
 

 
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 
Kancelář: BU-9 05/194 - Tel. přímá linka +32 229-89231 
 

Yorg.AERTS@ec.europa.eu 

 

EVROPSKÁ KOMISE 
DIRECTORATE-GENERAL 
 
Ředitelství B – Oběhové hospodářství a zelený růst 
ENV.B.3 – Nakládání s odpady a druhotný materiál 

Závěrečná zpráva z konzultace v rámci 
hodnocení nařízení (ES) č. 1013/2006 o 

přepravě odpadů 

 

Úvod 

Tato zpráva shrnuje výsledky všech konzultací provedených v rámci hodnocení nařízení 
(ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů ve znění pozdějších předpisů a nařízení (ES) 
č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III 
nebo IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje 
rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice. Zpráva vychází z přílohy D 
podpůrné studie1.  

Konzultační strategie 

Konzultační strategii hodnocení nařízení o přepravě odpadů představila Komise v roce 
2017 a najdete ji zde: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/wsr_evaluation_consultation_strategy.pdf.   

Veřejná konzultace 

Účelem veřejné konzultace bylo shromáždit názory zainteresovaných občanů a 
organizací, zejména těch, které by se pravděpodobně nezapojily do cílenějších 
konzultací.  

Dotazník byl připraven tak, aby byl dostupný co nejširší veřejnosti. Obsahoval proto jen 
omezený počet technických formulací v souvislosti s nařízením o přepravě odpadů. Byl 

                                                 
1 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/926420bc-8284-11e9-9f05-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
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přeložen do všech úředních jazyků EU a prostřednictvím nástroje EU Survey2 zveřejněn 
na portálu Evropské komise s názvem Podělte se o svůj názor3. Konzultace probíhala od 
30. ledna 2018 do 27. dubna 2018. V zájmu co největšího počtu odpovědí byl odkaz na 
dotazník umístěn rovněž na internetové stránky EUROPA v sekci „Konzultace“4 a řada 
organizací byla také kontaktována přímo a požádána o pomoc se šířením odkazu na 
dotazník. 

Během konzultačního období vyplnilo dotazník celkem 215 respondentů. Obrázek B-1 
níže ukazuje rozdělení respondentů podle typu. 

Celkem 89 účastníků konzultace (41 % z celkového počtu) odpovědělo jménem 
společností, z nichž 44 je velkých (více než 250 zaměstnanců) a 26 malých (1–50 
zaměstnanců). Celkem 31 respondentů představovalo národní obchodní organizace, 28 
evropské obchodní organizace, 21 vnitrostátní orgány veřejné správy, 19 nevládní 
organizace, 10 občany a 10 regionální či místní veřejné orgány. 7 respondentů tvořily 
poradenské společnosti a odborové svazy a do kategorie „ostatní“ spadali 3 respondenti 
(jedna osoba samostatně výdělečně činná, jedna profesní organizace a jedna zájmová 
skupina). Rozdělení respondentů podle typu je znázorněno na obrázku B-1 níže.  

 

Obrázek B-1 Rozdělení respondentů podle typu v rámci veřejné konzultace týkající 
se hodnocení nařízení o přepravě odpadů 

 

                                                 
2 https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome?language=cs  

3 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_cs  

4 https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_cs 
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Obrázek B-2 Rozdělení respondentů podle zemí v rámci veřejné konzultace týkající 
se hodnocení nařízení o přepravě odpadů 

 

Rozdělení respondentů podle zemí je znázorněno na obrázku B-2. 

Cílené konzultace prostřednictvím rozhovorů a průzkumů 

Cílená konzultace proběhla formou rozhovorů s konkrétními zúčastněnými stranami a za 
využití elektronického průzkumu, jak je shrnuto níže. 

Předběžné rozhovory s odborníky 

Před zahájením sběru údajů proběhlo 12 strukturovaných pilotních a krátkých rozhovorů 
s odborníky s cílem doplnit informace získané v rámci rešerše literatury. Do rozhovorů 
byli zapojeni zástupci odvětví nakládání s odpady, členských států a nevládních 
organizací. Jejich výsledky potvrdily správnost původního rozsahu hodnocení, očekávané 
zdroje i fragmentárnost údajů. Výsledky byly také využity jako podklad ke 
shromažďování základních údajů v rámci otevřené veřejné konzultace a cílených 
konzultací, které proběhly později během procesu hodnocení. 

Cílené průzkumy 

Za použití online nástroje CheckMarket byl připraven cílený průzkum. První část 
dotazníku se zabývala pěti kritérií hodnocení, která se týkají všech zúčastněných stran. 
Druhá část dotazníku byla určena příslušným orgánům členských států a zaměřila se na 
ustanovení o kontrole a prosazování nařízení o přepravě odpadů.   

Průzkum probíhal od konce května 2018 do konce června 2018. 
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Dotazník vyplnilo 104 respondentů z 19 členských států EU5. I když byl dotazník 
koncipován tak, aby si zúčastněné strany mohly vybrat, na které otázky odpoví, 59 % 
respondentů odpovědělo na všechny otázky. 

Obrázek B-3 Počet reakcí na cílený průzkum podle členských států 

 

 

Obrázek B-4 Typ organizací, které reagovaly na cílený průzkum 

 

 

 

 

                                                 
5Když vezmeme v úvahu také veřejnou konzultaci, neobdrželi jsme žádné odpovědi pouze ze 4 
členských států. Žádné další kroky k tomu, abychom získali reakce také z těchto zemí, jsme 
nepodnikli. 
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Semináře zúčastněných stran 

V rámci hodnocení se uskutečnily dva pracovní semináře – první v lednu 2018 a druhý v 
září 2018. Obou seminářů se zúčastnilo přibližně 60 představitelů všech cílových skupin 
zúčastněných stran.  

První jednodenní seminář se konal ve čtvrtek 11. ledna 2018 v Bruselu. Během něj se 
projednaly hlavní problémy, které se při provádění nařízení o přepravě odpadů vyskytly, 
a to s ohledem na pozitivní i negativní dopady, a posoudil se rozsah dalšího 
shromažďování údajů. 

Účastníkům bylo prezentovány problémy, které vyplynuly z rešerše literatury a prvních 
rozhovorů. Byli požádáni, aby tyto problémy potvrdili, či vyvrátili a aby poskytli další 
podněty a materiály. 

Účastníci o daných tématech diskutovali a zjištěné problémy potvrdili. Zdůraznili 
zejména používání stávajících zpráv předkládaných členskými státy při provádění 
nařízení o přepravě odpadů, význam zapojení všech zúčastněných stran do hodnocení a 
původní cíle nařízení o přepravě odpadů ve srovnání s měnícím se trhem s odpady, a 
zejména vztah s oběhovým hospodářstvím. 

Druhý jednodenní seminář se konal v úterý 11. září 2018 opět v Bruselu. Během něj 
byly potvrzeny návrhy závěrů vyplývajících z hodnocení důkazů na základě hodnotících 
kritérií a otázek.   Účastníci semináře obdrželi: 

i. souhrnný dokument se stručným shrnutím závěrů, k nimž se během 
hodnocení dospělo, a dále 

ii. prezentace, jež na semináři zazněly a jimž se podrobněji věnovali poradci, 
kteří Komisi během hodnocení pomáhali, a během nichž byly uvedeny 
podrobnější informace (oproti závěrům uvedeným v souhrnném 
dokumentu). 

 

Pořad jednání byl rozdělen podle kritérií hodnocení. 

Během každého zasedání byli účastníci po vystoupení konzultantů požádáni o stanovisko 
k návrhu závěrů.  Tato stanoviska byla zaznamenána v předběžné zprávě, která byla 
vydána po skončení semináře ke konzultaci.  Připomínky účastníků byly následně 
začleněny do závěrečné zprávy ze semináře. 

Zúčastněné strany návrhy závěrů schválili, s pár výhradami k použitému jazyku a 
stanoviskům. 

Podrobné výsledky seminářů najdete ve zprávách uvedených v příloze G podpůrné 
studie6. 

Zpětná vazba v souvislosti s plánem hodnocení 

Zpětnou vazbu poskytlo BDE (sdružení zastupující především soukromé společnosti v 
odvětví nakládání s odpady a nakládání s odpadními vodami), European Electronics 

                                                 
6 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/926420bc-8284-11e9-9f05-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
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Recyclers Association (EERA), European Recycling Industries’ Confederation (EuRIC), 
European Union for Responsible Incineration and Treatment of Special Waste 
(EURITS), European Recycling Platform (ERP), European Federation of Waste 
Management and Environmental Services (FEAD), Remondis Industrie Service Group 
(RISG), Subdireccion General De Residuos, Finnish Environmental Industries YTP, 
Fabrice Sancho (občan), Arsi Saukkola (organizace jiná než podnik / podnik / nevládní 
organizace) a 2 anonymní respondenti. Jejich názory a poskytnuté důkazy byly přímo 
použity v hodnotící studii, přičemž řada respondentů poskytla další materiály jako 
součást ostatních konzultací uvedených výše. 

Stanovisko platformy REFIT 

 Platforma REFIT zvážila příspěvky dánského podnikatelského fóra, finského průzkumu 
pro zlepšování právní úpravy a člena skupiny zúčastněných stran v souvislosti s nařízením 
o přepravě odpadů a dne 19.3.2018 přijala stanovisko7. 

Skupina zúčastněných stran poznamenala, že v průběhu let vnitrostátní orgány a 
zúčastněné strany vyjádřily obavy ohledně některých ustanovení nařízení, které 
způsobují zbytečnou administrativní zátěž, jakož i zpoždění a dodatečné náklady při 
přepravě odpadů. Poukázala rovněž na pokračující nedovolenou přepravu odpadů. 

První dva respondenti, jejichž odpovědi byly analyzovány, poukázali na nejasnou 
definici odpadu a status některých druhů odpadu a na možné důsledky pro rozšíření 
recyklace odpadu v EU. Skupina zúčastněných stran uznává, že tyto problémy brzdí 
rozvoj skutečného vnitřního trhu pro recyklaci odpadů i rozvoj oběhového hospodářství. 
Je si rovněž vědoma práce vykonané v souvislosti s revizí rámcové směrnice o odpadech, 
jejímž účelem bylo rozlišit mezi odpady a materiály, které odpady nejsou, a také v 
souvislosti s tehdy připravovaným sdělením, které se zabývá vztahy mezi chemickými 
látkami, produkty a odpady.  

Skupina zúčastněných stran vyzvala Komisi, aby využila přezkumu nařízení o přepravě 
odpadů k vyjasnění těchto otázek a zajistila harmonizaci definic a výkladů v členských 
státech. Současná nesourodá směsice interpretací a související prosazování omezuje 
podnikatelské příležitosti spojené s recyklací odpadů a oběhovým hospodářstvím. 
Skupina zúčastněných stran doporučila Komisi rozšířit výměnu osvědčených postupů v 
oblasti provádění a prosazování nařízení a usilovat o jednotnější prosazování předpisu.  

Myšlenka prověřit, zda lze tzv. zelený seznam doplnit o více druhů odpadu, aby se tím 
snížila administrativní zátěž, je podle skupiny zúčastněných stran zajímavá. To však lze 
učinit až po důkladné analýze vlastností jednotlivých druhů odpadu a jejich možného 
dopadu na životní prostředí. Bylo rovněž navrženo prověřit, jakým způsobem zřídit 
registr certifikovaných recyklačních zařízení a jak snížit licenční poplatky v EU, pokud je 
odpad přepravován do některého z těchto certifikovaných zařízení.  

Poslední respondent poukázal na konkrétnější problém nedostatečného vzájemného 
uznávání registrací. Zdá se, že členské státy si vzájemně neuznávají registrace. To vede k 
vytváření paralelních registrací, což je pro dopravce administrativně náročné. V praxi je 
pro dopravce často velmi složité provést registraci v nedomovském státě, a to z několika 
důvodů: různé způsoby a platnost registrace, různé požadavky na poskytování informací 
pro registraci a jazykové bariéry. V důsledku toho se přeprava opozdí, protože dopravce 

                                                 
7 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation-ix-3a-c_regulation-on-shipment-of-
waste_en.pdf  
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čeká na registraci, nebo dopravce o zakázku přijde. Další problém pro dopravce 
představuje nemožnost měnit korporátní formu společnosti. Dopravce musí předtím, než 
zažádá o registraci, změnit korporátní formu společnosti. Poté musí čekat na odpověď 
členského státu. Během té doby nemůže společnost na daném trhu operovat. Další 
problém představuje digitální nekompatibilnost mezi jednotlivými státy.  

Skupina zúčastněných stran podpořila návrh na vzájemné uznávání registrací pro 
přepravce odpadu. Je toho názoru, že pokud by byly minimální požadavky a procesní 
kroky pro registraci stanoveny na úrovni EU a zohledněny ve vnitrostátních registračních 
systémech, byla by zajištěna stejná úroveň ochrany životního prostředí i lidského zdraví.  

Pokud jde o vývoz plastového odpadu, poukázala skupina zúčastněných stran ve svém 
stanovisku na to, že v globálním kontextu se situace neustále vyvíjí. Čína totiž nedávno 
rozhodla zakázat dovoz určitých druhů plastového odpadu na své území. Toto rozhodnutí 
nabízí příležitosti pro subjekty provádějící recyklaci v EU.  

 

Příspěvky ad hoc 

Příspěvky ad hoc jsou uvedeny v následující tabulce: 

Organizace Zastoupené zájmy Druh příspěvku 

Dánská hospodářská 
komora 

dané odvětví v Dánsku 

kromě příspěvků z cílené 
konzultace se zúčastněnými 
stranami také písemná podání,  z 
nich většina poskytla doplňující 
důkazy pro jedno či více kritérií 
hodnocení 

EuRIC subjekty provádějící recyklaci v EU 

Eurometaux evropské odvětví neželezných kovů 

Hazardous Waste 
Europe 

evropské odvětví zpracování 
nebezpečných odpadů 

FEAD odvětví nakládání s odpady a 
environmentálních služeb v EU 

HOSZ maďarské odvětví nakládání s odpady 

VDEH němečtí výrobci oceli 

Veolia soukromý sektor – služby v oblasti 
nakládání s odpady 

 

Využití shromážděných informací  

Všechny informace shromážděné prostřednictvím konzultace uvedené v této souhrnné 
zprávě, rešerší literatury a shromažďování důkazů týmem konzultantů byly uloženy do 
datového úložiště.  Všechny datové zdroje byly posouzeny na základě všech hodnotících 
otázek a příslušné zdroje důkazů jsou citovány v hlavní části hodnotící studie.  Data byla 
analyzována za účelem zjištění protichůdných či podpůrných tvrzení a důkazů. Konečné 
závěry jsou pak uvedeny v závěrečné hodnotící studii.  K tomu účelu byl využit druhý 
seminář zúčastněných stran, který měl stvrdit návrh konečných zjištění na základě těchto 
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informací a upravit konečné závěry.  V závěrečné zprávě jsou plně zohledněny všechny 
široce podporované názory. Ostatní názory jsou identifikovány jako méně podporované. 

 


