
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 20 kwietnia 2009 r. 

w sprawie technicznych wskazówek w celu ustanowienia gwarancji finansowej zgodnie 
z dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami 

pochodzącymi z przemysłu wydobywczego 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2798) 

(2009/335/WE) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając dyrektywę 2006/21/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodaro-
wania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego 
oraz zmieniającą dyrektywę 2004/35/WE ( 1 ), w szczególności 
jej art. 22 ust. 1 lit. c), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W celu zapewnienia jednolitego podejścia państw człon-
kowskich podczas ustanawiania gwarancji finansowej, 
o której mowa w art. 14 dyrektywy 2006/21/WE, należy 
określić minimalną wspólną podstawę obliczania 
gwarancji oraz w szczególności jakie informacje należy 
uwzględnić oraz jaką metodę jej obliczania należy 
przyjąć. 

(2) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią komitetu powołanego zgodnie z art. 23 ust. 2 
dyrektywy 2006/21/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Państwa członkowskie i właściwe organy przyjmują za 
podstawę obliczenia gwarancji finansowej, o której mowa 
w art. 14 dyrektywy 2006/21/WE, następujące elementy: 

a) prawdopodobne oddziaływanie obiektu unieszkodliwiania 
odpadów na środowisko i zdrowie człowieka; 

b) definicję rekultywacji, w tym przyszłe zastosowanie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów; 

c) mające zastosowanie normy i cele w zakresie ochrony środo-
wiska, w tym fizyczną stabilność obiektu unieszkodliwiania 

odpadów, minimalne normy jakości gleby i zasobów 
wodnych oraz maksymalne wskaźniki emisji zanieczyszczeń; 

d) środki techniczne konieczne do osiągnięcia celów w zakresie 
ochrony środowiska, w szczególności środki mające na celu 
zapewnianie stabilności obiektu unieszkodliwiania odpadów 
i ograniczanie szkód dla środowiska; 

e) środki konieczne do realizacji celów w trakcie zamykania 
i po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów, 
w tym rekultywacji gruntów, w razie potrzeby oczyszczanie 
i monitorowanie po zamknięciu obiektu oraz, w stosownych 
przypadkach, środki mające na celu przywrócenie różnorod-
ności biologicznej; 

f) szacowany okres oddziaływania i wymagane środki łago-
dzące; 

g) oszacowanie kosztów niezbędnych do zapewnienia rekulty-
wacji gruntów, kosztów fazy zamknięcia obiektu i fazy po 
zamknięciu, w tym koszty ewentualnego monitorowania lub 
usuwania zanieczyszczeń. 

2. Oszacowania kosztów, o którym mowa w lit. g), dokonują 
niezależne i odpowiednio wykwalifikowane osoby trzecie 
i uwzględnia ono możliwość nieplanowanego lub przedwczes-
nego zamknięcia. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 kwietnia 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Stavros DIMAS 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 15.


