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EU navrhuje zvýšenou transparentnost
nakládání s kaly z čistíren odpadních vod
Miroslav Kos

Evropská komise navrhuje povinnost zveřejňovat informace o množství kalů z čistíren odpadních vod, kvalitě, zpracování a způsobu využití kalu (na kterých půdách). Navrhuje změnit povinnosti podávání zpráv stanovené v článcích
10 a 17 směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství. Zatímco členské státy by měly příslušné údaje shromažďovat a zveřejňovat i nadále každý rok, povinnost týkající se podávání zpráv Komisi by měla být zjednodušena.

Členské státy by měly současně zajistit vyšší úroveň transparentnosti, přičemž příslušné informace budou poskytovány
snadno přístupným způsobem, elektronickými prostředky, v souladu s požadavky směrnice 2003/4/ES a směrnice 2007/2/ES
týkajícími se zejména přístupu veřejnosti, sdílení údajů a služeb.
To je zahrnuto v navrhovaném novém nařízení EU ze dne
31. 5. 2018, které sladí povinnosti týkající se podávání zpráv
o životním prostředí. Navrhované znění odpovídá Aarhuské
úmluvě a směrnici 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí. Shromažďování těchto informací je
dnes povinné podle čl. 10 směrnice EU 86/278/EHS. Nový návrh upravuje tento článek tak, že informace, které se již dnes
o kalu z čistíren odpadních vod shromažďují, byly povinně zveřejněny. Změny směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června
1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství jsou následující:
Článek 10 se nahrazuje tímto zněním:
1. Členské státy zajistí, aby byly vedeny veřejně přístupné aktualizované záznamy obsahující následující údaje:
a) množství vyrobeného kalu a množství kalu dodaného pro
zemědělské používání;
b) složení a vlastnosti kalu v souladu s ukazateli uvedenými
v příloze II A;
c) způsob úpravy kalu podle čl. 2 písm. b);
d) jména a adresy odběratelů kalu a místa, kde má být kal použit;
e) jakékoli jiné informace o provedení a uplatňování této
směrnice, které členské státy poskytnou Komisi podle
článku 17.
K předkládání sad prostorových dat zahrnutých v informacích zaregistrovaných v těchto záznamech se využívají služby

založené na prostorových datech definované v čl. 3 bodě 4
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES*.
2. Záznamy uvedené v odstavci 1 jsou pro každý kalendářní rok
zveřejněny do tří měsíců od konce příslušného kalendářního
roku v konsolidovaném formátu uvedeném v příloze rozhodnutí Komise 94/741/ES** či jiném formátu stanoveném podle
článku 17.
Členské státy sdělí Komisi elektronické místo, kde se nacházejí informace zveřejněné podle odstavce 1.
3. Informace o metodách zpracovávání a výsledcích rozborů je
třeba na žádost sdělit příslušným orgánům. Viz:
* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne
14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108,
25. 4. 2007, s. 1).
** Rozhodnutí Komise (94/741/ES) ze dne 24. října 1994 o dotaznících pro zprávy členských států o provádění některých
směrnic v odvětví odpadů (provádění směrnice Rady
91/692/EHS) (Ústř. věst. L 296, 17. 11. 1994, s. 42).
Článek 17 se nahrazuje tímto zněním:
„Komisi je svěřena pravomoc stanovit prostřednictvím prováděcího aktu formát, podle něhož poskytují členské státy informace o provádění směrnice 86/278/EHS, jak se vyžaduje
v článku 10 této směrnice. Uvedený prováděcí akt se přijme
přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2. Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které členské státy poskytnou podle
článků 10 a 17, přehled pro celou Unii včetně map.“
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního
prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES,
2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES)
č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 je umístěno na internetové
adrese:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=
CELEX:52018PC0381&from=CS
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