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Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie
nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek
a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění
jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu
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▼B
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)
č. 850/2004
ze dne 29. dubna 2004
o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně
směrnice 79/117/EHS

Článek 1
Cíl a oblast působnosti
1.
Zejména s ohledem na zásadu předběžné opatrnosti je cílem
tohoto nařízení chránit lidské zdraví a životní prostředí před perzistent
ními organickými znečišťujícími látkami tím, že se zakáže, co nejdříve
zastaví nebo omezí výroba, uvádění na trh a používání látek, na něž se
vztahuje Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťu
jících látkách (dále jen „úmluva“), nebo Protokol z roku 1998 k Úmluvě
o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku
1979 (dále jen „protokol“), a tím, že se minimalizují úniky těchto látek,
s cílem pokud možno co nejdříve je vyloučit, a že se vydají předpisy
týkající se odpadů, které jsou tvořeny některou z těchto látek, tyto látky
obsahují nebo jsou jimi kontaminovány.
2.
Články 3 a 4 se nevztahují na odpady, které jsou tvořeny některou
z látek uvedených v přílohách I nebo II, tyto látky obsahují nebo jsou
jimi kontaminovány.

Článek 2
Definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) „uvedením na trh“ dodání nebo poskytnutí třetím osobám, za úplatu
nebo bezplatně. Dovoz do celního prostoru Společenství se také
považuje za uvedení na trh;
b) „výrobkem“ předmět složený z jedné nebo více látek nebo
přípravků, jenž během výroby získává specifický tvar, povrch nebo
vzhled, jimiž je jeho konečné použití určeno více než jeho
chemickým složením;
c) „látkou“ látka ve smyslu článku 2 směrnice Rady 67/548/EHS (1);
d) „přípravkem“ přípravek ve smyslu článku 2 směrnice 67/548/EHS;
e) „odpadem“ odpad ve smyslu čl. 1 písm. a) směrnice Rady
75/442/EHS (2);
(1) Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních
a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpeč
ných látek (Úř. věst. P 196, 16.8.1967, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná
nařízením Rady (ES) č. 807/2003.
(2) Směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech (Úř. věst.
L 194, 25.7.1975, s. 39). Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evrop
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003,
s. 1).

02004R0850 — CS — 30.09.2016 — 009.001 — 3
▼B
f) „odstraňováním“ odstraňování ve smyslu čl. 1 písm. e) směrnice
75/442/EHS;

g) „využitím“ využití ve smyslu čl. 1 písm. f) směrnice 75/442/EHS.

Článek 3
Kontrola výroby, uvádění na trh a používání
1.
Výroba, uvádění na trh a používání látek uvedených v příloze I,
a to jak samotných, tak ve formě přípravků nebo složek výrobků, se
zakazují.

2.
Výroba, uvádění na trh a používání látek uvedených v příloze II,
a to jak samotných, tak ve formě přípravků nebo složek výrobků, se
omezují podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

3.
Členské státy a Komise zohlední v programech posuzování a povo
lování existujících a nových chemických látek a pesticidů podle přísluš
ných právních předpisů Společenství kritéria stanovená v odstavci 1
přílohy D úmluvy a přijmou vhodná opatření pro kontrolu existujících
chemických látek a pesticidů a pro zabránění výrobě, uvádění na trh
a používání nových chemických látek a pesticidů, které vykazují vlast
nosti perzistentních organických znečišťujících látek.

Článek 4
Výjimky z kontrolních opatření
1.

Článek 3 se nepoužije v případě:

a) látky používané při výzkumu v laboratorním rozsahu nebo jako
referenční standard,

b) látky vyskytující se jako nezáměrná stopová kontaminující látka
v látkách, přípravcích nebo výrobcích.

2.
Článek 3 se po dobu šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení
v platnost nepoužije na látky, které se vyskytují jako složky výrobků
vyrobených přede dnem nebo v den vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3 se nepoužije v případě látky vyskytující se jako složka
výrobků, které již byly používány přede dnem nebo v den vstupu tohoto
nařízení v platnost.

Dozví-li se však členský stát o výrobcích podle prvního a druhého
pododstavce, neprodleně to oznámí Komisi.

Kdykoliv Komise obdrží takovou informaci nebo se jinak dozví o tako
vých výrobcích, oznámí to případně neprodleně sekretariátu úmluvy.
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3.
Pokud jde o látku uvedenou v části A přílohy I nebo v části
A přílohy II a pokud si členský stát přeje povolit do lhůty stanovené
v odpovídající příloze výrobu a používání takové látky jako mezipro
duktu na určitém místě v rámci uzavřeného systému, oznámí to odpo
vídajícím způsobem sekretariátu úmluvy.
Takové oznámení je možné pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) v odpovídající příloze je výslovně uvedena poznámka, že taková
výroba a používání uvedené látky mohou být povoleny;
b) při výrobním procesu bude látka přeměněna v jednu nebo více
jiných látek, které nevykazují vlastnosti perzistentních organických
znečišťujících látek;
c) nepředpokládá se, že při výrobě a používání látky budou lidé nebo
životní prostředí vystaveni významnému množství této látky, což se
prokáže posouzením tohoto uzavřeného systému v souladu se směr
nicí Komise 2001/59/ES (1).
Oznámení musí být zasláno také ostatním členským státům a Komisi
a musí obsahovat podrobnosti o skutečném nebo odhadovaném
celkovém rozsahu výroby a používání dané látky a o povaze uzavře
ného, místně omezeného procesu, přičemž se uvede množství nepřemě
něné perzistentní organické znečišťující látky, použité jako výchozí
látka a přítomné v konečném produktu ve formě nezáměrné stopové
kontaminující látky.
Lhůty podle prvního pododstavce mohou být změněny v případě, že je
po opakovaném oznámení zaslaném příslušným členským státem sekre
tariátu úmluvy udělen v rámci úmluvy výslovný nebo tichý souhlas
s pokračováním výroby a používáním látky na další období.

Článek 5
Zásoby
1.
Držitel zásob, které jsou tvořeny látkami uvedenými v příloze
I nebo II, pro které není povoleno žádné použití, nebo zásob, které
takové látky obsahují, nakládá s těmito zásobami jako s odpadem a v
souladu s článkem 7.
2.
Držitel více než 50 kg zásob, které jsou tvořeny látkami uvede
nými v příloze I nebo II, jejichž použití je povoleno, nebo zásob, které
takové látky obsahují, oznámí příslušnému orgánu členského státu,
v němž se zásoby nacházejí, povahu a velikost takových zásob. Tyto
informace musí být oznámeny do 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení
v platnost a od vstupu změn příloh I a II v platnost a poté každoročně
do lhůty pro omezené použití uvedené v příloze I nebo II.
Držitel nakládá se zásobami bezpečným a účinným způsobem šetrným
k životnímu prostředí.
(1) Směrnice Komise 2001/59/ES ze dne 6. srpna 2001, kterou se po dvacáté
osmé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbli
žování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a ozna
čování nebezpečných látek (Úř. věst. L 225, 21.8.2001, s. 1).
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3.
Členské státy monitorují používání oznámených zásob a nakládání
s nimi.

Článek 6
Snižování, minimalizace a vyloučení úniků
1.
Členské státy do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost
v souladu se svými závazky podle úmluvy a protokolu vypracují a ucho
vávají seznamy úniků látek uvedených v příloze III do ovzduší, vod
a do půdy.

2.
Členský stát oznámí v rámci svého vnitrostátního prováděcího
plánu podle článku 8 Komisi a ostatním členským státům svůj akční
plán opatření k identifikaci a charakterizaci celkových úniků a k jejich
minimalizaci s cílem pokud možno co nejdříve je vyloučit; tento plán
musí být vypracován v souladu se závazky vyplývajícími z úmluvy.

Akční plán obsahuje opatření pro podporu vývoje, a pokud je to pova
žováno za vhodné, vyžaduje používání náhradních nebo upravených
materiálů, produktů a postupů, aby se zabránilo vytváření a únikům
látek uvedených v příloze III.

3.
Při posuzování návrhů na stavby nových zařízení nebo na
významnou úpravu stávajících zařízení, které používají postupy, při
nichž unikají látky uvedené v příloze III, členské státy, aniž je dotčena
směrnice Rady 1996/61/ES (1), přednostně zváží alternativní postupy,
techniky nebo metody, které přinášejí podobný užitek, avšak nedochází
při nich k vytváření a únikům látek uvedených v příloze III.

Článek 7
Nakládání s odpady
1.
Původci a držitelé odpadů vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby
pokud možno zabránili kontaminaci tohoto odpadu látkami uvedenými
v příloze IV.

2.
Aniž je dotčena směrnice 96/59/ES (2), musí být odpady, které
jsou tvořeny některou z látek uvedených v příloze IV, tyto látky obsa
hují nebo jsou jimi kontaminovány, odstraněny nebo využity bez
zbytečného odkladu a v souladu s částí 1 přílohy V, a to tak, aby
bylo zajištěno zničení nebo nevratná přeměna obsahu perzistentních
organických znečišťujících látek a zbývající odpad a úniky nevykazo
valy vlastnosti perzistentních organických znečišťujících látek.

Při takovém odstraňování nebo využívání může být jakákoliv látka
uvedená v příloze IV z odpadu izolována, za předpokladu že je následně
odstraněna v souladu s prvním pododstavcem.
(1) Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci
a omezování znečištění (Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26). Směrnice napo
sledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003.
(2) Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorova
ných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) (Úř. věst. L 243,
24.9.1996, s. 31).
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3.
Postupy odstranění nebo využití, které mohou vést k využití, recy
klaci, obnově nebo opětovnému použití látek uvedených v příloze IV, se
zakazují.
4.

Odchylně od odstavce 2:

▼M4
a) odpad, který obsahuje některou z látek uvedených v příloze IV nebo
je jí kontaminován, může být odstraněn nebo využit jiným
způsobem v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství,
pokud v odpadu nejsou u látek uvedených v seznamu překročeny
koncentrační limity, které mají být stanoveny v příloze IV. Tato
opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto
nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 17
odst. 3. Do doby, než budou tímto postupem koncentrační limity
stanoveny, může příslušný orgán členského státu přijmout nebo
použít koncentrační limity nebo specifické technické požadavky
pro odstraňování nebo využívání odpadu na základě tohoto
písmene;
▼B
b) členský stát nebo příslušný orgán jmenovaný tímto členským státem
může ve výjimečných případech povolit, aby s odpady uvedenými
v části 2 přílohy V, které obsahují některou z látek uvedených
v příloze IV nebo jsou jí kontaminovány do výše koncentračních
limitů, které mají být stanoveny v části 2 přílohy V, bylo nakládáno
jiným způsobem v souladu s metodami uvedenými v části 2 přílohy
V, a to za předpokladu, že
i) dotyčný držitel uspokojivě prokázal příslušnému orgánu daného
členského státu, že dekontaminace odpadu, pokud jde o látky
uvedené v příloze IV, není proveditelná a že zničení nebo
nevratná přeměna obsahu perzistentních organických znečišťu
jících látek provedená v souladu s nejlepší environmentální
praxí nebo s nejlepší dostupnou technologií nepředstavuje
nejvhodnější možnost z hlediska životního prostředí, a příslušný
orgán následně povolil náhradní postup,
ii) tento postup je v souladu s příslušnými právními předpisy
Společenství a s podmínkami stanovenými v příslušných
doplňujících opatřeních uvedených v odstavci 6 a
iii) příslušný členský stát informoval ostatní členské státy a Komisi
o svém povolení a o jeho důvodech.
5.
►M4 Komise stanoví koncentrační limity v části 2 přílohy V pro
účely odst. 4 písm. b) tohoto článku. Tato opatření, jež mají za účel
změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regula
tivním postupem s kontrolou podle čl. 17 odst. 3. ◄
Do doby, než budou tímto postupem tyto koncentrační limity stanoveny,
a) může příslušný orgán přijmout nebo použít koncentrační limity nebo
specifické technické požadavky vztahující se na odpad, s kterým je
nakládáno podle odst. 4 písm. b),
b) u odpadu, s kterým je nakládáno podle odst. 4 písm. b), předloží
dotyční držitelé příslušnému orgánu informace o obsahu perzistent
ních organických znečišťujících látek v odpadu.
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6.
Komise může podle potřeby přijmout doplňující opatření týkající
se provádění tohoto článku, přičemž přihlédne k technickému vývoji
a příslušným mezinárodním pokynům a rozhodnutím a rovněž k povo
lením uděleným podle odstavce 4 a přílohy V členským státem nebo jím
jmenovaným příslušným orgánem. Komise stanoví formulář, pomocí
něhož mají členské státy předkládat informace podle odst. 4 písm. b)
bodu iii). O tomto opatření se rozhodne postupem podle čl. 17 odst. 2.
7.
Do 31. prosince 2009 Komise přezkoumá výjimky uvedené
v odstavci 4 na základě mezinárodního a technického vývoje, zejména
s ohledem na jejich výhodnost z hlediska životního prostředí.

Článek 8
Prováděcí plány
1.
Při přípravě svých vnitrostátních prováděcích plánů poskytnou
členské státy veřejnosti v souladu se svými vnitrostátními postupy
včasnou a účinnou možnost účastnit se tohoto procesu.
2.
Jakmile členský stát přijme svůj vnitrostátní prováděcí plán
v souladu se svými závazky vyplývajícími z úmluvy, sdělí jej jak
Komisi, tak ostatním členským státům.
3.
Při přípravě svých prováděcích plánů si Komise a členské státy
podle potřeby vyměňují informace o jejich obsahu.
4.
Komise vypracuje do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost
plán pro provádění závazků Společenství vyplývajících z úmluvy.
Jakmile Komise přijme prováděcí plán Společenství, oznámí jej člen
ským státům.
Komise podle potřeby přezkoumá a aktualizuje prováděcí plán Spole
čenství.

Článek 9
Monitorování
Komise a členské státy vytvoří v úzké spolupráci techniky vhodné
programy a mechanismy, podle stavu nejnovějších poznatků, pro pravi
delné poskytování porovnatelných údajů z monitorování přítomnosti
dioxinů, furanů a PCB, jak jsou uvedeny v příloze III, v životním
prostředí. Při vytváření takových programů a mechanismů se zohlední
vývoj, ke kterému došlo v rámci protokolu a úmluvy.

Článek 10
Výměna informací
1.
Komise a členské státy v rámci Společenství a ve styku s třetími
zeměmi usnadňují a uskutečňují výměnu informací týkajících se snižo
vání, minimalizace nebo pokud možno vyloučení výroby, používání
a úniků perzistentních organických znečišťujících látek a informací
týkajících se náhrad těchto látek, včetně údajů o rizicích a hospodář
ských a sociálních nákladech spojených s takovými náhradami.
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2.
Komise a členské státy v souvislosti s perzistentními organickými
znečišťujícími látkami podle potřeby podporují a zprostředkují:
a) vzdělávací programy, včetně programů týkajících se účinků těchto
látek na zdraví a životní prostředí, jejich náhrad a snižování nebo
vyloučení jejich výroby, používání a úniků, zaměřené zejména na
i) tvůrce politik a osoby, které přijímají rozhodnutí,
ii) zvláště ohrožené skupiny;
b) poskytování informací pro veřejnost;
c) vzdělávání pracovníků, vědců, pedagogů a technických a vedoucích
pracovníků.
3.
Aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady
2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím
o životním prostředí (1), nejsou informace o ochraně zdraví a bezpečnosti
člověka a životního prostředí považovány za důvěrné. Komise a členské
státy, které si vyměňují jiné informace s třetí zemí, chrání jakékoliv
důvěrné informace podle uzavřených vzájemných dohod.

Článek 11
Technická pomoc
V souladu s články 12 a 13 úmluvy spolupracují Komise a členské státy
při poskytování vhodné a včasné technické a finanční pomoci rozvo
jovým zemím a zemím s hospodářstvím v procesu transformace, a to na
požádání, v rámci dostupných zdrojů a s přihlédnutím k jejich zvláštním
potřebám, s cílem rozvíjet a posilovat schopnosti těchto zemí plně
provádět své závazky vyplývající z úmluvy. Taková pomoc může být
také uskutečněna prostřednictvím nevládních organizací.

Článek 12
Zprávy
1.
Členské státy předloží Komisi každé tři roky informace o uplatňo
vání tohoto nařízení, včetně informací o jeho porušování a o sankcích.
2.
Členské státy předloží Komisi každoročně statistické údaje
o skutečné nebo odhadované celkové výrobě všech látek uvedených
v příloze I nebo II a o jejich uvádění na trh.
3.
Do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každé tři
roky předloží členské státy Komisi tyto údaje:
a) souhrn informací z oznámení týkajících se zásob, které obdržely
podle čl. 5 odst. 2;
b) souhrn informací ze seznamů úniků, vypracovaných podle čl. 6
odst. 1;
c) souhrn informací, získaných podle článku 9, o přítomnosti dioxinů,
furanů a PCB, jak jsou uvedeny v příloze III, v životním prostředí.
(1) Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.
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4.
Komise vypracuje v předstihu postupem podle čl. 16 odst. 2
společný formulář pro údaje a informace, které mají členské státy před
kládat podle odstavců 1, 2 a 3.
5.
V intervalech stanovených konferencí smluvních stran úmluvy
vypracuje Komise zprávu o látkách uvedených v úmluvě, která bude
založena na informacích předložených členskými státy podle odstavce 2,
a zašle ji sekretariátu úmluvy.
6.
Komise vypracuje každé tři roky zprávu o uplatňování tohoto
nařízení a zahrne ji do společné zprávy s informacemi, které již získala
v rámci registru EPER, vytvořeného podle rozhodnutí Komise
2000/479/ES (1), a seznamu emisí CORINAIR programu EMEP
(Program spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového
přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě), a s informacemi,
které podle odstavců 1, 2 a 3 předložily členské státy. Tato zpráva
musí obsahovat informace o použití výjimek podle čl. 7 odst. 4. Souhrn
společné zprávy předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě
a neprodleně jej zpřístupní veřejnosti.

Článek 13
Sankce
Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí za porušení ustanovení
tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily jejich
uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
Členské státy oznámí tato pravidla Komisi nejpozději do jednoho roku
od vstupu tohoto nařízení v platnost a neprodleně jí oznámí všechny
jejich pozdější změny.
▼M4
Článek 14
Změny příloh
1.
Kdykoliv dojde k zařazení látky do seznamu v úmluvě nebo
protokolu, provede Komise podle potřeby odpovídající změny příloh
I, II a III.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto
nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16
odst. 3.
2.
Kdykoliv dojde k zařazení látky do seznamu v úmluvě nebo
protokolu, provede Komise podle potřeby změny přílohy IV.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto
nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 17
odst. 3.
3.
Komise provádí úpravy stávajících položek v příloze I, II a III,
včetně jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.
(1) Rozhodnutí Komise 2000/479/ES ze dne 17. července 2000 o vytvoření
Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER) podle článku 15 směr
nice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC)
(Úř. věst. L 192, 28.7.2000, s. 36).
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Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto
nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16
odst. 3.
4.
Komise provádí úpravy stávajících položek v příloze IV a úpravy
přílohy V, včetně jejich přizpůsobení vědeckému a technickému
pokroku.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto
nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 17
odst. 3.
▼B
Článek 15
Příslušné orgány
Každý členský stát jmenuje příslušný orgán nebo orgány odpovědné za
správní úkoly požadované v tomto nařízení. Členský stát o takovém
jmenování uvědomí Komisi nejpozději do tří měsíců po vstupu tohoto
nařízení v platnost.

Článek 16
Výbor pro obecné záležitosti
1.
Komisi je ve všech záležitostech tohoto nařízení, kromě záležitostí
týkajících se odpadů, nápomocen výbor zřízený článkem 29 směrnice
67/548/EHS.
2.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhod
nutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
▼M4
3.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4
a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného
rozhodnutí.
▼B
Článek 17
Výbor pro záležitosti odpadů
1.
Komisi je v záležitostech odpadů v rámci tohoto nařízení nápo
mocen výbor zřízený článkem 18 směrnice 75/442/EHS.
2.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhod
nutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
▼M4
3.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4
a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného
rozhodnutí.
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Článek 18
Změny směrnice 79/117/EHS
V oddílu B přílohy směrnice 79/117/EHS „Persistentní chlorované orga
nické sloučeniny“ se zrušují položky 1 až 8.
Článek 19
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech
členských státech.
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PŘÍLOHA I
Část A – Látky uvedené v úmluvě a v protokolu, jakož i látky uvedené pouze v úmluvě

Látka

Tetrabromdifenylether

Číslo CAS

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná
specifikace

Číslo ES

1.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b)
použije pro koncentraci tetrabromdifenyletheru
v látkách, přípravcích, výrobcích nebo ve zhášecích
přísadách výrobků, pokud je rovna nebo menší než
10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

2.

Formou výjimky může být povolena výroba, uvedení
na trh a použití:

C12H6Br4O

a) aniž je dotčeno ustanovení v písmeni b), může být
povolena výroba, uvedení na trh a použití
výrobků a přípravků obsahujících tetrabromdife
nylether v koncentraci do 0,1 % hmotnostních,
pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně z recy
klovaných materiálů nebo z odpadů upravených
k opětovnému použití;

b) elektrických a elektronických zařízení v rozsahu
daném směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2002/95/ES (1).

Pentabromdifenylether

3.

Používání výrobků obsahujících jako složku tetra
bromdifenylether, které jsou v Unii používány před
25. srpnem 2010, je povoleno. Na takovéto výrobky
se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého
pododstavce.

1.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b)
použije pro koncentraci pentabromdifenyletheru
v látkách, přípravcích, výrobcích nebo ve zhášecích
přísadách výrobků, pokud je rovna nebo menší než
10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

2.

Formou výjimky může být povolena výroba, uvedení
na trh a použití:

C12H5Br5O

a) aniž je dotčeno ustanovení v písmeni b), může být
povolena výroba, uvedení na trh a použití
výrobků a přípravků obsahujících pentabromdife
nylether v koncentraci do 0,1 % hmotnostních,
pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně z recy
klovaných materiálů nebo z odpadů upravených
k opětovnému použití;

b) elektrických a elektronických zařízení v rozsahu
daném směrnicí 2002/95/ES.

3.

Používání výrobků obsahujících jako složku penta
bromdifenylether, které jsou v Unii používány před
25. srpnem 2010, je povoleno. Na takovéto výrobky
se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého
pododstavce.
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Látka

Hexabromdifenylether

Číslo CAS

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná
specifikace

Číslo ES

1.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b)
použije pro koncentraci hexabromdifenyletheru
v látkách, přípravcích, výrobcích nebo ve zhášecích
přísadách výrobků, pokud je rovna nebo menší než
10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

2.

Formou výjimky může být povolena výroba, uvedení
na trh a použití:

C12H4Br6O

a) aniž je dotčeno ustanovení v písmeni b), může být
povolena výroba, uvedení na trh a použití
výrobků a přípravků obsahujících hexabromdife
nylether v koncentraci do 0,1 % hmotnostních,
pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně z recy
klovaných materiálů nebo z odpadů upravených
k opětovnému použití;

b) elektrických a elektronických zařízení v rozsahu
daném směrnicí 2002/95/ES.

Heptabromdifenylether

3.

Používání výrobků obsahujících jako složku hexa
bromdifenylether, které jsou v Unii používány před
25. srpnem 2010, je povoleno. Na takovéto výrobky
se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého
pododstavce.

1.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b)
použije pro koncentraci heptabromdifenyletheru
v látkách, přípravcích, výrobcích nebo ve zhášecích
přísadách výrobků, pokud je rovna nebo menší než
10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

2.

Formou výjimky může být povolena výroba, uvedení
na trh a použití:

C12H3Br7O

a) aniž je dotčeno ustanovení v písmeni b), může být
povolena výroba, uvedení na trh a použití
výrobků a přípravků obsahujících heptabromdife
nylether v koncentraci do 0,1 % hmotnostních,
pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně z recy
klovaných materiálů nebo z odpadů upravených
k opětovnému použití;

b) elektrických a elektronických zařízení v rozsahu
daném směrnicí 2002/95/ES.

3.

Používání výrobků obsahujících jako složku hepta
bromdifenylether, používaných v Unii před
25. srpnem 2010, je povoleno. Na takovéto výrobky
se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého
pododstavce.
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Látka

Kyselina perfluoroktansulfo
nová a její deriváty (PFOS)

Číslo CAS

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná
specifikace

Číslo ES

1.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije
pro koncentraci PFOS v látkách nebo přípravcích,
pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 %
hmotnostních).

2.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b)
použije pro koncentraci PFOS v polotovarech nebo
výrobcích nebo v jejich částech, pokud je koncent
race PFOS vypočtená na základě hmotnosti částí
obsahujících PFOS, jež jsou z hlediska struktury
nebo mikrostruktury samostatné, menší než 0,1 %
hmotnostních, nebo, v případě textilních výrobků
nebo jiných povlakovaných materiálů, pokud je
množství PFOS menší než 1 μg/m2 povlakovaného
materiálu.

3.

Používání výrobků obsahujících jako složku PFOS,
které jsou v Unii používány před 25. srpnem 2010,
je povoleno. Na takovéto výrobky se vztahují ustano
vení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

4.

Náplně do pěnových hasicích přístrojů uvedené na trh
před 27. prosincem 2006 mohou být užívány do
27. června 2011.

5.

Pokud je minimalizováno množství uvolňované do
prostředí, výroba a uvádění na trh jsou povoleny
pro následující zvláštní použití s tím, že členské
státy každé čtyři roky podávají Komisi zprávu
o pokroku v odstraňování PFOS:

C8F17SO2X
(X = OH, kovová sůl (O-M+),
halogenid, amid a jiné deri
váty, včetně polymerů)

a) smáčedla určená k použití v kontrolovaných
systémech elektrolytického pokovování, a to do
26. srpna 2015;
b) fotorezistenty nebo protiodrazové povlaky ve
fotolitografii;
c) fotografické povlaky nanášené na filmy, papíry
nebo tiskařské desky;
d) látky potlačující tvorbu zákalu při nedekorativním
tvrdém pochromování (VI) v uzavřených systé
mech;
e) hydraulické kapaliny v letectví;
Pokud se výjimky v bodech a) až e) týkají výroby nebo
použití v zařízeních spadající do působnosti směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES (2), musí se
použít odpovídající nejlepší dostupné techniky
k prevenci a minimalizaci úniků PFOS popsané v infor
maci zveřejňované Komisí podle čl. 17 odst. 2 druhého
pododstavce směrnice 2008/1/ES.
Jakmile budou dostupné nové informace o podrobnos
tech použití a o bezpečnějších alternativních látkách
nebo technologiích pro použití, v bodech b) až e),
přezkoumá Komise jednotlivé výjimky uvedené
v druhém pododstavci tak, aby:
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Látka

Číslo CAS

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná
specifikace

Číslo ES

i) bylo postupně ukončeno používání PFOS,
jakmile bude použití bezpečnějších alternativ
technicky a ekonomicky uskutečnitelné,
ii) mohla výjimka nadále platit pouze pro nezbytná
použití, pro něž neexistují bezpečnější alterna
tivy, a pokud byla předložena zpráva o tom,
jaké kroky byly učiněny s cílem najít bezpeč
nější alternativy,
iii) bylo sníženo na minimum uvolňování PFOS do
prostředí použitím nejlepší dostupné techniky.
►M8 6. Jakmile budou Evropským výborem pro
normalizaci (CEN) přijaty normy, použijí se jako
analytické testovací metody k prokázání souladu
látek, přípravků a výrobků s odstavci 1 a 2.
Mohou být použity jakékoli jiné analytické metody,
pokud je uživatel schopen prokázat, že jejich účin
nost je rovnocenná normám CEN. ◄
DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4chlorfenyl)ethan)

50-29-3

200-024-3

—

Chlordan

57-74-9

200-349-0

—

Hexachlorcyklohexany,
včetně lindanu

58-89-9

200-401-2

—

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

—

Endrin

72-20-8

200-775-7

—

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

—

Endosulfan

115-29-7

204-079-4

1. Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících jako
složku endosulfan, které byly vyrobeny ke dni
10. července 2012, je povoleno do 10. ledna 2013.

▼M8

959-98-8

2. Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících jako
složku endosulfan, které jsou používány ke dni
10. července 2012, je povoleno.

33213-65-9

3. Na výrobky uvedené v bodech 1 a 2 se vztahují usta
novení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

▼M7
Hexachlorbenzen

118-74-1

200-273-9

—
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Látka

Číslo CAS

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná
specifikace

Číslo ES

Chlordekon

143-50-0

205-601-3

—

Aldrin

309-00-2

206-215-8

—

Pentachlorbenzen

608-93-5

210-172-5

—

Polychlorované
bifenyly (PCB)

1336-36-3
a další

215-648-1
a další

Aniž by tím byla dotčena směrnice 96/59/ES, smějí být
výrobky, které jsou již používány ke dni vstupu tohoto
nařízení v platnost, nadále používány.

Mirex

2385-85-5

219-196-6

—

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

—

Hexabrombifenyl

36355-01-8

252-994-2

—

Hexabromcyklododekan

25637-99-4,

247-148-4,

„hexabromocyklododekanem“
se rozumí: hexabromocyklo
dodekan, 1,2,5,6,9,10-hexa
bromocyklododekan a jeho
hlavní diastereoizomery:
α-hexabromocyklododekan;
β-hexabromocyklododekan
a γ-hexabromocyklododekan

3194-55-6,

221-695-9

1. Pro účely této položky a s výhradou přezkumu ze
strany Komise do 22. března 2019 se čl. 4 odst. 1
písm. b) použije pro koncentraci hexabromocyklodo
dekanu činící 100 mg/kg (0,01 % hmotnostních) nebo
méně, pokud je obsažen v látkách, přípravcích, výrob
cích nebo ve zhášecích přísadách výrobků.

▼M11

134237-50-6,
134237-51-7,
134237-52-8

2. Používání hexabromocyklododekanu jako takového
nebo v přípravcích při výrobě výrobků z expandova
ného polystyrenu, jakož i výroba a uvádění hexabro
mocyklododekanu na trh pro takové použití je povo
leno za předpokladu, že toto používání bylo povoleno
v souladu s hlavou VII nařízení Evropského parla
mentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3), nebo je před
mětem žádosti o povolení, jež byla podaná ke dni
21. února 2014, a rozhodnutí o této žádosti ještě
nebylo přijato.
Uvádění hexabromcyklododekanu na trh a jeho použí
vání jako takového nebo v přípravcích v souladu
s tímto odstavcem je povoleno pouze do 26. listopadu
2019, popřípadě do dne skončení přezkumného období
podle rozhodnutí o povolení nebo do dne odnětí plat
nosti uvedeného povolení podle hlavy VII
nařízení (ES) č. 1907/2006, podle toho, co nastane
dříve.
Uvádění výrobků z expandovaného polystyrenu, které
obsahují hexabromcyklododekan jako svou složku
a jsou vyráběny v souladu se výjimkou podle tohoto
odstavce, na trh a jejich používání v budovách je
povoleno po dobu 6 měsíců po dni skončení platnosti
uvedené výjimky. Takové výrobky, které již byly
k tomuto datu používány, mohou být používány
i nadále.
3. Aniž je dotčena výjimka podle odstavce 2, je uvádění
výrobků z expandovaného polystyrenu a výrobků
z extrudovaného polystyrenu, které obsahují hexa
bromcyklododekan jako svou složku a byly vyrobeny
před 22. březnem 2016 nebo 22. března 2016, na trh
a jejich používání v budovách povoleno do 22. června
2016. Odstavec 6 se použije, pokud tyto výrobky byly
vyrobeny v souladu s výjimkou v odstavci 2.
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▼M11
Látka

Číslo CAS

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná
specifikace

Číslo ES

4. Výrobky, které obsahují hexabromocyklododekan jako
svou složku a které již byly používány před
22. březnem 2016 nebo 22. března 2016, je povoleno
i nadále používat a dále uvádět na trh a odstavec 6 se
nepoužije. Na takovéto výrobky se použijí ustanovení
čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.
5. Uvádění výrobků z dovezeného expandovaného polys
tyrenu, které obsahují hexabromcyklododekan jako
svou složku, na trh a jejich používání v budovách je
povoleno do dne skončení platnosti výjimky uvedené
v odstavci 2 a odstavec 6 se použije, jako by byly tyto
výrobky vyrobeny podle výjimky v odstavci 2. Takové
výrobky, které již byly k tomuto datu používány,
mohou být používány i nadále.
6. Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Unie
o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí
být expandovaný polystyren, ve kterém byl hexabro
mocyklododekan použit v souladu s výjimkou
uvedenou v odstavci 2, identifikovatelný pomocí ozna
čování nebo jiných prostředků během jeho životního
cyklu.

▼M7
(1) Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19.
(2) Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.
►M11 (3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení
Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1). ◄

Část B – Látky uvedené pouze v protokolu

Látka

Číslo CAS

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná
specifikace

Číslo ES

▼M8
hexachlorbutadien

polychlorované naftaleny (1)

87-68-3

201-765-5

1.

Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících
jako složku hexachlorbutadien a které byly vyrobeny
ke dni 10. července 2012, je povoleno do 10. ledna
2013.

2.

Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících
jako složku hexachlorbutadien, které jsou používány
ke dni 10. července 2012, je povoleno.

3.

Na výrobky uvedené v bodech 1 a 2 se vztahují
ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého
pododstavce.

1.

Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících
jako složku polychlorované naftaleny a které byly
vyrobeny ke dni 10. července 2012, je povoleno do
10. ledna 2013.

2.

Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících
jako složku polychlorované naftaleny, které jsou
používány ke dni 10. července 2012, je povoleno.

3.

Na výrobky uvedené v bodech 1 a 2 se vztahují
ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého
pododstavce.
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▼M7
Látka

Číslo CAS

Číslo ES

chlorované alkany, C10-13
(chlorované parafiny s krátkým
řetězcem) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná
specifikace

▼M10
1. Odchylně je povolena výroba, uvádění na trh a použí
vání látek nebo přípravků obsahujících SCCP
v koncentracích nižších než 1 % hmotnostních nebo
výrobků obsahujících SCCP v koncentracích nižších
než 0,15 % hmotnostních.
2. Je povoleno používat:
a) dopravníkové pásy v těžebním průmyslu a těsnicí
materiály pro přehrady obsahující SCCP, které již
byly používány před nebo ke dni 4. prosince 2015,
a
b) výrobky obsahující SCCP neuvedené v písmenu a),
které se používaly ke dni 10. července 2012.
3. Na výrobky uvedené výše v bodě 2 se vztahují usta
novení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

▼M7
►M8 (1) Polychlorované naftaleny jsou chemické látky, jejichž základem je naftalen jako polycyklická aromatická látka s jedním nebo
více vodíkovými atomy nahrazenými atomem chloru. ◄
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▼B
PŘÍLOHA II

SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH OMEZENÍM

Část A – Látky uvedené v úmluvě a v protokolu
LÁTKA

Číslo CAS

—

Část B – Látky uvedené pouze v protokolu

Číslo ES

PODMÍNKY OMEZENÍ
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▼B
PŘÍLOHA III
SEZNAM LÁTEK, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ USTANOVENÍ O OMEZENÍ
ÚNIKŮ
LÁTKA (číslo CAS)
Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF)
Hexachlorbenzen (HCB) (číslo CAS: 118-74-1)
Polychlorované bifenyly (PCB)
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) (1)

▼M7
Pentachlorbenzen (číslo CAS 608-93-5)

(1) Pro účely seznamu úniků se použijí tyto čtyři indikátorové sloučeniny: benzo[a]pyren,
benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen a indeno[1,2,3-cd]pyren.
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▼M9
PŘÍLOHA IV
Seznam látek podléhajících ustanovením článku 7 o nakládání s odpady

Látka

Endosulfan

Číslo CAS

115-29-7

Číslo ES

Koncentrační limit podle čl. 7 odst. 4
písm. a)

204-079-4

50 mg/kg

201-765-5

100 mg/kg

959-98-8
33213-65-9
Hexachlorbutadien

87-68-3

10 mg/kg

Polychlorované naftaleny (1)
Chlorované alkany, C10–C13 (chlorované
parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

Suma koncentrací tetrabromdifenyle
theru, pentabromdifenyletheru, hexa
bromdifenyletheru a heptabromdifeny
letheru: 1 000 mg/kg

Tetrabromdifenylether
C12H6Br4O
Pentabromdifenylether
C12H5Br5O
Hexabromdifenylether
C12H4Br6O
Heptabromdifenylether
C12H3Br7O

50 mg/kg

Kyselina perfluoroktansulfonová a její deri
váty (PFOS)
C8F17SO2X
(X = OH, kovová sůl (O-M+), halogenid,
amid a jiné deriváty, včetně polymerů)
Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a diben
zofurany (PCDD/PCDF)

15 μg/kg (2)

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlor
fenyl)ethan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Hexachlorcyklohexany včetně lindanu

58-89-9

210-168-9

50 mg/kg

319-84-6

200-401-2

319-85-7

206-270-8

608-73-1

206-271-3

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg
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▼M9
Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Koncentrační limit podle čl. 7 odst. 4
písm. a)

Hexachlorbenzen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Chlordekon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentachlorbenzen

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Polychlorované bifenyly (PCB)

1336-36-3
a další

215-648-1

50 mg/kg (3)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Hexabrombifenyl

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

25637-99-4,

247-148-4

3194-55-6,

221-695-9

1 000 mg/kg, s podmínkou přezkou
mání ze strany Komise do 20.4.2019

▼M12
Hexabromcyklododekan (4)

134237-50-6,
134237-51-7,
134237-52-8

▼M9

(1) Polychlorované naftaleny jsou chemické látky, jejichž základem je naftalen jako polycyklická aromatická látka s jedním nebo více
vodíkovými atomy nahrazenými atomem chloru.
(2) Limit se vypočítá jako PCDD a PCDF v souladu s těmito faktory toxického ekvivalentu (TEF):
PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(3) Případně se použijí metody výpočtu stanovené v evropských normách EN 12766-1 a EN 12766-2.

►M12 (4) „Hexabromcyklododekan“ znamená hexabromcyklododekan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyklododekan a jeho hlavní diastereoizomery:
α-hexabromcyklododekan, β-hexabromcyklododekan a γ-hexabromcyklododekan. ◄
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▼B
PŘÍLOHA V
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Část 1

Odstraňování a využití podle čl. 7 odst. 2

Pro účely čl. 7 odst. 2 jsou povoleny následující postupy odstraňování a využití
podle přílohy IIA a IIB směrnice 75/442/EHS, pokud se používají takovým
způsobem, aby bylo zajištěno, že dojde ke zničení nebo nevratné přeměně obsahu
perzistentních organických znečišťujících látek:
D9

Fyzikálně-chemické zpracování;

D10

Spalování na pevnině; a

R1

Použití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie, s vyloučením
odpadu obsahujícího PCB.

R4

Recyklace / zpětné získávání kovů a sloučenin kovů za těchto podmínek:
Úpravy jsou omezeny na rezidua z procesů produkce železa a ocele, jako
jsou prach nebo kaly ze zpracování plynů nebo okuje z válcování nebo
ocelárenský prach z filtrů obsahující zinek, prach ze zařízení na čištění
plynu na bázi měděné tavicí pece a obdobný odpad a olovo obsahující
vylouhovaná rezidua z výroby neželezných kovů. Vylučuje se odpad obsa
hující PCB. Úpravy jsou omezeny na postupy získávání železa a směsí
železa (vysoká pec, šachtová pec, siemenská-martinská pec) a neželezných
kovů (proces produkce v rotačních vypalovacích pecích, tzv. Waelzových
pecích, postupy v tavicí lázni používající svislé nebo vodorovné pece) za
podmínky, že dotyčná zařízení odpovídají alespoň mezním hodnotám
emisí stanoveným pro PCDD a PCDF směrnicí Evropského parlamentu
a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů (1), nezá
visle na tom, zda tato zařízení podléhají uvedené směrnici, nebo nikoliv,
aniž jsou dotčena ostatní ustanovení směrnice 2000/76/ES, pokud jsou
použitelná, a ustanovení směrnice 96/61/ES.

▼M5

▼B
Postupy předběžné úpravy před zničením nebo nevratnou přeměnou podle této
části této přílohy mohou být provedeny za předpokladu, že látka uvedená
v příloze IV, která je během předběžné úpravy z odpadu izolována, je následně
odstraněna v souladu s touto částí této přílohy. ►M5 Když pouze jedna část
produktu nebo odpadu, jako jsou vyřazená zařízení, obsahuje perzistentní orga
nické znečišťující látky nebo je jimi kontaminována, je tato část oddělena od
zbytku a následně odstraněna v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. ◄
Kromě toho mohou být před takovou předběžnou úpravou nebo před zničením
nebo nevratnou přeměnou podle této části této přílohy prováděny činnosti týkající
se přebalení a dočasného uložení.

▼M2
Část 2 – Odpady a činnosti, na které se vztahuje čl. 7 odst. 4 písm. b)
Pro účely čl. 7 odst. 4 písm. b) jsou u uvedených odpadů, určených šestimístným
kódem podle rozhodnutí Komise 2000/532/ES (2), povoleny tyto činnosti.

▼M3
Postupy předběžné úpravy před trvalým ukládáním podle této části této přílohy
mohou být provedeny za předpokladu, že látka uvedená v příloze IV, která je
během předběžné úpravy z odpadu izolována, je následně odstraněna v souladu
s částí 1 této přílohy. Kromě toho mohou být před takovou předběžnou úpravou
nebo před trvalým ukládáním podle této části této přílohy prováděny činnosti
týkající se přebalení a dočasného uložení.

(1) Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 91.
(2) Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí
94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady
75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam
nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpeč
ných odpadech (Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3). Rozhodnutí naposledy pozměněné
rozhodnutím Rady 2001/573/ES (Úř. věst. L 203, 28.7.2001, s. 18).
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▼M12
Odpady podle klasifikace v rozhodnutí
2000/532/ES

10

ODPADY Z TEPEL
NÝCH PROCESŮ

10 01

Odpady z elektráren
a jiných spalovacích
zařízení (kromě
kapitoly 19)

10 01 14 * (2)

Škvára, struska a kotelní
prach ze společného
spalování odpadů obsa
hující nebezpečné látky

Maximální koncentrační limity pro látky uvedené
v příloze IV (1)

Chlorované alkany, C10–C13 (chlorované
parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP):
10 000 mg/kg;

Trvalé ukládání je povo
leno pouze při splnění
následujících podmínek:

Aldrin: 5 000 mg/kg;

1) ukládá
se
pouze
v některé z následují
cích lokalit:

Chlordan: 5 000 mg/kg;
Chlordekon: 5 000 mg/kg;
DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlor
fenyl)ethan): 5 000 mg/kg;
Dieldrin: 5 000 mg/kg;
Endosulfan: 5 000 mg/kg;
Endrin: 5 000 mg/kg;
Heptachlor: 5 000 mg/kg;

10 01 16 *

Popílek ze společného
spalování odpadů obsa
hující nebezpečné látky

Hexabrombifenyl: 5 000 mg/kg;
Hexabromcyklododekan (3): 1 000 mg/kg;
Hexachlorbenzen: 5 000 mg/kg;

10 02

Odpady z průmyslu
železa a oceli

10 02 07 *

Tuhé odpady z čištění
plynu obsahující nebez
pečné látky

10 03

Odpady z tepelné meta
lurgie hliníku

10 03 04 *

Strusky z prvního tavení

10 03 08 *

Solné strusky z druhého
tavení

10 03 09 *

Černé stěry z druhého
tavení

Hexachlorbutadien: 1 000 mg/kg;
Hexachlorcyklohexany včetně lindanu:
5 000 mg/kg;
Mirex: 5 000 mg/kg;

Prach z čištění spalin
obsahující nebezpečné
látky

10 03 21 *

Ostatní částice a prach
(včetně prachu z kulo
vých mlýnů) obsahující
nebezpečné látky

10 03 29 *

Odpady z úpravy solných
strusek a černých stěrů
obsahující nebezpečné
látky

10 04

Odpady z tepelné meta
lurgie olova

— v
bezpečných,
hluboko uložených
podzemních
skal
ních formacích,
— v solných dolech,
— na skládkách nebez
pečných odpadů za
předpokladu,
že
jsou odpady solidi
fikované
nebo
částečně stabilizo
vané, pokud je to
technicky provedi
telné, jak je to poža
dováno pro zařazení
odpadů do podkapi
toly 19 03 rozhod
nutí 2000/532/ES;

2) byla dodržena ustano
vení směrnice Rady
1999/31/ES (5)
Kyselina perfluoroktansulfonová a její deri
a
rozhodnutí Rady
váty (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH,
2003/33/ES (6);
kovová sůl (O-M+), halogenid, amid a jiné
deriváty, včetně polymerů): 50 mg/kg;
3) bylo prokázáno, že
vybrané činnosti jsou
Polychlorované bifenyly (PCB) (4): 50 mg/
nejvhodnější z hlediska
kg;
životního prostředí.
Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a diben
zofurany: 5 mg/kg;
Pentachlorbenzen: 5 000 mg/kg;

Polychlorované naftaleny (*): 1 000 mg/kg;

10 03 19 *

Činnost

Suma koncentrací tetrabromdifenyletheru
(C12H6Br4O), pentabromdifenyletheru
(C12H5Br5O), hexabromdifenyle
theru (C12H4Br6O) a heptabromdifenyle
theru (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;
Toxafen: 5 000 mg/kg.
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Odpady podle klasifikace v rozhodnutí
2000/532/ES

10 04 01 *

Strusky z prvního
a druhého tavení

10 04 02 *

Pěna a stěry z prvního
a druhého tavení

10 04 04 *

Prach z čištění spalin

10 04 05 *

Ostatní částice a prach

10 04 06 *

Tuhé odpady z čištění
plynu

10 05

Odpady z tepelné meta
lurgie zinku

10 05 03 *

Prach z čištění spalin

10 05 05 *

Tuhé odpady z čištění
plynu

10 06

Odpady z tepelné meta
lurgie mědi

10 06 03 *

Prach z čištění spalin

10 06 06 *

Tuhé odpady z čištění
plynu

10 08

Odpady z tepelné meta
lurgie ostatních nežele
zných kovů

10 08 08 *

Solné strusky z prvního
a druhého tavení

10 08 15 *

Prach z čištění spalin
obsahující nebezpečné
látky

10 09

Odpad ze slévání žele
zných odlitků

10 09 09 *

Prach z čištění spalin
obsahující nebezpečné
látky

16

ODPADY JINDE
V TOMTO SEZNAMU
NEUVEDENÉ

16 11

Odpadní vyzdívky
a žárovzdorné materiály

Maximální koncentrační limity pro látky uvedené
v příloze IV (1)

Činnost
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Odpady podle klasifikace v rozhodnutí
2000/532/ES

16 11 01 *

Vyzdívky na bázi uhlíku
a žárovzdorné materiály
z metalurgických procesů
obsahující nebezpečné
látky

16 11 03 *

Ostatní vyzdívky
a žárovzdorné materiály
z metalurgických procesů
obsahující nebezpečné
látky

17

STAVEBNÍ A DEMO
LIČNÍ ODPADY
(VČETNĚ VYTĚŽENÉ
ZEMINY Z KONTAMI
NOVANÝCH MÍST)

17 01

Beton, cihly, tašky
a keramika

17 01 06 *

Směsi nebo oddělené
frakce betonu, cihel, tašek
a keramiky obsahující
nebezpečné látky

17 05

Zemina (včetně vytěžené
zeminy z kontaminova
ných míst), kamení
a vytěžená hlušina

17 05 03 *

Zemina a kamení obsa
hující nebezpečné látky

17 09

Ostatní stavební a demo
liční odpady

17 09 02 *

Stavební a demoliční
odpady obsahující PCB,
kromě zařízení obsahují
cích PCB

17 09 03 *

Ostatní stavební a demo
liční odpady (včetně
odpadních směsí) obsa
hující nebezpečné látky

Maximální koncentrační limity pro látky uvedené
v příloze IV (1)

Činnost
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Odpady podle klasifikace v rozhodnutí
2000/532/ES

19

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ
NA ZPRACOVÁNÍ
ODPADU, Z ČISTÍREN
ODPADNÍCH VOD PRO
ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD
MIMO MÍSTO JEJICH
VZNIKU A Z VÝROBY
PITNÉ VODY A VODY
PRO PRŮMYSLOVÉ
ÚČELY

19 01

Odpady ze spalování
nebo z pyrolýzy odpadů

19 01 07 *

Tuhé odpady z čištění
plynu

19 01 11 *

Popel a struska obsahující
nebezpečné látky

19 01 13 *

Popílek obsahující nebez
pečné látky

19 01 15 *

Kotelní prach obsahující
nebezpečné látky

19 04

Vitrifikované odpady
a odpady z vitrifikace

19 04 02 *

Popílek a ostatní odpady
z čištění spalin

19 04 03 *

Nevitrifikovaná tuhá fáze

Maximální koncentrační limity pro látky uvedené
v příloze IV (1)

Činnost

(1) Tyto limity se vztahují výhradně na skládky nebezpečných odpadů a nevztahují se na trvalé podzemní uskladňovací prostory pro
nebezpečný odpad, včetně solných dolů.
(2) Odpady označené hvězdičkou „*“ se považují za nebezpečné odpady podle směrnice 2008/98/ES a vztahují se na ně ustanovení
uvedené směrnice.
(3) „Hexabromcyklododekan“ znamená hexabromcyklododekan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyklododekan a jeho hlavní diastereoizomery: αhexabromcyklododekan, β-hexabromcyklododekan a γ-hexabromcyklododekan.
(4) Použije se metoda výpočtu stanovená v evropských normách EN 12766-1 a EN 12766-2.
5
( ) Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).
(6) Rozhodnutí Rady 2003/33/ES ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle
článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES (Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 27).
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Maximální koncentrační limit pro polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofu
rany (PCDD a PCDF) se vypočítá podle těchto faktorů toxického ekviva
lentu (TEF):
PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

