Zmiany w przepisach dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów
tworzyw sztucznych
Opublikowane zostało Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/2174 z dnia 19
października 2020 r. zmieniające załączniki IC, III, IIIA, IV, V, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr
1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (OJ L 433,
22.12.2020, p. 11–19 ).
Istotą zmian jest zwiększenie nadzoru nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów
tworzyw sztucznych. W szczególności, rozporządzenie nr 2020/2174 wprowadza zakaz wywozu
odpadów tworzyw sztucznych do krajów niebędących członkami Unii Europejskiej ani OECD, z
wyjątkiem czystych strumieni niektórych rodzajów odpadów tworzyw sztucznych, przeznaczonych
do recyklingu. Po części zmiany dotyczą również przemieszczeń odpadów tworzyw sztucznych
wewnątrz Unii Europejskiej.
1. Zmiany w załącznikach do rozporządzenia nr 1013/2006, dotyczące klasyfikacji odpadów
tworzyw sztucznych
Rozporządzeniem nr 2020/2174 wprowadzono inną, niż dotychczasowa, klasyfikację
odpadów w postaci tworzyw sztucznych. Ponadto rozporządzenie zakłada odmienny sposób
klasyfikacji odpadów tworzyw sztucznych na potrzeby przemieszczeń wewnątrz UE, a odmienny –
na potrzeby przemieszczeń między krajami UE i krajami trzecimi. Tj.:
1. W załączniku III rozporządzenia nr 1013/2006, tj. na tzw. „zielonej” liście odpadów,
wykreślono kody B3010 oraz GC013. W ich miejsce wprowadzono kody:
• EU3011 - na potrzeby przemieszczeń w ramach UE, oraz
• B3011 – na potrzeby przemieszczeń pomiędzy krajami UE a krajami trzecimi.
Zakres kodów EU3011 oraz B3011 jest zmieniony w stosunku do dawnego kodu B3010 (p. pkt 3, w
dalszej części niniejszego materiału).
2. Wprowadzono zmiany w załączniku IIIA do rozporządzenia nr 1013/2006, obejmującym
mieszaniny odpadów (p. pkt 4 w dalszej części niniejszej informacji).
3. W załączniku IV do rozporządzenia nr 1013/2006, tj. na tzw. „bursztynowej” liście
odpadów, wprowadzono kody przeznaczone dla odpadów zanieczyszczonych tworzyw
sztucznych, wykazujących właściwości niebezpieczne, tj. A3210 oraz AC300. Jednocześnie
rozporządzenie 2020/2174 wskazuje, że kod A3210 nie ma zastosowania, natomiast ma
zastosowanie kod AC300.
4. W załączniku IV wprowadzono kody:
• EU48 - na potrzeby przemieszczeń wewnątrz UE;
• Y48 - na potrzeby przemieszczeń między krajami UE a krajami trzecimi.
Ww. kody przeznaczone są dla odpadów, które nie wykazują właściwości niebezpiecznych, ale też
nie są objęte, kodami EU3011/załącznikiem IIIA do rozporządzenia nr 1013/2006 ani kodem
B3011.

2. Klasyfikacja odpadów tworzyw sztucznych wg nowych zasad
Jeżeli odpady tworzyw sztucznych są zanieczyszczone i wykazują właściwości niebezpieczne –
stosuje się kod AC300.
Jeżeli odpady nie są zanieczyszczone i nie wykazują właściwości niebezpiecznych, klasyfikacja
zależy od tego, czy planowane przemieszczenie odbywać się będzie wewnątrz UE, czy też
pomiędzy krajem UE, a krajem trzecim.
W przypadku przemieszczeń odpadów tworzyw sztucznych niewykazujących właściwości
niebezpiecznych wewnątrz UE, odpady mogą być zaklasyfikowane:
• pod kodem EU3011 - jeżeli skład odpadów jest zgodny ze szczegółową definicją ww.
kodu;
• jako mieszanina, wymieniona w załączniku IIIA do rozporządzenia nr 1013/2006,
(zgodnie ze zmienionym brzmieniem zał. IIIA);
• pod kodem EU48 – jeżeli dany odpad, ze względu na swój skład, nie jest objęty ani kodem
EU3011, ani załącznikiem IIIA.
W przypadku przemieszczeń odpadów tworzyw sztucznych niewykazujących właściwości
niebezpiecznych pomiędzy krajem UE a krajem trzecim, odpady mogą być zaklasyfikowane:
• pod kodem B3011 – jeżeli skład odpadów jest zgodny ze szczegółową definicją ww. kodu;
• pod kodem Y48 – jeżeli odpady, ze względu na swój skład, nie są objęte kodem B3011.
3. Zmiany w klasyfikacji odpadów dawniej objętych kodem B3010 i GH013 (odpady z
„zielonej” listy)
Poniższa tabela ma na celu jedynie przedstawienie różnic pomiędzy dawnymi kodami B3010 i
GH013, a nowymi kodami EU3011 i B3011. Pełne definicje kodów EU3011 i B3011 zawarte są w
rozporządzeniu 2020/2174. Również w ww. rozporządzeniu zawarte są objaśnienia takich
sformułowań, jak: „prawie wolne od zanieczyszczeń...”, „składające się niemal wyłącznie z...”, i
innych.
Dawny kod B3010
Nowy kod EU3011 Nowy kod B3011 dla przemieszczeń w ramach dla przemieszczeń między
UE
krajami UE a krajami trze
Obejmował:

Obejmuje:

Obejmuje:

Pozostałości tworzyw sztucznych
niechlorowcoorganicznych
polimerów i kopolimerów,
zawierające ale nieograniczone do
następujących substancji:
—etylen
—styren
—polipropylen
—politetraftalan etylenu
—akrylonitryl
—butadien
—poliacetale
—poliamidy
—politetraftalan butylenu
—poliwęglany
—polietery
—polisiarczki fenylenu

Odpady tworzyw sztucznych
składające się niemal wyłącznie z
jednego niechlorowcowanego
polimeru, w tym, ale nie wyłącznie,
z następujących polimerów:
— polietylen (PE)
— polipropylen (PP)
— polistyren (PS)
— akrylonitrylo-butadieno-styren
(ABS)
— politereftalan etylenu (PET)
— poliwęglany (PC)
— polietery

Odpady tworzyw sztucznych
składające się niemal wyłącznie z
jednego niechlorowcowanego
polimeru, w tym, ale nie wyłącznie,
z następujących polimerów:
— polietylen (PE)
— polipropylen (PP)
— polistyren (PS)
— akrylonitrylo-butadieno-styren
(ABS)
— politereftalan etylenu (PET)
— poliwęglany (PC)
— polietery

—polimery akrylowe
—alkany C10–C13 (plastyfikator)
—poliuretany (niezawierające CFC)
—polisiloksan
—polimetakrylan metylu
—polialkohol winylowy
—polibutyral winylu
—polioctan winylu
Obejmował poliamidy
(w tiret dot. odpadów żywicy
utwardzonej i produktów
kondensacji)

Nie obejmuje poliamidów
(w tiret dot. odpadów żywicy
utwardzonej i produktów
kondensacji)

Nie obejmował
politetrafluoroetylenu (PTFE)

Obejmuje politetrafluoroetylen
Nie obejmuje politetrafluoroetylenu
(PTFE)
(PTFE)
(tiret dot. fluorowanych polimerów)

Nie obejmuje poliamidów
(w tiret dot. odpadów żywicy
utwardzonej i produktów
kondensacji)

Polimery chlorku winylu były objęte Obejmuje polichlorek winylu (PVC) Nie obejmuje polichlorku winylu
oddzielnym kodem GC013,
(PVC)
aktualnie wykreślonym

Odpady dawniej objęte kodem B3010, a obecnie niewchodzące w zakres kodów EU3011 albo
B3011, należy klasyfikować, odpowiednio, pod kodami EU48 albo Y48. Kody EU48 i Y48 nie są
kodami z „zielonej” listy odpadów.

4. Klasyfikacja mieszanin tworzyw sztucznych
Poniższa tabela przedstawia zmiany w klasyfikacji mieszanin tworzyw sztucznych, będące
konsekwencją wykreślenia kodu B3010 oraz wprowadzenia kodów EU3011 oraz B3011.
Załącznik IIIA do
Załącznik IIIA do
Nowy kod B3011,
rozporządzenia nr 1013/2006 rozporządzenia nr 1013/2006 przemieszczenia między
krajami UE a krajami trzecimi
przed zmianami
po zmianach przemieszczenia w ramach UE
Mieszaniny odpadów tworzyw W załączniku IIIA wprowadzono
sztucznych zawarte były w pkt 3 lit. punkt 4, który obejmuje:
d, e i f załącznika IIIA. Aktualnie
pkt. 3 lit. d, e i f są wykreślone.
a) mieszaniny odpadów objętych
kodem EU3011 i wymienionych w
tiret odnoszącym się do
niechlorowcowanych polimerów;
b)mieszaniny odpadów objętych
kodem EU3011 i wymienionych w
tiret odnoszącym się do żywic
utwardzonych lub produktów
kondensacji;
c) mieszaniny odpadów objętych
kodem EU3011 i wymienionych w
pozycji alkany
perfluoroalkoksylowe

Zał. IIIA nie ma zastosowania.
Natomiast ostatni tiret kodu B3011
obejmuje:
mieszaniny
odpadów
tworzyw
sztucznych, składające się z
polietylenu (PE), polipropylenu (PP)
i/lub politereftalanu etylenu (PET),
pod warunkiem że są one
przeznaczone
do
oddzielnego
recyklingu każdego materiału w
sposób racjonalny ekologicznie, i
prawie wolne od zanieczyszczeń i
innych rodzajów odpadów.

Mieszaniny odpadów tworzyw sztucznych, które nie są objęte załącznikiem IIIA w jego aktualnym
brzmieniu, ani kodem B3011, należy klasyfikować pod kodami, odpowiednio: EU48 albo Y48.

V. Procedury przemieszczania odpadów tworzy sztucznych

Przemieszczenie w
ramach UE

Przywóz do UE /
wywóz do kraju
OECD

Procedura
uprzedniego
pisemnego zgłoszenia
i zgody

•
•
•

AC300
EU48
EU3011 w celu
unieszkodliwien
ia

•
•
•

AC300
Y48
B3011 do
unieszkodliwien
ia

Procedura
informowania (art. 18
rozporządzenia
nr
1013/2006)

•

EU3011 w celu
odzysku
mieszanina z
zał. IIIA w celu
odzysku

•

B3011 w celu
odzysku

Zakaz

•

Jeżeli odpady
przeznaczone są do
unieszkodliwienia,
może istnieć zakaz
wynikający z
przepisów krajowych
danego państwa

Jeżeli odpady
przeznaczone są do
unieszkodliwienia,
może istnieć zakaz
wynikający z
przepisów krajowych
danego państwa

Wywóz do kraju
nienależącego do
OECD
•

B3011 w celu
odzysku *

–*

•
•
•
•

AC300
Y48
B3011 w celu
innym niż
recykling
odpady objęte
zakazem
wywozu
zgodnie z
rozporządzenie
m 1418/2008

* Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczące wywozu w celu

poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr
1013/2006 (…) zostanie znowelizowane, w celu uwzględnienia kodu B3011. Do tego czasu wywóz odpadów
o kodzie B3011 do wszystkich krajów nienależących do OECD, w celu odzysku, podlega procedurze
uprzedniego zgłoszenia i zgody.

