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Úvod 

V tejto správe sú zhrnuté výsledky všetkých konzultačných činností vykonaných v rámci 
hodnotenia nariadenia (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu v znení zmien (ďalej len 
„NPO“), ako aj nariadenia (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu 
uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení 
pohybov odpadov cez štátne hranice. Táto správa vychádza z dodatku D podpornej 
štúdie1.  

Konzultačná stratégia 

Konzultačnú stratégiu pre hodnotenie NPO predložila Komisia v roku 2017 a možno ju 
nájsť tu: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/wsr_evaluation_consultation_strategy.pdf.  

Verejná konzultácia 

Cieľom verejnej konzultácie bolo zhromaždiť názory všetkých zainteresovaných 
občanov alebo organizácií, najmä so zameraním na zainteresované strany, v prípade 
ktorých je nepravdepodobné, že by boli zapojené do iných, špecializovanejších a 
cielenejších konzultačných činností.  

                                                 
1  https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/926420bc-8284-11e9-9f05-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
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Dotazník bol vypracovaný tak, aby bol prístupný verejnosti a na tento účel obsahoval 
obmedzený počet technických výrazov týkajúcich sa NPO. Bol sprístupnený vo všetkých 
jazykoch EÚ a odoslaný na portál Vyjadrite sa2 pomocou nástroja EÚ na uskutočňovanie 
prieskumov (EU Survey tool)3. Konzultačné obdobie sa začalo 30. januára 2018 a 
skončilo 27. apríla 2018. S cieľom zvýšiť mieru odpovedí na maximum bol odkaz na 
dotazník uvedený aj v časti venovanej konzultáciám na webovej stránke EUROPA4 a 
viaceré organizácie boli priamo kontaktované s požiadavkou o pomoc pri rozosielaní 
odkazu na dotazník. 

V priebehu konzultačného obdobia vyplnilo dotazníky celkovo 215 respondentov. V 
grafe B-1 sa uvádza prehľad respondentov podľa typu. 

Spomedzi účastníkov konzultácie odpovedalo 89 (41 % z celkového počtu) v mene 
spoločností/podnikov, z ktorých 44 tvorili veľké spoločnosti (viac ako 250 
zamestnancov) a 26 z nich malo 1 – 50 zamestnancov. Národné obchodné organizácie 
zastupovalo 31 respondentov, 28 respondenti boli európske obchodné organizácie, 21 
respondentov predstavovalo vnútroštátne verejné orgány, 19 respondentov mimovládne 
organizácie, 10 respondenti boli občania, pričom rovnaký počet predstavovali 
regionálne/miestne verejné orgány (10), a 7 respondenti zastupovali poradenské subjekty, 
odborové organizácie a kategóriu „iné“ (3 respondenti – samostatne zárobkovo činná 
osoba, profesijná organizácia a záujmová skupina). Zastúpenie typu zainteresovaných 
strán je uvedené na obrázku B-1.  

Obrázok B-1 verejná konzultácia na tému hodnotenie NPO podľa typu 
zainteresovaných strán 

 

                                                 
2  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk  

3  https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome?language=sk  

4  https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-
regulation_sk 
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Obrázok B-2 verejná konzultácia na tému hodnotenie NPO podľa krajín 

 

Zastúpenie jednotlivých krajín je uvedené na obrázku B-2. 

Cielené konzultácie formou rozhovorov a prieskumov 

Cielené konzultácie mali formu rozhovorov s konkrétnymi zainteresovanými stranami a 
využitia elektronických nástrojov na prieskum, ako sa uvádza ďalej. 

Úvodné rozhovory s odborníkmi 

Na začiatku zberu údajov sa uskutočnilo 12 štruktúrovaných pilotných a krátkych 
rozhovorov s odborníkmi s cieľom doplniť informácie zozbierané na základe štúdia 
literatúry. Do týchto rozhovorov sa zapojili zástupcovia odvetví odpadu, členských štátov 
a mimovládnych organizácií a výsledky boli použité na potvrdenie počiatočného rozsahu 
hodnotenia, predpokladaných zdrojov údajov a chýbajúcich údajov, ako aj na získanie 
primárnych údajov z otvorených verejných konzultácií a cielených konzultácií 
uskutočnených neskôr v procese hodnotenia. 

Cielené prieskumy 

Vypracoval sa cielený prieskum, v ktorom sa majú odpovede vyplniť pomocou nástroja 
na online prieskum CheckMarket. V prvej časti prieskumu sa riešili otázky na základe 
piatich hodnotiacich kritérií uplatniteľných na všetky cielené zainteresované strany. 
Druhá časť prieskumu bola venovaná najmä príslušným orgánom členských štátov s 
osobitným zameraním na ustanovenia NPO týkajúce sa inšpekcie a presadzovania.  

Prieskum bol uverejnený koncom mája 2018 a ukončený koncom júna 2018. 
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V cielenom prieskume odpovedalo celkovo 104 respondentov z 19 členských štátov5. 
Prieskum bol navrhnutý tak, aby umožnil zainteresovaným stranám zvoliť otázky, na 
ktoré budú odpovedať, napriek tomu 59 % odpovedajúcich poskytlo odpovede na všetky 
otázky. 

Obrázok B-3 Počet odpovedí v cielenej konzultácii podľa jednotlivých členských 
štátov 

 

 

Obrázok B-4 Typ organizácií, ktoré poskytli odpovede v cielenom prieskume 

 

 

 

                                                 

5  Na otázky v prieskume a verejnej konzultácii neposkytli odpovede len štyri členské štáty. Na 
získanie týchto odpovedí sa nevynaložilo žiadne dodatočné úsilie. 
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Semináre so zainteresovanými stranami 

V rámci hodnotenia sa uskutočnili dva semináre, prvý v januári 2018 a druhý v septembri 
2018. Na oboch seminároch sa zúčastnilo približne 60 osôb zo všetkých cieľových 
skupín zainteresovaných strán.  

Prvý jednodňový seminár sa konal vo štvrtok 11. januára 2018 v Bruseli a jeho cieľom 
bolo potvrdiť hlavné problémy, ktoré sa do uvedeného dňa vyskytli pri vykonávaní NPO, 
pričom sa zohľadnili pozitívne aj negatívne vplyvy, a zvážiť rozsah ďalších zberov 
údajov. 

Účastníkom bol poskytnutý súhrn problémov identifikovaných na základe štúdia 
literatúry a úvodných rozhovorov a zároveň boli požiadaní, aby tieto problémy potvrdili 
alebo vyvrátili a poskytli k nim ďalšie názory a materiály. 

Účastníci vo všeobecnosti potvrdili predmetné témy a zistené problémy, pričom 
zdôraznili význam využívania existujúcich správ členských štátov týkajúcich sa 
vykonávania NPO, dôležitosť zohľadnenia všetkých zainteresovaných strán pri hodnotení 
a pôvodných cieľov NPO na pozadí meniaceho sa trhu s odpadom. Zároveň podčiarkli 
súvislosť s obehovým hospodárstvom. 

Druhý jednodňový seminár sa konal v utorok 11. septembra 2018 v Bruseli a bol 
zameraný na potvrdenie navrhnutých záverov vyplývajúcich z hodnotenia dôkazov 
poskytnutých na základe hodnotiacich kritérií a otázok. Účastníci seminára mali k 
dispozícii: 

i) súhrnný dokument vypracovaný pred seminárom so stručným zhrnutím 
záverov, ku ktorým sa dospelo v rámci hodnotenia, a 

ii) prezentácie, ktoré boli súčasťou samotného seminára, s ďalšími 
vysvetleniami konzultantov asistujúcich Komisii v procese hodnotenia, 
ktorí poskytli podrobnejšie informácie v porovnaní so závermi uvedenými v 
súhrnnom dokumente. 

 

Program bol rozdelený na základe hodnotiacich kritérií. 

Počas každého zasadnutia a po prezentáciách konzultantov boli účastníci vyzvaní, aby 
poskytli stanovisko k návrhu záverov. Tieto stanoviská sa zaznamenali v správe zo 
seminára, ktorej návrh bol v nadväznosti na seminár vydaný na konzultáciu. Pripomienky 
účastníkov boli následne zapracované do záverečnej správy zo seminára. 

Zainteresované strany vo všeobecnosti odsúhlasili predložený návrh záverov s výhradou 
týkajúcou sa jazykovej zmeny a doplnenia potrebnej nuansy s cieľom reagovať na všetky 
názory zainteresovaných strán. 

Podrobné výsledky seminárov možno nájsť v správach uvedených v dodatku G k 
podpornej štúdii6. 

 
                                                 

6  https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/926420bc-8284-11e9-9f05-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
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Spätná väzba k plánu hodnotenia 

Spätnú väzbu poskytlo BDE (nemecké združenie zastupujúce najmä súkromné 
spoločnosti v odvetviach nakladania s odpadom a odpadovými vodami), Európske 
združenie recyklátorov elektronických zariadení (European Electronics Recyclers 
Association, EERA), Európska konfederácia recyklačných odvetví (European Recycling 
Industries’ Confederation, EuRIC), Európska únia pre zodpovedné spaľovanie a 
spracovanie nebezpečného odpadu (European Union for Responsible Incineration and 
Treatment of Special Waste, EURITS), Európska platforma pre recykláciu (European 
Recycling Platform, ERP), Európska federácia odpadového hospodárstva a 
environmentálnych služieb (European Federation of Waste Management and 
Environmental Services, FEAD), Skupina Remondis v oblasti priemyselných služieb 
(Remondis Industrie Service Group, RISG), Generálne riaditeľstvo pre rezíduá 
(Subdireccion General De Residuos), Fínske environmentálne odvetvia (Finnish 
Environmental Industries, YTP), Fabrice Sancho (občan), Arsi Saukkola (organizácie, 
ktoré nepredstavujú obchod/podniky/MVO) a dvaja anonymní respondenti. Stanoviská 
predložené a dôkazy poskytnuté ako súčasť tejto spätnej väzby boli pretavené do 
hodnotiacej štúdie, pričom viacerí respondenti poskytli ďalšie materiály v rámci 
ostatných vyššie opísaných konzultačných činností. 

Stanoviská platformy REFIT 

Platforma REFIT zvážila stanoviská predložené Dánskym obchodným fórom, získané na 
základe Fínskeho prieskumu pre lepšiu právnu reguláciu a predložené členom skupiny 
zainteresovaných strán k nariadeniu o preprave odpadu a 19. 3. 2018 prijala stanovisko7. 

Skupina zainteresovaných strán upozornila na to, že v priebehu rokov vyjadrili 
vnútroštátne orgány a zainteresované strany viaceré obavy v súvislosti s určitými 
ustanoveniami nariadenia, ktoré spôsobujú zbytočnú administratívnu záťaž, ako aj 
oneskorenia a dodatočné náklady na prepravu odpadu. Takisto uznala, že neustále 
dochádza k nezákonnej preprave odpadu. 

Prvé dve preskúmané stanoviská sa týkajú nejasného vymedzenia odpadu a štatútu 
určitého odpadu, ako aj možných dôsledkov pre lepšiu recykláciu odpadu v EÚ. Skupina 
zainteresovaných strán uznáva, že tieto problémy bránia rozvoju skutočného vnútorného 
trhu v oblasti recyklácie odpadu, ako aj rozvoju obehového hospodárstva. Skupina 
zainteresovaných strán si uvedomuje, koľko práce sa vykonalo v kontexte revízie 
rámcovej smernice o odpade s cieľom pomôcť rozlišovať medzi odpadom a tým, čo 
odpad nie je, ako aj v kontexte budúceho oznámenia, ktoré sa týka rozhrania medzi 
chemickými látkami, výrobkami a odpadom.  

Skupina zainteresovaných strán vyzvala Komisiu, aby na základe revízie nariadenia o 
preprave odpadu ujasnila tieto otázky a zabezpečila harmonizáciu vymedzenia pojmov a 
výkladu vo všetkých členských štátoch. Súčasná nesúrodá interpretácia a s ňou súvisiace 
presadzovanie narúša podnikateľské príležitosti spojené s recykláciou odpadu a 
obehovým hospodárstvom. Skupina zainteresovaných strán odporučila, aby Komisia 
posilnila výmenu najlepších postupov pri vykonávaní a presadzovaní a dosiahla 
jednotnejšie presadzovanie.  

                                                 

7  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation-ix-3a-c_regulation-on-shipment-of-
waste_en.pdf  
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Skupinu zainteresovaných strán zaujala myšlienka preskúmania možnosti dopĺňania 
viacerých typov odpadu do „zeleného zoznamu“ s cieľom znížiť administratívnu záťaž. 
Mala by sa však realizovať len po dôkladnej analýze vlastností jednotlivých typov 
odpadu a ich potenciálneho dosahu na životné prostredie. Ďalší návrh predstavoval 
preskúmanie spôsobu, ako vytvoriť register certifikovaných zariadení na recykláciu a ako 
znížiť licenčné poplatky v EÚ, ak sa odpad prepravuje do niektorého z týchto 
certifikovaných zariadení.  

Posledné predložené stanovisko sa týkalo špecifickejšieho problému, ktorým je 
nedostatočné vzájomné uznávanie registrácií. Zdá sa, že členské štáty si registrácie 
vzájomne neuznávajú a to vedie k mnohým paralelným registráciám, ktoré sú 
administratívne náročné pre dopravcov. Okrem toho je vraj v praxi pre dopravcov veľmi 
zložité vykonávať registráciu v nedomovských štátoch, a to z niekoľkých dôvodov: 
odlišné možnosti a platnosť registrácií, odlišné požiadavky na poskytovanie informácií 
pri registrácii a jazykové problémy. V dôsledku toho dochádza v doprave k omeškaniu, 
keďže dopravcovia, ktorí čakajú na registráciu, alebo predmetný dopravca prichádzajú o 
pridelenú úlohu. Ďalším problémom je skutočnosť, že dopravca nemôže zmeniť právnu 
formu spoločnosti. Dopravca musí zmeniť právnu formu spoločnosti predtým, ako 
požiada o registráciu, a po tomto úkone musí počkať na odpoveď členských štátov na 
túto žiadosť. Medzitým je spoločnosť vylúčená z trhu. Napokon nie sú ani digitálne 
riešenia naprieč hranicami vždy kompatibilné.  

Skupina zainteresovaných strán podporila návrh zabezpečiť vzájomné uznávanie 
registrácií pre dopravcov odpadu. Zastáva názor, že ak by sa na úrovni EÚ vymedzili 
minimálne požiadavky a jednotlivé kroky postupu registrácie a zohľadnili by sa vo 
vnútroštátnych systémoch registrácie, mohla by sa zabezpečiť rovnaká úroveň ochrany 
životného prostredia a zdravia ľudí.  

Pokiaľ ide výlučne o vývoz plastového odpadu, skupina zainteresovaných strán sa vo 
svojom stanovisku odvoláva na vyvíjajúcu sa globálnu situáciu v oblasti vývozu 
plastového odpadu. Ako príklad slúži fakt, že odpad, ktorý sa prepravoval do Číny, sa na 
základe rozhodnutia Číny o zákaze dovozu určitých typov plastového odpadu nedávno 
presmeroval. Skupina zainteresovaných strán takisto poukázala na vytvorenie príležitostí 
pre recyklátorov EÚ v dôsledku tohto vývoja.  

 

Ad hoc príspevky 

Ad hoc príspevky boli poskytnuté podľa tejto tabuľky: 

Organizácia Zastúpené záujmy Charakter príspevku 

Dánska obchodná 
komora 

dánske priemyselné odvetvie Písomné podanie popri 
príspevkoch poskytnutých 
počas cielenej konzultácie 
so zainteresovanými 
stranami. Predložené 
stanoviská vo všeobecnosti 
poskytli dodatočné dôkazy 
na základe jedného alebo 
viacerých hodnotiacich 

EuRIC európske recyklačné odvetvia 

Eurometaux európske odvetvie neželezných 
kovov 

Nebezpečný 
odpad v Európe 

EÚ sektor spracovania 
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(Hazardous 
Waste Europe) 

nebezpečného odpadu EÚ kritérií. 

FEAD EÚ sektor odpadového 
hospodárstva a 
environmentálnych služieb 

HOSZ Maďarsko maďarský sektor odpadového 
hospodárstva 

VDEH Nemecko nemeckí výrobcovia ocele 

Veolia súkromný sektor – služby v 
oblasti nakladania s odpadom 

 

Využitie zhromaždených informácií  

Všetky informácie, ktoré skupina konzultantov získala v rámci zberu údajov 
prebiehajúceho formou konzultácie opísanej v tejto súhrnnej správe, ako aj formou štúdia 
literatúry a zhromažďovania dôkazov, boli vložené do archívu údajov. Informácie v 
tomto archíve slúžili na preskúmanie všetkých zdrojov údajov na základe jednotlivých 
hodnotiacich otázok s uvedením relevantných zdrojov dôkazov neskôr citovaných v 
hlavnej časti hodnotiacej štúdie. Cieľom následnej analýzy údajov bolo identifikovať 
protichodné alebo podporné stanoviská a dôkazy na vyvodenie záverov uvedených v 
záverečnej hodnotiacej štúdii. Na tento účel slúžil druhý seminár zainteresovaných strán 
na potvrdenie návrhu konečných zistení na základe týchto informácií a na úpravu 
záverov podľa tohto seminára. V tejto súvislosti sa v záverečnej správe zohľadňujú 
všetky názory, ktoré mali širokú podporu, a menej podporované názory boli za takéto 
jasne označené. 

 


