V4 – PŘEPRAVA ODPADŮ „ZELENÉHO“ SEZNAMU Z ČR DO ZEMÍ, PRO
KTERÉ PLATÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ PODLE ČLÁNKU 63 NAŘÍZENÍ 1013/2006
(POLSKO, SLOVENSKO, BULHARSKO A RUMUNSKO)

Přeshraniční přeprava odpadů „zeleného“ seznamu k využití (viz též P4 –
„Barevné“ seznamy odpadů) po území EU a do zemí, na které se vztahuje
rozhodnutí OECD, nepodléhá povinnosti oznámení, kromě níže uvedené
výjimky.
Výjimkou jsou přepravy odpadů „zeleného“ seznamu, u kterých jsou zeměmi
určení Polsko, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko. Na tyto přepravy odpadů se
vztahují přechodná ustanovení článku 63 nařízení 1013/2006, ze kterých
vyplývá, že pokud jsou odpady „zeleného“ seznamu přepravovány do těchto
zemí za účelem využití, postupuje se obdobně, jako by se jednalo o odpady
„žlutého“ seznamu. Je tedy nutno nejprve podat oznámení o plánované přepravě
a nezahajovat přepravu dříve, než všechny dotčené příslušné orgány vydají svůj
souhlas s přepravou.
Ustanovení hlavy II nařízení 1013/2006 se neuplatňuje pro tyto přepravy
v plném rozsahu. Nejvýznamnějším zmírněním požadavků je to, že se
nepožaduje finanční záruka podle článku 6 nařízení 1013/2006.
Poznámka: Přechodná ustanovení článku 63 se nevztahují na případy, kdy je některý z výše
uvedených států při plánované přepravě zemí tranzitu nebo zemí místa odeslání To znamená,
že pokud je odpad „zeleného“ seznamu tranzitován přes tento stát, nebo přepravován z tohoto
státu, přičemž cílovým státem je stát EU, pro který neplatí přechodná ustanovení podle čl. 63,
není třeba podávat oznámení.

Pro postup při přípravě a podávání oznámení platí v podstatě to, co je uvedeno
v Kapitole V5 – Postup při podávání oznámení při přepravě odpadů z ČR do
zahraniční k využití.
Doplňkové informace a dokumentace, požadované pro tento případ
Ministerstvem životního prostředí, jsou uvedeny v Kapitole V7 – Doplňkové
informace a dokumentace při přepravě odpadu „zeleného“ seznamu z ČR do
zemí, pro které platí přechodné období podle článku 63 nařízení 1013/2006
(Polsko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko).

