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Předpisy Evropské unie

Směrnice Rady (EHS) 75/442 ze 15. července 1975 o odpadu

Směrnice Rady (EHS) 91/156 ze 18. března 1991 kterou se doplňuje směrnice č.75/442/EHS o odpadu

Rozhodnutí Komise z 24. května 1996, kterým se upravují 
přílohy II A a II B ke Směrnici Rady 75/442/EHS o odpadech


Článek 1

Pro účely této směrnice se rozumí pod pojmem:

a) "odpad": jakákoli látka či předmět, které spadají do kategorií stanovených v Příloze I a které držitel vyřazuje nebo které mají být vyřazeny.	"waste"

Komise v souladu s postupem stanoveným v článku 18 sestaví nejpozději do 1. dubna 1993 seznam odpadů, které náleží do kategorií uvedených v Příloze I. Tento seznam bude pravidelně přezkoumáván a v případě potřeby stejným postupem revidován;

b) "původce": kdokoli, jehož činností vzniká odpad ("prvotní původce"), anebo každý, kdo provádí předzpracování, míšení či jiné úkony, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení tohoto odpadu; 						"producer"

c) "držitel": původce odpadu anebo fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem odpadu;	"holder"

d) " nakládání s odpady " : sběr, přeprava, regenerace a zneškodňování odpadu, včetně dozoru nad těmito činnostmi a následné péče o místa, na nichž je zneškodnění provozováno; 							"management"

e) "zneškodňování": kterákoli z operací, jež jsou uvedeny v Příloze II, A;	"disposal"

f) "regenerace": kterákoli z operací, jež jsou uvedeny v Pří- loze II, B;	"recovery"

g) "sběr": shromažďování, třídění, příp. mísení odpadu za účelem transportu.	"collection"


Článek 2

1. Z rozsahu směrnice 75/442/EHS se vyřazují:

a) plynné odpady vypouštěné do atmosféry;

b) odpady, na které se vztahuje jiná právní úprava:

i) radioaktivní odpad;

ii) odpad vznikající při prospekci, těžbě, úpravě a skladování nerostných surovin a při těžbě a zpracování kamene;

iii) mrtvá těla zvířat a další zemědělský odpad: fekálie
a jiné přírodní látky používané v zemědělství, které nejsou nebezpečné;

iv) odpadní vody, s výjimkou odpadů v kapalné formě;

v) výbušniny vyřazené z dozoru.


2. Individuálními směrnicemi mohou být stanovena specifická pravidla pro zvláštní případy anebo doplňky této směrnice pro nakládání se zvláštními kategoriemi odpadu.


Článek 3

1. Členské státy přijmou vhodná opatření na podporu:

a) za prvé: předcházení nebo omezení tvorby odpadu a jeho škodlivosti, zejména

- vývojem čistých technologií, při jejichž používání se více šetří přírodní zdroje,

- technickým vývojem a odbytem výrobků navržených tak, aby způsobem své výroby, použití či zneškodnění nepřispívaly nebo co nejméně přispívaly ke zvyšování množství či škodlivosti odpadu nebo nebezpečí znečištění;

- vývojem vhodných metod zneškodňování nebezpečných látek obsažených v odpadu určeném k regeneraci;

b) za druhé:

i) regenerace odpadu cestou recyklace, opětného použití či jakéhokoli jiného procesu umožňujícího získání druhotných surovin, nebo

ii) využití odpadu jako zdroje energie.

2. Vyjma případů, kde platí směrnice Rady č.83/189/EHS z 28. března 1983, která stanoví postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů [*], členské státy budou informovat Komisi o jakýchkoli opatřeních, která hodlají přijmout k dosažení cílů stanovených v odstavci 1. Komise bude o těchto opatřeních informovat ostatní členské státy a výbor uvedený v článku 18.

-----
[*] Úřední věstník ES, č.L 109, 26.4.1983, s.8.
-----


Článek 4

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění, aby se odpad zneškodňoval nebo recykloval bez ohrožení lidského zdraví a bez použití postupů či metod, které by mohly poškodit životní prostředí, zejména:

- bez ohrožování vody, vzduchu, půdy, rostlin a živočichů,

- bez obtěžování okolí např. hlukem nebo zápachem,

- bez nepříznivého ovlivňování krajiny nebo míst zvláštního zájmu.

Členské státy rovněž učiní nutná opatření k zákazu svévolného opuštění, nepovoleného ukládání a nekontrolovaného zneškodňování odpadu.


Článek 5

1. Členské státy přijmou - tam, kde to je nezbytné nebo účelné, v součinnosti s dalšími členskými státy - vhodná opatření k vybudování jednotné a přiměřené sítě zařízení na zneškodňování odpadu s využitím nejlepší dostupné technologie, která nevyžaduje nadměrné náklady. Tato síť musí Společenství jako celku umožnit, aby se stalo soběstačným ve zneškodňování odpadu, a členským státům, aby se tomuto cíli individuálně přibližovaly, s respektováním zeměpisných podmínek nebo potřeby specializovaných zařízení pro určité druhy odpadu.

2. Tato síť musí též umožnit, aby se odpad zneškodňoval v ně- kterém z nejbližších vhodných zařízení, s použitím co nejvhodnějších metod a technologií k zajištění vysokého stupně ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.


Článek 6

Členské státy určí nebo zřídí příslušný úřad nebo úřady, které budou odpovědné za uplatňování (provádění - implemntation) této směrnice.
("competent authority or authorities")


Článek 7

1. K dosažení cílů, jež jsou stanoveny v článcích 3, 4 a 5, je třeba, aby kompetentní úřad nebo úřady uvedené v článku 6 co nejdříve vypracovaly jeden či několik plánů (programů - plans) odpadového hospodářství. Tyto plány mají zejména obsahovat:

- druh, množství a původ odpadu, který se má regenerovat nebo zneškodňovat,

- všeobecné technické požadavky,

- veškerá zvláštní opatření týkající se zvláštních odpadů,

- vhodná místa nebo zařízení pro zneškodňování odpadu.

Tyto plány mohou například zahrnovat:

- fyzické nebo právnické osoby, které jsou oprávněny k úkonům v oblasti nakládání s odpady,

- odhad nákladů na operace regenerace a zneškodňování,

- vhodná opatření na podporu racionalizace při sběru, třídění a úpravě odpadu.

2. Tam, kde to je vhodné, budou členské státy při sestavování těchto plánů spolupracovat s dalšími zainteresovanými členskými státy a s Komisí. Komisi budou o této spolupráci informovat.

3. Členské státy mohou přijímat nutná opatření, aby se zabránilo pohybům odpadu, které nejsou v souladu s jejich plány pro nakládání s odpady. O všech takových opatřeních budou Komisi a ostatní členské státy informovat.


Článek 8

Členské státy učiní nezbytná opatření, aby bylo zajištěno, že každý držitel odpadu:

- s ním bude manipulovat prostřednictvím soukromého nebo veřejného zařízení, které se zabývá sběrem odpadu, anebo pod- niku, který provádí operace uvedené v Příloze II A či B,

- regeneruje nebo zneškodňuje jej sám v souladu s ustanoveními této směrnice.

Článek 9

1. V zájmu realizace článků 4, 5 a 7 každé zařízení nebo pod- nik, který provádí operace vyjmenované v příloze II A, musí získat povolení od příslušného úřadu uvedeného v článku 6.

Toto povolení má zahrnovat:

- druhy a množství odpadu,

- technické požadavky,

- bezpečnostní opatření, která je třeba učinit,

- místo zneškodňování,

- metodu úpravy.


2. Povolení mohou být udělována na určité období, mohou být obnovitelná, mohou být vázána podmínkami nebo povinnostmi, anebo - zejména pokud zamýšlená metoda zneškodňování je z hlediska ochrany životního prostředí nepřijatelná - může být je- jich udělení odmítnuto.
Článek 10

V zájmu realizace článku 4 musí získat povolení každé zařízení nebo podnik, který provádí operace uvedené v příloze II B.


Článek 11

1. Bez prejudice směrnice Rady č.78/319/EHS z 20.března 1978 o toxickém a nebezpečném odpadu [*], naposledy novelizované Aktem vztahujícím se k přijetí Španělska a Portugalska, mohou
být požadavku povolení, stanoveného v článcích 9 nebo 10,
zproštěny:

a) zařízení nebo podniky, které zneškodňují svůj vlastní odpad v místě jeho vzniku;

b) zařízení nebo podniky, které svůj vlastní odpad regenerují.

Toto zproštění může být uplatněno pouze tehdy,

- jestliže zplnomocněné orgány přijaly všeobecné směrnice pro každý druh činnosti, v nichž jsou stanoveny druhy a množství odpadu, jakož i podmínky, za kterých může být určitá činnost požadavku povolení zproštěna,

- jestliže druhy nebo množství odpadu a metody zneškodňování či regenerace jsou takové, že jsou splněny podmínky stanovené v článku 4.


2. Zařízení nebo podniky, na které se vztahuje odstavec 1, musí být příslušnými úřady registrovány.


3. Členské státy budou Komisi informovat o obecných pravidlech, která vytvoří a přijmou podle odstavce 1.

-----
[*] Úřední věstník ES, č.L 84, 31.3.1978, s.43.
-----

Článek 12

Zařízení nebo podniky, které provádějí sběr nebo přepravu odpadu na komerčním základě, anebo které zařizují zneškodňování či regeneraci odpadu v zastoupení třetí osoby (obchodníci či zprostředkovatelé), pokud nepodléhají povinnosti schválení, musí být příslušnými úřady registrovány.
Článek 13

Zařízení nebo podniky, které provádějí operace uvedené v článcích 9 až 12, budou příslušnými úřady podrobovány vhodným pravidelným kontrolám.

Článek 14

Všechna zařízení a podniky, na něž se vztahují články 9 a 10, jsou povinny:

- vést záznamy o množství, povaze a původu odpadu, případně o dalším určení, frekvenci sběru, způsobu dopravy a metodě úpravy, pokud se týče odpadu uvedeného v příloze I a operací uvedených v příloze II A či B,

- tyto informace na požádání poskytovat příslušným úřadům uvedeným v článku 6. 
Členské státy mohou požadovat, aby ustanoveními tohoto článku se řídili také původci odpadu.


Článek 15

V souladu se zásadou "znečišťovatel platí" musí náklady na zneškodňování odpadu hradit:

- držitel, pro něhož manipulaci s odpadem vykonává zařízení, které provádí sběr odpadu, nebo pro které platí ustanovení článku 9,

anebo

- předcházející držitelé nebo výrobce výrobku, z něhož odpad pochází.


Článek 16

1. Každé tři roky, poprvé 1.dubna 1995, budou členské státy podávat Komisi zprávu o opatřeních, která přijaly k uplatnění této směrnice. Zpráva bude založena na dotazníku, sestaveném v souladu s postupem uvedeným v článku 18, který Komise rozešle členským státům šest měsíců před výše zmíněným datem.


2. Na základě zpráv uvedených v odstavci 1 Komise zveřejní každé tři roky celkovou zprávu, poprvé 1.dubna 1996.


Článek 17

Doplňky nutné k tomu, aby se přílohy k této směrnici přizpůsobovaly vědeckotechnickému pokroku, budou přijímány v souladu s postupem stanoveným v článku 18.


Článek 18

Komisi bude nápomocen výbor, jehož členy budou představitelé členských států a předsedou zástupce Komise.


Zástupce Komise bude výboru předkládat návrh opatření, která je třeba přijmout. Výbor vyjádří své stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti otázky. V případě rozhodnutí, která má přijmout Rada na návrh z Komise, bude pro přijetí stanoviska rozhodující většina hlasů podle článku 148 (2) Smlouvy o EHS. Hlasy představitelů členských států ve výboru budou váženy způsobem, který je uveden ve zmíněném článku. Předseda nehlasuje.

Komise přijme navrhovaná opatření, pokud budou v souladu se stanoviskem výboru.

Jestliže zamýšlená opatření nebudou v souladu se stanoviskem výboru nebo k vyjádření stanoviska nedojde, musí Komise neprodleně předložit Radě návrh týkající se opatření, která je tře- ba přijmout. Rada o něm rozhodne kvalifikovanou většinou.

Pokud Rada nerozhodne do tří měsíců od data, kdy jí byl návrh předložen, budou navržená opatření přijata Komisí."


Článek 19

Členské státy uvedou v platnost opatření požadovaná pro naplnění této směrnicí během 24 měsíců od jejího oznámení a budou o tom informovat Komisi.

Článek 20

Členské státy sdělovat Komisi texty hlavních opatření národních právních řádů, které přijmou pro oblast platnosti této směrnice.

Článek 21

Tato směrnice je určena členským státům.




PŘÍLOHA I

KATEGORIE ODPADU

Q1 Odpad z výroby nebo spotřeby v níže uvedeném blíže nespecifikovaný

Q2 Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti

Q3 Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby

Q4 Materiály rozlité, ztracené nebo jinou nehodou znehodnocené, včetně materiálů, zařízení apod., jež byly v důsledku nehody znečištěny

Q5 Materiály znečištěné či znehodnocené v důsledku plánovaných činností (např. odpad po čistících operacích, obalové materiály, kontejnery apod.)

Q6 Nepoužitelné součástky (např. vyřazené baterie, vyčerpané katalyzátory apod.)

Q7 Látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, znečištěná rozpouštědla, vyčerpané temperovací soli apod.)

Q8 Odpad z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky apod.)

Q9 Odpad z procesů snižujících znečištění (např. kaly ze skrubrů, prach z vysavačů, upotřebené filtry apod.)

Q10 Odpad z obrábění a tváření (např. třísky od soustružení, okuje z válcování apod.)

Q11 Odpad z těžby a zpracování surovin (např. důlní odpad, kaly z těžby ropy apod.)

Q12 Znehodnocené materiály (např. oleje znečištěné polychlorovanými bifenyly apod.)

Q13 Jakékoli materiály, látky či výrobky, jejichž používání bylo zákonem zakázáno

Q14 Výrobky, pro které již držitel nemá upotřebení (např. vy- řazené předměty ze zemědělství, domácností, kanceláří, obchodů apod.)

Q15 Znečištěné materiály, látky či výrobky, které pocházejí z nápravných činností týkajících se půdy

Q16 Jakékoli materiály, látky či výrobky, které nejsou obsaženy ve výše uvedených kategoriích



PŘÍLOHA II A

OPERACE ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Poznámka: Tato příloha uvádí operace zneškodňování odpadu, jaké se v praxi uskutečňují. V souladu s článkem 4 se odpad musí zneškodňovat bez ohrožení lidského zdraví a bez použití postupu či metod , které by mohly poškodit životní prostředí.

D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.)

D2 Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě    apod.)

D3 Hlubinné vstřikování (např. vstřikování čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných dómů nebo úložišť přírodního původu apod.)

D4 Ukládání povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do potrubí, vodních nádrží, zátok apod.)

D5 Ukládání do speciálně technicky upravených skládek (např. ukládání do separátních buněk se speciálním obložením stěn, uzavřených a izolovaných od sebe navzájem i od vnějšího prostředí, apod.)

D6 Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů 

D7 Vypouštění do moří či oceánů, včetně ukládání na mořské dno

D8 Biologická úprava, jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou látky nebo směsi, které se zneškodňují některou z operací označených D1 až D12

D9   Fyzikálně chemická úprava, jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou látky nebo směsi, které se zneškodňují některou z operací označených D1 až D12 (např. odpařování, sušení, pražení apod.)

D10 Spalování na pevnině 

D11 Spalování na moři

D12 Trvalé skladování (např. ukládání v kontejnerech do dolů apod.)

D13 Úprava složení nebo smíšení odpadů před zneškodněním některou z operací označených D1 až D12

D14 Přebalení odpadu před zneškodněním některou z operací  označených D1 až D13

D15 Skladování odpadu před pozdějším zneškodněním některou z operací označených D1 až D14 (kromě dočasného skladování v místě vzniku před provedením sběru)



PŘÍLOHA II B

OPERACE ZHODNOCOVÁNÍ

Poznámka: Tato příloha uvádí operace zhodnocování odpadu, jaké se v praxi uskutečňují. V souladu s článkem 4 se odpad musí zhodnocovat bez ohrožení lidského zdraví a bez použití postupů či metod, které by mohly poškodit životní prostředí.

R1 Využití odpadu převážně jako paliva nebo jako jiného prostředku k výrobě energie

R2 Znovuzískání/regenerace rozpouštědel

R3  Recyklace/znovuzískání organických látek nepoužívaných jako rozpouštědla (včetně kompostování a jiných biologických transformačních procesů)

R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin

R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů

R6 Recyklace kyselin nebo zásad

R7 Zhodnocení látek používaných ke snižování znečištění

R8 Zhodnocení součástí katalyzátorů

R9 Čištění upotřebených olejů nebo jiné způsoby opakovaného použití olejů

R10 Úprava půdními procesy, jejímž výsledkem je užitek pro zemědělství nebo zlepšení životního prostředí

R11 Upotřebení odpadů získaných kteroukoli z operací označených R1 až R10

R12 Výměna odpadů za účelem jejich podrobení kterékoli z operací označených R1 až R11

R13 Skladování odpadů před provedením kterékoli z operací označených R1 až R12 (kromě dočasného skladování na místě vzniku před provedením sběru)





1. Zákony, předpisy a administrativní opatření, nutné k uplatnění této směrnice, uvedou členské státy v platnost do 1.dubna 1993. Neprodleně o tom podají Komisi oznámení.

Až budou členské státy přijímat tato opatření, musí příslušné dokumenty obsahovat odkaz na tuto směrnici anebo musí být tento od- kaz uveden u příležitosti jejich úředního zveřejnění. Způsob, jakým se tento odkaz uskuteční, určí členské státy.

2. Členské státy oznámí Komisi znění hlavních ustanovení národní legislativy, která přijmou v oblasti, jíž se tato směrnice týká.




