WYTYCZNE KORESPONDENTÓW NR 2
Temat: Informacja o wwozie (imporcie) na teren Wspólnoty odpadów
wytwarzanych przez siły zbrojne i organizacje pomocy (charytatywne) w
świetle Artykułu 1(3)(g) Regulacji (EC) nr 1013/2006, dotyczącego wysyłki
odpadów
1. Niniejsze wytyczne korespondentów przedstawiają, w jaki sposób – w
rozumieniu wspólnym wszystkim Krajom Członkowskim – powinny być
interpretowane zapisy Regulacji (EC) nr 1013/2006 dotyczącej wysyłki
odpadów. Wytyczne te zostały wstępnie uzgodnione przez korespondentów
na spotkaniu, które odbyło się w dniach 14–15 czerwca 2007 roku,
zorganizowanym stosownie do Artykułu 57 Regulacji (EC) nr 1013/2006. Nie
są one wiążące w sensie prawnym. Wiążąca interpretacja Prawa
Wspólnotowego leży w wyłącznej gestii Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości. Wskazówki te, obowiązujące od 12 lipca 2007 roku, powinny
zostać poddane ponownej analizie przed upływem 5 lat od wyżej wspomnianej
daty oraz, jeżeli będzie to konieczne, powinny wówczas zostać uaktualnione.
2. Zgodnie z zapisami Artykułu 1(3)(g) Regulacji (EC) nr 1013/2006 adekwatne
władze wszystkich krajów tranzytowych oraz kraju przeznaczenia w obrębie
Wspólnoty będą informowane z wyprzedzeniem o wysyłce odpadów oraz ich
miejscu docelowym w przypadku wwozu na teren Wspólnoty odpadów
wytwarzanych przez siły zbrojne lub organizacje pomocy, w pewnych
sytuacjach.
3. Nie zostało jeszcze ustalone, jakich informacji należy dostarczyć zgodnie z
zapisami Artykułu 1(3)(g). Zachodzi potrzeba stworzenia podejścia szerszego,
obejmującego całą Wspólnotę, ponieważ tylko taka skala zagwarantuje, że
wszystkie adekwatne organy władzy w Krajach Członkowskich będą
wymagały takich samych informacji. Przykładem może być sytuacja wwozu
odpadów wytwarzanych przez siły zbrojne, np. trasą z Kosova przez Bośnię i
Hercegowinę, Chorwację, Słowenię i Austrię do Niemiec. Przekazywane
informacje powinny spełniać dwa cele – a mianowicie, dostarczyć wiedzy
niezbędnej w przypadku przeprowadzania inspekcji przedsiębiorstw lub
jednostek, które zajmują się przetwarzaniem tych odpadów (z przeniesienia:
Artykuł 13 Dyrektywy 2006/12/EC na temat odpadów) oraz stworzyć
możliwości spełnienia wymogów dotyczących raportowania stawianych przez
Konwencję Bazylejską (do tego celu niezbędne są informacje w przedziałach
nr 3,4,7,9, z wyłączeniem kodów OECD i EC, oraz w przedziale 10 dokumentu
przedstawionego w Załączniku).
4. Zgodnie z wolą i interpretacją wszystkich korespondentów postanowiono
zalecić dostarczanie informacji w zakresie i formie dokumentu
zamieszczonego w Załączniku, z możliwie największym wyprzedzeniem w
stosunku do dokonywanej wysyłki (odnoście konkretnej ilości odpadów patrz
przypis 2 w załączniku). Jeżeli niemożliwe jest podanie z wyprzedzeniem
wszystkich niezbędnych informacji, np. w sytuacjach nagłych, należy
przekazać z wyprzedzeniem informację o tym, że wysyłka będzie miała
miejsce (włącznie z jej konkretną datą) oraz o pierwszym jej miejscu
docelowym (jednostka wywozu/likwidacji lub odzysku lub, jeśli w momencie
wysyłki jednostka ta nie jest znana, na przykład jakiś teren wojskowy bądź

lotnisko). Zaleca się, aby do przekazania informacji wykorzystać format
załączonego dokumentu oraz by informacje przesłać niezwłocznie po
przybyciu przesyłanych odpadów do jednostki wywozu likwidacji lub odzysku,
lub też – jeśli jednostka taka nie jest jeszcze znana w chwili wysyłki – zanim
odpady zostaną dokądkolwiek przemieszczone z pierwszego miejsca
przeznaczenia.
5. W sytuacjach nagłych, kiedy w momencie wysyłki nie jest jeszcze znana jej
docelowa jednostka likwidacji lub odzysku, należy przekazać informacje
organom władzy adekwatnym dla obszaru, gdzie znajduje się pierwsze
miejsce przeznaczenia (np. teren wojskowy lub lotnisko). Ponadto, w nagłych
przypadkach należy informować o wysyłce tylko jeden kompetentny organ
władzy w danym kraju, np. władze kraju tranzytowego, które następnie
przekażą informacje adekwatnym organom kraju przeznaczenia.
6. Jeśli chodzi o sposób przesłania komunikatu, można go przekazać pocztą,
faksem lub pocztą internetową.
7. Obok przekazania informacji z wyprzedzeniem adekwatnym władzom,
informacje powinny zostać wysłane wraz z przesyłką. W przypadku kontroli
przesyłki, dla władz będzie wówczas jasne, że znajdują się w niej odpady, do
których stosuje się Artykuł 1(3)(g).
Załącznik
Informacje o wwozie (imporcie) na teren Wspólnoty odpadów wytwarzanych
przez siły zbrojne i organizacje pomocy w sytuacjach kryzysów, misji
pokojowych oraz służących zachowaniu pokoju zgodnie z Artykułem 1(3)(g)
Regulacji (EC) nr 1013/2006, dotyczącym transportu (wywozu) odpadów. (1)
1. Eksporter Nr rejestracyjny (ident.):
Nazwa:
Adres:
Osoba kontaktowa:
Tel./Faks:
E-mail:
5. Wytwórca odpadów:
Nr rejestracyjny (ident.):
Nazwa:
Adres:
Osoba kontaktowa:
Tel./Faks:
E-mail

2. Importer Nr rejestracyjny (ident.):
Nazwa:
Adres:
Osoba kontaktowa:
Tel./Faks:
E-mail:
3. Rzeczywista ilość (2): Ton (Mg): m3:

4. Aktualna data wysyłki:
7. Operacje likwidacji/odzysku
Kod D/Kod R:
8. Określenie i skład odpadów:
9.Klasyfikacja
odpadów
(wstawić
adekwatne kody)
(i) VIII Załącznik Bazylejski (lub IX, w

zależności od przypadku):
(ii) Kod (Kodeks) OECD (jeśli jest inny
niż w pozycji (i)):
(iii) Lista odpadów EC:
(iv) Kod Y:
(v) Kod H (3):
10 (a) Kraje/państwa, których sprawa dotyczy, (b) nr kodu adekwatnych władz,
kiedy jest wymagany
Kraj wysyłki – Kraj (kraje) tranzytu – Kraj docelowy
(a)
(b)
11. Oświadczenie eksportera / wytwórcy odpadów:
Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą podane wyżej informacje są pełne i
dokładne.
Nazwisko: Data: Podpis:
(1) Przy wypełnianiu tego dokumentu należy kierować się także adekwatnymi
instrukcjami przedstawionymi w Załączniku IC do Regulacji (EC) nr 1013/2006
(2) W przypadkach, gdy rzeczywista ilość odpadów w tonach nie jest znana przed
momentem wysyłki, należy podać ilość szacunkową, np. liczbę beczek lub
kontenerów wraz z ich pojemnością w metrach sześciennych (np. 12 beczek po
0,25m3). W takim przypadku jednostki w bloku 3 należy przekreślić. Dodatkowo,
rzeczywistą ilość w tonach należy podać niezwłocznie po przybyciu przesyłki do
jednostki likwidacji/odzysku odpadów.
(3) Listę skrótów i kodów podano w Załączniku IA do Regulacji (EC) nr 1013/2006.

