
Artykuł 49

Uchylenie

Uchyla się dyrektywy 75/439/EWG, 2006/12/WE oraz dyrektywę Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991
r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (1).

Odesłania do uchylonych dyrektyw należy rozumieć jako odesłania do niniejszej dyrektywy i odczytywać
zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku VI.

Artykuł 50

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Artykuł 51

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

(1) Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 166/2006.

ZAŁĄCZNIK I

OPERACJE UNIESZKODLIWIANIA

D1 Składowanie w ziemi lub na jej powierzchni (np. składowiska odpadów).

D2 Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych i szlamów w glebie).

D3 Składowanie przez głębokie wtryskiwanie (np. wtryskiwanie ścieków do studni, wysadów solnych lub
naturalnie powstałych zbiorników).

D4 Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów płynnych lub szlamów na poletkach osado-
wych, w stawach lub lagunach).

D5 Specjalnie skonstruowane składowiska (np. umieszczenie w zarurowanych, ukrytych komorach,
nakrywanych i izolowanych wzajemnie od siebie oraz środowiska naturalnego).

D6 Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz/oceanów.

D7 Obróbka biologiczna, nigdzie indziej niewymieniona w niniejszym załączniku, w wyniku której
powstają związki lub mieszanki, które są usuwane za pomocą dowolnej spośród operacji o numerach
od D1 do D10.
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D8 Obróbka fizyczno-chemiczna, nigdzie indziej niewymieniona w niniejszym załączniku, w wyniku
której powstają związki lub mieszanki, które są usuwane za pomocą dowolnej spośród operacji o
numerach od D1 do D10 (np. parowanie, suszenie, strącanie).

D9 Termiczne przekształcanie na lądzie.

D10 Stałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalni).

D11 Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem którejkolwiek spośród operacji o numerach
od D1 do D10.

D12 Przepakowywanie przed poddaniem którejkolwiek spośród operacji o numerach od D1 to D11.

D13 Składowanie do czasu wykonania którejkolwiek spośród operacji o numerach od D1 do D12 (z
wyjątkiem tymczasowego składowania w czasie zbiórki, w miejscu gdzie odpady są wytwarzane).

ZAŁĄCZNIK II

OPERACJE ODZYSKIWANIA

R1 Użycie głównie w roli paliwa lub innych środków generowania energii.

R2 Odzyskiwanie / regeneracja rozpuszczalników.

R3 Recykling / regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym
kompostowanie i inne procesy transformacji biologicznej).

R4 Recykling / regeneracja metali oraz związków metali.

R5 Recykling / regeneracja innych materiałów nieorganicznych.

R6 Regeneracja kwasów lub zasad.

R7 Odzyskiwanie składników stosowanych w celu ograniczania zanieczyszczeń.

R8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów.

R9 Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju.

R10 Pozostałe operacje odzyskiwania na potrzeby wytwarzania produktów, materiałów i substancji
wtórnych.

R11 Zagospodarowanie ziemi skutkujące korzyściami dla rolnictwa lub polepszeniem warunków
ekologicznych.

R12 Odzyskiwanie energii z gazu składowiskowego.

R13 Wykorzystanie odpadów w celach budowlanych, technicznych, bezpieczeństwa lub środowiskowych,
do których zostałyby wykorzystane inne materiały.

R14 Wymiana odpadów w celu poddania ich którejkolwiek z operacji o numerach od R1 do R12.

R15 Magazynowanie odpadów przed poddaniem ich którejkolwiek z operacji o numerach od R1 do R14
(z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki, w miejscu gdzie odpady są
wytwarzane).

R16 Wykorzystanie materiałów pochodzących z którejkolwiek operacji o numerach R1 do R11.

R17 Ponowne wykorzystanie produktów i komponentów, które stały się odpadami.
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