowane komputery osobiste ( 2 ) 

M9 
III. Wytyczne przyj te przez Mi dzynarodow  Organizacj  Morsk  (IMO): 

Wytyczne dotycz ce recyklingu statków ( 3 ) 

IV. Wytyczne przyj te przez Mi dzynarodow  Organizacj  Pracy (MOP): 

Bezpiecze stwo i zdrowie w razie katastrofy statku: wytyczne dla pa stw 
azjatyckich oraz Turcji ( 4 ) 

M10 
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( 1 ) Przyj te na jedenastym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej o kontroli 
transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, 
28 kwietnia–10 maja 2013 r. 

( 2 ) Przyj te przez Komitet OECD ds. Polityki Ochrony rodowiska w lutym 2003 r. (doku
ment ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL). 

( 3 ) Rezolucja A.962 przyj ta przez Zgromadzenie IMO podczas 23. sesji zwyczajnej, 
w dniach 24 listopada–5 grudnia 2003 r. 

( 4 ) Zatwierdzone do publikacji przez Rad  Administracyjn  MOP na 289. sesji, w dniach 
11–26 marca 2004 r.
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ZA CZNIK IX 

DODATKOWY KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDA  PA STW CZ ONKOWSKICH ZGODNIE Z ART. 51 
UST. 2 

B 
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ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

NR 660/2014 Z DNIA 15 MAJA 2014 R.
ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1013/2006

W SPRAWIE PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW

RO
ZP

.  N
R 
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0/

20
14
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 660/2014 

z dnia 15 maja 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ( 1 ), 

uwzględniając opinię Komitetu Regionów ( 2 ), 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 3 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 4 ) określa wymogi dotyczące przemiesz
czania odpadów na terytorium Unii oraz pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi. Jednakże 
w zakresie egzekwowania przepisów oraz inspekcji prowadzonych przez organy zajmujące się inspekcjami 
w państwach członkowskich wykryto rozbieżności i luki. 

(2) Odpowiednie planowanie inspekcji przemieszczania odpadów jest konieczne w celu ustalenia zasobów wymaga
nych do przeprowadzania inspekcji oraz skutecznego zapobiegania nielegalnemu przemieszczaniu. Przepisy doty
czące egzekwowania przepisów oraz inspekcji ustanowione w art. 50 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 należy 
zatem wzmocnić w celu zapewnienia regularnego i spójnego planowania takich inspekcji. Do celów inspekcji 
prowadzonych zgodnie z tymi przepisami, należy ustanawiać plany inspekcji. Plany inspekcji powinny być oparte 
na ocenie ryzyka i powinny zawierać pewną liczbę kluczowych elementów, a mianowicie: cele, priorytety, obszar 
geograficzny objęty planem, informacje na temat planowanych inspekcji, zadania przydzielone organom 
zajmującym się inspekcjami, ustalenia dotyczące współpracy między tymi organami zajmującymi się inspekcjami 
w państwie członkowskim, w innych państwach członkowskich, a także, w stosownych przypadkach, współpracy 
między tymi organami w państwach członkowskich i w państwach trzecich, oraz informacje na temat szkoleń 
inspektorów, a także na temat zasobów ludzkich, finansowych i innych zasobów do celów realizacji danego planu 
inspekcji. 

(3) Plany inspekcji mogą być sporządzane osobno albo jako wyraźnie określona część innych planów. 

(4) Plany inspekcji są objęte dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 5 ), dlatego przepisy tej dyrek
tywy – w tym w stosownych przypadkach wyjątki zawarte w jej art. 4 – mają zastosowanie do takich planów.
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( 1 ) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
( 2 ) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
( 3 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz 

decyzja Rady z dnia 6 maja 2014 r. 
( 4 ) Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania 

odpadów (Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1). 
( 5 ) Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji 

dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).
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(5) Wynik inspekcji oraz podjęte środki, włączając w to wszelkie nałożone sankcje, powinny być podawane do 
wiadomości publicznej, w tym elektronicznie przez internet. 

(6) W Unii istnieją rozbieżne przepisy w odniesieniu do uprawnień i możliwości organów zajmujących się inspekcjami 
w państwach członkowskich w zakresie wymagania dowodów zapewnienia legalności przesyłek. Dowody te mogą 
dotyczyć między innymi kwestii, czy substancja lub przedmiot jest „odpadem” w rozumieniu rozporządzenia (WE) 
nr 1013/2006, lub kwestii, czy odpady zostały prawidłowo zaklasyfikowane oraz czy odpady zostaną przemiesz
czone do instalacji zarządzanej w sposób bezpieczny dla środowiska zgodnie z art. 49 tego rozporządzenia. Art. 
50 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 powinien zatem przewidywać możliwość wymagania takich dowodów 
przez organy zajmujące się inspekcjami w państwach członkowskich. Takie dowody mogą być wymagane na 
podstawie ogólnych przepisów lub w indywidualnych przypadkach. W przypadku gdy takie dowody nie zostaną 
udostępnione lub gdy zostaną uznane za niewystarczające, należy przewóz danej substancji lub danego przedmiotu 
lub dane przemieszczenie odpadów uznać za przemieszczenie nielegalne i postępować z nim zgodnie z odpowied
nimi przepisami rozporządzenia (WE) nr 1013/2006. 

(7) Nielegalnie przemieszczane odpady pochodzą często z niekontrolowanego zbierania, sortowania i przechowywania. 
Przeprowadzanie inspekcji przemieszczenia odpadów w sposób systematyczny powinno zatem przyczynić się do 
wskazania tych niekontrolowanych działań i zajęcia się nimi, wspierając w ten sposób wykonywanie rozporzą
dzenia (WE) nr 1013/2006. 

(8) Aby zapewnić państwom członkowskim wystarczający czas na przygotowanie się do stosowania środków wyma
ganych na mocy art. 50 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, zmienionego niniejszym rozporządzeniem, pierwsze 
plany inspekcji powinny zostać przyjęte do dnia 1 stycznia 2017 r. 

(9) Na skutek wejścia w życie traktatu z Lizbony uprawnienia powierzone Komisji na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 1013/2006 należy dostosować do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

(10) Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany 
niektórych elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 1013/2006. Szczególnie ważne jest, aby w czasie 
prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

(11) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 należy powierzyć 
Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parla
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 ( 1 ). 

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1013/2006, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 dodaje się punkty w brzmieniu: 

„7a) »ponowne użycie« jest zdefiniowane w art. 3 pkt 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE (*);
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( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 
z 28.2.2011, s. 13).
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35a) »inspekcja« oznacza działania podejmowane przez zaangażowane organy w celu upewnienia się, czy dana 
instalacja, przedsiębiorstwo, pośrednik, sprzedawca, przemieszczanie odpadów lub związany z nimi odzysk 
lub unieszkodliwianie spełniają stosowne wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu. 

___________ 
(*) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).”; 

2) art. 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Za porozumieniem zainteresowanych właściwych organów i zgłaszającego przekazywanie oraz wymiana 
informacji i dokumentów wymienionych w ust. 1 może następować w drodze elektronicznej wymiany danych 
opatrzonych podpisem elektronicznym lub elektronicznie uwierzytelnionych, zgodnie z dyrektywą 1999/93/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (*) lub przy użyciu porównywalnego systemu elektronicznego uwierzytelniania, 
zapewniającego taki sam poziom bezpieczeństwa. 

Z myślą o ułatwieniu wykonywania akapitu pierwszego Komisja, gdy jest to wykonalne, przyjmuje akty wykonawcze 
ustanawiające wymogi techniczne i organizacyjne dotyczące praktycznego wdrożenia elektronicznej wymiany danych 
w celu przekazywania dokumentów i informacji. Komisja uwzględnia wszelkie odpowiednie standardy międzynaro
dowe i zapewnia, aby wymogi te były zgodne z dyrektywą 1999/93/WE, lub zapewnia przynajmniej ten sam 
poziom bezpieczeństwa co poziom określony w tej dyrektywie. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z proce
durą sprawdzającą, o której mowa w art. 59a ust. 2. 

___________ 
(*) Dyrektywa 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych 

ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz.U. L 13 z 19.1.2000, s. 12).”; 

3) w art. 50 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Państwa członkowskie przewidują, w drodze środków wykonawczych do niniejszego rozporządzenia, 
między innymi inspekcje instalacji, przedsiębiorstw, pośredników i sprzedawców zgodnie z art. 34 dyrektywy 
2008/98/WE oraz inspekcje przemieszczania odpadów i związanego z nim odzysku lub unieszkodliwiania.”; 

b) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„2a. Do dnia 1 stycznia 2017 r. państwa członkowskie zapewnią, aby w odniesieniu do ich całego terytorium 
geograficznego ustanowiony został jeden lub większa liczba planów – osobno albo jako wyraźnie określona część 
innych planów – inspekcji przeprowadzanych na mocy ust. 2 („plan inspekcji”). Plany inspekcji oparte są na 
ocenie ryzyka obejmującej konkretne strumienie odpadów i źródła nielegalnych przemieszczeń oraz analizującej, 
jeżeli są dostępne i w razie konieczności, dane wywiadowcze, takie jak dane na temat dochodzeń prowadzonych 
przez policję i organy celne, a także analizy działalności przestępczej. Ta ocena ryzyka służy między innymi 
określeniu minimalnej liczby wymaganych inspekcji, w tym kontroli bezpośrednich, instalacji, przedsiębiorstw, 
pośredników, sprzedawców i przemieszczania odpadów lub związanego z nimi odzysku lub unieszkodliwiania. 
Plan inspekcji zawiera następujące elementy: 

a) cele i priorytety inspekcji, w tym opis, jak te priorytety zostały ustalone; 

b) obszar geograficzny objęty tym planem inspekcji; 

c) informacje na temat planowanych inspekcji, w tym na temat kontroli bezpośrednich;
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d) zadania przydzielone każdemu organowi zajmującemu się inspekcjami; 

e) ustalenia dotyczące współpracy między organami zajmującymi się inspekcjami; 

f) informacje dotyczące szkoleń inspektorów w zakresie kwestii związanych z inspekcjami; oraz 

g) informacje dotyczące zasobów ludzkich, finansowych i innych zasobów do celów realizacji tego planu inspek
cji. 

Plan inspekcji jest poddawany przeglądowi co najmniej raz na trzy lata oraz, w stosownych przypadkach, 
aktualizowany. Podczas tego przeglądu przeprowadza się ocenę stopnia realizacji celów i innych elementów 
tego planu inspekcji.”; 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Inspekcje przemieszczeń mogą odbywać się w szczególności: 

a) w miejscu pochodzenia, z udziałem wytwórcy, posiadacza lub zgłaszającego; 

b) w miejscu przeznaczenia, w tym przejściowego i ostatecznego odzysku lub unieszkodliwiania, z udziałem 
odbiorcy lub prowadzącego instalację; 

c) na granicach Unii; lub 

d) podczas przemieszczania przez terytorium Unii.”; 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Inspekcje przemieszczeń obejmują sprawdzanie dokumentów, potwierdzenie tożsamości oraz, w stosow
nych przypadkach, kontrolę bezpośrednią odpadów.”; 

e) dodaje się ustępy w brzmieniu: 

„4a. Aby ustalić, czy substancja lub przedmiot przemieszczane transportem drogowym, kolejowym, lotniczym, 
morskim lub wodnym śródlądowym nie są odpadem, organy zajmujące się inspekcjami mogą, bez uszczerbku dla 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE (*), wymagać od osoby fizycznej lub prawnej, w której 
posiadaniu znajduje się dana substancja lub dany przedmiot lub która organizuje ich przewóz, aby przedstawiła 
dokumenty stanowiące dowód: 

a) pochodzenia i miejsca przeznaczenia danej substancji lub danego przedmiotu; oraz 

b) że nie są one odpadem, w tym, w stosownych przypadkach, wykazanie funkcjonalności. 

Na użytek akapitu pierwszego zapewnia się również ochronę danej substancji lub danego przedmiotu przed 
uszkodzeniem podczas transportu, załadunku i wyładunku, na przykład poprzez odpowiednie opakowanie 
i właściwe składowanie.
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4b. Organy zajmujące się inspekcjami mogą stwierdzić, że dana substancja lub dany przedmiot jest odpadem 
w przypadku gdy: 

— dowody, o których mowa w ust. 4a, lub które są wymagane na mocy innego unijnego prawodawstwa w celu 
ustalenia, że substancja lub przedmiot nie jest odpadem, nie zostały im przedłożone w terminie określonym 
przez te organy, lub 

— organy te uznają, że dowody i informacje, które są im dostępne są niewystarczające do rozstrzygnięcia 
kwestii, lub uznają, że zapewniana ochrona przed uszkodzeniem, o której mowa w ust. 4a akapit drugi, 
jest niewystarczająca. 

W takich okolicznościach przewóz danej substancji lub danego przedmiotu lub dane przemieszczanie odpadów 
uznaje się za przemieszczanie nielegalne. W konsekwencji postępuje się z nim zgodnie z art. 24 i 25, a organy 
zajmujące się inspekcjami niezwłocznie odpowiednio informują właściwy organ państwa, w którym odbyła się 
dana inspekcja. 

4c. W celu ustalenia, czy dane przemieszczenie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, organy zajmujące 
się inspekcjami mogą wymagać od zgłaszającego, osoby, która organizuje przemieszczenie, posiadacza, przewoź
nika, odbiorcy i instalacji odbierającej odpady, aby w terminie określonym przez te organy przekazali im 
odpowiednie dokumenty stanowiące dowód. 

W celu ustalenia w szczególności, czy przemieszczane odpady, objęte wymogiem przekazywania ogólnych 
informacji określonym w art. 18, są przeznaczone do odzysku zgodnie z art. 49, organy zajmujące się inspek
cjami mogą wymagać od osoby, która organizuje przemieszczenie, aby przedłożyła stosowne dokumenty stano
wiące dowód, przekazane przez instalację przejściowego i ostatecznego odzysku oraz, w razie konieczności, 
zatwierdzone przez właściwy organ w miejscu przeznaczenia. 

4d. W przypadku gdy dowody, o których mowa w ust. 4c, nie zostały przekazane organom zajmującym się 
inspekcjami w terminie określonym przez te organy lub gdy uznają one, że dowody i informacje, które są im 
dostępne są niewystarczające do rozstrzygnięcia kwestii, dane przemieszczanie uznaje się za przemieszczanie 
nielegalne. W konsekwencji z przemieszczeniem tym postępuje się zgodnie z art. 24 i 25, a organy zajmujące 
się inspekcjami niezwłocznie odpowiednio informują właściwy organ państwa, w którym odbyła się dana inspek
cja. 

4e. Do dnia 18 lipca 2015 r. Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych wstępną tabelę korelacji 
między kodami Nomenklatury scalonej, określonymi w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 (**), a pozycjami 
dotyczącymi odpadów wymienionych w załącznikach III, IIIA, IIIB, IV, IVA i V do niniejszego rozporządzenia. 
Komisja stale aktualizuje tę tabelę korelacji, aby uwzględnić zmiany w tej nomenklaturze i w tych pozycjach 
wymienionych w tych załącznikach, a także aby włączyć wszelkie nowe kody nomenklatury Systemu Zharmo
nizowanego, które są związane z odpadami, przyjęte przez Światową Organizację Celną. 

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 59a ust. 2. 

___________ 
(*) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38). 
(**) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej 

i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).”; 

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Państwa członkowskie współpracują, na poziomie bilateralnym lub multilateralnym, z innymi państwami 
członkowskimi w celu ułatwienia zapobiegania nielegalnym przemieszczeniom i ich wykrywania. Wymieniają się 
odpowiednimi informacjami na temat przemieszczania odpadów, strumieni odpadów, na temat podmiotów 
i instalacji oraz dzielą się doświadczeniami i wiedzą na temat środków egzekwowania przepisów, w tym 
oceną ryzyka przeprowadzoną na mocy ust. 2a niniejszego artykułu, w ramach ustanowionych struktur, w szcze
gólności za pośrednictwem sieci korespondentów wyznaczonych zgodnie z art. 54.”;
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4) art. 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przed końcem każdego roku kalendarzowego państwa członkowskie sporządzają również sprawozdanie za 
poprzedni rok, oparte na dodatkowym kwestionariuszu sprawozdawczym zawartym w załączniku IX, oraz przesyłają 
je Komisji. W ciągu miesiąca od przekazania tego sprawozdania Komisji państwa członkowskie podają również do 
wiadomości publicznej, w tym elektronicznie przez internet, część tego sprawozdania, która odnosi się do art. 24 
i art. 50 ust. 1, 2 i 2a, w tym załącznika IX tabela 5, wraz z wszelkimi wyjaśnieniami, jakie państwa członkowskie 
uznają za stosowne. Komisja tworzy listę podanych przez państwa członkowskie hiperlinków, o których mowa 
w części załącznika IX dotyczącej art. 50 ust. 2 i 2a, i udostępnia ją publicznie na swojej stronie internetowej.”; 

5) art. 58 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 58 

Zmiana załączników 

1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 58a w celu zmiany następu
jących elementów: 

a) załączników IA, IB, IC, II, III, IIIA, IIIB, IV, V, VI i VII – w celu uwzględnienia zmian uzgodnionych na podstawie 
konwencji bazylejskiej i decyzji OECD; 

b) załącznika V – w celu uwzględnienia uzgodnionych zmian w wykazie odpadów przyjętym zgodnie z art. 7 
dyrektywy 2008/98/WE; 

c) załącznika VIII – w celu uwzględnienia decyzji podjętych na podstawie odpowiednich konwencji i umów między
narodowych.”; 

6) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 58a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym 
w niniejszym artykule. 

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 58, powierza się Komisji na okres 
pięciu lat od dnia 17 lipca 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 
niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na 
takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy 
miesiące przed końcem każdego okresu. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 58, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europej
skiemu i Radzie. 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 58 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, 
że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;
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7) skreśla się art. 59; 

8) art. 59a otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 59a 

Procedura komitetowa 

1. Komisję wspomaga komitet ustanowiony na mocy art. 39 dyrektywy 2008/98/WE. Komitet ten jest komitetem 
w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

W przypadku gdy komitet nie wyda żadnej opinii, Komisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego i stosuje się 
art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 182/2011.”; 

9) w art. 60 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„2a. Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja, uwzględniając między innymi sprawozdania sporządzone zgodnie z art. 
51, przeprowadzi przegląd niniejszego rozporządzenia i przedstawi sprawozdanie dotyczące jego wyników Parla
mentowi Europejskiemu i Radzie wraz z wnioskiem ustawodawczym, w stosownych przypadkach. W przeglądzie 
tym Komisja rozważy, w szczególności, skuteczność art. 50 ust. 2a w zwalczaniu nielegalnych przemieszczeń przy 
uwzględnieniu aspektów środowiskowych, społecznych i gospodarczych.”; 

10) w załączniku IX wprowadza się następujące zmiany: 

a) część odnosząca się do art. 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Informacje podsumowujące na temat wyników inspekcji przeprowadzonych na mocy art. 50 ust. 2, w tym: 

— liczba inspekcji, w tym kontroli bezpośrednich, instalacji, przedsiębiorstw, pośredników i sprzedawców 
w odniesieniu do przemieszczania odpadów: 

— liczba inspekcji przemieszczeń odpadów, w tym kontroli bezpośrednich: 

— liczba domniemanych naruszeń dotyczących instalacji, przedsiębiorstw, pośredników i sprzedawców w odnie
sieniu do przemieszczania odpadów: 

— liczba domniemanych nielegalnych przemieszczeń stwierdzonych podczas tych inspekcji: 

Uwagi dodatkowe:”; 

b) dodaje się część odnoszącą się do art. 50 ust. 2a w brzmieniu: 

„Artykuł 50 ust. 2a 

Informacje na temat planu(-ów) inspekcji 

Liczba planów inspekcji dla całego terytorium geograficznego: 

Data przyjęcia i okres objęty planem(-ami) inspekcji:

PL 27.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 189/141



198

Data ostatniego przeglądu planu(-ów) inspekcji: 

Organy zajmujące się inspekcjami oraz współpraca tych organów: 

Proszę wskazać osoby lub podmioty, którym można zgłosić problemy lub nieprawidłowości:”; 

c) dodaje się część odnoszącą się do art. 50 ust. 2 i 2a w brzmieniu: 

„Link wskazujący, gdzie można elektronicznie uzyskać dostęp do informacji publicznie udostępnionych przez 
internet przez państwa członkowskie zgodnie z art. 51 ust. 2.”; 

11) w załączniku IX w tabeli 5 tytuł ostatniej kolumny otrzymuje brzmienie: 

„Przyjęte środki, w tym wszelkie nałożone sankcje”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r. 

Niezależnie od akapitu drugiego, art. 1 pkt 4 stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 maja 2014 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

M. SCHULZ 

Przewodniczący 

W imieniu Rady 

D. KOURKOULAS 

Przewodniczący
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1418/2007
Z DNIA 29 LISTOPADA 2007 R.
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Dokument ten s u y wy cznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponosz  adnej odpowiedzialno ci za jego 
zawarto  

B ROZPORZ DZENIE KOMISJI (WE) NR 1418/2007 

z dnia 29 listopada 2007 r. 

dotycz ce wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w za czniku III 
lub IIIA rozporz dzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych 
pa stw, których nie obowi zuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego 

przemieszczania odpadów 

(Tekst maj cy znaczenie dla EOG) 

(Dz.U. L 316 z 4.12.2007, s. 6) 

zmienione przez: 

Dziennik Urz dowy 

nr strona data 

M1 Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 740/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. L 201 36 30.7.2008 
M2 Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 967/2009 z dnia 15 pa dziernika 

2009 r. 
L 271 12 16.10.2009 

M3 Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 837/2010 z dnia 23 wrze nia 2010 r. L 250 1 24.9.2010 
M4 Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 661/2011 z dnia 8 lipca 2011 r. L 181 22 9.7.2011 
M5 Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 674/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. L 196 12 24.7.2012 
M6 Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 57/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. L 21 17 24.1.2013 
M7 Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. L 158 74 10.6.2013 
M8 Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 733/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. L 197 10 4.7.2014 
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ROZPORZ DZENIE KOMISJI (WE) NR 1418/2007 

z dnia 29 listopada 2007 r. 

dotycz ce wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów 
wymienionych w za czniku III lub IIIA rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych 
pa stw, których nie obowi zuje decyzja OECD w sprawie 

kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów 

(Tekst maj cy znaczenie dla EOG) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzgl dniaj c Traktat ustanawiaj cy Wspólnot  Europejsk , 

uwzgl dniaj c rozporz dzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania 
odpadów ( 1 ), w szczególno ci jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci, 

po konsultacji z zainteresowanymi pa stwami, 

a tak e maj c na uwadze, co nast puje: 

(1) Zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporz dzenia (WE) nr 1013/2006 
Komisja przes a a pisemny wniosek do ka dego pa stwa, którego 
nie obowi zuje decyzja Rady OECD C(2001) 107 wersja osta
teczna dotycz ca przegl du decyzji C(92) 39 wersja ostateczna 
w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów 
przeznaczonych do odzysku, wzywaj c do potwierdzenia na 
pi mie, e odpady wymienione w za czniku III lub III A do 
tego rozporz dzenia, których wywóz nie jest zakazany na mocy 
art. 36, mog  by  wywo one ze Wspólnoty w celu poddania ich 
odzyskowi w danym pa stwie oraz prosz c o informacje na temat 
ewentualnych procedur kontrolnych przeprowadzanych 
w pa stwie przeznaczenia. 

(2) We wnioskach tych ka de pa stwo zosta o poproszone o wskaza
nie, czy opowiedzia o si  za wprowadzeniem zakazu lub stoso
waniem procedury uprzedniego zg oszenia na pi mie i zgody lub 
czy odst pi od kontroli w odniesieniu do takich odpadów. 

(3) Na mocy art. 37 ust. 2 akapit pierwszy rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006, przed dat  rozpocz cia obowi zywania tego 
rozporz dzenia, Komisja musia a przyj  rozporz dzenie 
uwzgl dniaj ce tre  wszystkich otrzymanych odpowiedzi. Jak 
przewidziano, Komisja przyj a rozporz dzenie (WE) 
nr 801/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. ( 2 ). Jednak e kolejne odpo
wiedzi i wyja nienia otrzymane od tego czasu daj  lepsze zrozu
mienie, jak nale y uwzgl dnia  odpowiedzi pa stw przeznacze
nia. 

(4) Na chwil  obecn  Komisja otrzyma a odpowiedzi na pi mie od 
Algierii, Andory, Argentyny, Bangladeszu, Beninu, Bia orusi, 
Botswany, Brazylii, Chile, Chin, Chi skiego Tajpej, Chorwacji, 
Egiptu, Federacji Rosyjskiej, Filipin, Gruzji, Gujany, Hong 
Kongu (Chiny), Indii, Indonezji, Izraela, Kenii, Kirgistanu, 
Kostaryki, Kuby, Libanu, Liechtensteinu, Makau (Chiny), 
Malawi, Malezji, Mali, Maroka, Mo dawii, Omanu, Pakistanu, 
Paragwaju, Peru, Po udniowej Afryki, Seszeli, Sri Lanki, Tajlan
dii, Tunezji, Wietnamu i Wybrze a Ko ci S oniowej. 

B 
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(5) Niektóre pa stwa nie wyda y potwierdzenia na pi mie, e odpady 
mog  by  do nich wywo one ze Wspólnoty w celu poddania ich 
odzyskowi. Dlatego te  zgodnie z art. 37 ust. 2 akapit drugi 
rozporz dzenia (WE) nr 1013/2006 uwa a si , e wymienione 
pa stwa opowiedzia y si  za stosowaniem procedury uprzedniego 
zg oszenia na pi mie i zgody. 

(6) Niektóre pa stwa w swoich odpowiedziach poinformowa y 
o swoim zamiarze stosowania procedur kontrolnych zgodnie 
z prawem krajowym, które ró ni  si  od procedur przewidzia
nych w art. 37 ust. 1 rozporz dzenia (WE) nr 1013/2006. Dodat
kowo, zgodnie z art. 37 ust. 3 rozporz dzenia (WE) nr 1013/2006, 
art. 18 tego rozporz dzenia powinien mie  zastosowanie 
z uwzgl dnieniem niezb dnych zmian do takiego przemieszcza
nia, chyba e odpady podlegaj  równie  procedurze uprzedniego 
zg oszenia i zgody. 

(7) Rozporz dzenie (WE) nr 801/2007 nale y odpowiednio zmieni . 
Ze wzgl du na przejrzysto , bior c pod uwag  liczb  koniecz
nych zmian, w a ciwe jest uchylenie tego rozporz dzenia 
i zast pienie go niniejszym rozporz dzeniem. Jednak e odpady, 
które w rozporz dzeniu (WE) nr 801/2007 sklasyfikowano jako 
niepodlegaj ce adnej kontroli w pa stwie przeznaczenia, lecz 
które w niniejszym rozporz dzeniu wykazane s  jako wyma
gaj ce uprzedniego zg oszenia i zgody, powinny w dalszym 
ci gu by  klasyfikowane jako niepodlegaj ce adnej kontroli 
w pa stwie przeznaczenia przez okres przej ciowy 60 dni po 
wej ciu w ycie rozporz dzenia, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZ DZENIE: 

Artyku  1 

Wywóz w celu poddania odzyskowi odpadów wymienionych 
w za czniku III lub IIIA do rozporz dzenia (WE) nr 1013/2006, 
który nie jest zakazany na mocy art. 36 tego rozporz dzenia, do niektó
rych pa stw, których nie obowi zuje decyzja Rady OECD C(2001) 107 
wersja ostateczna dotycz ca przegl du decyzji C(92) 39 wersja osta
teczna w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów 
przeznaczonych do odzysku, podlega procedurom okre lonym 
w za czniku. 

M2 

Artyku  1a 

Odpowiedzi na pisemny wniosek przes any przez Komisj  zgodnie 
z art. 37 ust. 1 akapit pierwszy rozporz dzenia (WE) nr 1013/2006 
znajduj  si  w za czniku. 

Je eli w za czniku wskazano, e dany kraj nie zakazuje okre lonych 
przemieszcze  odpadów ani nie stosuje wobec nich procedury uprzed
niego zg oszenia na pi mie i zgody, jak okre lono w art. 35 tego 
rozporz dzenia, w odniesieniu do takich przemieszcze  zastosowanie 
ma art. 18 tego rozporz dzenia z uwzgl dnieniem niezb dnych zmian. 

B 

Artyku  2 

Rozporz dzenie (WE) nr 801/2007 zostaje uchylone. 

B 
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Artyku  3 

Niniejsze rozporz dzenie wchodzi w ycie czternastego dnia po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej. 

Rozporz dzenie ma zastosowanie od dnia wej cia w ycie. 

Jednak e rozporz dzenie (WE) nr 801/2007 b dzie w dalszym ci gu 
mie  zastosowanie przez 60 dni od tej daty do odpadów wymienionych 
w kolumnie c) za cznika do tego rozporz dzenia, które s  wymienione 
w kolumnie b) lub w kolumnach b) i d) za cznika do niniejszego 
rozporz dzenia. 

Niniejsze rozporz dzenie wi e w ca o ci i jest bezpo rednio stosowane 
we wszystkich pa stwach cz onkowskich. 

B 
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ZA CZNIK 

Nag ówki kolumn w niniejszym za czniku odnosz  si  do nast puj cych proce
dur: 

a) wprowadzenie zakazu; 

b) uprzednie zg oszenie na pi mie i zgoda, opisane w art. 35 rozporz dze
nia (WE) nr 1013/2006; 

c) odst pienie od kontroli w pa stwie przeznaczenia; 

M1 
d) inne procedury kontrolne b d  stosowane w pa stwie przeznaczenia zgodnie 

z obowi zuj cym prawem krajowym. 

B 
W przypadku gdy dwa kody s  oddzielone cznikiem, nale y rozumie , e 
oznaczenie dotyczy obu tych kodów oraz wszystkich kodów pomi dzy nimi. 

W przypadku gdy dwa kody s  oddzielone rednikiem, nale y rozumie , e 
oznaczenie dotyczy tych dwóch danych kodów. 

M8 
W przypadku gdy danej pozycji jest przypisana zarówno kolumna b) jak i d), 
oznacza to, e obok procedur okre lonych w art. 35 rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006, dodatkowo zastosowanie maj  procedury kontrolne w pa stwie 
przeznaczenia. 

M5 
Je eli we wpisie dotycz cym danego pa stwa nie wyszczególniono okre lonych 
odpadów lub mieszanin odpadów, oznacza to, e pa stwo to nie wystosowa o 
wystarczaj co jasnego potwierdzenia, czy przedmiotowe odpady lub mieszaniny 
odpadów mog  by  wywo one w celu poddania ich odzyskowi w tym pa stwie, 
ani nie przekaza o informacji, jak  ewentualn  procedur  kontroln  w nim prze
prowadzono. W takich przypadkach, zgodnie z art. 37 ust. 2 rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006, stosuje si  procedur  uprzedniego pisemnego zg oszenia i pisemnej 
zgody okre lonych w art. 35 tego rozporz dzenia. 

Albania 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

W odniesieniu do B1010: 

— metale szlachetne (z oto, 
srebro, grupa platynow
ców, oprócz rt ci) 

— z om wolframu 

— z om molibdenu 

— z om tantalu 

— z om kobaltu 

— z om tytanu 

— z om cyrkonu 

— z om germanu 

— z om wanadu 

— z om hafnu, indu, niobu, 
renu i galu 

— z om toru 

— z om pierwiastków ziem 
rzadkich 

— z om chromu 

W odniesieniu do B1010: 

— z om elaza i stali 

— z om miedziany 

— z om niklu 

— z om aluminium 

— z om cynku 

— z om cyny 

— z om magnezu 

— z om bizmutu 

— z om manganu 

W odniesieniu do B1010: 

— z om elaza i stali 

— z om miedziany 

— z om niklu 

— z om aluminium 

— z om cynku 

— z om cyny 

— z om magnezu 

— z om bizmutu 

— z om manganu 

B 
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a) b) c) d) 

B1020 – B2010 

B2020 – B2030 B2020 – B2030 

W odniesieniu do B2040: 

— cz ciowo rafinowany 
siarczan wapnia wytwa
rzany z odsiarczania 
gazów 
odlotowych (FGD) 

— gipsowe odpady p yt 
ciennych i ok adzin 

tynkowych powstaj ce 
przy burzeniu budynków 

— u el z produkcji 
miedzi, chemicznie 
stabilizowany, o wyso
kiej zawarto ci elaza 
(powy ej 20 %), prze
twarzany zgodnie 
z normami przemys o
wymi (np.: DIN 4301 
i DIN 8201) g ównie 
do celów konstrukcyj
nych i jako materia  
cierny 

— siarka w postaci sta ej 

— chlorki sodu, potasu 
i wapnia 

— kruszywo betonowe 

— lit – tantal i lit – niob 
zawieraj ce z om 
szklany 

W odniesieniu do B2040: 

— kamie  wapienny 
z produkcji cyjan
amidu wapniowego 
(posiadaj cy pH 
poni ej 9) 

— karborund (w glik 
krzemu) 

W odniesieniu do B2040: 

— kamie  wapienny 
z produkcji cyjanamidu 
wapniowego (posia
daj cy pH poni ej 9) 

— karborund (w glik 
krzemu) 

B2060 – B2130 

B3010 

wszystkie pozosta e odpady 

B3010 

— etylen 

— styren 

— polipropylen 

B3010 

— etylen 

— styren 

— polipropylen 

W odniesieniu do B3020: 

— inne, w tym, ale nie 
wy cznie 

1. laminowany karton 

2. niesortowana makula
tura 

W odniesieniu do B3020: 

nast puj ce materia y, pod 
warunkiem e nie s  
pomieszane z odpadami 
niebezpiecznymi: 

odpady i makulatura 
z papieru lub kartonu: 

— niebielony papier lub 
karton, papier lub 
karton falisty 

— inny papier lub karton, 
wykonany g ównie 
z bielonej chemicznie 
masy celulozowej, 
niebarwiony w masie 

— papier lub karton, 
wykonany g ównie ze 
cieru drzewnego 

(np.: gazety, czaso
pisma i podobne 
druki) 

W odniesieniu do B3020: 

nast puj ce materia y, pod 
warunkiem e nie s  pomie
szane z odpadami niebez
piecznymi: 

odpady i makulatura 
z papieru lub kartonu: 

— niebielony papier lub 
karton, papier lub 
karton falisty 

— inny papier lub karton, 
wykonany g ównie 
z bielonej chemicznie 
masy celulozowej, 
niebarwiony w masie 

— papier lub karton, 
wykonany g ównie ze 
cieru drzewnego (np.: 

gazety, czasopisma 
i podobne druki) 

M5 
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a) b) c) d) 

B3030 – B3035 B3030 – B3035 

B3040 

B3050 B3050 

B3060 – B3065 

W odniesieniu do B3070: 

— odpady s omy 

— dezaktywowane 
grzybnie grzybów 
z produkcji penicyliny, 
u ywane jako pasza dla 
zwierz t 

W odniesieniu do B3070: 

— odpady ludzkich 
w osów 

W odniesieniu do B3070: 

— odpady ludzkich 
w osów 

B3080 – B4030 

GB040 –GC010 GB040 –GC010 

GC020 

GC030 GC030 

GC050 

GE020 – GG030 GE020 – GG030 

GG040 

GH013 GH013 

GN010 – GN030 

Mieszaniny odpadów 

Wszystkie mieszaniny 
odpadów wymienione 
w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M8 
Algieria 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

B1010 — B1020 

B1030 

B1031 

B1040 

B1050 

B1070 — B1220 

B1230 — B1240 

M5 
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a) b) c) d) 

B1250– B2020 

W odniesieniu do B2030: 

— w ókna na bazie cera
micznej, gdzie indziej 
niewymienione ani 
niew czone 

W odniesieniu do B2030: 

— odpady i pozosta o ci 
spieków 
ceramiczno-metalowych 

B2040 — B2130 

W odniesieniu do B3010: 

— pozosta o ci tworzyw 
sztucznych niechlorow
coorganicznych poli
merów i kopolimerów, 
zawieraj ce ale nie ogra
niczone do nast puj  
cych substancji: 

— etylen 

— styren 

— polipropylen 

— politetraftalan 
etylenu 

— akrylonitryl 

— butadien 

— poliacetale 

— poliamidy 

— politetraftalan buty
lenu 

— poliw glany 

— polietery 

— polisiarczki fenylenu 

— polimery akrylowe 

— alkany C10–C13 
(plastyfikator) 

— polisiloksan 

— polimetakrylan 
metylu 

— odpady ywicy utwar
dzonej lub produktów 
kondensacyjnych 

— nast puj ce odpady fluo
rowanych polimerów: 

— perfluoroetylen/ 
propylen (FEP) 

— alkan perfluoroalko
ksylowy 

— tetrafluoroetylen/ 
perfluorowinyloeter 
(PFA) 

W odniesieniu do B3010: 

— pozosta o ci tworzyw 
sztucznych poliuretanu 
(niezawieraj ce CFC) 

M8 
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a) b) c) d) 

— tetrafluoroetylen/ 
perfluorometylowinyloe
ter (MFA) 

— polifluorek 
winylu (PVF) 

— polifluorek 
winylidenu (PVDF) 

B3020 

B3030 — B3035 

B3040 — B3065 

B3080 

B3100 — B4030 

GB040 — GC050 

GF010 

GG030 

GG040 

GH013 — GN010 

GN030 

Mieszaniny odpadów 

Wszystkie mieszaniny 
odpadów wymienione 
w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Andora 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

Anguilla 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M8 
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Argentyna 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

B1010 

B1020 

B1030 — B1050 

B1060 

B1070 — B1090 

W odniesieniu do B1100: 

— lut twardego cynku 

— zawieraj ce cynk 
odpady przy wzbogaca
niu: 

— ko uch u lowy 
wierzchni z cynko
wania k sisk 
p askich (> 90 % 
Zn) 

— ko uch u lowy 
denny z cynkowania 
k sisk p askich 
(> 92 % Zn) 

— ko uch u lowy 
z odlewów ci nienio
wych cynku (> 85 % 
Zn) 

— ko uch u lowy 
z cynkowania ognio
wego k sisk p askich 
(> 92 % Zn) 

— szumowiny cynkowe 

W odniesieniu do B1100: 

— szumowiny aluminiowe 
(lub piana), z wy cze
niem zgarów s onych 

— odpady ogniotrwa ych 
ok adzin, w tym tygle 
u ywane przy wytopie 
miedzi 

— u le z hutnictwa metali 
szlachetnych do 
dalszego uszlachet
niania 

— u le tantalu zawie
raj ce cyn  w ilo ci 
mniejszej ni  0,5 % 

B1115 — B1130 

B1140 

B1150 — B1230 

B1240 

B1250 — B2110 

B2120 — B2130 

W odniesieniu do B3010: 

— odpady ywicy utwar
dzonej lub produktów 
kondensacyjnych 

— nast puj ce odpady fluo
rowanych polimerów: 

— perfluoroetylen/ 
propylen (FEP) 

— alkan perfluoroalko
ksylowy 

W odniesieniu do B3010: 

— pozosta o ci tworzyw 
sztucznych niechlorow
coorganicznych poli
merów i kopolimerów 

M8 
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a) b) c) d) 

— tetrafluoroetylen/ 
perfluorowinyloeter 
(PFA) 

— tetrafluoroetylen/ 
perfluorometylowi
nyloeter (MFA) 

— polifluorek 
winylu (PVF) 

— polifluorek 
winylidenu (PVDF) 

W odniesieniu do B3020: 

— niesortowana makulatura 

W odniesieniu do B3020: 

— wszystkie pozosta e 
odpady 

B3030 — B3120 

B3130 — B4030 

GB040 — GC010 

GC020 

GC030 — GF010 

GG030 — GH013 

GN010 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Mieszanina B1010 i B1050 

Mieszanina B1010 i B1070 

Mieszanina B3040 i B3080 

Mieszanina B1010 

Mieszanina B2010 

Mieszanina B2030 

Mieszanina B3010 pozosta  
o ci tworzyw sztucznych 

niechlorowcoorganicznych 
polimerów i kopolimerów 

Mieszanina B3010 odpady 
ywicy utwardzonej lub 

produktów kondensacyjnych 

Mieszanina B3010 alkan 
perfluoroalkoksylowy 

W odniesieniu do miesza
niny B3020: 

— niesortowana makulatura 

W odniesieniu do miesza
niny B3020: 

— wszystkie pozosta e 
mieszaniny odpadów 

M8 
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a) b) c) d) 

Mieszanina B3030 

Mieszanina B3040 

Mieszanina B3050 

Armenia 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Mieszaniny odpadów 

Mieszanina B3040 

Wszystkie pozosta e 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

Azerbejd an 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

W odniesieniu do B1010: 

— wszystkie pozosta e 
odpady 

W odniesieniu do B1010: 

— z om cyny 

— z om pierwiastków 
ziem rzadkich 

B1020 — B1120 

B1130 

B1140 — B1250 

W odniesieniu do B2010: 

— odpady upków, 
zarówno z grubsza 
okrawanych lub nie, 
jak i ci tych pi  lub 
w inny sposób 

— odpady miki 

— odpady leucytu, nefe
linu i sjenitu nefelino
wego 

— odpady fluorytu 

W odniesieniu do B2010: 

— odpady naturalnego 
grafitu 

— odpady skalenia 

— odpady krzemionki 
w postaci sta ej, 
z wy czeniem 
odpadów u ywanych 
w odlewnictwie 

M8 
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a) b) c) d) 

B2020 — B2030 

W odniesieniu do B2040: 

— cz ciowo rafinowany 
siarczan wapnia 
wytwarzany z odsiar
czania gazów 
odlotowych (FGD) 

— u el z produkcji 
miedzi, chemicznie 
stabilizowany, o wyso
kiej zawarto ci elaza 
(powy ej 20 %), prze
twarzany zgodnie 
z normami przemys o
wymi (np.: DIN 4301 
i DIN 8201) g ównie 
do celów konstrukcyj
nych i jako materia  
cierny 

— siarka w postaci sta ej 

— chlorki sodu, potasu 
i wapnia 

— lit — tantal i lit — 
niob zawieraj ce z om 
szklany 

W odniesieniu do B2040: 

— gipsowe odpady p yt 
ciennych i ok adzin 

tynkowych powstaj ce 
przy burzeniu 
budynków 

— kamie  wapienny 
z produkcji cyjanamidu 
wapniowego (posia
daj cy pH poni ej 9) 

— karborund (w glik 
krzemu) 

— kruszywo betonowe 

B2060 — B2070 

B2080 

B2090 — B2100 

B2110 

B2120 

B2130 

B3010 

B3020 — B3035 

B3040 

B3050 

W odniesieniu do B3060: 

— osad dro d owy 
winiarski 

W odniesieniu do B3060: 

— wszystkie pozosta e 
odpady 

B3065 — B3120 

B3130 — B4030 

GB040 — GC050 

GE020 — GG040 

M8 
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a) b) c) d) 

GH013 

GN010 — GN030 

Bahrajn 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

Bia oru  

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

B1010 — B1160 

B1170 — B1210 

B1220 

B1230 — B1240 

B1250 — B3035 

W odniesieniu do B3040: 

— odpady i kawa ki gumy 
twardej (np. ebonitu) 

W odniesieniu do B3040: 

— wszystkie pozosta e 
odpady 

B3050 

W odniesieniu do B3060: 

— osad dro d owy 
winiarski 

W odniesieniu do B3060: 

— wszystkie pozosta e 
odpady 

B3065 — B3070 

B3080 

B3090 — B3130 

B3140 

B4010 — B4030 

GB040 — GG030 

GG040 

GH013 — GN030 

M8 
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Mieszaniny odpadów 

Mieszanina B1010 i B1050 

Mieszanina B1010 i B1070 

Mieszanina B3040 i B3080 

Mieszanina B1010 

Mieszanina B2010 

Mieszanina B2030 

Mieszanina B3010 pozos
ta o ci tworzyw sztucznych 
niechlorowcoorganicznych 
polimerów i kopolimerów 

Mieszanina B3010 odpady 
 ywicy utwardzonej lub 

produktów kondensacyj
nych 

Mieszanina B3010 alkan 
perfluoroalkoksylowy 

Mieszanina B3020 

Mieszanina B3030 

Mieszanina B3040 

Mieszanina B3050 

Bangladesz 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

W odniesieniu do B1010: 

— wszystkie pozosta e 
odpady 

W odniesieniu do B1010: 

— z om elaza i stali 

— z om aluminium 

B1020 — B1115 

W odniesieniu do B1120: 

— wszystkie pozosta e 
odpady 

W odniesieniu do B1120: 

— zu yte katalizatory, 
z wy czeniem cieczy 
stosowanych jako kata
lizatory, zawieraj cych 
chrom 

B1130 — B2010 

B2020 

B2030 — B3010 

M8 
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a) b) c) d) 

W odniesieniu do B3020: 

— wszystkie pozosta e 
odpady 

W odniesieniu do B3020: 

— odpady i makulatura 
z niebielonego papieru 
lub kartonu lub 
z papieru lub kartonu 
falistego, 

W odniesieniu do B3030: 

— wszystkie pozosta e 
odpady 

W odniesieniu do B3030: 

— znoszone ubrania i inne 
znoszone wyroby 
w ókiennicze 

B3035 — B4030 

GB040 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Mieszanina B1010 i B1050 

Mieszanina B1010 i B1070 

Mieszanina B3040 i B3080 

Mieszanina B1010 

Mieszanina B2010 

Mieszanina B2030 

Mieszanina B3010 pozosta  
o ci tworzyw sztucznych 

niechlorowcoorganicznych 
polimerów i kopolimerów 

Mieszanina B3010 odpady 
ywicy utwardzonej lub 

produktów kondensacyjnych 

Mieszanina B3010 alkan 
perfluoroalkoksylowy 

W odniesieniu do miesza
niny B3020: 

— wszystkie pozosta e 
mieszaniny odpadów 

W odniesieniu do miesza
niny B3020: 

— mieszaniny zawieraj ce 
papier i karton 

Mieszanina B3030 

Mieszanina B3040 

Mieszanina B3050 

M8 
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Benin 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M8 
Benin 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

Bermudy 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

B 
Bia oru  

a) b) c) d) 

W odniesieniu do B1010: 

— z om germanu, 

— z om wanadu, 

— z om hafnu, indu, 
niobu, renu i galu, 

— z om toru 

W odniesieniu do B1010: 

wszystkie pozosta e 
odpady 

W odniesieniu do B1020: 

— z om berylu, 

— z om telluru 

W odniesieniu do B1020: 

wszystkie pozosta e 
odpady 

W odniesieniu do B1030: 

tylko py  zawieraj cy wanad 

W odniesieniu do B1030: 

wszystkie pozycje 
z wyj tkiem odpadów 
zawieraj cych py  wanadu 

W odniesieniu do B1031: 

tylko py  zawieraj cy tytan 

W odniesieniu do B1031: 

wszystkie pozycje 
z wyj tkiem odpadów 
zawieraj cych py  tytanu 

B 
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a) b) c) d) 

B1040; B1050 

B1060 

B1070 

B1080 

B1090 

B1100; B1115 

W odniesieniu do B1120: 

— metale przej ciowe 

W odniesieniu do B1120: 

— lantanowce (metale 
ziem rzadkich) 

B1130-B1170 

B1180 

B1190 

B1200-B1240 

B1250 

B2010 

B2020 W odniesieniu do B2020: 

jedynie odpady, które nie 
zawieraj  substancji 
okre lonych przez Bia oru  

B2030 

W odniesieniu do B2040: 

— cz ciowo rafinowany 
siarczan wapnia 
wytwarzany z odsiar
czania gazów 
odlotowych (FGD), 

— u el z produkcji 
miedzi, chemicznie 
stabilizowany o wyso
kiej zawarto ci elaza 
(powy ej 20 %), prze
twarzany zgodnie 
z normami przemys o
wymi (np. DIN 4301 
i DIN 8201), g ównie 
do celów konstrukcyj
nych i jako materia  
cierny, 

— lit – tantal i lit – niob 
zawieraj ce z om 
szklany 

W odniesieniu do B2040: 

— gipsowe odpady p yt 
ciennych i ok adzin 

tynkowych powstaj ce 
przy burzeniu budyn
ków, 

— siarka w postaci sta ej, 

— wapie  z produkcji 
cyjanamidu wapnio
wego (o pH poni ej 
9), 

— chlorki sodu, potasu 
i wapnia, 

— karborund (w glik 
krzemu), 

— kruszywo betonowe 

B 
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a) b) c) d) 

B2060; B2070 

B2080; B2090 

B2100; B2110 

W odniesieniu do B2120: 

jedynie odpady roztworów 
kwa nych i zasadowych 
zawieraj ce substancje 
okre lone przez Bia oru  

W odniesieniu do B2120: 

wszystkie pozycje 
z wyj tkiem odpadów 
roztworów kwa nych 
i zasadowych zawieraj  
cych substancje okre lone 

przez Bia oru  

B2130 

W odniesieniu do B3010: 

— pozosta o ci tworzyw 
sztucznych nast puj  
cych niechlorowcoor

ganicznych polimerów 
i kopolimerów: 

— etylen, 

— styren, 

— polipropylen, 

— politetraftalan 
etylenu, 

— akrylonitryl, 

— butadien, 

— poliamidy, 

— politetraftalan 
butylenu, 

— poliw glany, 

— polimery akrylowe, 

— poliuretany (nieza
wieraj ce CFC), 

— polimetakrylan 
metylu, 

— polialkohol winy
lowy, 

— polibutyral winylu, 

— polioctan winylu, 

— odpady ywicy 
utwardzonej lub 
produktów 
kondensacyjnych 

W odniesieniu do B3010: 

— pozosta o ci tworzyw 
sztucznych nast puj  
cych niechlorowcoor

ganicznych polimerów 
i kopolimerów: 

— poliacetale, 

— polietery, 

— polisiarczki feny
lenu, 

— alkany C 10 –C 13 
(plastyfikator), 

— polisiloksan, 

— nast puj ce odpady 
fluorowanych poli
merów ( 1 ): 

— perfluoroetylen/ 
propylen (FEP), 

— alkan perfluoroal
koksylowy, 

— tetrafluoroetylen/ 
perfluorowinyloet
er (PFA), 

— tetrafluoroetylen/ 
perfluorometylowi
nyloeter (MFA), 

— polifluorek 
winylu (PVF), 

— polifluorek winyli
denu (PVDF) 

B3020 

W odniesieniu do B3030: 

— odpady we ny lub 
cienkiej lub grubej 
sier ci zwierz cej, 
w tym odpady prz
dzy, z wy czeniem 
rozw óknionych szmat 

W odniesieniu do B3030: 

wszystkie pozosta e 
odpady 

B 
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a) b) c) d) 

B3035 

B3040 

B3050 

W odniesieniu do B3060: 

— degras: pozosta o ci 
powsta e przy obróbce 
substancji t uszczo
wych oraz wosków 
zwierz cych lub 
ro linnych, 

— odpady ko ci i rogów, 
nieobrobione, odt usz
czone, wst pnie prze
tworzone (lecz nie 
ci te wed ug kszta tu), 
poddane traktowaniu 
kwasem lub od elaty
nizowane, 

— odpady ryb 

W odniesieniu do B3060: 

wszystkie pozosta e 
odpady 

B3065 

W odniesieniu do B3070: 

— odpady ludzkich 
w osów 

W odniesieniu do B3070: 

wszystkie pozosta e 
odpady 

B3080-B3100 

B3110; B3120 

B3130; B3140 

B4010-B4030 

W odniesieniu 
do GB040 7112 

2620 30 

2620 90: 

tylko u le galwaniczne 
zawieraj ce mied  

W odniesieniu 
do GB040: 7112 

2620 30 

2620 90 

tylko u le z metali szla
chetnych 

GC010 

GC020 

GC030 ex 8908 00 

GC050 

W odniesieniu 
do GE020 ex 7001 

ex 7019 39: 

tylko odpady w ókna szkla
nego o w a ciwo ciach fizy
kochemicznych podobnych 
do azbestu 

W odniesieniu 
do GE020 ex 7001 

ex 7019 39: 

wszystkie pozycje 
z wyj tkiem odpadów 
w ókna szklanego o w a ci
wo ciach fizykochemicz
nych podobnych do 
azbestu 

B 
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a) b) c) d) 

GF010 

GG030 ex 2621 

GG040 ex 2621 

GH013 3915 30 

ex 3904 10-40 

GN010 ex 0502 00 

GN020 ex 0503 00 

GN030 ex 0505 90 

( 1 ) Patrz: przypis na stronie 64 rozporz dzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 190 z 12.7.2006, str. 1). 

M8 
Boliwia 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

M4 
Bo nia i Hercegowina 

a) b) c) d) 

W odniesieniu do B1010: 

— z om elaza i stali 

— z om miedziany 

— z om aluminium 

— z om cynku 

— z om cyny 

W odniesieniu do B1020: 

— z om o owiu (z 
wy czeniem akumula
torów kwasowych) 

B1050 

B1090 

B1100: 

— u le tantalu zawie
raj ce cyn  w ilo ci 
mniejszej ni  0,5 % 

B 
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a) b) c) d) 

W odniesieniu do B1120: 

— metale przej ciowe, z 
wy czeniem odpadów 
katalizatorów (zu yte 
katalizatory, ciecze 
stosowane jako katali
zatory lub inne kataliza
tory) z wykazu A 

skand 

wanad 

mangan 

kobalt 

mied  

itr 

niob 

hafn 

wolfram 

tytan 

chrom 

elazo 

nikiel 

cynk 

cyrkon 

molibden 

tantal 

ren 

B1130 

B2020 

B3010 

B3020 

B3050 

B3065 

B3140 

GC 020 

B 
Botswana 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M4 
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Brazylia 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

W odniesieniu do B1010: 

— metale szlachetne 
(z oto, srebro, grupa 
platynowców oprócz 
rt ci) 

— z om elaza i stali 

— z om miedzi 

— z om aluminium 

— z om cyny 

— z om tytanu 

W odniesieniu do B1010: 

— z om niklu 

— z om cynku 

— z om wolframu 

— z om molibdenu 

— z om tantalu 

— z om magnezu 

— z om kobaltu 

— z om bizmutu 

— z om cyrkonu 

— z om manganu 

— z om germanu 

— z om wanadu 

— z om hafnu, indu, 
niobu, renu i galu 

— z om toru 

— z om pierwiastków 
ziem rzadkich 

— z om chromu 

B1020 

B1030 

B1031 — B1040 B1031 — B1040 

B1050 

B1060 

B1070 

B1080 — B1090 B1080 — B1090 

W odniesieniu do B1100: 

— zawieraj ce cynk 
odpady przy wzboga
caniu: 

— ko uch u lowy 
wierzchni z cynko
wania k sisk 
p askich (> 90 % 
Zn) 

— ko uch u lowy 
denny z cynko
wania k sisk 
p askich (> 92 % 
Zn) 

— ko uch u lowy 
z odlewów ci nie
niowych cynku (> 
85 % Zn) 

W odniesieniu do B1100: 

— lut twardego cynku 

— szumowiny alumi
niowe, z wy czeniem 
zgarów s onych 

W odniesieniu do B1100: 

— zawieraj ce cynk 
odpady przy wzbogaca
niu: 

— ko uch u lowy 
wierzchni z cynko
wania k sisk 
p askich (> 90 % Zn) 

— ko uch u lowy 
denny z cynkowania 
k sisk p askich 
(> 92 % Zn) 

— ko uch u lowy 
z odlewów ci nie
niowych cynku 
(> 85 % Zn) 
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a) b) c) d) 

— ko uch u lowy 
z cynkowania 
ogniowego k sisk 
p askich (> 92 % 
Zn) 

— szumowiny 
cynkowe 

— odpady ogniotrwa ych 
ok adzin, w tym tygle 
u ywane przy wytopie 
miedzi 

— u le z hutnictwa 
metali szlachetnych 
do dalszego uszlachet
niania 

— u le tantalu zawie
raj ce cyn  w ilo ci 
mniejszej ni  0,5 % 

— ko uch u lowy 
z cynkowania 
ogniowego k sisk 
p askich (> 92 % 
Zn) 

— szumowiny 
cynkowe 

— odpady ogniotrwa ych 
ok adzin, w tym tygle 
u ywane przy wytopie 
miedzi 

— u le z hutnictwa metali 
szlachetnych do 
dalszego uszlachet
niania 

— u le tantalu zawie
raj ce cyn  w ilo ci 
mniejszej ni  0,5 % 

B1115 

B1120 B1120 

B1130 

B1140 B1140 

B1150 

B1160 — B1220 B1160 — B1220 

B1230 — B2020 

B2030 B2030 

B2040 — B3050 

B3060 — B3070 

B3080 — B3130 

B3140 

B4010 — B4030 

GB040 — GC020 

GC030 — GC050 GC030 — GC050 

GE020 — GF010 

GG030 — GG040 GG030 — GG040 

GH013 

GN010 — GN030 
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Mieszaniny odpadów 

Mieszanina B1010 i B1050 

Mieszanina B1010 i B1070 

Mieszanina B3040 i B3080 

Mieszanina B1010 

Mieszanina B2010 

Mieszanina B2030 

Mieszanina B3010 pozos
ta o ci tworzyw sztucznych 
niechlorowcoorganicznych 
polimerów i kopolimerów 

Mieszanina B3010 odpady 
ywicy utwardzonej lub 

produktó w kondensacyj
nych 

Mieszanina B3010 alkan 
perfluoroalkoksylowy 

Mieszanina B3020 

Mieszanina B3030 

Mieszanina B3040 

Mieszanina B3050 

Burkina Faso 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

M8 
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Burundi 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M8 
By a jugos owia ska republika Macedonii 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

Chile 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

M5 
Chiny 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

W odniesieniu do B1010: 
— metale szlachetne 

(srebro, oprócz rt ci) 
— z om molibdenu 
— z om kobaltu 
— z om manganu 
— z om indu 
— z om toru 
— z om pierwiastków ziem 

rzadkich 
— z om chromu 

W odniesieniu do B1010: 
— metale szlachetne (tylko 

z oto i grupa platynow
ców, oprócz rt ci) 

— z om elaza i stali 
— z om miedziany 
— z om niklu 
— z om aluminium 
— z om cynku 
— z om cyny 
— z om wolframu 
— z om tantalu 
— z om magnezu 
— z om bizmutu 
— z om tytanu 
— z om cyrkonu 
— z om germanu 
— z om wanadu 
— z om hafnu, niobu, renu 

i galu 

M5 
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a) b) c) d) 

B1020 – B1040 

B1050 

B1060 

B1070 

B1080 – B1100 

B1115 

W odniesieniu do B1120: 
— metale przej ciowe (z 

wyj tkiem tych zawie
raj cych >10 % V 2 O 5 ), 
z wy czeniem odpadów 
katalizatorów (zu yte 
katalizatory, ciecze 
stosowane jako kataliza
tory lub inne kataliza
tory) z wykazu A 

— lantanowce (metale ziem 
rzadkich) 

W odniesieniu do B1120: 
— metale przej ciowe 

(tylko te zawieraj ce 
>10 % V 2 O 5 ), 
z wy czeniem 
odpadów katalizatorów 
(zu yte katalizatory, 
ciecze stosowane jako 
katalizatory lub inne 
katalizatory) z wykazu 
A 

B1130 – B1200 

B1210 

B1220 

B1230 

B1240 

B1250 

B2010 
z wyj tkiem odpadów miki 

B2010 
tylko odpady miki 

B2020 

W odniesieniu do B2030: 
— odpady i pozosta o ci 

spieków 
ceramiczno-metalowych 
(z wyj tkiem z omu 
w glika wolframu) 

— w ókna na bazie cera
micznej, gdzie indziej 
niewymienione ani 
niew czone 

W odniesieniu do B2030: 
— odpady i pozosta o ci 

spieków 
ceramiczno-metalowych 
(z wyj tkiem z omu 
w glika wolframu) 

B2040 – B2130 

W odniesieniu do B3010: 

— odpady ywicy utwar
dzonej lub produktów 
kondensacyjnych (z 
wyj tkiem ywic feno
lowo-formaldehydowych 
i poliamidów) 

W odniesieniu do B3010: 

— pozosta o ci tworzyw 
sztucznych niechlorow
coorganicznych poli
merów i kopolimerów 
(wszystkie) 
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a) b) c) d) 

— odpady ywicy utwar
dzonej lub produktów 
kondensacyjnych, 
(tylko ywice 
fenolowo-formaldehy
dowe i poliamidy) 

— nast puj ce odpady 
fluorowanych polime
rów: 

— perfluoroetylen/ 
propylen (FEP) 

— alkan perfluoroalko
ksylowy 

— tetrafluoroetylen/ 
perfluorowinyloeter
(PFA) 

— tetrafluoroetylen/ 
perfluorometylowin
yloeter (MFA) 

— polifluorek 
winylu (PVF) 

— polifluorek 
winylidenu (PVDF) 

B3020 

W odniesieniu do B3030: 

nast puj ce materia y, pod 
warunkiem e nie s  pomie
szane z innymi odpadami 
i s  przygotowane do specy
fikacji: 

— odpady jedwabiu (w tym 
kokony nienadaj ce si  
do motania, odpady 
prz dzy i rozw óknione 
szmaty) 

— niezgrzeblone lub 
czesane 

— pozosta e 

— odpady i paku y lniane 

— odpady i paku y (w tym 
odpady prz dzy i szmaty 
rozw óknione) konopi 
siewnych (Cannabis 
sativa L.) 

— odpady i paku y (w tym 
odpady prz dzy 
i rozw óknione szmaty) 
juty i innych tekstylnych 
w ókien ykowych 
(wy czaj c len, konopie 
siewne i rami ) 

— odpady i paku y (w tym 
odpady prz dzy 
i rozw óknione szmaty) 
sizalu i innych tekstyl
nych w ókien rodzaju 
agawy 

W odniesieniu do B3030: 

nast puj ce materia y, pod 
warunkiem e nie s  pomie
szane z innymi odpadami 
i s  przygotowane do specy
fikacji: 

— odpady we ny lub cien
kiej lub grubej sier ci 
zwierz cej, w tym 
odpady prz dzy, 
z wy czeniem 
rozw óknionych szmat 

— wyczeski we ny lub 
cienkiej sier ci zwie
rz cej 

— pozosta e odpady we ny 
lub cienkiej sier ci 
zwierz cej 

— odpady grubej sier ci 
zwierz cej 

— odpady bawe ny (w tym 
odpady prz dzy i 
rozw óknione szmaty) 

— odpady prz dzy (w tym 
odpady nici) 

— szmaty rozw óknione 

— pozosta e 

— odpady (w tym wycze
ski, odpady prz dzy 
i szmaty rozw óknione) 
w ókien sztucznych 

— w ókien syntetycznych 

— w ókien sztucznych 
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a) b) c) d) 

— paku y, wyczeski 
i odpady (w tym odpady 
prz dzy i rozw óknio
nych szmat) orzecha 
kokosowego 

— paku y, wyczeski 
i odpady (w tym odpady 
prz dzy i rozw óknio
nych szmat) abaki 
(konopi manilskich lub 
Musa textilis Nee) 

— paku y, wyczeski 
i odpady (w tym odpady 
prz dzy i rozw óknio
nych szmat) ramii 
i innych tekstylnych 
w ókien ro linnych, 
gdzie indziej niewymie
nione ani niew czone 

— znoszone ubrania i inne 
znoszone wyroby 
w ókiennicze 

— zu yte szmaty, odpady 
szpagatu, lin i sznurów, 
zu yte wyroby ze szpa
gatu, lin i sznurów 
z tekstyliów 

— segregowane 

— pozosta e 

B3035 

B3040 

z wyj tkiem kauczuku 
niewulkanizowanego 

B3040 

tylko kauczuk niewulkani
zowany 

B3050 

B3060 – B3070 

B3080 

z wyj tkiem kauczuku 
niewulkanizowanego 

B3080 

tylko kauczuk niewulkani
zowany 

B3090 – B4030 

GB040 

z wyj tkiem u lu konwerto
rowego z wytopu miedzi 
zawieraj cego > 10 % 
miedzi 

GB040 

tylko u el konwertorowy 
z wytopu miedzi zawie
raj cy > 10 % miedzi 

GC010 

GC020 

z wyj tkiem odpadów kabli 
i przewodów oraz z omu 
z silników elektrycznych 

GC020 

tylko odpady kabli i prze
wodów oraz z om z silników 
elektrycznych 
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a) b) c) d) 

GC030 

GC050 – GG040 

GH013 

GN010 – GN030 

Mieszaniny odpadów 

Mieszanina B1010 i B1050 

je eli niedozwolony jest 
przywóz niektórych 
odpadów innych ni  niebez
pieczne, zawartych w miesza
ninie 

Mieszanina B1010 i B1050 

je eli dozwolony jest 
przywóz ka dego odpadu 
innego ni  niebezpieczny, 
zawartego w mieszaninie 

Mieszanina B1010 i B1070 

je eli niedozwolony jest 
przywóz niektórych 
odpadów innych ni  niebez
pieczne, zawartych w miesza
ninie 

Mieszanina B1010 i B1070 

je eli dozwolony jest 
przywóz ka dego odpadu 
innego ni  niebezpieczny, 
zawartego w mieszaninie 

Mieszanina B3040 i B3080 

je eli niedozwolony jest 
przywóz niektórych 
odpadów innych ni  niebez
pieczne, zawartych w miesza
ninie 

Mieszanina B3040 i B3080 

je eli dozwolony jest 
przywóz ka dego odpadu 
innego ni  niebezpieczny, 
zawartego w mieszaninie 

Mieszanina B1010 

je eli niedozwolony jest 
przywóz niektórych 
odpadów innych ni  niebez
pieczne, zawartych w miesza
ninie 

Mieszanina B1010 

je eli dozwolony jest 
przywóz ka dego odpadu 
innego ni  niebezpieczny, 
zawartego w mieszaninie 

Mieszanina B2010 

Mieszanina B2030 

Mieszanina B3010 pozosta  
o ci tworzyw sztucznych 

niechlorowcoorganicznych 
polimerów i kopolimerów 

je eli niedozwolony jest 
przywóz niektórych 
odpadów innych ni  niebez
pieczne, zawartych w miesza
ninie 

Mieszanina B3010 pozosta  
o ci tworzyw sztucznych 

niechlorowcoorganicznych 
polimerów i kopolimerów 

je eli dozwolony jest 
przywóz ka dego odpadu 
innego ni  niebezpieczny, 
zawartego w mieszaninie 

Mieszanina B3010 odpady 
ywicy utwardzonej lub 

produktów kondensacyjnych 

Mieszanina B3010 Alkan 
perfluoroalkoksylowy 

je eli niedozwolony jest 
przywóz niektórych 
odpadów innych ni  niebez
pieczne, zawartych w miesza
ninie 

Mieszanina B3010 alkan 
perfluoroalkoksylowy 

je eli dozwolony jest 
przywóz ka dego odpadu 
innego ni  niebezpieczny, 
zawartego w mieszaninie 
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a) b) c) d) 

Mix B3020 

Mieszanina B3030 

je eli niedozwolony jest 
przywóz niektórych 
odpadów innych ni  niebez
pieczne, zawartych w miesza
ninie 

Mieszanina B3030 

je eli dozwolony jest 
przywóz ka dego odpadu 
innego ni  niebezpieczny, 
zawartego w mieszaninie 

Mieszanina B3040 

Mieszanina B3050 

M7 __________ 

M5 
Curaçao 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

B1010 – B3020 

W odniesieniu do B3030: 

— znoszone ubrania i inne 
znoszone wyroby 
w ókiennicze 

— zu yte szmaty, odpady 
szpagatu, lin i sznurów, 
zu yte wyroby ze szpa
gatu, lin i sznurów 
z tekstyliów 

W odniesieniu do B3030: 

wszystkie pozosta e 
odpady 

B3035 

B3040 – B3065 

B3070 

B3080 – B4030 

GB040 – GF010 

GG030 – GG040 

GH013 

GN010 – GN030 

Mieszaniny odpadów 

Wszystkie mieszaniny 
odpadów wymienione 
w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 
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Czad 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

M8 
Czarnogóra 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

Demokratyczna Republika Konga 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Egipt 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

B1010 — B1070 

B1080 — B4030 

GB040 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Wszystkie mieszaniny 
odpadów wymienione 
w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) nr 
1013/2006 

Ekwador 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymienione 
w za czniku III oraz miesza
niny odpadów wymienione 
w za czniku IIIA do rozporz  
dzenia (WE) nr 1013/2006 
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Etiopia 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Filipiny 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

W odniesieniu do B1010: 

— z om kobaltu 

— z om chromu 

W odniesieniu do B1010: 

— wszystkie pozosta e 
odpady 

B1020 — B1030 

B1031 — B1050 

B1060 

B1070 — B1080 

B1090 

B1100 — B1120 

B1130 — B1140 

B1150 — B1240 

B1250 

B2010 

B2020 — B2030 

W odniesieniu do B2040: 

— wszystkie pozosta e 
odpady 

W odniesieniu do B2040: 

— u el z produkcji 
miedzi, chemicznie 
stabilizowany, o wyso
kiej zawarto ci elaza 
(powy ej 20 %), prze
twarzany zgodnie 
z normami przemys o
wymi (np.: DIN 4301 
i DIN 8201) g ównie 
do celów konstrukcyj
nych i jako materia  
cierny 

B2060 — B2130 

B3010 
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a) b) c) d) 

B3020 

B3030 

B3035 

B3040 

B3050 

B3060 — B4030 

GB040 — GC030 

GC050 

GE020 — GF010 

GG030 

GG040 

GH013 

GN010 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

W odniesieniu do miesza
niny B1010 i B1050: 

— mieszaniny zawieraj ce 
z om kobaltu 

W odniesieniu do miesza
niny B1010 i B1050: 

— wszystkie pozosta e 
mieszaniny odpadów 

W odniesieniu do miesza
niny B1010 i B1070: 

— mieszaniny zawieraj ce 
z om kobaltu 

W odniesieniu do miesza
niny B1010 i B1070: 

— wszystkie pozosta e 
mieszaniny odpadów 

Mieszanina B3040 i B3080 

W odniesieniu do miesza
niny B1010: 

— mieszaniny zawieraj ce 
z om kobaltu 

W odniesieniu do miesza
niny B1010: 

— wszystkie pozosta e 
mieszaniny odpadów 

Mieszanina B2010 

Mieszanina B2030 

Mieszanina B3010 pozosta  
o ci tworzyw sztucznych 

niechlorowcoorganicznych 
polimerów i kopolimerów 
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a) b) c) d) 

Mieszanina B3010 odpady 
ywicy utwardzonej lub 

produktów kondensacyjnych 

Mieszanina B3010 alkan 
perfluoroalkoksylowy 

Mieszanina B3020 

Mieszanina B3030 

Mieszanina B3040 

Mieszanina B3050 

M5 
Gabon 

a) b) c) d) 

Mieszaniny odpadów 

Wszystkie mieszaniny 
odpadów wymienione 
w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M8 
Gambia 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

Ghana 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M8 
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Gruzja 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

B1010 – B1030 

B1031 – B1040 

B1050 – B1070 

B1080 – B1190 

B1200 

B1210 – B2010 

B2020 

B2030 – B2130 

B3010 – B3035 

B3040 

B3050 

B3060 – B4030 

GB040 – GE020 

GF010 

GG030 – GG040 

GH013 – GN010 

GN020 – GN030 

Mieszaniny odpadów 

Mieszanina B1010 i B1050 

Mieszanina B1010 i B1070 

Mieszanina B3040 i B3080 

Mieszanina B1010 

Mieszanina B2010 

Mieszanina B2030 

Mieszanina B3010 

pozosta o ci tworzyw 
sztucznych niechlorowcoor
ganicznych polimerów 
i kopolimerów 

Mieszanina B3010 

odpady ywicy utwardzonej 
lub produktów kondensacyj
nych 

M5 
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a) b) c) d) 

Mieszanina B3010 

alkan perfluoroalkoksylowy 

Mieszanina B3020 

Mieszanina B3030 

Mieszanina B3040 

Mieszanina B3050 

M8 
Gujana 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Gwatemala 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

Gwinea Bissau (Republika Gwinei Bissau) 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Honduras 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M5 
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Hongkong (Chiny) 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

B1010 — B1020 

B1030 — B1031 

B1040 — B1050 

B1060 — B1090 

W odniesieniu do B1100: 

— odpady ogniotrwa ych 
ok adzin, w tym tygle 
u ywane przy wytopie 
miedzi 

W odniesieniu do B1100: 

— lut twardego cynku 

— zawieraj ce cynk 
odpady przy wzbogaca
niu: 

— ko uch u lowy 
wierzchni z cynko
wania k sisk 
p askich (> 90 % 
Zn) 

— ko uch u lowy 
denny z cynkowania 
k sisk p askich (> 
92 % Zn) 

— ko uch u lowy 
z odlewów ci nie
niowych cynku (> 
85 % Zn) 

— ko uch u lowy 
z cynkowania 
ogniowego k sisk 
p askich (> 92 % 
Zn) 

— szumowiny 
cynkowe 

— szumowiny aluminiowe 
(lub piana), z wy cze
niem zgarów s onych 

— u le z hutnictwa metali 
szlachetnych do 
dalszego uszlachet
niania 

— u le tantalu zawie
raj ce cyn  w ilo ci 
mniejszej ni  0,5 % 

B1115 — B1130 

B1140 — B1190 

B1200 

B1210 — B1240 

B1250 — B2060 

M8 
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a) b) c) d) 

B2070 — B2080 

B2090 

B2100 — B2130 

B3010 — B3030 

B3035 

B3040 — B3060 

B3065 

B3070 — B3090 

B3100 — B3130 

B3140 

B4010 — B4030 

GB040 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Mieszanina B1010 i B1070 

Wszystkie pozosta e miesza
niny odpadów wymienione 
w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M3 
Indie 

(a) (b) (c) (d) 

wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M2 
Indonezja 

a) b) c) d) 

B3010 

B3030 

B3035 

B3130 

M8 

2007R1418 — PL — 18.07.2014 — 008.001 — 39



240

 

a) b) c) d) 

Sta e odpady tworzyw 
sztucznych 

GH013 391530 Polimery 
chlorku winylu 

ex 3904 10–40 

M1 
Iran (Islamska Republika Iranu) 

a) b) c) d) 

B1010–B1090 

W odniesieniu do B1100: 

— nast puj ce zawieraj ce 
cynk odpady przy wzbo
gacaniu: 

— ko uch u lowy 
z cynkowania ognio
wego k sisk p askich 
(> 92 % Zn) 

— szumowiny cynkowe 

— szumowiny alumi
niowe (lub piana), 
z wy czeniem 
zgarów s onych 

— odpady ogniotrwa  
ych ok adzin, 

w tym tygle 
u ywane przy 
wytopie miedzi 

— u le z hutnictwa 
metali szlachetnych 
do dalszego uszla
chetniania 

— u le tantalu zawie
raj ce cyn  w ilo ci 
mniejszej ni  0,5 % 

W odniesieniu do B1100: 

— lut twardego cynku 

— nast puj ce zawie
raj ce cynk odpady 
przy wzbogacaniu: 

— ko uch u lowy 
wierzchni z cynko
wania k sisk 
p askich (> 90 % 
Zn) 

— ko uch u lowy 
denny z cynko
wania k sisk 
p askich (> 92 % 
Zn) 

— ko uch u lowy 
z odlewów ci nie
niowych cynku (> 
85 % Zn) 

B1115 

B1120–B1150 

B1160–B1210 

B1220–B2010 

B2020–B2130 

B3010–B3020 

B3030–B3040 

W odniesieniu do B3050: 

— odpady korka: kruszony, 
granulowany lub 
rozdrobniony korek 

W odniesieniu do B3050: 

— odpady i pozosta o ci 
drewna, niezale nie 
od tego, czy zebrane 
w balach, brykietach, 
granulkach lub podob
nych postaciach, czy 
te  nie 

M2 
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a) b) c) d) 

B3060–B3070 

B3080 

B3090–B3130 

B3140 

B4010–B4030 

GB040 7112 

2620 30 

2620 90 

GC010 

GC020 

GC030 ex 8908 00 

GC050 

GE020 ex 7001 

ex 7019 39 

GF010 

GG030 ex 2621 

GG040 ex 2621 

GH013 3915 30 

ex 3904 10–40 

GN010 ex 0502 00 

GN020 ex 0503 00 

GN030 ex 0505 90 

M8 __________ 

Kambod a 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

W odniesieniu do B1010: 

— z om miedzi 

— z om niklu 

— z om cynku 

— z om cyny 

— z om kobaltu 

— z om tytanu 

— z om wanadu 

— z om chromu 

W odniesieniu do B1010: 

— metale szlachetne 
(z oto, srebro, grupa 
platynowców oprócz 
rt ci) 

— z om elaza i stali 

— z om aluminium 

— z om wolframu 

— z om molibdenu 

— z om tantalu 

W odniesieniu do B1010: 

— metale szlachetne 
(z oto, srebro, grupa 
platynowców oprócz 
rt ci) 

— z om elaza i stali 

— z om aluminium 

— z om wolframu 

— z om molibdenu 

— z om tantalu 

M1 
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a) b) c) d) 

— z om magnezu 

— z om bizmutu 

— z om cyrkonu 

— z om manganu 

— z om germanu 

— z om hafnu, indu, 
niobu, renu i galu 

— z om toru 

— z om pierwiastków 
ziem rzadkich 

— z om magnezu 

— z om bizmutu 

— z om cyrkonu 

— z om manganu 

— z om germanu 

— z om hafnu, indu, 
niobu, renu i galu 

— z om toru 

— z om pierwiastków 
ziem rzadkich 

W odniesieniu do B1020: 

— z om antymonu 

— z om berylu 

— z om selenu 

— z om telluru 

W odniesieniu do B1020: 

— z om kadmu 

— z om o owiu (z 
wy czeniem akumula
torów kwasowych) 

W odniesieniu do B1020: 

— z om kadmu 

— z om o owiu (z 
wy czeniem akumula
torów kwasowych) 

B1030 — B1080 B1030 — B1080 

B1090 

B1100 — B1140 B1100 — B1140 

B1150 

B1160 — B2100 B1160 — B2100 

B2110 — B2130 

B3010 B3010 

B3020 

B3030 — B3035 B3030 — B3035 

B3040 

B3050 — B3060 B3050 — B3060 

B3065 

B3070 — B4030 B3070 — B4030 

GB040 — GF010 GB040 — GF010 

GG030 — GG040 

GH013 — GN030 GH013 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Mieszanina B1010 i B1050 

Mieszanina B1010 i B1070 

Mieszanina B3040 i B3080 

M8 
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a) b) c) d) 

Mieszanina B1010 

Mieszanina B2010 Mieszanina B2010 

Mieszanina B2030 Mieszanina B2030 

Mieszanina B3010 pozosta  
o ci tworzyw sztucznych 

niechlorowcoorganicznych 
polimerów i kopolimerów 

Mieszanina B3010 odpady 
ywicy utwardzonej lub 

produktów kondensacyjnych 

Mieszanina B3010 alkan 
perfluoroalkoksylowy 

Mieszanina B3020 

Mieszanina B3030 

Mieszanina B3040 

Mieszanina B3050 Mieszanina B3050 

M5 
Katar 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Kazachstan 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

B1010 – B1160 

B1170 – B1240 B1170 – B1240 

B1250 – B3035 

W odniesieniu do B3040: 

— odpady i kawa ki 
gumy twardej (np. 
ebonitu) 

W odniesieniu do B3040: 

— pozosta e odpady gumy 
(z wy czeniem 
odpadów gdzie indziej 
wyszczególnionych) 

B3050 

M8 
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a) b) c) d) 

B3060 

odpady z przemys u 
rolno-spo ywczego, pod 
warunkiem e nie s  
ska one, z wyj tkiem 
osadu dro d owego 
winiarskiego 

B3060 

tylko osad dro d owy 
winiarski 

B3065 – B3070 

B3080 B3080 

B3090 – B3130 

B3140 B3140 

B4010 – B4030 

GB040 – GG030 

GG040 GG040 

GH013 – GN030 

Mieszaniny odpadów 

Mieszanina B1010 i B1050 

Mieszanina B1010 i B1070 

Mieszanina B3040 i B3080 Mieszanina B3040 i B3080 

Mieszanina B1010 

Mieszanina B2010 

Mieszanina B2030 

Mieszanina B3010 

pozosta o ci tworzyw 
sztucznych niechlorowco
organicznych polimerów 
i kopolimerów 

Mieszanina B3010 

odpady ywicy utwar
dzonej lub produktów 
kondensacyjnych 

Mieszanina B3010 

alkan perfluoroalkoksy
lowy 

Mieszanina B3020 

Mieszanina B3030 

Mieszanina B3040 

Mieszanina B3050 

M5 
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Kenia 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M8 
Kirgistan 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

W odniesieniu do B1010: 

— z om toru 

W odniesieniu do B1010: 

wszystkie pozosta e odpady 

B1020 — B1115 

W odniesieniu do B1120: 

— wszystkie lantanowce 
(metale ziem rzadkich) 

W odniesieniu do B1120: 

— wszystkie metale 
przej ciowe, z wy cze
niem odpadów kataliza
torów (zu yte kataliza
tory, ciecze stosowane 
jako katalizatory lub 
inne katalizatory) 
z wykazu A 

B1130 

B1140 

B1150 

B1160 — B1240 

B1250 

B2010 

B2020 

W odniesieniu do B2030: 

— w ókna na bazie cera
micznej, gdzie indziej 
niewymienione ani 
niew czone 

W odniesieniu do B2030: 

— odpady i pozosta o ci 
spieków 
ceramiczno-metalowych 

B2040 — B2130 

W odniesieniu do B3010: 

— odpady ywicy utwar
dzonej lub produktów 
kondensacyjnych 

— nast puj ce odpady fluo
rowanych polimerów: 

— perfluoroetylen/ 
propylen (FEP) 

— alkan perfluoroalko
ksylowy 

W odniesieniu do B3010: 

— pozosta o ci tworzyw 
sztucznych niechlorow
coorganicznych poli
merów i kopolimerów 

M5 
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a) b) c) d) 

— tetrafluoroetylen/ 
perfluorowinyloeter 
(PFA) 

— tetrafluoroetylen/ 
perfluorometylowin
yloeter (MFA) 

— polifluorek 
winylu (PVF) 

— polifluorek 
winylidenu (PVDF) 

B3020 

W odniesieniu do B3030: 

— odpady i paku y lniane 

— odpady i paku y (w tym 
odpady prz dzy i szmaty 
rozw óknione) konopi 
siewnych (Cannabis 
sativa L.) 

W odniesieniu do B3030: 

— wszystkie pozosta e 
odpady 

B3035 — B3040 

B3050 

W odniesieniu do B3060: 

— wszystkie pozosta e 
odpady 

W odniesieniu do B3060: 

— suszone i sterylizowane 
odpady ro linne, pozosta  
o ci i produkty uboczne, 

nawet w postaci granulek, 
lub w rodzaju u ywanych 
do ywienia zwierz t, 
gdzie indziej niewymie
nione ani niew czone 

B3065 

B3070 — B4030 

GB040 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Wszystkie mieszaniny 
odpadów wymienione 
w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Kolumbia 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

B1010 — B1070 

B1080 

B1090 

M8 
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a) b) c) d) 

W odniesieniu do B1100: 

— odpady ogniotrwa ych 
ok adzin, w tym tygle 
u ywane przy wytopie 
miedzi 

— u le tantalu zawie
raj ce cyn  w ilo ci 
mniejszej ni  0,5 % 

W odniesieniu do B1100: 

— lut twardego cynku 

— zawieraj ce cynk 
odpady przy wzbogaca
niu: 

— ko uch u lowy 
wierzchni z cynko
wania k sisk 
p askich (> 90 % 
Zn) 

— ko uch u lowy 
denny z cynkowania 
k sisk p askich 
(> 92 % Zn) 

— ko uch u lowy 
z odlewów ci nie
niowych cynku 
(> 85 % Zn) 

— ko uch u lowy 
z cynkowania 
ogniowego k sisk 
p askich (> 92 % 
Zn) 

— szumowiny 
cynkowe 

— szumowiny aluminiowe 
(lub piana), z wy cze
niem zgarów s onych 

— u le z hutnictwa metali 
szlachetnych do 
dalszego uszlachet
niania 

B1115 — B1150 

B1160 

B1170 — B1190 

B1200 

B1210 

B1220 

B1230 — B1250 

W odniesieniu do B2010: 

— wszystkie pozosta e 
odpady 

W odniesieniu do B2010: 

— odpady miki 

B2020 — B2030 

M8 
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a) b) c) d) 

W odniesieniu do B2040: 

— wszystkie pozosta e 
odpady 

W odniesieniu do B2040: 

— u el z produkcji 
miedzi, chemicznie 
stabilizowany, o wyso
kiej zawarto ci elaza 
(powy ej 20 %), prze
twarzany zgodnie 
z normami przemys o
wymi (np.: DIN 4301 
i DIN 8201) g ównie 
do celów konstrukcyj
nych i jako materia  
cierny 

B2060 — B3020 

W odniesieniu do B3030: 

— odpady jedwabiu (w 
tym kokony niena
daj ce si  do motania, 
odpady prz dzy 
i rozw óknione szma
ty): 

— niezgrzeblone lub 
czesane 

— pozosta e 

— odpady we ny lub 
cienkiej lub grubej 
sier ci zwierz cej, 
w tym odpady prz
dzy, z wy czeniem 
rozw óknionych 
szmat: 

— wyczeski we ny 
lub cienkiej sier ci 
zwierz cej 

— pozosta e odpady 
we ny lub cienkiej 
sier ci zwierz cej 

— odpady grubej 
sier ci zwierz cej 

— odpady bawe ny (w 
tym odpady prz dzy 
i rozw óknione 
szmaty) 

— odpady prz dzy (w 
tym odpady nici) 

— szmaty rozw ók
nione 

— pozosta e 

— odpady i paku y lniane 

— odpady i paku y (w 
tym odpady prz dzy 
i rozw óknione 
szmaty) juty i innych 
tekstylnych w ókien 
ykowych (z wy cze

niem lnu, konopi siew
nych i ramii) 

W odniesieniu do B3030: 

— odpady i paku y (w tym 
odpady prz dzy i szmaty 
rozw óknione) konopi 
siewnych (Cannabis 
sativa L.) 

— odpady i paku y (w tym 
odpady prz dzy 
i rozw óknione szmaty) 
sizalu i innych tekstyl
nych w ókien rodzaju 
agawy 

— paku y, wyczeski 
i odpady (w tym 
odpady prz dzy 
i rozw óknionych 
szmat) orzecha kokoso
wego 

— paku y, wyczeski 
i odpady (w tym 
odpady prz dzy 
i rozw óknionych 
szmat) abaki (konopi 
manilskich lub Musa 
textilis Nee) 

— paku y, wyczeski 
i odpady (w tym 
odpady prz dzy 
i rozw óknionych 
szmat) ramii i innych 
tekstylnych w ókien 
ro linnych, gdzie 
indziej niewymienione 
ani niew czone 

M8 
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a) b) c) d) 

— odpady (w tym wycze
ski, odpady prz dzy 
i rozw óknione 
szmaty) w ókien 
sztucznych: 

— w ókien syntetycz
nych 

— w ókien sztucz
nych 

— znoszone ubrania 
i inne znoszone 
wyroby w ókiennicze 

— zu yte szmaty, odpady 
szpagatu, lin i sznurów, 
zu yte wyroby ze 
szpagatu, lin i sznurów 
z tekstyliów: 

— segregowane 

— pozosta e 

B3035 — B3040 

W odniesieniu do B3050: 

— odpady korka: 
kruszony, granulo
wany lub rozdrob
niony korek 

W odniesieniu do B3050: 

— odpady i pozosta o ci 
drewna, niezale nie od 
tego, czy zebrane 
w balach, brykietach, 
granulkach lub podob
nych postaciach, czy 
te  nie 

W odniesieniu do B3060: 

— osad dro d owy 
winiarski 

— pozosta e odpady 
z przemys u 
rolno-spo ywczego, 
z wy czeniem 
produktów ubocznych, 
które spe niaj  
krajowe i mi dzynaro
dowe wymogi i normy 
dotycz ce spo ycia 
przez ludzi lub zwie
rz ta 

W odniesieniu do B3060: 

— wszystkie pozosta e 
odpady 

B3065 

W odniesieniu do B3070: 

odpady ludzkich w osów 

odpady s omy 

W odniesieniu do B3070: 

dezaktywowane grzybnie 
grzybów z produkcji peni
cyliny, u ywane jako pasza 
dla zwierz t 

B3080 

B3090 — B3100 

M8 
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a) b) c) d) 

B3110 — B3130 

B3140 — B4010 

B4020 — B4030 

GB040 — GC010 

GC020 

GC030 — GF010 

GG030 — GG040 

GH013 

GN010 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Mieszanina B1010 i B1070 

Wszystkie pozosta e 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

Kostaryka 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

B1010 — B3050 B1010 — B3050 

B3060 — B3070 

B3080 B3080 

B3090 — B3110 

B3120 — B4030 B3120 — B4030 

GB040 — GH013 GB040 — GH013 

GN010 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Wszystkie mieszaniny 
odpadów wymienione 
w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Wszystkie mieszaniny 
odpadów wymienione 
w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M8 

2007R1418 — PL — 18.07.2014 — 008.001 — 50



251

 

Kuba 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M8 
Kuwejt 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

B 
Liban 

a) b) c) d) 

W odniesieniu do B1010: 

— z om chromu 

W odniesieniu do B1010: 

wszystkie pozosta e 
odpady 

B1010 

B1020-B1090 B1020-B1090 

w odniesieniu do B1100: 

— szumowiny cynkowe 

— szumowiny aluminiowe 
(lub piana), z wy cze
niem zgarów s onych 

W odniesieniu do B1100: 

— lut twardego cynku, 

— zawieraj ce cynk 
odpady przy wzboga
caniu, 

— ko uch u lowy 
wierzchni z cynko
wania k sisk 
p askich (> 90 % 
Zn), 

— ko uch u lowy 
denny z cynko
wania k sisk 
p askich (> 92 % 
Zn), 

— ko uch u lowy 
z odlewów ci nie
niowych cynku (> 
85 % Zn), 

— ko uch u lowy 
z cynkowania 
ogniowego k sisk 
p askich (> 92 % 
Zn), 

— odpady ogniotrwa ych 
ok adzin, w tym tygle 
u ywane przy wytopie 
miedzi, 

— u le z hutnictwa 
metali szlachetnych 
do dalszego uszlachet
niania, 

— u le tantalu zawie
raj ce cyn  w ilo ci 
mniejszej ni  0,5 % 

B1100 

B 
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a) b) c) d) 

B1115 B1115 

B1120-B1140 B1120-B1140 

B1150-B2030 B1150-B2030 

W odniesieniu do B2040: 

wszystkie pozosta e odpady 

W odniesieniu do B2040: 

— u el z produkcji 
miedzi, chemicznie 
stabilizowany o wyso
kiej zawarto ci elaza 
(powy ej 20 %), prze
twarzany zgodnie 
z normami przemys o
wymi (np. DIN 4301 
i DIN 8201), g ównie 
do celów konstrukcyj
nych i jako materia  
cierny 

B2040 

B2060-B2130 B2060-B2130 

W odniesieniu do B3010: 

— pozosta o ci tworzyw 
sztucznych nast puj  
cych niechlorowcoorga

nicznych polimerów 
i kopolimerów: 

— polialkohol winy
lowy, 

— polibutyral winylu, 

— polioctan winylu, 

— odpady ywicy utwar
dzonej lub produktów 
kondensacyjnych 

— nast puj ce odpady fluo
rowanych polimerów ( 1 ): 

— perfluoroetylen/ 
propylen (FEP), 

— alkan perfluoroalko
ksylowy, 

— tetrafluoroetylen/ 
perfluorowinyloeter 
(PFA), 

— tetrafluoroetylen/ 
perfluorometylowin
yloeter (MFA), 

— polifluorek 
winylu (PVF), 

— polifluorek 
winylidenu (PVDF) 

W odniesieniu do B3010: 

— pozosta o ci tworzyw 
sztucznych nast puj  
cych niechlorowcoor

ganicznych polimerów 
i kopolimerów: 

— etylen, 

— styren, 

— polipropylen, 

— politetraftalan 
etylenu, 

— akrylonitryl, 

— butadien, 

— poliacetale, 

— poliamidy, 

— politetraftalan 
butylenu, 

— poliw glany, 

— polietery, 

— polisiarczki feny
lenu, 

— polimery akrylowe, 

— alkany C 10 –C 13 
(plastyfikator), 

— poliuretany (nieza
wieraj ce CFC), 

— polisiloksan, 

— polimetakrylan 
metylu 

B3010: 

B3020-B3130 B3020-B3130 

B3140 B3140 

B4010-B4030 B4010-B4030 

GB040 7112 

2620 30 

2620 90 

GB040 7112 

2620 30 

2620 90 

B 
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a) b) c) d) 

GC010 GC010 

GC020 GC020 

GC030 ex 8908 00 GC030 ex 8908 00 

GC050 GC050 

GE020 ex 7001 

ex 7019 39 

GE020 ex 7001 

ex 7019 39 

GF010 GF010 

GG030 ex 2621 GG030 ex 2621 

GG040 ex 2621 GG040 ex 2621 

GH013 3915 30 

ex 3904 10-40 

GH013 3915 30 

ex 3904 10-40 

GN010 ex 0502 00 GN010 ex 0502 00 

GN020 ex 0503 00 GN020 ex 0503 00 

GN030 ex 0505 90 GN030 ex 0505 90 

( 1 ) Patrz: przypis na stronie 64 rozporz dzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 190 z 12.7.2006, str. 1). 

M8 
Liberia 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

M1 __________ 

M8 
Madagaskar 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Makau (Chiny) 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

B 
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Malawi 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Malezja 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

B1010 — B1070 

B1080 

B1090 

W odniesieniu do B1100: 

— zawieraj ce cynk 
odpady przy wzboga
caniu: 

— ko uch u lowy 
wierzchni z cynko
wania k sisk 
p askich (> 90 % 
Zn) 

— ko uch u lowy 
denny z cynko
wania k sisk 
p askich (> 92 % 
Zn) 

— ko uch u lowy 
z odlewów ci nie
niowych cynku 
(> 85 % Zn) 

— ko uch u lowy 
z cynkowania 
ogniowego k sisk 
p askich (> 92 % 
Zn) 

— u le z hutnictwa 
metali szlachetnych 
do dalszego uszlachet
niania 

— u le tantalu zawie
raj ce cyn  w ilo ci 
mniejszej ni  0,5 % 

W odniesieniu do B1100: 

— lut twardego cynku 

— zawieraj ce cynk 
odpady przy wzbogaca
niu: 

— szumowiny 
cynkowe 

— szumowiny aluminiowe 
(lub piana), z wy cze
niem zgarów s onych 

— odpady ogniotrwa ych 
ok adzin, w tym tygle 
u ywane przy wytopie 
miedzi 

B1115 

B1120 — B1190 

B1200 — B2030 

M8 
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a) b) c) d) 

W odniesieniu do B2040: 
— gipsowe odpady p yt 

ciennych i ok adzin 
tynkowych powstaj ce 
przy burzeniu budynków 

— kruszywo betonowe 

W odniesieniu do B2040: 
— u el z produkcji 

miedzi, chemicznie 
stabilizowany, o wyso
kiej zawarto ci elaza 
(powy ej 20 %), prze
twarzany zgodnie 
z normami przemys o
wymi (np.: DIN 4301 
i DIN 8201) g ównie 
do celów konstrukcyj
nych i jako materia  
cierny 

W odniesieniu do B2040: 
— cz ciowo rafinowany 

siarczan wapnia wytwa
rzany z odsiarczania 
gazów 
odlotowych (FGD) 

— siarka w postaci sta ej 
— kamie  wapienny 

z produkcji cyjanamidu 
wapniowego (posia
daj cy pH poni ej 9) 

— chlorki sodu, potasu 
i wapnia 

— karborund (w glik 
krzemu) 

— lit — tantal i lit — niob 
zawieraj ce z om 
szklany 

B2060 — B2130 

B3010 — B3020 

W odniesieniu do B3030: 
— odpady i paku y (w tym 

odpady prz dzy i szmaty 
rozw óknione) konopi 
siewnych (Cannabis 
sativa L.) 

W odniesieniu do B3030: 
— odpady we ny lub 

cienkiej lub grubej 
sier ci zwierz cej, 
w tym odpady prz
dzy, z wy czeniem 
rozw óknionych 
szmat: 
— wyczeski we ny 

lub cienkiej sier ci 
zwierz cej 

— pozosta e odpady 
we ny lub cienkiej 
sier ci zwierz cej 

— odpady grubej 
sier ci zwierz cej 

W odniesieniu do B3030: 
— wszystkie pozosta e 

odpady 

B3035 — B3050 

W odniesieniu do B3060: 
— suszone i sterylizowane 

odpady ro linne, pozos
ta o ci i produkty 
uboczne, nawet 
w postaci granulek, lub 
w rodzaju u ywanych 
do ywienia zwierz t, 
gdzie indziej niewymie
nione ani niew czone 

— degras: pozosta o ci 
powsta e przy obróbce 
substancji t uszczo
wych lub wosków 
zwierz cych lub 
ro linnych 

— odpady ko ci i rogów, 
nieobrobione, odt usz
czone, wst pnie prze
tworzone (lecz nie 
ci te wed ug kszta tu), 
poddane traktowaniu 
kwasem lub od elaty
nizowane 

W odniesieniu do B3060: 
— osad dro d owy 

winiarski 
— odpady ryb 
— kakaowe uski, upiny, 

os onki i inne odpady 
z kakao 

M8 
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a) b) c) d) 

— pozosta e odpady 
z przemys u 
rolno-spo ywczego, 
z wy czeniem 
produktów ubocznych, 
które spe niaj  
krajowe i mi dzynaro
dowe wymogi i normy 
dotycz ce spo ycia 
przez ludzi lub zwie
rz ta 

B3065 

W odniesieniu do B3070: 
— dezaktywowane 

grzybnie grzybów 
z produkcji penicyliny, 
u ywane jako pasza dla 
zwierz t 

W odniesieniu do B3070: 
— odpady ludzkich 

w osów 
— odpady s omy 

B3080 — B3140 

B4010 — B4020 

B4030 

GB040 — GG040 

GH013 

GN010 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Wszystkie mieszaniny 
odpadów wymienione 
w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Mali 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

Malediwy 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M8 
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Maroko 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

W odniesieniu do B1010: 
— metale szlachetne 

(z oto, srebro, grupa 
platynowców oprócz 
rt ci) 

W odniesieniu do B1010: 
— wszystkie pozosta e 

odpady 

W odniesieniu do B1020: 
— z om selenu 
— z om telluru 

W odniesieniu do B1020: 
— wszystkie pozosta e 

odpady 

B1030 — B1240 

B1250 B1250 

B2010 — B2020 

B2030 

W odniesieniu do B2040: 
— cz ciowo rafinowany 

siarczan wapnia 
wytwarzany z odsiar
czania gazów 
odlotowych (FGD) 

— gipsowe odpady p yt 
ciennych i ok adzin 

tynkowych powstaj ce 
przy burzeniu 
budynków 

— u el z produkcji 
miedzi, chemicznie 
stabilizowany, o wyso
kiej zawarto ci elaza 
(powy ej 20 %), prze
twarzany zgodnie 
z normami przemys o
wymi (np.: DIN 4301 
i DIN 8201) g ównie 
do celów konstrukcyj
nych i jako materia  
cierny 

— kruszywo betonowe 
— lit — tantal i lit — 

niob zawieraj ce z om 
szklany 

W odniesieniu do B2040: 
— siarka w postaci sta ej 
— kamie  wapienny 

z produkcji cyjan
amidu wapniowego 
(posiadaj cy pH 
poni ej 9) 

— chlorki sodu, potasu 
i wapnia 

— karborund (w glik 
krzemu) 

B2060 — B2130 

W odniesieniu do B3010: 
— odpady ywicy utwar

dzonej lub produktów 
kondensacyjnych 

— nast puj ce odpady 
fluorowanych polime
rów: 
— alkan perfluoroal

koksylowy 
— tetrafluoroetylen/ 

perfluorowinyloet
er (PFA) 

W odniesieniu do B3010: 
— pozosta o ci tworzyw 

sztucznych niechlo
rowcoorganicznych 
polimerów i kopoli
merów 

— nast puj ce odpady 
fluorowanych polime
rów: 
— perfluoroetylen/ 

propylen (FEP) 

M8 
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a) b) c) d) 

— tetrafluoroetylen/ 
perfluorometylowi
nyloeter (MFA) 

— polifluorek 
winylu (PVF) 

— polifluorek winyli
denu (PVDF) 

B3020 

W odniesieniu do B3030: 
— wszystkie pozosta e 

odpady 

W odniesieniu do B3030: 
— znoszone ubrania i inne 

znoszone wyroby 
w ókiennicze 

B3035 

B3040 

B3050 

B3060 — B3130 

B3140 B3140 

B4010 — B4030 

GB040 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Wszystkie mieszaniny 
odpadów wymienione 
w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Mauritius (Republika Mauritiusu) 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

Mo dawia (Republika Mo dawii) 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

W odniesieniu do B1010: 

— wszystkie pozosta e 
odpady 

W odniesieniu do B1010: 

— z om elaza i stali 

B1020 — B2010 

B2020 

B2030 — B3010 

M8 
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a) b) c) d) 

B3020 

B3030 — B4030 

GB040 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Mieszanina B3020 

Wszystkie pozosta e miesza
niny odpadów wymienione 
w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Montserrat 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Namibia 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Nepal 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

W odniesieniu do B1010: 

— z om cynku 

— z om magnezu 

— z om bizmutu 

— z om tytanu 

— z om cyrkonu 

— z om manganu 

— z om germanu 

— z om wanadu 

— z om hafnu, indu, niobu, 
renu i galu 

— z om toru 

— z om pierwiastków ziem 
rzadkich 

W odniesieniu do B1010: 

— z om niklu 

— z om wolframu 

— z om molibdenu 

— z om tantalu 

— z om kobaltu 

— z om chromu 

W odniesieniu do B1010: 

— metale szlachetne 
(z oto, srebro, grupa 
platynowców oprócz 
rt ci) 

— z om elaza i stali 

— z om aluminium 

— z om cyny 

W odniesieniu do B1010: 

— z om miedzi 

M8 
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a) b) c) d) 

B1020 — B1190 

B1200 

B1210 — B2040 

B2060 

B2070 — B3010 

W odniesieniu do B3020: 

odpady i makulatura 
z papieru lub kartonu: 

— inne, w tym, ale nie 
wy cznie: 

1. laminowany karton 

2. niesortowana makula
tura 

W odniesieniu do B3020: 

odpady i makulatura 
z papieru lub kartonu: 

— niebielony papier lub 
karton, papier lub 
karton falisty 

— inny papier lub karton, 
wykonany g ównie 
z bielonej chemicznie 
masy celulozowej, 
niebarwiony w masie 

— papier lub karton, 
wykonany g ównie ze 
cieru drzewnego 

(np.: gazety, czaso
pisma i podobne 
druki) 

B3030 — B4030 

GB040 — GF010 

GG030 — GG040 

GH013 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Mieszanina B3020 

Wszystkie pozosta e miesza
niny odpadów wymienione 
w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Niger 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

B1010 — B1240 

B1250 B1250 

B2010 — B3010 

B3020 — B3030 B3020 — B3030 

B3035 

M8 
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a) b) c) d) 

W odniesieniu do B3040: 

— pozosta e odpady gumy 
(z wy czeniem 
odpadów gdzie indziej 
wyszczególnionych) 

W odniesieniu do B3040: 

— odpady i kawa ki 
gumy twardej (np. 
ebonitu) 

W odniesieniu do B3040: 

— odpady i kawa ki gumy 
twardej (np. ebonitu) 

B3050 B3050 

B3060 — B3130 

B3140 B3140 

B4010 — B4030 

GB040 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Mieszanina B1010 i B1050 Mieszanina B1010 i B1050 

Mieszanina B1010 i B1070 Mieszanina B1010 i B1070 

Mieszanina B3040 i B3080 

Mieszanina B1010 Mieszanina B1010 

Mieszanina B2010 

Mieszanina B2030 Mieszanina B2030 

Mieszanina B3010 pozosta  
o ci tworzyw sztucznych 

niechlorowcoorganicznych 
polimerów i kopolimerów 

Mieszanina B3010 odpady 
ywicy utwardzonej lub 

produktów kondensacyjnych 

Mieszanina B3010 alkan 
perfluoroalkoksylowy 

Mieszanina B3010 alkan 
perfluoroalkoksylowy 

Mieszanina B3020 Mieszanina B3020 

Mieszanina B3030 Mieszanina B3030 

Mieszanina B3040 Mieszanina B3040 

Mieszanina B3050 Mieszanina B3050 

__________ 

B 
Oman 

a) b) c) d) 

W odniesieniu do B1010: 

wszystkie pozosta e 

W odniesieniu do B1010: 

— z om elaza i stali 
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a) b) c) d) 

Wszystkie pozosta e odpady 
wymienione w za czniku 
III do rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M8 
Pakistan 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

B1010 — B1080 

B1090 

B1100 

B1115 

B1120 — B2130 

B3010 

B3020 — B3035 

B3040 

B3050 

W odniesieniu do B3060: 

— osad dro d owy 
winiarski 

— degras: pozosta o ci 
powsta e przy obróbce 
substancji t uszczowych 
lub wosków zwierz
cych lub ro linnych 

— odpady ko ci i rogów, 
nieobrobione, odt usz
czone, wst pnie prze
tworzone (lecz nie ci te 
wed ug kszta tu), 
poddane traktowaniu 
kwasem lub od elatyni
zowane 

— kakaowe uski, upiny, 
os onki i inne odpady 
z kakao 

W odniesieniu do B3060: 

— suszone i sterylizowane 
odpady ro linne, 
pozosta o ci i produkty 
uboczne, nawet 
w postaci granulek, 
lub w rodzaju u ywa
nych do ywienia 
zwierz t, gdzie indziej 
niewymienione ani 
niew czone 

W odniesieniu do B3060: 

— odpady ryb 

— pozosta e odpady z prze
mys u 
rolno-spo ywczego, 
z wy czeniem 
produktów ubocznych, 
które spe niaj  krajowe 
i mi dzynarodowe 
wymogi i normy 
dotycz ce spo ycia 
przez ludzi lub zwie
rz ta 

B3065 

B3070 

B3080 

B3090 — B3130 

B3140 

B4010 — B4020 
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a) b) c) d) 

B4030 

GB040 — GC010 

GC020 — GC030 

GC050 — GG040 

GH013 

GN010 

GN020 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Mieszanina B1010 i B1050 

Mieszanina B1010 i B1070 

Mieszanina B3040 i B3080 Mieszanina B3040 i B3080 

Mieszanina B1010 

Mieszanina B2010 

Mieszanina B2030 

Mieszanina B3010 pozosta  
o ci tworzyw sztucznych 

niechlorowcoorganicznych 
polimerów i kopolimerów 

Mieszanina B3010 odpady 
ywicy utwardzonej lub 

produktów kondensacyjnych 

Mieszanina B3010 alkan 
perfluoroalkoksylowy 

Mieszanina B3020 

Mieszanina B3030 

Mieszanina B3040 

Mieszanina B3050 

Polinezja Francuska 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M8 
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Papua-Nowa Gwinea 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Paragwaj 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Peru 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

B 
Po udniowa Afryka 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M8 
Republika Dominika ska 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M8 
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Republika Zielonego Przyl dka 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M8 
Rosja (Federacja Rosyjska) 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

B1010 — B1031 

B1050 — B1160 

B1170 — B1200 

B1220 

B1230 

B1240 

B1250 — B3010 

B3030 — B3035 

B3040 

B3050 

B3060 

B3065 — B3110 

B3140 

B4010 — B4030 

GB040 — GC050 

GE020 

GG030 — GG040 

GH013 — GN030 

Rwanda 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M5 
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Salwador 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

Saint Lucia 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Saint Vincent i Grenadyny 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Senegal 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

B1010 — B3020 

W odniesieniu do B3030: 

— wszystkie pozosta e 
odpady 

W odniesieniu do B3030: 

— znoszone ubrania 
i inne znoszone 
wyroby w ókiennicze 

B3035 — B3130 

B3140 

B4010 — B4030 

GB040 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Wszystkie mieszaniny 
odpadów wymienione 
w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M8 
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Serbia 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

Seszele 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

B1010 — B3040 

W odniesieniu do B3050: 

— odpady i pozosta o ci 
drewna, niezale nie od 
tego, czy zebrane 
w balach, brykietach, 
granulkach lub podob
nych postaciach, czy te  
nie 

W odniesieniu do B3050: 

— odpady korka: kruszony, 
granulowany lub rozdro
bniony korek 

W odniesieniu do B3060: 

— wszystkie pozosta e 
odpady 

W odniesieniu do B3060: 

— suszone i sterylizowane 
odpady ro linne, pozos
ta o ci i produkty 
uboczne, nawet w postaci 
granulek, lub w rodzaju 
u ywanych do ywienia 
zwierz t, gdzie indziej 
niewymienione ani 
niew czone 

B3065 — B4030 

GB040 — GE020 

GF010 

GG030 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Wszystkie mieszaniny 
odpadów wymienione w 
za czniku IIIA do rozporz  
dzenia (WE) nr 1013/2006 

Singapur 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

M8 
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Sri Lanka 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M8 
Tad ykistan 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

B1010 — B1150 

B1160 — B1200 

B1210 — B1240 

B1250 

B2010 — B2030 

W odniesieniu do B2040: 
— kruszywo betonowe 

W odniesieniu do B2040: 
— wszystkie pozosta e 

odpady 

B2060 — B2110 

B2120 — B2130 

B3010 — B3020 

W odniesieniu do B3030: 
— odpady jedwabiu (w tym 

kokony nienadaj ce si  
do motania, odpady 
prz dzy i rozw óknione 
szmaty): 
— niezgrzeblone lub 

czesane 
— pozosta e 

— odpady we ny lub cien
kiej lub grubej sier ci 
zwierz cej, w tym odpady 
prz dzy, z wy czeniem 
rozw óknionych szmat: 
— wyczeski we ny lub 

cienkiej sier ci zwie
rz cej 

— pozosta e odpady 
we ny lub cienkiej 
sier ci zwierz cej 

— odpady grubej sier ci 
zwierz cej 

— odpady i paku y lniane 

W odniesieniu do B3030: 
— odpady bawe ny (w 

tym odpady prz dzy 
i rozw óknione 
szmaty) 
— odpady prz dzy (w 

tym odpady nici) 
— szmaty rozw ók

nione 
— pozosta e 

— odpady (w tym wycze
ski, odpady prz dzy 
i rozw óknione szmaty) 
w ókien sztucznych: 
— w ókien syntetycz

nych 
— w ókien sztucznych 

— znoszone ubrania i inne 
znoszone wyroby 
w ókiennicze 

B 
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a) b) c) d) 

— odpady i paku y (w tym 
odpady prz dzy i szmaty 
rozw óknione) konopi 
siewnych (Cannabis 
sativa L.) 

— odpady i paku y (w tym 
odpady prz dzy 
i rozw óknione szmaty) 
juty i innych tekstylnych 
w ókien ykowych (z 
wy czeniem lnu, konopi 
siewnych i ramii) 

— odpady i paku y (w tym 
odpady prz dzy 
i rozw óknione szmaty) 
sizalu i innych tekstyl
nych w ókien rodzaju 
agawy 

— paku y, wyczeski 
i odpady (w tym odpady 
prz dzy i rozw óknio
nych szmat) orzecha 
kokosowego 

— paku y, wyczeski 
i odpady (w tym odpady 
prz dzy i rozw óknio
nych szmat) abaki 
(konopi manilskich lub 
Musa textilis Nee) 

— paku y, wyczeski 
i odpady (w tym odpady 
prz dzy i rozw óknio
nych szmat) ramii 
i innych tekstylnych 
w ókien ro linnych, 
gdzie indziej niewymie
nione ani niew czone 

— zu yte szmaty, odpady 
szpagatu, lin i sznurów, 
zu yte wyroby ze 
szpagatu, lin i sznurów 
z tekstyliów: 
— segregowane 
— pozosta e 

B3035 — B3040 

B3050 

W odniesieniu do B3060: 
— osad dro d owy 

winiarski 
— suszone i sterylizowane 

odpady ro linne, pozos
ta o ci i produkty 
uboczne, nawet w postaci 
granulek, lub w rodzaju 
u ywanych do ywienia 
zwierz t, gdzie indziej 
niewymienione ani 
niew czone 

— degras: pozosta o ci 
powsta e przy obróbce 
substancji t uszczowych 
lub wosków zwierz
cych lub ro linnych 

W odniesieniu do B3060: 
— odpady ko ci i rogów, 

nieobrobione, odt usz
czone, wst pnie prze
tworzone (lecz nie 
ci te wed ug kszta tu), 
poddane traktowaniu 
kwasem lub od elaty
nizowane 

— odpady ryb 
— kakaowe uski, upiny, 

os onki i inne odpady 
z kakao 

— pozosta e odpady 
z przemys u 
rolno-spo ywczego, 
z wy czeniem 
produktów ubocznych, 
które spe niaj  
krajowe i mi dzynaro
dowe wymogi i normy 
dotycz ce spo ycia 
przez ludzi lub zwie
rz ta 

M8 

2007R1418 — PL — 18.07.2014 — 008.001 — 69



270

 

a) b) c) d) 

B3065 

B3070 

B3080 

B3090 — B3120 

B3130 — B3140 

B4010 — B4020 

B4030 

GB040 — GC020 

GC030 

GC050 — GF010 

GG030 — GG040 

GH013 

GN010 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Wszystkie mieszaniny 
odpadów wymienione 
w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Tajlandia 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

B1010 — B1100 

B1115 

B1120 — B1150 

B1160 

B1170 — B2040 

B2060 

B2070 

B2080 

B2090 — B2110 

B2120 — B2130 

B3010 B3010 

B3020 — B3035 

W odniesieniu do B3040: 
— zu yte opony 

W odniesieniu do B3040: 
— wszystkie pozosta e 

odpady 

B3050 — B3070 

M8 
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a) b) c) d) 

W odniesieniu do B3080: 
— zu yte opony 

W odniesieniu do B3080: 
— wszystkie pozosta e 

odpady 

B3090 — B3130 

W odniesieniu do B3140 
— zu yte opony 

W odniesieniu do B3140 
— wszystkie pozosta e 

odpady 

B4010 — B4020 

B4030 

GB040 

GC010 — GC020 

GC030 

GC050 — GF010 

GG030 — GG040 

GH013 GH013 

GN010 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Mieszanina B1010 i B1050 

Mieszanina B1010 i B1070 

W odniesieniu do mieszanin 
B3040 i B3080: 
— mieszaniny zawieraj ce 

zu yte opony 

W odniesieniu do 
mieszanin B3040 i B3080: 
— wszystkie pozosta e 

mieszaniny odpadów 

Mieszanina B1010 

Mieszanina B2010 

Mieszanina B2030 

Mieszanina B3010 pozos
ta o ci tworzyw sztucznych 
niechlorowcoorganicznych 
polimerów i kopolimerów 

Mieszanina B3010 odpady 
ywicy utwardzonej lub 

produktów kondensacyj
nych 

Mieszanina B3010 alkan 
perfluoroalkoksylowy 

Mieszanina B3020 

Mieszanina B3030 

W odniesieniu do miesza
niny B3040: 
— mieszaniny zawieraj ce 

zu yte opony 

W odniesieniu do miesza
niny B3040: 
— wszystkie pozosta e 

mieszaniny odpadów 

Mieszanina B3050 

M8 
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Tajwan 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

W odniesieniu do B1010: 
— metale szlachetne 

(z oto, srebro, grupa 
platynowców oprócz 
rt ci) 

— z om molibdenu 
— z om tantalu 
— z om kobaltu 
— z om bizmutu 
— z om cyrkonu 
— z om manganu 
— z om wanadu 
— z om hafnu, indu, 

niobu, renu i galu 
— z om toru 
— z om pierwiastków 

ziem rzadkich 
— z om chromu 

W odniesieniu do B1010: 
— z om elaza i stali 
— z om miedzi 
— z om niklu 
— z om aluminium 
— z om cynku 
— z om cyny 
— z om wolframu 
— z om magnezu 
— z om tytanu 
— z om germanu 

W odniesieniu do B1020: 
— z om kadmu 
— z om o owiu (z wy cze

niem akumulatorów 
kwasowych) 

— z om selenu 

W odniesieniu do B1020: 
— z om antymonu 
— z om berylu 
— z om telluru 

B1030 — B1031 

B1040 

B1050 

B1060 

B1070 — B1090 

W odniesieniu do B1100: 
— szumowiny alumi

niowe (lub piana), 
z wy czeniem zgarów 
s onych 

— odpady ogniotrwa ych 
ok adzin, w tym tygle 
u ywane przy wytopie 
miedzi 

— u le z hutnictwa 
metali szlachetnych 
do dalszego uszlachet
niania 

— u le tantalu zawie
raj ce cyn  w ilo ci 
mniejszej ni  0,5 % 

W odniesieniu do B1100: 
— lut twardego cynku 
— zawieraj ce cynk 

odpady przy wzbogaca
niu: 
— ko uch u lowy 

wierzchni z cynko
wania k sisk 
p askich (> 90 % 
Zn) 

— ko uch u lowy 
denny z cynkowania 
k sisk p askich 
(> 92 % Zn) 

— ko uch u lowy 
z odlewów ci nie
niowych cynku 
(> 85 % Zn) 

— ko uch u lowy 
z cynkowania 
ogniowego k sisk 
p askich (> 92 % 
Zn) 

— szumowiny 
cynkowe 

M8 
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a) b) c) d) 

B1115 — B1150 

B1160 

B1170 — B1240 

B1250 

B2010 — B2030 

W odniesieniu do B2040: 
— wszystkie pozosta e 

odpady 

W odniesieniu do B2040: 
— u el z produkcji miedzi, 

chemicznie stabilizo
wany, o wysokiej zawar
to ci elaza (powy ej 20 
%), przetwarzany 
zgodnie z normami prze
mys owymi (np.: DIN 
4301 i DIN 8201) 
g ównie do celów 
konstrukcyjnych i jako 
materia  cierny 

B2060 — B2130 

W odniesieniu do B3010: 
— pozosta o ci tworzyw 

sztucznych poliuretanu 
(niezawieraj ce CFC) 

— odpady ywicy utwar
dzonej lub produktów 
kondensacyjnych 

W odniesieniu do B3010: 
— pozosta o ci tworzyw 

sztucznych niechlorow
coorganicznych poli
merów i kopolimerów, 
z wyj tkiem poliure
tanów (niezawieraj cych 
CFC) 

— nast puj ce odpady 
fluorowanych polime
rów: 
— perfluoroetylen/ 

propylen (FEP) 
— alkan perfluoroalko

ksylowy 
— tetrafluoroetylen/ 

perfluorowinyloeter 
(PFA) 

— tetrafluoroetylen/ 
perfluorometylowi
nyloeter (MFA) 

— polifluorek winylu 
(PVF) 

— polifluorek 
winylidenu (PVDF) 

B3020 

B3030 — B3035 

B3040 — B3050 

B3060 — B3070 

B3080 

B3090 — B3100 

B3110 — B4030 

GB040 — GC030 

GC050 

GEO20 

GF010 — GG040 

M8 
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a) b) c) d) 

GH013 

GN010 

GN020 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Mieszanina B1010 i B1050 

Mieszanina B1010 i B1070 

Mieszanina B3040 i B3080 

Mieszanina B1010 

Mieszanina B2010 

Mieszanina B2030 

Mieszanina B3010 pozosta  
o ci tworzyw sztucznych 

niechlorowcoorganicznych 
polimerów i kopolimerów 

Mieszanina B3010 odpady 
ywicy utwardzonej lub 

produktów kondensacyj
nych 

Mieszanina B3010 alkan 
perfluoroalkoksylowy 

Mieszanina B3020 

Mieszanina B3030 

Mieszanina B3040 

Mieszanina B3050 

M5 
Tanzania 

a) b) c) d) 

Mieszaniny odpadów 

Wszystkie mieszaniny 
odpadów wymienione 
w za czniku IIIA do rozporz  
dzenia (WE) nr 1013/2006 

M8 
Togo 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M8 
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Trynidad i Tobago 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Tunezja 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

B1010 B1010 

B1020 — B1220 

B1230 — B1240 B1230 — B1240 

B1250 — B3010 

W odniesieniu do B3020: 
odpady i makulatura 
z papieru lub kartonu: 
— inne, w tym, ale nie 

wy cznie: 
1. laminowany karton 
2. niesortowana makula

tura 

W odniesieniu do B3020: 
odpady i makulatura 
z papieru lub kartonu: 
— niebielony papier lub 

karton, papier lub 
karton falisty 

— inny papier lub karton, 
wykonany g ównie 
z bielonej chemicznie 
masy celulozowej, 
niebarwiony w masie 

— papier lub karton, 
wykonany g ównie ze 
cieru drzewnego 

(np.: gazety, czaso
pisma i podobne 
druki) 

W odniesieniu do B3020: 
odpady i makulatura 
z papieru lub kartonu: 
— niebielony papier lub 

karton, papier lub 
karton falisty 

— inny papier lub karton, 
wykonany g ównie 
z bielonej chemicznie 
masy celulozowej, 
niebarwiony w masie 

— papier lub karton, 
wykonany g ównie ze 
cieru drzewnego (np.: 

gazety, czasopisma 
i podobne druki) 

W odniesieniu do B3030: 
— wszystkie pozosta e 

odpady 

W odniesieniu do B3030: 
— znoszone ubrania 

i inne znoszone 
wyroby w ókiennicze 

W odniesieniu do B3030: 
— wszystkie pozosta e 

odpady 

B3035 — B3065 B3035 — B3065 

W odniesieniu do B3070: 
— dezaktywowane 

grzybnie grzybów 
z produkcji penicyliny, 
u ywane jako pasza dla 
zwierz t 

W odniesieniu do B3070: 
— odpady ludzkich 

w osów 
— odpady s omy 

W odniesieniu do B3070: 
— odpady ludzkich 

w osów 
— odpady s omy 

B3080 B3080 

B3090 — B4030 

GB040 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Mieszanina B1010 i B1050 

Mieszanina B1010 i B1070 

Mieszanina B3040 i B3080 Mieszanina B3040 i B3080 

M8 
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a) b) c) d) 

Mieszanina B1010 Mieszanina B1010 

Mieszanina B2010 

Mieszanina B2030 

Mieszanina B3010 pozos
ta o ci tworzyw sztucznych 
niec hlorowcoorganicznych 
polimerów i kopolimerów 

Mieszanina B3010 pozosta  
o ci tworzyw sztucznych 

niechlorowcoorganicznych 
polimerów i kopolimerów 

Mieszanina B3010 odpady 
ywicy utwardzonej lub 

produktów kondensacyjnych 

Mieszanina B3010 alkan 
perfluoroalkoksylowy 

Mieszanina B3020 Mieszanina B3020 

Mieszanina B3030 Mieszanina B3030 

Mieszanina B3040 Mieszanina B3040 

Mieszanina B3050 Mieszanina B3050 

M2 
Ukraina 

a) b) c) d) 

B1010, z wyj tkiem: 
z omu chromu 

B1020–B1030 

B1040–B1090 

B1100, z wyj tkiem: 
u li z miedzi przetwarza

nych do dalszego przetwa
rzania lub uszlachetniania, 
niezawieraj cych arsenu, 
o owiu lub kadmu 
w zakresie wykazuj cym 
w a ciwo ci odpadów 
niebezpiecznych 
z za cznika III 

B1120–B1130 

B1150–B1240 

B2010–B2040 

B2060–B2120 

B3010, z wyj tkiem: 
— tetrafluoroetylenu/ 

perfluorowinyloeteru 
(PFA) 

— tetrafluoroetylenu/ 
perfluorometylowiny
loeteru (MFA) 

B3020–B3030 

B3040–B3060 

B3070–B3130 

M8 
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a) b) c) d) 

B3140 

B4010–B4030 

M8 
Uzbekistan 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

W odniesieniu do B1010: 
— wszystkie odpady 

z wyj tkiem metali 
szlachetnych (z oto, 
srebro, grupa platy
nowców oprócz rt ci) 

B1020 

B1031 

B1050 — B1090 

W odniesieniu do B1100: 
— wszystkie odpady 

z wyj tkiem u li 
z hutnictwa metali szla
chetnych do dalszego 
uszlachetniania 

B1115 — B1120 

B1140 

B1200 — B2030 

W odniesieniu do B2040: 
— wszystkie odpady 

z wyj tkiem cz ciowo 
rafinowanego siarczanu 
wapnia wytwarzanego 
z odsiarczania gazów 
odlotowych (FGD) 

B2060 — B3060 

B3070 — B3090 

B3120 — B4030 

GB040 — GC030 

GE020 

GG030 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Wszystkie mieszaniny 
odpadów wymienione 
w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M2 
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Wallis i Futuna 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

Wietnam 

a) b) c) d) 

Pozycje dotycz ce odpadów jednorodnych 

W odniesieniu do B1010: 
— metale szlachetne (z oto, 

srebro, grupa platy
nowców oprócz rt ci) 

— z om tantalu 
— z om kobaltu 
— z om bizmutu 
— z om germanu 
— z om wanadu 
— z om hafnu, indu, niobu, 

renu i galu 
— z om toru 
— z om pierwiastków ziem 

rzadkich 

W odniesieniu do B1010: 
— z om elaza i stali 
— z om miedzi 
— z om niklu 
— z om aluminium 
— z om cynku 
— z om cyny 
— z om wolframu 
— z om molibdenu 
— z om magnezu 
— z om tytanu 
— z om cyrkonu 
— z om manganu 
— z om chromu 

W odniesieniu do B1020: 
— wszystkie pozosta e 

odpady 

W odniesieniu do B1020: 
— z om antymonu 

B1030 — B1060 

B1070 

B1080 — B1180 

B1190 — B1220 

B1230 — B2010 

B2020 

B2030 — B2070 

B2080 

B2090 — B2130 

B3010 — B3020 

W odniesieniu do B3030: 
— wszystkie pozosta e 

odpady 

W odniesieniu do B3030: 
— odpady jedwabiu (w 

tym kokony nienadaj ce 
si  do motania, odpady 
prz dzy i rozw óknione 
szmaty): 
— niezgrzeblone lub 

czesane 
— pozosta e 

B3035 

B3040 

B3050 — B3070 

B3080 

B3090 — B3130 

M8 
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a) b) c) d) 

B3140 

B4010 — B4030 

GB040 

GC010 — GC020 

GC030 — GC050 

GE020 

GF010 — GG040 

GH013 

GN010 — GN030 

Mieszaniny odpadów 

Wszystkie mieszaniny 
odpadów wymienione w 
za czniku IIIA do rozporz  
dzenia (WE) nr 1013/2006 

Wybrze e Ko ci S oniowej 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów 
wymienione w za czniku 
IIIA do rozporz dzenia 
(WE) nr 1013/2006 

M1 
Wybrze e Ko ci S oniowej (Republika Wybrze a Ko ci S oniowej) 

a) b) c) d) 

W odniesieniu do B1010: 
wszystkie pozosta e 
odpady 

W odniesieniu do B1010: 
— metale szlachetne 

(z oto, srebro, grupa 
platynowców oprócz 
rt ci) 

B1020–B2120 

B2130 

B3010–B3020 

W odniesieniu do B3030: 
wszystkie pozosta e 
odpady 

W odniesieniu do B3030: 
— odpady (w tym wycze

ski, odpady prz dzy 
i rozw óknione szmaty) 
z w ókien sztucznych 

— zu yta odzie  i inne 
zu yte artyku y 
w ókiennicze 

— zu yte szmaty, odpady 
szpagatu, lin i sznurów, 
zu yte wyroby ze szpa
gatu, lin i sznurów 
z tekstyliów 

B3035–B3130 

B3140 

M8 
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a) b) c) d) 

B4010–B4030 

GB040 7112 
2620 30 
2620 90 

GC010 

GC020 

GC030 ex 8908 00 

GC050 

GE020 ex 7001 
ex 7019 39 

GF010 

GG030 ex 2621 

GG040 ex 2621 

GH013 3915 30 
ex 3904 10–40 

GN010 ex 0502 00 

GN020 ex 0503 00 

GN030 ex 0505 90 

M5 
Zambia 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M8 
Zimbabwe 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M5 
Zjednoczone Emiraty Arabskie 

a) b) c) d) 

Wszystkie odpady wymie
nione w za czniku III oraz 
mieszaniny odpadów wymie
nione w za czniku IIIA do 
rozporz dzenia (WE) 
nr 1013/2006 

M1 

2007R1418 — PL — 18.07.2014 — 008.001 — 80
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Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. (poz. 1048)

USTAWA

z dnia 29 czerwca 2007 r.

Przepisy ogólne

Art. 1. e-
nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z

2.1) Przepisy u dnia 27 kwietnia 2001 r. –
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z 2)) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21,
z 3)).

Art. 2. ustawie jest mowa o:

1) nr 1013/2006 – nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1);

2) dyrektywie 2006/12/WE – Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 9);

3) terenie kraju –

4) odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie –

2. (uchylony)4)

3. (uchylony)4)

4. (uchylony)4)

Art. 3. 1. Organem odpowiedzialn nr 1013/2006, w rozumieniu art. 53 tego rozpo-
sprawach:

1) przywozu odpadów na teren kraju;

2) wywozu odpadów poza teren kraju;

3) tranzytu odpadów przez teren kraju.

2. rozumieniu art. 54
nr 1013/2006.

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 217 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
w dniem 23 stycznia 2013 r.

2) Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 
1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881 i 933.

3) Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r.
poz. 87, 122 i 933.

4) Przez art. 217 pkt 2 ustawy, o której mowa w 1.
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3. Inspekcji Transportu Drogowego oraz wo-

w których mowa w art. 50 ust. 3 i 4 nr 1013/2006, 
ne.

4. Organy wymienione w ust. 1 i 3 a-

i tym w zakresie klasyfi

Art. 4. Zezwolenia na:

1) przywóz odpadów na teren kraju,

2) wywóz odpadów poza teren kraju,

3) tranzyt odpadów przez teren kraju

Art. 5.

1) wnioskiem o
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przepisów o – do wojewódzkiego inspekto-

gospodarowaniem 
odpadami, albo,
ze

2) wnioskiem o
z tym, w przepisami o ochronie 

– zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów.

2. Organy
terminie 14

3. wnioskiem o przedstawienie informacji, w
w stosunku do odbiorcy 
odpadów z

gospodarowaniem odpadami, a o-
dowego przemieszczania odpadów.

Art. 6. 1. zezwoleniach, o których mowa w art. 4:

1) zg

2)

3)

4)

5)

6) rodzaj transportu i tym miejsca przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

7)
przemieszczania odpadów.

2. owiska w zezwoleniach, o których mowa w art. 4 pkt

1)

2)

3. którym mowa w art. 4
pkt danej instalacji.
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4.5) wywóz odpadów, 

1)6) zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia, 
o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – rodowiska;

2) i-
wieniu;

3) (uchylony)7)

4) enia 
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o

5) (uchylony)7)

4a.8) którym mowa w ust. 4 pkt
fa „Jestem 

a wiadczenia.”
o

5. W których mowa w ust. 1, z e-
ch w

e-

Art. 7. 1.9) których mowa w art. a-
n-

2.9) Kopie zezwolenia na przywóz odpadów z e-
o-

wi województwa, wojewódzkiemu inspektoro a-
sta, a

3. e-

w nr 1013/2006

Art. 8. art. 9 ust. 8 ia nr 1013/2006 jest 

2. Kopie decyzji o

których mowa w art. 7 ust. 2
i 3, oraz odbiorcy odpadów.

Art. 9. drodze decyzji, na podstawie art. 11 ust. 1 albo art. 12
ust. 1 nr

2. decyzji, o której mowa
w ust. 1, orzec o e-
znaczenia i tranzytu.

3.
nr 1013/2006.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 83 pkt 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli 
i Dz. U. Nr 106, poz. 622), dniem 1 lipca 2011 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 217 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w 1.
7) Przez art. 217 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w 1.
8) Dodany przez art. 83 pkt 2 ustawy, o której mowa w 5.
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 217 pkt 4 ustawy, o której mowa w 1.
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4. w terminie 
30

5. O decyzji, o której mowa w ust. 1 i

ewódzkiego 

Art. 10. o-

Art. 11.
celu unieszkodliwiania 

w do D15 w dyrektywie 2006/12/WE jest zabroniony.

Art. 11a.10) ó-
rych przywóz na terytorium kraju podlega ograniczeniu, oraz warunki
z

um kraju.

Art. 12. 1. decyzji w e-
go przemieszczania odpadów. Rejestr zawiera w

1) oraz odbi o-
dowym przemieszczaniu odpadów;

2)
w
osobami fizycznymi lub jednostkami organizacyjnymi, a w

a-
dów;

3) okre

4)

2. którym mowa w ust. 1, 
a przetwarzania danych oraz 

w art. 21 nr 1013/2006.

Art. 13. 1. w art. 14 rozpo-
nr 1013/2006.

2. y-
formie decyzji administracyjnej, na czas okr lat.

3. Kopie zezwolenia, o którym mowa w ust.

zakresie odzysku.

Art. 14. 1.

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) IVA do rozpo-
nr 1013/2006; w

e-

10) Dodany przez art. 217 pkt 5 ustawy, o której mowa w 1.
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3) d-
dawane odzyskowi w
odzyskowi w okresie tego roku;

4) adres instalacji, w której prowadzony jest proces odzysku;

5) wskazanie miejsca i

6) tym symbol procesu odzysku;

7)
w w-
ników oraz liczby i

8) okre

2. instalacji, w której od-

3. Po ot

1) o-
trakcie eksploatacji instalacji lub ur

inspektora;

2) zakresie odzysku, a-
nia warunków posiadanego zezwolenia.

4. Organy, o których mowa w ust. terminie 14 dni 
wydanie informacji.

5. W

1) numer rejestracji instalacji –
a) liter PL,
b) 4

2)

3) adres instalacji, w której prowadzony jest proces odzysku;

4) opis technologii wykorzystywanych w zagranicy, 
w tym kod procesu odzysku;

5) rodzaje odpadów wyszczególnionych w nr 1013/2006, których dotyczy 

6) celem odzysku w danej instalacji;

7)

Art. 15. 1. p-
nego na podstawie art. 13 ust.

1) adres instalacji, w której prowadzony jest proces odzysku;

2)

3)

2. zenia, wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, 
a przetwarzania danych oraz 

w art. 21 nr 1013/2006.

Art. 16. 1. W których mowa w art. 14 ust. 1, lub zmiany decyzji, o których mo-
wa w art. 14 ust.

dni od dnia je

2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust.

1)

2) w przypadku bra
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Art. 17. W
odpadami, a

Art. 18. 1. e-
art. 5.

2. o-
lata.

Art. 19. wydanie zezwo-
którym mowa w art. 14 ust. przetwarzania 

danych.

Gwarancje finansowe

Art. 20. 1. Gwarancja finansowa, o której mowa w art. 6 nr
gwarancji bankowej, umowy gwara
rachunku bankowym.

2. w art. 6 ust. 1
nr 1013/2006.

3.
gwarancyjnej, o której mowa w ust.
w art. 6 ust. 1 nr 1013/2006, w
transportu, odzysku lub unieszkodliwienia oraz kosztów magazynowania odpadów, a e-
dury ustanawiania gwarancji.

4. Gwarancja finansowa w formie umowy gwarancji bankowej albo a-
na w

5. Gwarancja finansowa w

6. porozumieniu z
umowy gwarancji ubezpiecze-

ustanawiania gwarancji.

Art. 21. 1. z-
zezwoleniu wyda-

nym na podstawie art. 4 pkt 2.

2. W przypadku gdy postanowienia umowy gwarancji bankowej albo umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub wyso-
których mowa w art. 6 ust. 1 nr 1013/2006, 

którym mowa w art. 4 pkt 5 nr 1013/2006.

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust.

Art. 22. 1. Po przedstawieniu dokumentów wymaganych 
nr iska, 

w drodze decyzji, orzeka o jej zwrocie, z ust. 2.

2. W o których mowa w art. 6 ust. 2 nr 1013/2006, i a-
y-

decyzjach, o których mowa w art. 24
lub drodze decyzji, o gwarancji 
finansowej w
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Zwrot odpadów

Art. 23. 1. W
zgodnie z

podstawie otrzymanego w trybie art. 22 ust. 1
nr 1013/2006
i w w art. 22
nr dni.

2. O wydaniu postanowienia, o którym mowa w ust. o-
wiska powiadamia odpo

o-

Art. 24. 1. Po postanowieniu, o którym mowa w art. 23 ust. 1, 
drodze decyzji, nakazuje:

1) – odebranie odpadów zwróconych z na terenie 
kraju;

2) odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie – o-
darowania tych odpadów na terenie kraju.

2. W decyzji, o której mowa w ust. in i

3. Kopie decyzji, o której mowa w ust. o-
e-

miejsce prowadzenia procesu odzysku, 
a-

Art. 25. 1. W przypadku stwierdzenia niel awie 
powiadomienia o nielegalnym przemieszczeniu otrzymanego w trybie art. 24 ust. 1 nr

jne i wzywa:

1) – -

2) – d-
biorca odpadów

– w w art. 24 nr r-
tych procedur, ni dni.

2. O wydaniu postanowienia, o którym mowa w ust. o-

do spraw fina o-

na miejsce prowadzenia procesu odzysku lub unieszkodliwiania 

Art. 26. postanowieniu, o którym mowa w art. 25 ust.
Inspektor O drodze decyzji:

1)
pa-

dami na terenie kraju –
terenu kraju;



290

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1048

2015-07-30

2)
terenie kraju –
odpady sprowadzone nielegalnie spoza terenu kraju;

3) – arodowe przemiesz-

4) – odbiorca 
odpadów.

Art. 27. 1. Organ administracji publicznej, o którym mowa w art. 3 ust. o-

e i zdrowie ludzi.

2. e-

3. których mowa w ust. 2, wszczyna z
której mowa w art. 26.

4.11) którym mowa w ust. i-
ska, po konsultacji z drodze 

tymi 
w art. 24 nr 1013/2006 lub do czasu wydania decy-

zji, o której mowa w art. 26.

Art. 28. 1. Decyzjom, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 26 oraz art. 27 ust. 3, 

2. Egzekucja wykonania decyzji, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 26 oraz art. 27 ust. trybie 
przepisów o administracji.

Art. 29.12) Na postanowienia, o których mowa w art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 27 ust.

Art. 30.
w

2. porozumieniu z z-
nych i

nr 1013/2006, w o-
dzaju odpadów z
tranzytem.

3. porozumieniu z m

a
nr 1013/2006, w a-

11) Dodany przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 28, poz. 145), dniem 12 marca 2010 r.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 ustawy, o której mowa w 11.
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Przepisy karne

Art. 31. 1.

– podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Osoba fizyczna lub jednostka organizac w

w

– podlega karze grzywny.

3. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i w ustawie z dnia 
24 sierpnia 2001 r. – sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z 13)).

Art. 32. 1. Wojewódzki 
000 do 300 000

2. a-
z art. 3 nr 1013/2006, w

w 000 do 300 000

3. Wo w
w 000 do 300 000

1)

2) zerstwa, wprowadzenia w
oszustwa;

3)
(przemieszczania) odpadów, o którym mowa w nr 1013/2006, lub w dokumencie 

którym mowa w
nr 1013/2006.

4.14) óry nie 
którym mowa w art. 27 ust. 4, w

25 000 do 150 000

Art. 33. 1.
000 do 150 000

1)

2)

3) w zezwoleniu;

4) o-
dliwiania odpadów w terminie 3 dni od ich odbioru;

5)
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie 30

terminie jednego roku kalendarzowego od dnia otrzymania odpadów;

6)
okres 3

13) Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 
i 969 oraz z 2015 r. poz. 21, 396 i 841.

14) Dodany przez art. 5 pkt 3 ustawy, o której mowa w 11.
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2. w
w 000 do 150 000

1)

2)

3) zezwoleniu;

4) do

3. Wojewódzki Inspektor Ochrony 
w 000 do 60 000

1)

2) nie jest wskazany w

3)

4)

5)

6)

7) ewozu odpadów wymienionych w d-
stawie art. 18 nr 1013/2006 lub
w nr 1013/2006.

Art. 34. których mowa w art. 32 i
w charakter odpadów, w

zenia przepisów ustawy i nr 1013/2006.

Art. 35. 1. e-

2.
w przedmiocie wymierzenia kary.

3. terminie 14

4. W którym mowa w ust.
w trybie przepisów o administracji.

Zmiany w

Art. 36. 15)

Art. 37. 15)

Art. 38. 15)

Art. 39. 15)

Art. 40. (p 15)

Art. 41.

Art. 42. Traci moc ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o Dz. U. Nr 191, poz. 1956).

15) Zamieszczony w obwieszczeniu.
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Art. 43. Ustawa wchodzi w dniem 12 lipca 2007 r.
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769

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie rodzajów odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 
czerwca 2007 r. o międzynarodowym prze-
mieszczaniu odpa dów (Dz. U. Nr 124, poz. 859)  
zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje 
odpadów, których przywóz  na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej w celu uniesz-
kodliwiania w procesach unieszkodliwia-

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji 
rządo wej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 
2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 16 
listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 
1606).

nia  określonych jako D1 do  D15 w załączniku 
IIA do dyrektywy 2006/12/WE2) jest zabroniony.

§ 2. Rodzaje odpadów, o których mowa
w § 1, są określone w załączniku do rozporzą-
dzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M. Nowicki

2)  Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów 
(Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 9).
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z dnia 24 czerwca 2008 r. (poz. 769)

Lp.
Rodzaj procesu 
unieszkodliwiania1) Kod odpadów2) Rodzaj odpadu2)

1
D1 Składowanie w ziemi lub na jej 
powierzchni (np.: wysypiska itp.)

wszystkie wszystkie

2

D2 Obróbka w glebie i ziemi (np.: 

biodegradacja odpadów płynnych 

lub osadowych w glebie i ziemi 

itp.)

wszystkie wszystkie

3

D3 Głębokie wtryskiwanie (np.: 

wtryskiwanie odpadów, które 

można pompować do studni, słu-

pów solnych lub naturalnie wystę-

pujących składowisk itp.)

wszystkie wszystkie

4

D4 Retencja powierzchniowa (np.: 

umieszczanie płynnych lub osado-

wych odpadów w dołach, stawach 

lub lagunach itp.)

wszystkie wszystkie

5

D5 Specjalnie zaprojektowane 

składowiska (np.: umieszczanie na

terenach, które są przykryte i izo-

lowane wzajemnie oraz od środo-

wiska naturalnego itp.)

wszystkie wszystkie

6

D6 Odprowadzanie do zbiorni-

ków wodnych, z wyjątkiem mórz/

oceanów

wszystkie wszystkie

7

D7 Odprowadzanie do mórz/oce-

anów, w tym lokowanie na dnie 

mórz

wszystkie wszystkie

8

D8 Obróbka biologiczna nieokre-

ślona w innym miejscu, w wyniku 

której powstają ostateczne związki 

lub mieszaniny, które są odprowa-

dzane za pomocą któregokolwiek 

z procesów wymienionych w D1-

D7  i D9-D12

wszystkie wszystkie
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9 D9 Obróbka fi zyczno-chemiczna 

nieokreślona w innym miejscu, w 

której wyniku powstają: ostatecz-

ne związki lub mieszaniny odpro-

wadzane za pomocą któregokol-

wiek z procesów wymienionych w 

D1-D8 i D10-D12 (np.: odparo-

wanie, suszenie, kalcynacja itp.)

wszystkie wszystkie

10 D10 Spalanie na lądzie 01 03 09

02 01 01

02 01 03

02 03 01

03 03 02

03 03 05

03 03 80

03 03 81

05 01 04*

08 01 13*

08 01 14

08 01 15*

Czerwony szlam powstający przy 
produkcji tlenku glinu inny niż 
wymieniony w 01 03 07

Osady z mycia i czyszczenia

Odpadowa masa roślinna

Szlamy z mycia, oczyszczania, 
obierania, odwirowywania
i oddzielania surowców

Osady i szlamy z produkcji celu-
lozy metodą siarczynową (w tym 
osady ługu zielonego)

Szlamy z odbarwiania makulatury

Szlamy z procesów bielenia pod-
chlorynem lub chlorem

Szlamy z innych procesów bielenia

Kwaśne szlamy z procesów alkilo-
wania

Szlamy z usuwania farb i lakierów 
zawierające rozpuszczalniki orga-
niczne lub inne substancje niebez-
pieczne

Szlamy z usuwania farb i lakierów 
inne niż wymienione w 08 01 13

Szlamy wodne zawierające farby i 
lakiery zawierające rozpuszczalni-
ki organiczne lub inne substancje 
niebezpieczne
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08 01 16

08 02 02

08 03 07

08 03 14*

08 03 15

08 04 13*

08 04 14

10 01 22*

10 01 23

10 02 13*

10 02 14

10 02 15

10 03 25*

10 03 26

Szlamy wodne zawierające farby i 
lakiery inne niż wymienione w 08 
01 15

Szlamy wodne zawierające mate-
riały ceramiczne

Szlamy wodne zawierające farby 
drukarskie

Szlamy farb drukarskich zawiera-
jące substancje niebezpieczne

Szlamy farb drukarskich inne niż 
wymienione w 08 03 14

Uwodnione szlamy klejów lub 
szczeliw zawierające rozpuszczal-
niki organiczne lub inne substan-
cje niebezpieczne

Uwodnione szlamy klejów lub 
szczeliw inne niż wymienione w 08 
04 13

Uwodnione szlamy z czyszczenia 
kotłów zawierające substancje 
niebezpieczne

Uwodnione szlamy z czyszczenia 
kotłów inne niż wymienione w 10 
01 22

Szlamy i osady pofi ltracyjne
z oczyszczania gazów odlotowych 
zawierające substancje niebez-
pieczne

Szlamy i osady pofi ltracyjne
z oczyszczania gazów odlotowych 
inne niż wymienione w 10 02 13

Inne szlamy i osady pofi ltracyjne

Szlamy i osady pofi ltracyjne
z oczyszczania gazów odlotowych 
zawierające substancje niebez-
pieczne

Szlamy i osady pofi ltracyjne
z oczyszczania gazów odlotowych 
inne niż wymienione w 10 03 25

Dziennik Ustaw Nr 119 -6531- Poz. 769
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10 04 07*

10 05 06*

10 06 07*

10 07 05

10 08 17*

10 08 18

10 11 13*

10 11 14

10 11 17*

10 11 18

10 11 80

10 12 05

10 12 13

10 13 07

10 13 14

11 01 08*

Szlamy i osady pofi ltracyjne z 
oczyszczania gazów odlotowych

Szlamy i osady pofi ltracyjne z 
oczyszczania gazów odlotowych

Szlamy i osady pofi ltracyjne z 
oczyszczania gazów odlotowych

Szlamy i  osady pofi ltracyjne z 
oczyszczania  gazów odlotowych

Szlamy i  osady pofi ltracyjne z 
oczyszczania gazów odlotowych 
zawierające substancje niebez-
pieczne

Szlamy i osady pofi ltracyjne z 
oczyszczania gazów odlotowych 
inne niż wymienione w 10 08 17

Szlamy z polerowania i szlifowa-
nia szkła zawierające substancje 
niebezpieczne

Szlamy z polerowania i szlifowa-
nia szkła inne niż wymienione w 
10 11 13

Szlamy i osady pofi ltracyjne z 
oczyszczania gazów od1otowych 
zawierające substancje niebez-
pieczne

Szlamy i osady pofi ltracyjne z 
oczyszczania gazów odlotowych 
inne niż wymienione w 10 11 17

Szlamy fl uorokrzemianowe

Szlamy i osady pofi ltracyjne
z oczyszczania gazów odlotowych

Szlamy z zakładowych oczysz-
czalni scieków

Szlamy i osady pofi ltracyjne z 
oczyszczania gazów odlotowych 

Odpady betonowe i szlam beto-
nowy 

Osady i szlamy z fosforanowania
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11 01 09*

11 01 10

11 01 15*

11 02 02* 

Wszystkie
odpady z 
podgrupy 
11 03

12 01 14*

12 01 15

12 01 18*

14 06 04*

14 06 05* 

Wszystkie
odpady z 
grupy 18

19 01 06*

Wszystkie 
odpady z 
podgrupy 
19 08

19 09 06

Szlamy i osady pofi ltracyjne zawie-
rające substancje niebezpieczne

Szlamy i osady pofi ltracyjne inne 
niż wymienione w 11 01 09

Odcieki i szlamy z systemów 
membranowych lub systemów 
wymiany jonowej zawierające 
substancje niebezpieczne

Szlamy z hydrometalurgii cynku
(w tym jarozyt i getyt)

Szlamy i odpady stałe z procesów 
odpuszczania stali

Szlamy z obróbki metali zawierają-
ce substancje niebezpieczne

Szlamy z obróbki metali inne niż 
wymienione w 12 01 14

Szlamy z obróbki metali zawierają-
ce oleje (np. szlamy ze szlifowania, 
gładzenia i pokrywania)

Szlamy i odpady stałe zawierające 
rozpuszczalniki chlorowcoorga-
niczne

Szlamy i odpady stałe zawierające 
inne rozpuszczalniki

Odpady medyczne i weterynaryjne

Szlamy i inne odpady uwodnione
z oczyszczania gazów odlotowych

Odpady z oczyszczalni ścieków 
nieujęte w innych grupach

Roztwory i szlamy z regeneracji 
wymienników jonitowych
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19 12 11*

19 12 12

19 13 03*

19 13 04

19 13 05*

19 13 06

20 03 01

20 03 04

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty)

z mechanicznej obróbki odpadów

zawierające substancje niebez-

pieczne

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty)

z mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

Szlamy z oczyszczania gleby i 

ziemi zawierające substancje nie-

bezpieczne

Szlamy z oczyszczania gleby i 

ziemi inne niż wymienione w 19 

13 03

Szlamy z oczyszczania wód pod-

ziemnych zawierające substancje 

niebezpieczne

Szlamy z oczyszczania wód pod-

ziemnych inne niż wymienione w 

19 13 05

Niesegregowane (zmieszane) od-

pady komunalne

Szlamy ze zbiorników bezodpły-

wowych służących do gromadze-

nia nieczystości

11 D11 Spalanie na morzu wszystkie wszystkie

12 D12 Trwałe składowanie (np.: 

umieszczanie pojemników w ko-

palniach)

wszystkie wszystkie

13 D13 Sporządzanie mieszanki lub 

mieszanie przed poddaniem któ-

remukolwiek z procesów wymie-

nionych w D1-D12

wszystkie wszystkie

14 D14 Przepakowywanie przed pod-

daniem któremukolwiek z proce-

sów wymienionych w D1-D13

wszystkie wszystkie
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15 Dl5 Magazynowanie przed podda-

niem któremukolwiek z procesów 

wymienionych w Dl-Dl4 (z wyjąt-

kiem tymczasowego magazyno-

wania, przed zbiórką, w miejscu 

gdzie odpady są produkowane)

wszystkie wszystkie

Objaśnienia:
1)  Zgodnie z załącznikiem IIA do dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 9).
2)  Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie  kata-

logu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Dziennik Ustaw Nr 119 -6534- Poz. 769
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91

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

z dnia 17 stycznia 2008 r.

w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 
czerwca 2007 r. o międzynarodowym prze-
mieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 
859) zarządza się, co następuje:

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji 
rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 
2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada  2007 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1606).

§ 1. Określa się wzór wniosku o wy-
danie zezwolenia wstępnego, stanowiący 
załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie  
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M. Nowicki
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Załącznik do rozporządzenia  
Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2008 r. (poz. 91)

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA WSTĘPNEGO

1.  Nazwa lub imię i nazwisko, w przypadku osoby fi zycznej, oraz adres prowadzącego  
instalację, dla której ma być wydane  zezwolenie wstępne:

  ...........................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................
2. Nazwa i adres instalacji, w której ma być prowadzony proces odzysku:
  ...........................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................
3. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do poddania procesowi odzysku:
  ...........................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................

1 2 3 4
Lp. Rodzaje odpadów przewidzianych do 

odzysku określonych w załączniku III, IV 
i IVA do rozporządzenia nr 1013/20061)

Ilości odpadów dane-
go rodzaju planowa-
ne do przywozu na 
teren Rzeczypospoli-
tej Polskiej w okresie 
roku [Mg/rok]

Całkowita ilość 
odpadów danego 
rodzaju poddawana 
odzyskowi w insta-
lacji w okresie roku 
[Mg/rok]

1

2

3

4.  Szczegółowy opis technologii wykorzystywanych w instalacji odzysku odpadów, dla 
poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do odzysku, określonych w za-
łączniku III, IV i IVA do rozporządzenia nr 1013/20061), w tym podanie  symbolu (R) pro-
cesu odzysku dla każdego rodzaju odpadów2):
 ............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................

 

1)  Rozporządzenie WE nr 1013/2006 Parlamentu  Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. 
w sprawie  przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1).

2)  Kod procesu odzysku odpadów (R) zgodnie z załącznikiem IIB do dyrektywy 2006/12/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. UE 
L 114 z 27.04.2006, str. 9).
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  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................

5.  Określenie miejsca i sposobu magazynowania odpadów danego rodzaju, planowa-
nych do przywozu z zagranicy:

  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................

6.  Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych, pozwalających należycie  
wykonywać działalność w zakresie odzysku odpadów, ze szczególnym uwzględnie-
niem kwalifi kacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników, liczby i jakości posia-
danych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska:

  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
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  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................

7.  Określenie czasu, na jaki ma być wydane zezwolenie:
  ............................................................................................................................................................................

8.  Załączniki3):
  ...................................
  ...................................
  ...................................

  ........................................   ......................................................
 (imię i nazwisko osoby (data, podpis i pieczęć
 sporządzającej wniosek, wnioskodawcy)
 telefon, faks, e-mail)

3)  Do wniosku wnioskodawca dołącza, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.
o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, kopię posiadanych pozwoleń na emisję
z instalacji, w której odpady będą poddawane procesowi odzysku, oraz decyzji dotyczących 
gospodarowania odpadami.
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160

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

z dnia 1 lutego 2008 r.

w sprawie wzoru rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego, oraz sposobu 
jego udostępniania

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy
z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodo-
wym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 
124, poz. 859) zarządza się, co nastę puje:

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji 
rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 
2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada  2007 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1606).

§ 1. Określa się wzór rejestru instalacji, 
którym udzielono zezwolenia wstępnego, 
stanowiący załącz nik do rozporządzenia.

§ 2. Rejestr, o którym mowa w § 1, 
udostępnia się przez jego zamieszczenie 
na stronie internetowej Głównego lnspek-
toratu Ochrony Środowiska.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: w z. S. Gawłowski
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463

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

z dnia 15 kwietnia 2008 r.

w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania 
odpadów oraz sposobu jego udostępniania

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy
z dnia 29 czerw ca 2007 r. o międzynarodo-
wym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 
124, poz. 859) zarządza się, co następuje:

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji 
rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 
2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada  2007 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1606).

§ 1. Określa się wzór rejestru zgłoszeń 
i decyzji w zakresie międzynarodowego 
przemieszczania odpadów, stanowiący za-
łącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rejestr, o którym mowa w § 1, 
udostępnia się przez jego zamieszczenie 
na stronie internetowej Głównego lnspek-
toratu Ochrony Środowiska.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M. Nowicki
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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego 
przemieszczania odpadów

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym prze-
mieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego 
przemieszczania odpadów, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie 
urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami (Dz. U. 
Nr 209, poz. 2131 i Nr 279, poz. 2764, z 2005 r. Nr 136, poz. 1148 i Nr 165, poz. 1369 oraz z 
2006 r. Nr 89, poz. 619).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – fi nanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 145, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz 
z 2013 r. poz. 21.

Dziennik Ustaw  -2- Poz. 1484

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 8 września 2014 r. (poz. 1484)
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WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH
WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH MIĘDZYNARODOWEGO PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW

Lp.
Izba

Urząd
Oddział

Kod identyfi kacyjny oddziału

1 2 3

I IZBA CELNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
1 Urząd Celny w Białej Podlaskiej
a Oddział Celny w Białej Podlaskiej 301010

b Oddział Celny w Małaszewiczach 301020

c Oddział Celny w Koroszczynie 301040

2 Urząd Celny w Lublinie
a Oddział Celny w Lublinie 302010

b Oddział Celny w Chełmie 302040

c Oddział Celny w Dorohusku 302050

d Oddział Celny Drogowyw Dorohusku 302060

3 Urząd Celny w Zamościu
a Oddział Celny w Zamościu 303010

b Oddział Celny w Hrebennem 303020

c Oddział Celny w Hrubieszowie 303030

d (uchylona)

e (uchylona)

f (uchylona)

g3) Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim 303080

II IZBA CELNA W BIAŁYMSTOKU
1 Urząd Celny w Białymstoku
a Oddział Celny w Białymstoku 311010

b Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy 311030

c Oddział Celny w Bobrownikach 311070

2 Urząd Celny w Suwałkach
a Oddział Celny w Suwałkach 313010

III IZBA CELNA W GDYNI
1 Urząd Celny w Gdyni
a Oddział Celny „Basen V” w Gdyni 321010

b (uchylona)

c Oddział Celny „Baza Kontenerowa” w Gdyni 321030

3)  Dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów 
(Dz. U. poz. 1080), które weszło w życie z dniem 17 września 2013 r.

Dziennik Ustaw  -3- Poz. 1484

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 sierpnia 2007 r.
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1 2 3

d Oddział Celny „Basen IV” w Gdyni 321050

e Oddział Celny „Nabrzeże Bułgarskie” w Gdyni 321070

2 Urząd Celny w Gdańsku
a Oddział Celny „Opłotki” w Gdańsku 322010

b Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane” w Gdańsku 322020

c Oddział Celny „Basen im. Władysława IV” w Gdańsku 322030

d (uchylona)

e Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo 322050

f Oddział Celny w Tczewie 322060

g Oddział Celny w Kwidzynie 322070

h Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku 322080

3 Urząd Celny w Słupsku
a Oddział Celny w Słupsku 323010

b Oddział Celny w Chojnicach 323020

IV IZBA CELNA W KATOWICACH
1 Urząd Celny w Katowicach
a Oddział Celny w Chorzowie 331010

b Oddział Celny w Tychach 331020

c Oddział Celny w Sławkowie 331030

2 Urząd Celny w Rybniku
a Oddział Celny w Gliwicach 332010

b (uchylona)

c Oddział Celny w Raciborzu 332030

3 Urząd Celny w Częstochowie
a Oddział Celny w Częstochowie 333010

4 Urząd Celny w Bielsku-Białej
a Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach 335010

b Oddział Celny w Żywcu 335020

c Oddział Celny w Cieszynie 335030

V IZBA CELNA W KIELCACH
1 Urząd Celny w Kielcach
a Oddział Celny w Kielcach 341010

b Oddział Celny w Starachowicach 341020

c Oddział Celny w Sandomierzu 341030

VI IZBA CELNA W KRAKOWIE
1 Urząd Celny w Krakowie
a Oddział Celny I w Krakowie 351010

b Oddział Celny II w Krakowie 351020

c Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice 351030

Dziennik Ustaw  -4- Poz. 1484
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Dziennik Ustaw  -5- Poz. 1484

1 2 3

2 Urząd Celny w Nowym Targu

a Oddział Celny w Andrychowie 352020

3 Urząd Celny w Nowym Sączu

a Oddział Celny w Tarnowie 353030

b Oddział Celny w Nowym Sączu 353010

VII IZBA CELNA W ŁODZI

1 Urząd Celny I w Łodzi

a Oddział Celny I w Łodzi 361010

b Oddział Celny w Sieradzu 361030

2 Urząd Celny II w Łodzi

a Oddział Celny II w Łodzi 362010

b Oddział Celny w Kutnie 362030

3 Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim

a Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim 363010

VIII IZBA CELNA W OLSZTYNIE

1 Urząd Celny w Olsztynie

a Oddział Celny w Olsztynie 371010

b Oddział Celny w Bezledach 371030

2 Urząd Celny w Elblągu

a Oddział Celny w Elblągu 372010

b Oddział Celny w Braniewie 372020

c Oddział Celny w Grzechotkach 372050

IX IZBA CELNA W OPOLU

1 Urząd Celny w Opolu

a Oddział Celny w Opolu 381010

b Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu 381030

c Oddział Celny w Nysie 381040

X IZBA CELNA W POZNANIU

1 Urząd Celny w Poznaniu

a Oddział Celny w Poznaniu 391010

b Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica 391030

2 Urząd Celny w Pile

a Oddział Celny w Pile 392010

3 Urząd Celny w Lesznie

a Oddział Celny w Lesznie 393010

4 Urząd Celny w Kaliszu

a Oddział Celny w Kaliszu 394010
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1 2 3

XI IZBA CELNA W PRZEMYŚLU
1 Urząd Celny w Przemyślu
a Oddział Celny w Przemyślu 401010

b4) (uchylona)

ba5) Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-Medyka 401040

c Oddział Celny w Jarosławiu 401050

d Oddział Celny w Korczowej 401060

2 Urząd Celny w Rzeszowie
a Oddział Celny w Rzeszowie 402010

b Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka 402020

c (uchylona)

d Oddział Celny w Dębicy 402040

e Oddział Celny w Stalowej Woli 402050

f Oddział Celny w Mielcu 402060

3 Urząd Celny w Krośnie
a Oddział Celny w Krośnie 404010

b6) (uchylona)

XII IZBA CELNA W RZEPINIE
1 Urząd Celny w Zielonej Górze
a Oddział Celny w Olszynie 411020

2 Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim
a Oddział Celny w Świecku 412020

XIII IZBA CELNA W SZCZECINIE
1 Urząd Celny w Szczecinie
a (uchylona)

b Oddział Celny „Nabrzeże Łasztownia” w Szczecinie 421030

c (uchylona)

d Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów 421050

e Oddział Celny Stargard Szczeciński 421060

f Oddział Celny w Świnoujściu 421080

g Oddział Celny w Lubieszynie 421090

2 Urząd Celny w Koszalinie
a Oddział Celny w Koszalinie 422010

b Oddział Celny w Kołobrzegu 422020

c Oddział Celny w Szczecinku 422030

d (uchylona)

4) Przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
5) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
6) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Dziennik Ustaw  -6- Poz. 1484
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1 2 3

XIV IZBA CELNA W TORUNIU

1 Urząd Celny w Bydgoszczy

a Oddział Celny II w Bydgoszczy 431020

b Oddział Celny w Inowrocławiu 431030

2 Urząd Celny w Toruniu

a Oddział Celny w Toruniu 432010

b Oddział Celny we Włocławku 432030

XV IZBA CELNA W WARSZAWIE

1 Urząd Celny I w Warszawie

a Oddział Celny III w Warszawie 441030

2 Urząd Celny II w Warszawie

a Oddział Celny VI w Warszawie 442020

3 Urząd Celny III „Port Lotniczy” w Warszawie

a Oddział Celny Towarowy I w Warszawie 443020

b Oddział Celny Towarowy II w Warszawie 443030

c Oddział Celny Towarowy III w Warszawie 443040

4 Urząd Celny w Ciechanowie

a Oddział Celny w Ciechanowie 447010

b Odział Celny w Ostrołęce 447020

57) Urząd Celny w Pruszkowie

a Oddział Celny I w Pruszkowie 445010

XVI IZBA CELNA WE WROCŁAWIU

1 Urząd Celny we Wrocławiu

a Oddział Celny I we Wrocławiu 451010

b Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice 451030

2 Urząd Celny w Legnicy

a Oddział Celny w Legnicy 452010

b Oddział Celny w Polkowicach 452020

c Oddział Celny w Żarskiej Wsi 452030

4 Urząd Celny w Wałbrzychu

a Oddział Celny w Wałbrzychu 454010

b (uchylona)

7) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Dziennik Ustaw  -7- Poz. 1484
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Dziennik Ustaw Nr 123 -6635- Poz. 800

800

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

z dnia 11 lipca 2008 r.

w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe 
przemieszczanie odpadów

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodo-
wym przemieszczaniu od padów (Dz. U. Nr 
124, poz. 859) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wykaz 
przejść gra nicznych, którymi realizowane 
jest międzynarodowe przemieszczanie od-
padów.

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kie-
ruje działem administracji rządowej – sprawy we-
wnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada  
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania  
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. 
U. Nr 216, poz. 1604).

2. Wykaz, o którym mowa  w ust. 1, sta-
nowi załącz nik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie 
z dniem 13 lipca 2008 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji:

G. Schetyna

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone  roz-
porządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 29 października 2004 r. w sprawie 
wykazu przejść granicznych, którymi realizowany 
jest międzynarodowy obrót odpadami (Dz. U. Nr 
248, poz. 2494 oraz z 2005 r. Nr 53, poz. 480), które 
traci moc z dniem 13 lipca 2008 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracjii z dnia 11 lipca 
2008 r. (poz. 800)

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNVCH, KTÓRYMI REALIZOWANE JEST MIĘDZYNARODOWE 
PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW

1.  Na granicy państwowej z Federacją Ro-
syjską
1) Bezledy (drogowe);
2) Braniewo (kolejowe).

2.  Na granicy państwowej z Republiką Bia-
torusi:
1) Bobrowniki (drogowe);
2) Kukuryki (drogowe);
3) Kuźnica (drogowe);
4) Terespol (kolejowe).

3. Na granicy państwowej  z Ukrainą:
1) Dorohusk (drogowe);
2) Dorohusk (kolejowe);
3) Hrebenne (drogowe);
4) Hrubieszów (kolejowe);

5) Korczowa (drogowe);
6) Przemyśl (kolejowe).

4. Morskie przejścia graniczne:
1) Gdańsk;
2) Gdynia;
3) Kołobrzeg;
4) Szczecin;
5) Świnoujście.

5. Lotnicze przejścia graniczne:
1) Gdańsk-Rębiechowo;
2) Kraków-Balice;
3) Poznań-Ławica;
4) Rzeszów-Jasionka;
5) Warszawa-Okęcie.
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Dziennik Ustaw Nr 42 -2866- Poz. 221

221

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

z dnia 14 lutego 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi relizowane jest 
międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodo-
wym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 
124, poz. 859 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 
lipca 2008 r. w sprawie wykazu przejść gra-

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kie-
ruje działem administracji rządowej – sprawy we-
wnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada  
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania  
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. 
U. Nr 216, poz. 1604).

nicznych, którymi realizowane jest między-
narodowe przemieszczanie odpadów (Dz. 
U. Nr 123, poz. 800) w załączniku w pkt 1 
w ppkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem 
i dodaje się ppkt 3 w brzmieniu:

„3) Grzechotki (drogowe)”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi  w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji:

J. Miller
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Dziennik Ustaw Nr 96 -5344- Poz. 618

618

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy 
z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodo-
wym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 
124, poz. 859) zarządza się co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób 
obliczania wysokości sumy gwarancyjnej w 
przypadku wywozu poza teren kraju odpa-
dów, które podlegają procedurze uprzed-
niego pisemnego zgłoszenia i zgody, o któ-
rej mowa  w art. 3 ust. 1 rozporządzenia WE 
nr 1013/2006 Parlamentu  Europejskiego 
i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 
190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.).

§ 2. 1. Wysokość sumy gwarancyjnej 
(w PLN) oblicza się zgodnie z nastepują-
cym wzorem:

G = (D + T + M) × A, gdzie:

G – oznacza wysokość sumy gwarancyjnej;
D – oznacza koszt unieszkodliwienia lub   
odzysku, w tym koszty niezbędnych proce-
sów przejściowych, jednej  tony odpadów 
objętych zgłoszeniem;
T – oznacza koszt transportu jednej tony  
odpadów objętych zgłoszeniem z miejsca 
wysyłki do miejsca przeznaczenia;

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji  
rządowej – Środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 
2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 
listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 
1606).

M – oznacza koszty magazynowania odpa-
dów przez okres 90 dni, przy czym dla jed-
nej tony odpadów:
–  w formie stałej innych niż niebezpieczne 

– wynosi  200 PLN,
–  niebezpiecznych w formie stałej – wyno-

si 500 PLN,
–  w formie ciekłej innych niż niebezpiecz-

ne – wynosi 500 PLN,
–  niebezpiecznych w formie ciekłej – wy-

nosi 1 000 PLN;
A – oznacza wyrażoną w tonach masę od-
padów objętą gwarancją.

2. Koszt unieszkodliwiania lub od-
zysku, w tym koszty niezbędnych proce-
sów  przejściowych, jednej tony opadów 
objętych zgłoszeniem (D) jest ustalany na 
podstawie postanowień umowy zawartej 
pomiędzy zgłaszajacym międzynarodowe 
przemieszczanie odpadów objętych zgło-
szeniem a odbiorcą odpadów.

3. Koszt transportu jednej tony od-
padów objętych zgłoszeniem z miejsca 
wysyłki do miejsca przeznaczenia (T) jest 
ustalany na podstawie postanowień umo-
wy zawartej pomiędzy zgłaszającym mię-
dzynarodowe przemieszczanie odpadów 
objętych zgłoszeniem a przewoźnikiem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie  
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M. Nowicki
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Załączniki do Porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony 
Środowiska, Szefem Służby Celnej oraz Komendantem Głównym Straży Granicznej 

z dnia 4 marca 2015 r.  w sprawie współdziałania w zakresie międzynarodowego 
przemieszczania odpadów

Załącznik nr 1
Wzór formularza wniosku o przeprowadzenie oceny towaru

oraz wzór oceny towaru

Wypełnia kontrolujący funkcjonariusz celny albo Straży Granicznej
(pkt. 1 – 16)

Formularz wniosku o przeprowadzenie oceny towaru

1. Nazwa organu ujawniającego 
nieprawidłowości

2. Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska w 
Adres..............................................................

3. Nr sprawy

4. Miejsce i rodzaj kontroli 5. Data kontroli:

6. Organ kontrolujący: 7. Osoba do kontaktu:

Telefon/fax:
Adres email:

8. Opis towaru:

9. Sposób wytworzenia

Dalsze przeznaczenie/uwagi:

10. Wysyłający/eksporter: 11. Odbiorca /Importer:

12. Kraj wysyłki: 13. Kraj przeznaczenia:

14. Rodzaj transportu: 
 drogowy         kolejowy        morski           lotniczy          wodny śródlądowy
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15.  Zgromadzone dokumenty:

 CMR nr .....z dnia ........
 faktura nr .....z dnia ........
 kwit wagowy nr .....z dnia ........             
 umowa nr ...... z dnia.............      
 protokół oględzin nr ...... z dnia .....    
 protokół kontroli nr ....... z dnia ......    
 dokumentacja fotografi czna wraz z opisem ..............ilość szt.                             
 inne (wymienić):......................................

16. Data i podpis osoby sporządzającej wniosek

Wypełnia WIOŚ (pkt. 17 – 21)
Ocena towaru

17. Odpad:         tak    nie
  Odpad niebezpieczny   tak    nie    dostępne informacje
                            niewystarczające do
                           oceny
  Zagrożenie dla środowiska / ludzi   tak   nie   dostępne 
                             informacje 
                             niewystarczające 
                             do oceny
Zalecany tryb postępowania  dot. sposobu i miejsca przechowywania odpadów 
(w przypadku odpadów niebezpiecznych)

18. Klasyfi kacja: 
 lista zielona (załącznik IIIi)    lista bursztynowa (załącznik IV)

  kod:              kod:     
 mieszanina – (załącznik IIIAi)   (załącznik IIIBi)

  kod:              kod:
 odpad spoza listy        europejski katalog odpadów:

                 kod:
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19. Procedury kontrolne i wymagane dokumentyii:
 zakaz wywozu poza UE i OECD

  przemieszczanie podlega procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody; 
wymagane dokumenty:

  – ……………………………………………………………………………………...
  – ……………………………………………………………………………………...
  – ……………………………………………………………………………………...
  – ……………………………………………………………………………………...  

 przemieszczanie podlega ogólnemu obowiązkowi informowania.

20. Uwagi:

21. Osoba wypełniająca formularz, nazwa jednostki WIOŚ:   

Data:                                                                                    Podpis:                                              

i  wzór informacji określony w załączniku VII w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w 
sprawie przemieszczania odpadów

ii  wg rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. 
w sprawie przemieszczania odpadów
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Załącznik nr 2
Wzór formularza informacji o nielegalnym międzynarodowym przemieszczaniu 

odpadów

Formularz informacji o nielegalnym międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

1. Nazwa organu ujawniającego 
nieprawidłowości

2. Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska
 
Adres..............................................................

3. Nr sprawy

4. Miejsce i rodzaj kontroli 5. Data kontroli:

6. Organ kontrolujący: 7. Osoba do kontaktu:

Telefon/fax:
Adres email:

8. Rodzaj odpadu (opis, kod):

9. Wysyłający/eksporter: 10. Odbiorca /Importer:

11. Kraj wysyłki: 12. Kraj przeznaczenia:

13. Rodzaj transportu: 
 drogowy         kolejowy        morski           lotniczy          wodny śródlądowy

14. Rodzaj przewozu nielegalnego*: 

 bez zgłoszenia go wszystkim zainteresowanym właściwym organom; 
 bez zgody zainteresowanych właściwych organów; 
  w przypadku gdy zgoda zainteresowanych właściwych organów została uzyskana 

w wyniku fałszerstwa, wprowadzenia w błąd albo oszustwa; 
  w sposób, który nie jest zgodny z określonym w dokumencie zgłoszeniowym lub 

w dokumentach przesyłania; 
  w sposób, który prowadzi do odzysku lub unieszkodliwiania niezgodnego z 

przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi; 
 z naruszeniem art. 34, 36, 39, 40, 41 i 43; 
 zgodnie z art. 3 ust. 2 i 4, w odniesieniu do którego stwierdzono, że: 

  zawiera odpady, które nie zostały wyszczególnione w załącznikach III, IIIA 
lub IIIB; 

 został naruszony art. 3 ust. 4; 
  przemieszczanie jest realizowane w sposób, który nie został konkretnie 

określony w dokumencie, o którym mowa w załączniku VII
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15. Załączona dokumentacja:

  CMR nr....... z dnia .......                       
  faktura nr ......z dnia  .........     
  kwit wagowy  nr .....z dnia ........             
  umowa  nr ...... z dnia.............      
  protokół oględzin nr ...... z dnia .....    
  protokół kontroli nr ....... z dnia ......    
  dokumentacja fotografi czna wraz z opisem ..............ilość szt. ........                             
  inne (wymienić):......................................

16. Podjęte działania

17. Lokalizacja przesyłki

18. Uwagi:

19. Data i podpis osoby sporządzającej informację

*zgodnie z art. 2 pkt 35 rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów
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LISTA KONTAKTOWA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW
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LISTA KONTAKTOWA
W SPRAWACH TRANSGRANICZNEGO PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Departament Kontroli Rynku
Wydział Transgranicznego Przemieszczania Odpadów 
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Sekretariat
Tel.: +48 22 369 22 20
Fax: +48 22 369 23 02

Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 22 369 22 71

Sprawy dot. wydawania formularzy zgłoszeniowych, rejestru zgłoszeń i decyzji w zakre-
sie międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz rejestru instalacji, którym udzie-
lono zezwolenia wstępnego
Tel.: +48 22 369 22 94
E-mail: tfs@gios.gov.pl

Sprawy dot. wydawania zezwoleń na transgraniczne przemieszczanie odpadów
Tel.: +48 22 369 23 63
E-mail: tfs@gios.gov.pl

Sprawy dot. kontroli zezwoleń na transgraniczne przemieszczanie odpadów
Tel.: +48 22 369 22 96
Fax: +48 22 825 11 04
E-mail: tpo@gios.gov.pl

Sprawy dot. nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów
Tel.: +48 22 369 22 49, 22 369 25 40
E-mail: illegal_tfs@gios.gov.pl 

Sprawy dot. nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów pojazdów
Tel.: +48 22 369 22 80, 22 369 22 87 
E-mail: wup@gios.gov.pl
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1. AUSTRIA (AT)
Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Fede-
ral Ministry of Agriculture, Forestry, Environment 
and Water Management) 
Abteilung V/1 – Betriebliches Abfallrecht, Ab-
fallverbringung und -kontrolle (Division V/1 
– Company-related Waste Regulations, Waste 
Shipment and Waste Control)
Stubenbastei 5 
A - 1010 Wien
Tel.: +43 1 51522 
Fax: +43 1 51522-7502 

Contact for technical matters:
Division V/3 
Tel.: +43 1 51522-3520 
E-fax: +43 1 513 1679-1196 
E-mail: sonja.loew@bmlfuw.gv.at

2. BELGIA/BELGIUM (BE)
For transit only:
Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) Commis-
sion interrégionale de l’Emballage (CIE) 
Interregionale Verpackungskommission (IVC-CIE) 
Interregional Packaging Commission (IVC-CIE)
Kunstlaan 10-11 Avenue des Arts
B-1210 BRUSSELS
Tel.: +32 2 2090364
Fax: +32 2 2183022 
E-mail: a.vanpoucke@ivcie.be

Brussels Capital:
IBGE-BIM Waste Shipment 
Avenue du Port/Havenlaan 86C/3000
1000 BRUXELLES/BRUSSEL
Tel.: (02) 775 75 01
Fax: (02) 775 75 05
E-mail: wasteshipment@environnement.irisnet.
be, wasteshipment@leefmilieu.irisnet.be

Flanders:
OVAM, Afdeling Afvalstoff enbeheer
Stationsstraat 110
B-2800 MECHELEN
Tel.: +32/15 284 206
Fax: +32/15 413 072 
E-mail: inuit@ovam.be

For transfers of manure only:
Vlaamse Landmaatschappij - DE MESTBANK
Guldenvlieslaan/Avenue de la Toison d’Or, 72
B-1060 BRUSSEL/BRUXELLES
Tel.: +32 (0)2 5389040

Wallonia:
Service public de Wallonie
Direction générale de l’Agriculture, des Resso-
urces naturelles et de l’Environnement
Avenue Princes de Liège 15
5100 NAMUR
Tel.: +32 (0)81 33 65 52
Fax: +32 (0)81 33 65 33

3. BUŁGARIA/BULGARIA (BG)
Ministry of Environment and Water 
Waste Management and Soil Protection Directorate
22, Maria Luiza Blvd.
1000 Sofi a
Bulgaria

For technical issues:
Olga Matova
Martin Ganyushkin
Lina Patarchanova
Tel.: (359 2) 940 6554; (359 2) 940 6639;
lpatarchanova@moew.government.bg
Tel.: (359 2) 940 67 34;
sbogdanova@moew.government.bg
Tel.: (359 2) 940 65 30;
v.belokonska@moew.government.bg
Fax: (359 2) 940 6635

4. CHORWACJA/CROATIA (HR)
Ministry of Environmental and Nature Protection
Ulica Republike Austrije 14
HR – 10 000 Zagreb
Croatia
Tel.: +385 1 3717-111
Fax: +385 1 3717-149

5. CYPR/CYPRUS (CY)
Environment Service
Mr. Demetris Demetriou
Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment
Nicosia, 1411

LISTA KONTAKTOWA
WŁAŚCIWYCH ORGANÓW W SPRAWACH TRANSGRANICZNEGO PRZEMIESZCZANIA 

ODPADÓW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
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Cyprus
Tel.: +35722408952
Fax:+35722774945
E-mail: ddemetriou@environment.moa.gov.cy

6. CZECHY/CZECH REPUBLIC (CZ)
Ministry of the Environment 
Waste Management Department 
Vrsovicka, 65
CZ – 100 10 Praha 10
Czech Republic
Jana SAMKOVA, Zdenka BUBENIKOVA 
Tel.: +420 267 122 216
Tel.: +420 267 122 014
Fax:  +420 267 311 545 
E-mail: zdenka.bubenikova@mzp.cz, jana.sam-
kova@mzp.cz

7. DANIA/DENMARK (DK)
Danish Environmental Protection Agency, EPA
Soil & Waste Division
Strandgade 29
1401 Copenhagen K
Denmark
Tel.: (45) 7254 4000
Fax: (+45) 3254 8364
E-mail: impeksp@mst.dk

8. ESTONIA (EE)
Ministry of the Environment
Waste Department
Narva mnt 7a
15172 Tallinn
Estonia
Tel.: +372 680 7438
Fax: +372 680 7427
E-mail: info@keskkonnaamet.ee

9. FINLANDIA/FINLAND (FI)
Finnish Environment Institute
Centre for Sustainable Consumption and Production
P.O. Box 140
FIN-00251 HELSINKI 
Tel.: +358 295 251 000
Fax: + 358 9 5490 2491
E-mail: wasteshipments@ymparisto.fi 
Contacts:
Ms. Marja-Riitta Korhonen +358 295 251 299
Ms. Emma Nurmi +358 295 251 464
Ms. Hannele Nikander +358 295 251 456
Ms. Kaija Rainio +358 295 251 538
E-mail: tfs@ymparisto.fi 

10. FRANCJA/FRANCE (FR)
Ministry of Ecology, Sustainable Develop-
ment and Energy
General Directorate for Risk Prevention
PNTTD
2, rue Augustin Fresnel
CS 95038
F-57071 - Metz Cedex 03
FRANCE
Tel.: +33 (0)3 87 62 88 19
Fax: +33 (0)3 87 62 88 18
E-mail: PNTTD@developpement-durable.gouv.fr

11. NIEMCY/GERMANY (DE)
Właściwe urzędy ds. importu i eksportu zostały 
wyznaczone na poziomie regionalnym.
Informacji na temat właściwych urzędów w 
sprawie importu i eksportu udziela urząd tran-
zytowy.
Competent authority for waste transit:
Umweltbundesamt
Anlaufstelle Basler Überein- kommen
Wörlitzer Platz 1
06844 Dessau-Roßlau
Tel: +49-340-2103 -0
 -3459
 -3612
 -3296
 -3507
 -2281
 -3045
 -3039
Fax: +49-340-2103 -3103 
E-mail: focal.point.basel@uba.de
Pełny wykaz urzędów regionalnych znajduje się 
na stronie internetowej GIOŚ, w zakładce ‘Adre-
sy właściwych urzędów’.

12. GRECJA/GREECE (GR)
Hellenic Ministry for the Environment, Physi-
cal Planning and Public Works
Environmental Planning Division
147 Patission str.
112 51 ATHENS 
GREECE
Tel.: +30 210 865 3294
+30 210 866 3722
Fax: +30 210 866 3693
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13. WĘGRY/HUNGARY (HU)
National Inspectorate for Environment and 
Nature 
Attila Ábrahám Head of Section
Mail: 1539 Budapest, Pf. 675
Location: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/A
Tel.: +36 (1) 22 49 100
Fax: +36 (1) 22 49 163
E-mail: orszagos@zoldhatosag.hu

14. IRLANDIA/IRELAND (IE)
National TFS Offi  ce
Dublin City Council 
Eblana House
68-71 Marrowbone Lane
Dublin 8
Republic of Ireland
The contacts within the National TFS Offi  ce are:
Martina Duignan (TFS Co-ordinator): (353) (1) 
2224235 
Frank Melia (353) (1) 2224347
Vivienne Ahern (353) (1) 2224467
Fax: (00 353) (1) 4544830
E-mail: nationaltfs@dublincity.ie

15. WŁOCHY/ITALY (IT)
Właściwe urzędy ds. importu i eksportu zostały 
wyznaczone na poziomie regionalnym.
Informacji na temat właściwych urzędów w spra-
wie importu i eksportu udziela urząd tranzytowy.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio
Direzione per la Qualità della Vita
Responsible: D.ssa Valeria Sorci
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
Tel.: +39 06 57225216
Fax: +39 06 57225291
E-mail: sorci.valeria@minambiente.it

Pełny wykaz urzędów regionalnych znajduje 
się na stronie internetowej GIOŚ, w zakładce
‘Adresy właściwych urzędów’.

16. ŁOTWA/LATVIA (LV)
State Environmental Service of Latvia
Rupniecibas iela 23
LV-1045, Riga 
Latvia
Tel.: +371 67084200
Fax: +371 67084212
E-mail: vvd@vvd.gov.lv, tfs@vvd.gov.lv

17. LITWA/LITHUANIA (LT)
Environmental Protection Agency
A. Juozapavičiaus st.9
LT – 09311 Vilnius 
Lithuania
Tel.: +370 52662808
Fax: +370 52662800
E-mail: aaa@aaa.am.lt

18. LUKSEMBURG/LUXEMBOURG (LU)
Administration de l’Environnement
Division des déchets
1, avenue du Rock’n’Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette 
Luxembourg
Tel.: 00 352 405656-310/405656-311
Fax: 00352  49 62 56/49 64 38 
E-mail: notifi cation@aev.etat.lu

19. MALTA (MT)
Competent Authority of transit (MT 00), 
dispatch (MT 01) and destination (MT 10):
Malta Environment and Planning Authority
Waste Management Team
Resources Management Unit
P.O. Box 200, Marsa GPO 01
MALTA
Tel.: (+356) 2290 5004 / 2290 1535 /2290 0000
Fax: (+356) 2290 5011
E-mail: tfs@mepa.org.mt

20. HOLANDIA/THE NETHERLANDS (NL)
ILT/Handhavingsbeleid/EVOA en Besluiten 
vergunningverlening 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
P.O. Box 24062
3502 MB UTRECHT 
The Netherlands 
Tel.: +31 88 489 00 00
Fax: +31 70 456 20 98
E-mail: evoa@ilent.nl
Fax movement docs.: +31 88 602 90 51

21. PORTUGALIA/PORTUGAL (PT)
Agência Portuguesa do Ambiente 
Rua da Murgueira, 9/9A Zambujal 
Apartado 7586
2611-865 Amadora
Tel.: +351 21 472 8200
Fax: +351 21 471 9074
E-mail:  geral@apambiente.pt
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22. RUMUNIA/ROMANIA (RO)
National Environmental Protection Agency
Ministry of Environment and Water Management
Aleea Lacul Morii nr. 151
Sector 6, cod 060841
Bucharest
Romania
Tel.: (40 21) 493 43 50
(40 746) 22 66 55
Fax: (40 21) 493 43 50
E-mail: presedinte@anpm.ro

23. SŁOWACJA/SLOVAKIA (SK)
Ministry of the Environmental of the Slovak 
Republic
Waste Management Department
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Slovak Republic
Tel.: +421 2 6020 1677
+421 2 6428 2677
Fax: +421 (2) 6020 1678
+421 (2) 6428 6691
E-mail: eleonora.suplatova@enviro.gov.sk, jana.ju-
rikova@enviro.gov.sk, olga.trckova@enviro.gov.sk

24. SŁOWENIA/SLOVENIA (SI)
Environmental Agency of the Republic of 
Slovenia
Vojkova 1b,
SI-1000 Ljubljana
Tel.: (+386-1) 478-4000
 -4535
 -4521
 -4507
 -4541
Fax: (+386-1) 478-4051
E-mail: nada.suhadolnik-gjura@gov.si, marija.
fele-beuermann@gov.si, eva.lipovz-ancik@gov.
si, romana.turk@gov.si

25. HISZPANIA/SPAIN (ES)
Właściwe urzędy ds. importu i eksportu zostały 
wyznaczone na poziomie regionalnym.

Region Ceuta and Melilla:
Subdirección General de Producción y Con-
sumo Sostenibles
Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino

Plaza de San Juan de la Cruz, s/n
28071 Madrid
Tel.: (+34) 91 5976000
Tel.: (+34) 91 5976868
Fax: 91 5975938
E-mail: sdavila@mma.es

Pełny wykaz urzędów regionalnych znajduje 
się na stronie internetowej GIOŚ, w zakładce
‘Adresy właściwych urzędów’.

26. SZWECJA/SWEDEN (SE)
Naturvårdsverket/ The Swedish Environmen-
tal Protection Agency 
Sektionen för operativ tillsyn / Environmental 
Enforcement Section 
Forskarens väg 5
831 40 Östersund
Tel.: +46 (10) 698 10 00
Fax: + 46- 10- 698 14 77
E-mail: Inutavfall@naturvardsverket.se

27. WIELKA BRYTANIA /UNITED KINGDOM 
(UK)
Competent Authority of Transit:
GB 00 Environment Agency 
TFS National Service 
Richard Fairclough House 
Knutsford Road 
Warrington
Cheshire
WA4 1HT
Tel.: +44 (0) 1925 542265
Fax: +44 (0) 1925 542105
E-mail: shipments@environment-agency.gov.uk

Competent Authorities of Dispatch and De-
stination:
Anglia/ENGLAND
GB 01 Environment Agency 
Transfrontier National Service 
Richard Fairclough House 
Knutsford Road
Warrington 
Cheshire 
WA4 1HG
Tel.: +44 (0) 1925 542265
Fax: +44 (0) 1925 542105
E-mail: shipments@environment-agency.gov.uk
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SZKOCJA/SCOTLAND
GB 02 The Scottish Environment Protection 
Agency
Erskine Court
Castle Business Park
Stirling
FK9 4TR
Tel.: +44 1786 457700
Fax: +44 1786 461425
E-mail: transfrontier@sepa.org.uk

IRLANDIA PÓŁNOCNA/NORTHERN IRELAND
GB 03 Hazardous Waste/TFS Section
Land and Resource Management Unit
Environment and Heritage Service 
Floor 1, Klondyke Building 
Cromac Avenue
Gasworks Business Park 
Lower Ormeau Road 
Belfast
BT7 2JA
Tel.: +44 (0)28 90569313
Fax: (00 44) (0)28 90569310
E-mail: tfs@doeni.gov.uk

WALIA/WALES
GB 04 Natural Resources Wales 
Plas-yr-Afon / Rivers House 
St Mellons Business Park 
Cardiff  
CF3 0EY
Tel.: +44 (0) 2920 245074
Fax: +44 (0) 3000 653073
E-mail: waste-shipments@naturalresourceswa-
les.gov.uk

GIBRALTAR
GB 05 Environmental Agency Ltd.
37 Town Range
Gibraltar 
GX11 1AA
Tel.: (350) 200 70620
Fax: (350) 200 74119
E-mail: admin@eag.gi

KRAJE EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
– EEA COUNTRIES (Focal Points to the Basel Convention)

28. ISLANDIA/ICELAND (IS)
Environment Agency of Iceland
Sudurlandsbraut 24
IS-108 Reykjavík
Iceland
Tel.: (354) 591 20 00
Fax: (354) 591 20 10
E-mail: ust@ust.is

29. LIECHTENSTEIN (LI)
Offi  ce of Environmental Protection
Waste Management Division
P.O. box 684
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
Tel.: (00423) 236 61 94
Fax: (00423) 236 61 99
E-mail: manfred.frick@aus.llv.li

30. NORWEGIA/NORWAY (NO)
The Norwegian Environment Agency 
Post box 5672 Sluppen 
7485 Trondheim 
Norway
Tel.: (0047) 73 58 05 00
Fax: (0047) 73 58 05 01
E-mail: post@miljodir.no 
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