
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 323/2007

ze dne 26. března 2007,

kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních
organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na 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 (1),
a zejména na čl. 7 odst. 6 a čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Jak je uvedeno v části 1 přílohy V nařízení (ES) č.
850/2004, činnosti stanovené v části 2 uvedené přílohy
mohou v některých případech vyžadovat rovněž postupy
předběžné úpravy. Část 2 přílohy V je proto třeba odpo-
vídajícím způsobem změnit.

(2) Opatření stanovená tímto nařízením jsou nejvhodnější
pro zajištění vysoké úrovně ochrany.

(3) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem výboru zřízeného článkem 18 směrnice
Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975
o odpadech (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha V nařízení (ES) č. 850/2004 se mění v souladu
s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

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.

V Bruselu dne 26. března 2007.

Za Komisi
Stavros DIMAS

člen Komise
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(1) Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Rady (ES) č. 172/2007 (Úř. věst. L 55, 23.2.2007, s. 1).

(2) Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř.
věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).



PŘÍLOHA

V části 2 přílohy V nařízení (ES) č. 850/2004 se za první větu vkládá nový odstavec, který zní:

„Postupy předběžné úpravy před trvalým ukládáním podle této části této přílohy mohou být provedeny za před-
pokladu, 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.“
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