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Informácia o ďalšom novom nariadení (ES) o POPs   
 

V rámci koordinácie jednotného postupu v jednotlivých členských štátoch Európskej 

únie pri implementácii Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach 

(POPs) sa zabezpečuje aj súčinnosť pri implementácii nariadenia Európskeho Parlamentu  

a Rady č. 850/2004 POPs a o zmene smernice 79/117/EHS (tzv. nariadenia (ES) č. 850/2004 

o POPs). 

Koordinačné aktivity sa zabezpečujú s prihliadnutím na poznatky z praxe v spojitosti 

s rozhodnutiami zo zasadnutia Konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru 

o POPs a vo väzbe na závery zasadnutí Konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru 

o riadení pohybov  nebezpečných odpadov cez  hranice štátov a  ich zneškodňovaní.  

 

V rámci týchto koordinačných aktivít, vo väzbe na nariadenie Rady (ES) č. 1195/2006 

z 18.7.2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV nariadenia (ES) č. 850/2004 o POPs 

v nadväznosti na článok 7 ods. 4 písm. a) a článok 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 850/2004 

o POPs a na nariadenie Rady (ES) č. 172/2007 z  23.2.2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 

V nariadenia (ES) č. 850/2004 o POPs, v nadväznosti na článok 7 ods. 5, článok 7 ods. 6 

a článok 14 ods.3 nariadenia (ES) č. 850/2004 o POPs, bolo pripravené nariadenie Komisie 

(ES) č. 323/2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha V nariadenia (ES) č. 850/2004 o POPs, 

v nadväznosti na článok 7 ods. 6 a článok 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 850/2004 o POPs. 

 

Týmto novým nariadením, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 17.4.2007, sa ustanovuje, že 

pred trvalým uložením (napr. kontajnerov s odpadom v baniach; pričom ide o 33 druhov 

taxatívne určených odpadov s obsahom POPs), t.j. metódou D-12 podľa Prílohy č. 3 k zákonu 

o odpadoch (úplné znenie zákona o odpadoch – zákon č. 409/2006 Z.z.) sa môže vykonať 

„predbežná úprava“, pokiaľ sa látka uvedená v prílohe IV, ktorá je izolovaná z odpadu počas 

predbežnej úpravy, následne zneškodní v súlade s časťou 1 tejto prílohy, t.j. nasledovnými 

metódami podľa Prílohy č. 3 k zákonu o odpadoch: D-9 fyzikálno-chemická úprava, D-10 

spaľovanie na pevnine a R1 použitie ako palivo alebo iný prostriedok na výrobu energie 

s výnimkou odpadu obsahujúceho PCB. 

 

Okrem toho sa pred takouto predbežnou úpravou alebo pred trvalým uložením 

metódou D-12 podľa tejto časti prílohy môže uskutočniť opätovné balenie (t.j. uloženie 

do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D-1 až D-12 podľa Prílohy č. 3 k zákonu 

o odpadoch a dočasné uskladnenie. 

 

 

 

 

 

 


