Таблиця відповідності Проекту закону «Про управління відходами видобувної промисловості» Директиві 2006/21/ЄС
Підготовано експертами Професійної асоціації екологів України

Директива 2006/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 Закон України «Про управління відходами
року про управління відходами видобувних підприємств, та якою вносяться видобувної промисловості» (проект)
зміни до Директиви 2004/35/ЄС

СТРУКТУРА

1. Предмет
Ця Директива забезпечує заходи, процедури та гарантії для попередження та
зменшення, на скільки це можливо, будь-якого негативного вплиповву на навколишнє
середовище, та зокрема воду, повітря, ґрунти, фауну та флору та ландшафт, та будьяку загрозу, що може виникнути в зв’язку з цим, для здоров’я населення, в результаті
управління відходами від видобувних галузей промисловості.

ПРЕАМБУЛА ЗАКОНУ
Цей Закон визначає правові, організаційні,
економічні засади та правові механізми контролю
для забезпечення захисту навколишнього
природного середовища та здоров’я людини
шляхом впровадження заходів для запобігання
або зменшення утворення відходів, зниження
негативних наслідків від управління відходами,
сприяння їх повторному використанню і
відновленню як вторинної сировини та
енергетичних ресурсів.
СТАТТЯ 1. CФЕРА ДІЇ ЗАКОНУ

2.1 Сфера застосування
Відповідно до частин 2 та 3, ця Директива охоплює управління відходами в результаті
розвідувальних, видобувних робіт, робіт по переробці та зберіганню мінеральних
ресурсів та розробки каменоломів, що названі далі як «видобувні відходи».
2.2 Із сфери застосування цієї Директиви має бути виключене таке:
СТАТТЯ 1. CФЕРА ДІЇ ЗАКОНУ
(a) Відходи вироблені в видобувних робіт та робіт по переробці мінеральних ресурсів
та розробка каменоломів, але які не є безпосередньо результатом таких робіт;
(b) Відходи від розвідування берегового шельфу. Видобування та переробка
мінеральних ресурсів;
(c) Нагнітання води та повторне нагнітання відкачуваних ґрунтових вод як визначено в
першому та другому підпунктах пункту (j) частини 3 статті 11 Директиви 2006/60/ЄС,
в межах визначених цією статтею.
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2.3 Інертні відходи та незабруднені ґрунти в результаті розвідувальних, видобувних СТАТТЯ 1. CФЕРА ДІЇ ЗАКОНУ
робіт, робіт по переробці та зберіганню мінеральних ресурсів та розробки
каменоломів, так само як відходи видобування, переробки та зберігання торфу не є
предметом частини 1 та 3 статей 7,8,11, статті 12, частини 6 статті 13, статей 14 та 16,
за виключенням того, якщо вони відносяться до споруд для відходів категорії А.
Уповноважений орган може зменшити або відмінити вимоги щодо розміщення не
шкідливих відходів отриманих в результаті розвідувальних робіт щодо мінеральних
ресурсів, за винятком нафти та евапоритів, інших ніж гіпс та ангідрит, так само як
розміщення незабрудненого ґрунту та відходів від розвідувальних, видобувних робіт,
робіт по переробці та зберіганню торфу таким чином, щоб це відповідало вимогам
статті 4.
Держави-члени можуть зменшити або відмінити вимоги частини 2 статті 11, частин 5
та 6 статті 12 та частини 5 статті 13, та статей 14 та 16 для безпечних відходів,
інертних відходів, якщо вони не відносяться до споруд для відходів категорії А.
2.4 Без порушення інших положень законодавства Співтовариства, відходи, що
підпадають під межі застосування цієї Директиви не будуть предметом Директиви
1999/31/ЄС.
3.1 З метою цієї Директиви:
«відходи» мають значення як визначено в пункті (а) статті 1 Директиви 75/442/ЄЕС;
3.2 «небезпечні відходи» як визначено в частині 4 статті 1 Директиви Ради 91/689/ЄЕС
від 12 грудня 1991 року про небезпечні відходи [1];
3.3 «інертні відходи» означають відходи, що не піддаються будь-яким негативним
фізичним, хімічним або біологічним трансформаціям. Інертні відходи не будуть
розщеплюватися, горіти або іншим чином вступати в хімічну дію, біологічно
змінюватися або мати негативний плив на іншу речовину, з якою вони контактують
таким чином, що це може призвести до забруднення навколишнього середовища або
нанесення шкоди здоров’ю людей. Загальне вимивання токсичних елементів та вміст
забруднювача в відходах та екологічна токсичність стічних вод має бути незначною,
та, зокрема, не загрожувати якості поверхневих вод та/або підземних вод;

СТАТТЯ 1. CФЕРА ДІЇ ЗАКОНУ
СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
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3.4 «незабруднені ґрунти» означає ґрунт, що знятий з верхнього прошарку землі під СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
час видобувних робі та не вважається забрудненим відповідно до законодавства
держави-члена в місці проведення видобувних робіт або відповідно до законодавства
Співтовариства;
3.5 «мінеральні ресурси» або «корисні копалини» означає природні поклади в земній ВРЕГУЛЬОВАНО В ЧИННОМУ
корі органічної або неорганічної речовини, таких як енергетичне пальне, металеві ЗАКОНОДАВСТВІ:
руди, промислові мінерали та будівні мінерали, за винятком води;
ГІРНИЧИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ, Постанова КМУ
від 5.05.1997 р. N 432 Про затвердження
Класифікації запасів ресурсів корисних копалин
державного фонду надр.
3.6 «видобувні галузі промисловості» означає всі установи та підприємства що ВРЕГУЛЬОВАНО В ЧИННОМУ
здійснюють роботи по наземному або підземному видобутку мінеральних ресурсів з ЗАКОНОДАВСТВІ:
комерційною метою, включаючи видобуток на бурових шахтах. Або переробку ГІРНИЧИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ
видобутих матеріалів.
3.7 «прибережний» означає ту територію моря та морського дна, що виходять за межі ВРЕГУЛЬОВАНО В ЧИННОМУ
відмітки рівня малої води при звичайних та середній приливах;
ЗАКОНОДАВСТВІ:
ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
3.8 «обробка» означає ий фізичну, біологічний, термальний або хімічний процес або
сукупність процесів, що застосовуються до мінеральних ресурсів, включаючи від СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
розробки каменоломів з метою видобутку мінералів, включаючи зміну розміру,
класифікацію, відокремлення і промивання лужним розчином, та повторну обробку
попередньо вивалених відходів, але за винятком плавлення, термічної обробки (іншої
ніж спалювання вапняку) та металургійних процесів;
3.9 «шлами» означає твердів відходи або шлами, що залишаються після обробки ВРЕГУЛЬОВАНО В ЧИННОМУ
мінералів або сепараційних процесів (тобто дроблення, подрібнення, сортування по ЗАКОНОДАВСТВІ:
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розміру, флотацію та інші фізико-хімічні методи) для отримання мінералів з менш Методика обстеження і паспортизації
цінних гірських порід;
гідротехнічних споруд систем гідравлічного
вилучення та складування промислових відходів
та хвостів, затверджена Державним комітетом
України у справах Містобудування і архітектури
наказом від 10.09.96 N 165
3.10 «відвал» означає розроблений пункт для розміщення твердих відходів на ВРЕГУЛЬОВАНО В ЧИННОМУ
поверхні;
ЗАКОНОДАВСТВІ:
Положення про проектування внутрішнього
відвалоутворення та складування відходів
виробництва в залізорудних і флюсових кар'єрах,
затверджено Наказом Міністерства промислової
політики України N 412 від 17.08.2004
3.11 «дамба» розроблену структуру призначену для утримання або затримки та/чи СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
відходів в межах водойми;
3.12 «водойма» природній або створений для розміщення мілко зернистих відходів, СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
звичайно шламів, разом з різною кількістю вільної води, в результаті обробки
мінеральних ресурсів та очистки й повторного використання технологічної води;
3.13 «слабо кислий дисоціюючий ціанід» означає ціанід або сполуки ціаніду, що СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
дисоціюються розбавленою кислотою при встановленому рівні pH;
3.14 «стічна вода» означає будь-яку рідину що пропускається через осаджені відходи СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
та що отримується або утримується в спорудах для відходів, включаючи водозлив
забруднених речовин, що можуть мати негативний вплив на навколишнє середовище в
разі не застосування до них відповідної обробки.
3.15 «споруди для відходів» означає площу, призначену для накопичення або покладів СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
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видобувних відходів в твердому вигляді або у вигляді рідини чи суспензії, на такі
періоди часу:
- жодного періоду часу не встановлено для споруд для
відходів Категорії А та споруд для відходів, що характеризуються як небезпечні в
плані управління відходами;
- період, що перевищує шість місяців для споруд для небезпечних непередбачених
відходів;
- період більше одного року для споруд для нешкідливих та інертних відходів;
- період більше трьох років для споруд для незабруднених ґрунтів, нешкідливих
відходів від розвідувальних робіт, відходів від видобувних робіт, робіт та обробці та
зберіганню торфу та інертних відходів.
Такі споруди для відходів включають будь-які дамби та інші конструкції для
затримання, зберігання, обмеження або будь-якої іншої підтримки таких споруд, і
також включаючи, але не обмежуючись ними, відвали та водойми, але за винятком
пустот при проведенні земляних робіт,
в які переміщуються відходи, після видобутку мінералів, з метою відновлення чи з
метою формування.
3.16 «значна аварія» означає пригоду на території проведення видобувних робіт в СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
процесі операцій по управлінню видобувними відходами в будь-якій установі, що
охоплюється цією Директивою, що спричинила серйозну загрозу здоров’ю людей
та/або навколишньому середовищу, або безпосередньо відразу або через деякий період
часу та територій проведення видобувних робіт або за її межами;
3.17 «небезпечні речовини» означає речовини, суміші або препарати що вважаються СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
небезпечними в значенні Директиви 67/548/ЄС [2] або Директиви 1999/45/ЄС [3];
3.18 «найкращі доступні методи» визначено в частині 11 статті 2 Директиви 96/61/ЄС;

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
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БАЗВОВО МАЄ БУТИ ВРЕГУЛЬОВАНО В ЗУ
«ПРО ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА
КОНТРОЛЬ
ПРОМИСЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ»
3.19 «водоприймач» означає поверхневі води, підземні води, транзитні води та
прибережні води, як визначено в частинах 1, 2, 6 та 7 статті 2 Директиви 2000/60/ЄС,
відповідно;
3.20 «відновлення» означає обробку землі, яка піддавалася впливу споруд для відходів
таким чином, щоб відновити землю до задовільного стану, особливо стосовно якості
ґрунту, дикої природи, тварин, системи прісноводних вод, ландшафту та відповідних
корисних застосувань;
3.21 «розвідувальні роботи» означають пошук покладів мінералів економічного
значення, включаючи взяття зразків, відбір матеріалів, буріння та видобувні роботи, та
за виключенням будь-яких робіт, що вимагають розробки таких покладів, та будь-якої
діяльності пов’язаної з існуючими роботами по видобутку;
3.22 «громадськість» означає одну або більшу кількість фізичних або юридичних осіб,
відповідно до національного законодавства та практики, їхній асоціацій, організацій та
груп;
3.23 «зацікавлена громадськість» означає осіб, що мають відношення або здаються
такими, що мають відношення до, або зацікавлені в прийнятті рішень щодо
навколишнього середовища відповідно до статей 6 та 7 цієї Директиви, для цього
визначення, неурядових організацій що займаються захистом навколишнього
середовища та відповідають вимогам національного законодавства будуть вважатися
як такі, що мають таку зацікавленість»

ВРЕГУЛЬОВАНО В ЧИННОМУ
ЗАКОНОДАВСТВІ:
ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

ВРЕГУЛЬОВАНО В ЧИННОМУ
ЗАКОНОДАВСТВІ:
Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»;
ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку».
ВРЕГУЛЬОВАНО В ЧИННОМУ
ЗАКОНОДАВСТВІ:
Н А К А З 18.12.2003 N 168, Про затвердження
Положення про участь громадськості у прийнятті
рішень у сфері охорони довкілля

3.24 «оператор» означає фізичну або юридичну особу, відповідальну за управління СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
видобувними відходами, відповідно до національного законодавства держави-члена в СТАТТЯ 4. СУБ’ЄКТИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ
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якій відбувається управління відходами, включаючи тимчасове зберігання видобувних ВІДХОДАМИ ВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.
відходів включаючи операційну фазу та фазу після закриття;
СТАТТЯ 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
ОПЕРАТОРІВ ВІДХОДІВ ВИДОБУВНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
СТАТТЯ 6. ПРАВО ВОЛОДІННЯ ВІДХОДАМИ
ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
3.25 «утримувач відходів» означає виробника видобувних відходів або фізичну або ВРЕГУЛЬОВАНО В ЧИННОМУ
юридичну особу, що є її утримувачем;
ЗАКОНОДАВСТВІ:
ЗУ"Про відходи" (післі прийняття – в ЗУ «Про
управління відходами»)
3.26 «вповноважена особа» означає фізичну особу, що має технічні знання та досвід, СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
як визначено в національному законодавстві держави-члена в якій здійснює діяльність
особа, для виконання обов’язків, що витікають з цієї Директиви;
3.27 «вповноважений орган влади» означає вповноважений орган або органи, які СТАТТЯ 7. УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНИ
призначаються державою-членом як органи, що несуть
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ
відповідальність за виконання обов’язків, що витікають з цієї Директиви;
ВІДХОДАМИ ВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
3.28 «територія видобувних робіт» означає усю територію, що має певне географічне СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
положення що знаходиться під контролем оператора, що здійснює контроль
управління;
3.29 «суттєва зміна» є суттєвою зміною в структурі роботи із спорудами для відходів СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
які, на думку вповноваженого органу влади, може мати негативний вплив на здоров’я
людей або навколишнє середовище;
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4.1 Загальні вимоги Держава-член вживає відповідних заходів для
того, щоб управління видобувними відходами здійснювалося без піддавання небезпеці
здоров’я населення та без використання процесів або методів що можуть нанести
шкоду навколишньому середовищу, та, зокрема, без ризику для води, повітря, ґрунтів
й фауни та флори, без спричинення складнощів через шум або неприємні запахи та без
негативного впливу на ландшафт або місця, місць, щодо яких існує певний інтерес.
Держави-члени також вживають необхідних заходів для заборони залишення,
звалювання або неконтрольованого розміщення видобувних відходів.

СТАТТЯ 3. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ
УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

СТАТТЯ 10. ЗАПОБІГАННЯ УТВОРЕННЮ
ВІДХОДІВ

4.2 Держави-члени мають забезпечити, що оператор вжив усіх необхідних заходів СТАТТЯ 9. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО
необхідних для попередження або зведення до мінімуму, на скільки це можливо, будь- УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ВИДОБУВНОЇ
якого негативного впливу на
ПРОМИСЛОВОСТІ
навколишнє середовище та на здоров’я людей в результаті управління видобувними
відходами. Це включає управління будь-яким спорудами для відходів, також після
його закриття, та попередження значних аварій в зв’язку з цими спорудами та
обмежуючи їх наслідки на навколишнє середовище й здоров’я людей.
4.3 Заходи зазначені в частині 2 будуть основуватися, між іншого, на найкращих
доступних методах, без зобов’язання використовувати якийсь метод або спеціальні
технології, але беручи до уваги технічні характеристики споруд для відходів, їхнє
географічне розтушування та умови місцевого навколишнього
5.1 План управління відходами
Держави-члени мають забезпечити, щоб оператор склав план по управлінню відходами
з метою мінімізації, обробки,
утилізації та розміщення видобувних відходів, беручи до уваги принцип постійного
розвитку.

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.2 Цілями плану управління відходами є:

СТАТТЯ 11. ПЛАН УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

СТАТТЯ 11. ПЛАН УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ
ВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
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(a)попередження або зменшення виробництва відходів та їхнього негативного впливу, ВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
зокрема, беручи до уваги:
(i) управління відходами в фазі розробки та в виборі методу, що використовується для
видобування мінералів та обробки;
(ii) зміни, які можуть спричинити видобувні відходи в зв’язку з збільшенням площі
поверхні та умови на поверхні землі;
(iii) повторне розміщення відходів в видобувних пустотах після видобутку настільки є
можливим з технічної та економічної точки зору, та є доцільними для навколишнього
середовища згідно з існуючими стандартами щодо навколишнього середовища на рівні
Співтовариства та з вимогами цієї Директиви повторне розміщення після закриття
споруд для відходів або, якщо це не є практично можливим, багаторазового
використання верхнього шару ґрунту будь-де в іншому місці;
(iv)використовувати менш небезпечні речовини для обробки мінеральних ресурсів;
(b) забезпечити утилізацію видобувних відходів шляхом утилізації, повторного
використання або відновлення таких відходів, де це є доцільним з точки зору захисту
навколишнього середовища відповідно до існуючих стандартів щодо навколишнього
середовища
на рівні Співтовариства та з вимогами цієї Директиви були відповідними;
(c) забезпечити короткострокове та довгострокове безпечне розміщення, зокрема,
беручи до уваги, протягом фази розробки, управління протягом операційних робіт та
після фази після закриття споруд для відходів та вибір розробки, що:
(i) вимагає мінімального та, якщо можливо, не потребує кінцевого моніторингу,
контролю та управління закритими спорудами для відходів;
(ii) попереджають або щонайменше зводять до мінімуму будь-який негативний вплив в
довгостроковому періоді, наприклад притаманний переміщенню бортових або водних
забруднювачів із спорудами для відходів; та
(iii) та забезпечує довготривалу географічну стабільність будь-яких дамб або відвалів,
що виникають на існуючих поверхневої площі.
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5.3. План управління відходами має містити щонайменше такі складові:
СТАТТЯ 11. ПЛАН УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ
(a)де це можливо, запропонована класифікація споруд для відходів відповідно до ВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
критеріїв визначений в Додатку III:
- у разі якщо вимагаються споруди для відходів категорії А, документ про
підтвердження проведення політики, система з безпеки управління відходами з метою
її імплементації та плану внутрішніх надзвичайних випадків набувають чинності
відповідно до частини 3 статті 6;
- якщо оператор вважає, що споруди для відходів Категорії А не вимагаються,
відповідна інформація, в підтвердження цього, включаючи зазначення можливих
випадків аварій;
(b)характеристика відходів відповідно до Додатку II та повідомлення про оціночну
загальну кількість видобувних відходів, що будуть вироблені протягом операційної
фази;
(c) опис операції по генерації таких відходів та будь-якої відповідної подальшої
обробки предметом якої вони є;
(d) опис негативного впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей, що може
бути спричинене розміщенням таких відходів та заходів по попередженню з метою
зведення до мінімуму впливу на навколишнє середовище протягом робіт по переробці
та закриттю, включаючи аспекти, зазначені в пунктах (а), (b), (d) та (e) частини 2 статті
11;
(e) Запропоновані заходи по контролю та моніторингу відповідно до статей 10, якщо
вони застосовуються, та пункту (с) частини 2 статті 11;
(f) Запропонований план для закриття, включаючи відновлення, процедури після
закриття та моніторинг, як зазначено в статті 12;
(g) Заходи по попередженню погіршення водного статусу відповідно до Директиви
2000/60/ЄС та з метою попередження або мінімізації забруднення повітря та ґрунту
відповідно до статті 13;
(h) контроль умов ґрунту, що знаходяться під впливом споруд для відходів.
План по управлінню відходами має надавати необхідну інформацію для надання
можливості вповноваженому органу влади для оцінки здатності оператора забезпечити
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відповідність цілям плану управління відходами, як зазначено в частині 2 та його
зобов’язанням Директиви. В плані надаються пояснення, зокрема, як вибраний варіант
відбору та метод, як зазначено с пункті (і) пункті (а) частині 2 буде сприяти
досягненню цілей плану управління відходами, відповідно до пункту (а) частини 2.

5.4 План по управлінню відходами переглядається кожні п’ять років та/або до нього СТАТТЯ 11. ПЛАН УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ
вносяться зміни, у разі необхідності, у випадку основних зобов’язань оператора споруд ВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
для відходів або розміщених відходів. Будь-які зміни будуть повідомлятися
вповноваженому органу.
5.5 План складений відповідно до іншого національного законодавства або СТАТТЯ 11. ПЛАН УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ
законодавства Співтовариства, що містить інформацію зазначену в частині 3 може ВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Таблиця відповідності Проекту закону «Про управління відходами видобувної промисловості» Директиві 2006/21/ЄС
Підготовано експертами Професійної асоціації екологів України

використовуватися для усунення непотрібного дублювання інформації та здійснення
повторної роботи оператором, при умові, що всі вимоги відповідають умовам частин 1
та 4.
5.6 Вповноважений орган схвалює план управління відходами на основі процедур СТАТТЯ 11. ПЛАН УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ
прийнятих державами-членами та буде контролювати його імплементацію.
ВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
6.1 Попередження значних аварій та поінформування
Ця стаття застосовується до споруд для відходів Категорії А, за винятком споруд для
відходів, що належить до сфери застосування Директиви 96/82/ЄС.
6.2 Без шкоди іншому законодавству Співтовариства, та, зокрема, Директив 92/91/ЄЕС
та 92/104/ЄЕС, держави-члени забезпечують, щоб випадки значних аварій були
ідентифіковані та щоб буди введені необхідні заходи були введені в розробку,
побудову, поточні роботи та роботи по підтримці, закриттю та після закриття споруд
для відходів з метою попередження таких аварій та обмежити їхні шкідливі наслідки
для здоров’я людей та/або на навколишнє середовище, включаючи будь-який
транскордонний вплив.

СТАТТЯ 17. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗНАЧНИХ
АВАРІЙ ТА ІНФОРМУВАННЯ
ГРОМАДСЬКОСТІ
СТАТТЯ 17. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗНАЧНИХ
АВАРІЙ ТА ІНФОРМУВАННЯ
ГРОМАДСЬКОСТІ

6.3 З метою вимог частини 2, кожний оператор має, перед початком роботи, скласти СТАТТЯ 9. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО
політику попередження значних аварій для управління видобувними відходами та УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ВИДОБУВНОЇ
ухвалюють систему управління, що її імплементують, згідно з пунктами зазначеними в ПРОМИСЛОВОСТІ
Секції 1 Додатку 1, та також ухвалюють внутрішній план попередження аварій,
зазначаючи заходи які мають бути вжиті та території проведення видобувних робіт в
випадку аварії.
Як частина політики, оператор призначає менеджера з контролю безпеки, що несе
відповідальність за імплементацію та періодичний контроль політики з попередження
значних аварій.
Вповноважений орган складає внутрішній план попередження аварій що відповідає
заходам, що мають бути вжиті за межами території, на які трапився нещасний випадок.
Як частина застосування, з метою надання дозволу, оператор надає вповноваженому
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органу влади всю необхідну інформацію для того, щоб надати можливість останньому
склав відповідний план.
6.4 План попередження зазначений в частині 3 матиме такі цілі:
(a) Попередження та припинення значних аварій та інших аварій таким чином, щоб
мінімізувати їхній вплив, та, зокрема, обмежити нанесення шкоди здоров’ю людей та
навколишньому середовищу;
(b) імплементувати заходи необхідні для захисту здоров’я людей та навколишнього
середовища від впливу значних аварій та інших випадків;
(c) повідомляти необхідну інформацію громадськості та відповідним службам або
вповноваженим органам певної території;
(d) забезпечувати відновлення та очищення навколишнього середовища після значних
аварій.
Держави-члени забезпечують, щоб в випадку значної аварії, оператор негайно надав
вповноваженому орану влади всю необхідну інформацію, що допоможе мінімізувати її
наслідки для здоров’я людей та оцінити й звести до мінімуму дійсне або можливе
нанесення шкоди навколишньому середовищу.
6.5 Держави-члени забезпечують, щоб зацікавленій громадськості були надані
попередні та ефективні можливості для участі в підготовці або перегляді внутрішнього
плану попередження аварій, що має бути складений у відповідності до частини 3. В
решті-решт, зацікавлена громадськість має бути проінформована щодо таких
пропозицій та відповідна інформація має бути доступною, включаючи, між іншим,
інформацію про право участі в процесі прийняття рішень та щодо вповноваженого
органу влади, до якого можуть бути подані коментарі та питання.
Держави-члени забезпечують, щоб зацікавлена громадськість мала повноваження для
коментування в межах відповідного часу та щоб при прийнятті рішення щодо
зовнішнього плану дій в надзвичайних ситуаціях такі коментарі.

СТАТТЯ 9. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО
УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ВИДОБУВНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
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6.6 Держави-члени забезпечують, щоб інформація щодо заходів з гарантування СТАТТЯ 17. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗНАЧНИХ
безпеки та необхідні дії в зв’язку з аварією, що містить щонайменше елементи, АВАРІЙ ТА ІНФОРМУВАННЯ
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зазначені в секції 2 додатку 1, надавалася безкоштовно та, як правило, зацікавленій ГРОМАДСЬКОСТІ
громадськості.
Перегляд такої інформації здійснюється кожні три роки та, у разі необхідності, така
інформація оновлюється.
7.1 Заява та дозвіл
СТАТТЯ 15. ЗАЯВА ТА ДОЗВІЛ НА МІСЦЕ
Жодна споруда для відходів не може бути дозволена для роботи без дозволу (СПОРУДУ) ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ
вповноваженого органу влади. Дозвіл має містити елементи, зазначені в частині 2 цієї
статті та має бути чітко зазначена категорія споруд для відходів відповідно до
зазначених критеріїв, зазначених в статті 9.
Будь-який дозвіл, що є предметом відповідності усім вимогам згідно з цією статтею,
видані відповідно до іншого національного законодавства або законодавства
Співтовариства можуть бути поєднані в єдиному дозволі, де такий формат позбавляє
необхідності повторення інформації та повторної роботи оператором або
вповноваженим органом влади. Детальна інформація, зазначена в частині 2 може
охоплюватися єдиним дозволом або кількома дозволами, при умові, що всі вимоги
відповідають цій статті.
7.2 Заявка надання дозволу має містити щонайменше таку інформацію:
СТАТТЯ 15. ЗАЯВА ТА ДОЗВІЛ НА МІСЦЕ
(а)особу оператора;
(СПОРУДУ) ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ
(b) запропоноване розташування споруд для відходів, включаючи будь-які можливі
альтернативні місця розташування;
(c) план управління відходами відповідно до статті 5;
(d) відповідні улаштування шляхом фінансової гарантії або відповідного забезпечення,
відповідно до статті 14;
(e) інформацію надану оператором відповідно до статті 5 Директиви 85/337/ЄЕС [4]
якщо вимагається визначення впливу на навколишнє середовище відповідно до тієї
Директиви.
7.3 Вповноважений орган надає дозвіл лише, якщо вважатиме, що:

СТАТТЯ 15. ЗАЯВА ТА ДОЗВІЛ НА МІСЦЕ
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(a) оператор відповідає відповідним вимогам цієї Директиви;
(СПОРУДУ) ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ
(b) управління відходами не прямо вступає в конфлікт або іншим втручається в
імплементацію відповідного плану по управлінню відходами або плану зазначеного в
частині 7 Директиви 75/442/ЄЕС.
7.4 Держави-члени вживають необхідних заходів для забезпечення того, щоб СТАТТЯ 15. ЗАЯВА ТА ДОЗВІЛ НА МІСЦЕ
вповноважені органи влади періодично переглядали та, у разі необхідності, (СПОРУДУ) ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ
оновлювали умови надання дозволу:
- у разі наявності основних зобов’язань;
- на основі результатів моніторингу поданих оператором відповідно до частини 3
статті 11 або проведений перевірок відповідно до статті 17;
- в світлі інформаційного обміну щодо основних зобов’язань відповідно до найкращих
доступних методів відповідно до частини 3 статті 21.
7.5 Інформація, що міститься в дозволі, наданому відповідно до статті, може стати СТАТТЯ 15. ЗАЯВА ТА ДОЗВІЛ НА МІСЦЕ
доступною вповноваженому статистичному органу влади та вповноваженому органу (СПОРУДУ) ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ
влади Співтовариства зі статистики вимагається з метою здійснення статистики. Точну
чисто комерційну інформацію, таку як інформація стосовно професійних стосунків та
складових витрат та об’єму економічних мінеральних запасів, не будуть повідомлятися
широкому загалу.
Art.8.1 Участь громадськості
Громадськість має бути поінформована, повідомленням для громадськості або іншим
відповідним шляхом, таким як електронне повідомлення, якщо воно доступне, на
ранній стадії процедури надання дозволу, але не пізніше, ніж буде обґрунтовано
можливо надати інформацію про такі пункти:
(a) заявка на дозвіл;
(b) у разі можливості, факт того, що рішення стосовно заявки на надання дозволу є
предметом консультації держав-членів згідно зі статтею 16;
(c) Детальна інформація про вповноважені органи, що відповідають за прийняття
рішення, ті від яких може бути отримана відповідна інформація. Ті до яких можуть
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бути подані коментарі та питання, та інформація про строки подачі коментарів та
питань;
(d) Природа можливих рішень;
(e) Де можливо, детальну інформацію, що пов’язана з поновленням дозволу або умов
дозволу;
(f) Зазначення часу та місця де, використовуючи які, така інформація буде доведена до
громадськості;
(g) Детальна інформація про необхідні заходи, що мають бути вжиті для громадської
участі відповідно до частини 7.
Art.8.2 Держави-члени мають забезпечити, щоб протягом встановленого терміну часу, СТАТТЯ 1. СФЕРА ДІЇ ЗАКОНУ
така інформація була оприлюднена:
(a)згідно з національним законодавством, основні доповіді та поради подані до
вповноваженого органу влади в той час коли громадськість була поінформована
відповідно до частини 1;
(b)відповідно до положень Директиви 2003/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради
від 28 січня 2003 року щодо публічного доступу до інформації щодо навколишнього
середовища [5], будь-яка і інформація в доповнення до тієї, що зазначена в частині 1
цієї статті, що має відношення до Рішення відповідно до статті 7 цієї Директиви та яка
буде доступною лише в того, як громадськість буде поінформована відповідно до
частини 1 цієї статті.
8.3 Держави-члени вживають відповідних заходів для забезпечення поінформованості ВРЕГУЛЬОВАНО В ЧИННОМУ
громадськості, відповідно до частини 1 цієї статті, про оновлення інформації щодо ЗАКОНОДАВСТВІ:
умов отримання дозволу згідно з частиною 4 статті 7.
Н А К А З 18.12.2003 N 168, Про затвердження
Положення про участь громадськості у прийнятті
рішень у сфері охорони довкілля
8.4 Зацікавлена громадськість має право на надання коментарів та висновків до СТАТТЯ 17. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗНАЧНИХ
вповноваженого органу влади до прийняття рішення.
АВАРІЙ
ТА
ІНФОРМУВАННЯ
ГРОМАДСЬКОСТІ
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8.5 Результати консультацій проведених відповідно до цієї статті будуть належним СТАТТЯ 17. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗНАЧНИХ
чином прийняті до уваги при прийнятті рішення.
АВАРІЙ
ТА
ІНФОРМУВАННЯ
ГРОМАДСЬКОСТІ
8.6 Після прийняття рішення, вповноважений орган влади, згідно з відповідних
процедур, інформує зацікавлену громадськість та робить таку інформацію доступною
для зацікавленої громадськості:
(a)зміст рішення, включаючи копію дозволу;
(b)причини та розгляди на яких основується це рішення.
8.7 Детальні заходи для публічної участі згідно з цією статтею будуть визначатися
державою-членом таким чином, щоб надати можливість зацікавленій громадськості
ефективно підготуватися до участі.

СТАТТЯ 17. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗНАЧНИХ
АВАРІЙ
ТА
ІНФОРМУВАННЯ
ГРОМАДСЬКОСТІ

9 Система класифікації споруд для відходів
З метою цієї Директиви, вповноважений орган влади здійснює класифікацію споруд
для відходів, як таких, що відносяться до категорії А відповідно до критеріїв
зазначених в Додатку III.
10.1 Видобувні пустоти
Держави-члени мають забезпечити, що оператор. В разі повторного розміщення
видобувних відходів в видобувних пустотах з метою відновлення та побудови, або
зроблених на поверхні або при підземному видобутку, вживає відповідних заходів для
того, щоб:
(1)забезпечити стабільність видобувних відходів, з необхідними змінами, відповідно
до частини 2 статті 11;
(2)попередити забруднення ґрунту, поверхневих вод та підземних вод та видобувних
пустот, з необхідними змінами, відповідно до частин 1,3 та 5 статті 13;
(3)забезпечити перевірку видобувних відходів та видобувних пустот з необхідними
змінами, відповідно до частин 4 та 5 статті 12.
10.2 Директива 1999/31/ЄС застосовується й до відходів, інших ніж видобувні відходи,
що використовуються для розміщення у видобувних пустотах, що використовуються

СТАТТЯ 8. СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ МІСЦЬ
(СПОРУД) ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ
ВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

СТАТТЯ 17. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗНАЧНИХ
АВАРІЙ
ТА
ІНФОРМУВАННЯ
ГРОМАДСЬКОСТІ

ВРЕГУЛЬОВАНО В ЧИННОМУ
ЗАКОНОДАВСТВІ:
Н А К А З Міністерства промислової політики
України від 17.08.2004 N 412 «Про затвердження
Положення про проектування внутрішнього
відвалоутворення та складування відходів
виробництва в залізорудних і флюсових
кар’єрах»

СТАТТЯ 1. CФЕРА ДІЇ ЗАКОНУ
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для завалювання в видобувних пустотах відповідно.
11.1 Побудова та управління спорудами для відходів Держави-члени вживають СТАТТЯ 14. ПОБУДОВА ТА УПРАВЛІННЯ
відповідних заходів для забезпечення того, щоб управління спорудами для відходів МІСЦЯ (СПОРУДИ) ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
було покладене на компетентну особу та, щоб забезпечувалося здійснення технічних ВІДХОДІВ
розробок та підвищення кваліфікації працівників.
11.2 Вповноважений орган влади здійснює контроль, щоб, при побудові нових споруд СТАТТЯ 14. ПОБУДОВА ТА УПРАВЛІННЯ
для відходів або при модифікації існуючих споруд для відходів, оператор забезпечив МІСЦЯ (СПОРУДИ) ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
таке:
ВІДХОДІВ
(a)споруди для відходів розташовані відповідно, беручи до уваги, зокрема,
зобов’язання
Співтовариства або національні зобов’язання стосовно територій, що знаходяться під
захистом, та геологічні, гідрологічні, гідро географічні, сейсмічні та геотехнічні
фактори, та щоб вони були розроблені відповідно до необхідних умовах, з метою
попередження забруднення ґрунту, підземних вод та поверхневих вод, в
короткостроковому та довгостроковому періоді часу, беручи до уваги зокрема
Директиви 76/464/ЄЕС [6], 80/68/ЄЕС [7], та 2000/60/ЄС та забезпечуючи ефективне
збір забрудненої води та стічних вод, що та як вимагається відповідно до дозволу, та
зменшуючи корозію, спричинену водою та вітром настільки, наскільки це є технічно
можливим та економічно вигідним;
(b)споруди для відходів має бути побудоване, та управління й підтримка його мають
здійснюватися належним чином для забезпечення його фізичної стабільності та
попередження забруднення та зараження ґрунту, повітря, поверхневих вод та
підземних вод в довгостроковій та короткостроковій перспективі, так само як
мінімізувати на скільки це можливо нанесення шкоди ландшафту;
(c)існують відповідні плани та заходи для регулярного моніторингу та перевірок
споруд для відходів компетентними особами та застосування заходів у разі виявлення
нестабільності або зараження води або ґрунту;
(d)вжиті відповідні заходи для відновлення землі та закриття споруд для відходів;
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(e)вжиті відповідні заходи для фази після закриття споруд для відходів.
Записи щодо моніторингу та здійснення перевірок зазначених в пункті (с) мають
зберігатися, разом з документацією, що надає дозвіл з метою забезпечення відповідної
передачі інформації, зокрема у разі зміни оператора.
11.3 Оператор, негайно в разу будь-якого непередбаченого випадку не пізніше через 48
годин після його виникнення, повідомляє вповноваженому органу влади про будь-які
випадки, що можуть вплинути на стабільність споруд для відходів та мати будь-який
негативний вплив на навколишнє середовище, що виявлений в результаті контролю та
моніторингу процедур щодо споруд для відходів. Оператор застосовує план щодо
попередження внутрішніх надзвичайних ситуацій, у разі застосування, та виконує
будь-які інші інструкції вповноваженого органу влади для того, щоб вжити
відповідних заходів.
Оператор складає документацію щодо витрат для застосування таких заходів.
Частота визначається вповноваженим органом влади, та щонайменше один раз на рік,
оператор подає звіт на основі загальних даних, всі результати моніторингу
вповноваженому органу влади з метою підтвердження відповідності умовам,
зазначеним в дозволі та для покращення рівня знань щодо поводження із відходами та
спорудами відходів. На основі цього звіту уповноважений орган влади може вирішити,
що необхідною є оцінка зі сторони незалежного експерта.
12.1 Роботи по закриттю та процедури після закриття споруд для відходів
Держава-член вживає заходів для забезпечення відповідності частинам 2 та 5.

СТАТТЯ 14. ПОБУДОВА ТА УПРАВЛІННЯ
МІСЦЯ (СПОРУДИ) ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
ВІДХОДІВ
СТАТТЯ 20. ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ
ОПЕРАТОРА ВІДХОДІВ

СТАТТЯ 16. ЗАКРИТТЯ МІСЦЬ (СПОРУД) ДЛЯ
ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ

12.2 Роботи по закриттю споруд для відходів можуть бути розпочаті лише якщо СТАТТЯ 16. ЗАКРИТТЯ МІСЦЬ (СПОРУД) ДЛЯ
забезпечені такі умови:
ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ
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(a)забезпечені відповідні умови зазначені в дозволі;
(b)дозвіл видано вповноваженим органом, на запит оператора;
(c)вповноважений орган приймає обмірковане рішення щодо цього.
12.3 Споруди для відходів можуть вважатися такими, роботи по закриттю яких СТАТТЯ 16. ЗАКРИТТЯ МІСЦЬ (СПОРУД) ДЛЯ
завершені лише після того, як вповноважений орган, невідкладно, здійснив на ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ
території видобувних робіт перевірку, розглянувши всі звіти, подані оператором, які
засвідчують, що територія, яка знаходиться під впливом споруд для відходів була
відновлена та повідомляє оператору про свою згоду на закриття. Надання згоди не
звільняє оператора від зобов’язань відповідно до умов дозволу або іншого закону.
12.4 Оператор несе відповідальність за здійснення заходів щодо підтримки, СТАТТЯ 16. ЗАКРИТТЯ МІСЦЬ (СПОРУД) ДЛЯ
моніторингу, контролю та внесення коректив у фазі після закриття на стільки, ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ
наскільки це вимагається вповноваженим органом, беручи до уваги природу та
тривалість аварії, за винятком, якщо вповноважений орган приймає рішення зняти з
оператора такі зобов’язання, після такого як такі споруди для відходів були закриті та
без упередження до будь-якого національного законодавства або законодавства
Співтовариства, що регламентують відповідальність утримувача відходів.
12.5 У разі, якщо вповноважений орган вважає за необхідне, з метою забезпечити СТАТТЯ 16. ЗАКРИТТЯ МІСЦЬ (СПОРУД) ДЛЯ
відповідні вимоги щодо навколишнього середовища зазначені в законодавстві ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ
Співтовариства, зокрема ті, що зазначені в Директивах 76/464/ЄЕС, 80/68/ЄЕС та
2000/60/ЄС, після закриття споруд для відходів, оператор, між іншим, здійснює
контроль фізичної та хімічної стабільності споруд та мінімізує будь-який негативний
вплив на навколишнє середовище, зокрема на поверхневі та підземні води,
забезпечуючи таке:
(a)усі структури, що мають відношення до споруд розглядаються як такі, що
зберігаються, зі спорудами для здійснення контролю та вимірювання, що має бути
завжди готове до використання;
(b)де це необхідно, русло зливу та водозливні дамби мають бути чистими та вільними.
12.6 Після закриття споруд для відходів, оператор, невідкладно, повідомляє СТАТТЯ 16. ЗАКРИТТЯ МІСЦЬ (СПОРУД) ДЛЯ
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вповноважений орган про будь-які випадки або розробки, можуть мати вплив на ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ
стабільність споруд для відходів, та мати будь-який значний негативний вплив на
навколишнє середовище, що виявлено відповідно до застосовуваних процедур щодо
контролю та моніторингу. Оператор ухвалює план дій у надзвичайній ситуації,
застосування за необхідності, та виконує будь-які інструкції вповноваженого органу
щодо необхідних виправних заходів.
Оператор повинен мати інформацію щодо витрат по вжитих заходах.
В випадку та з частотою встановленою вповноваженим органом, оператор подає звіт,
на основі зведених даних, про всі результати моніторингу вповноважених органів з
метою доведення відповідності з умовами дозволу та обізнаності щодо поводження з
відходами та спорудам для відходів.
13.1 Попередження погіршення стану водних ресурсів, забруднення повітря та ґрунту
СТАТТЯ 18. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОГІРШЕННЯ
Вповноважений орган має впевнитися, що оператор вжив необхідних заходів з метою СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ, ЗАБРУДНЕННЯ
відповідності стандартам Співтовариства щодо навколишнього середовища, зокрема ПОВІТРЯ ТА ҐРУНТУ
для попередження, згідно з Директивою 2000/60/ЄС, погіршення стану водних
ресурсів, між іншим, шляхом:
(a)оцінки потенціалу генерації стічних вод, включаючи забруднюючий вміст стічної
води, розміщених відходів протягом як операційної фази та і фази після закриття
споруд для відходів та визначаючи водний баланс споруд для відходів;
(b)попередження або мінімізацію генерації стічних вод та поверхневих або підземних
вод та ґрунтів від можливого забруднення відходами;
(c)збір та переробку забрудненої води та стічних вод із споруд для відходів до
відповідного стандарту, що вимагається для їхнього очищення.

13.2 Вповноважений орган забезпечує, щоб оператор вжив необхідних заходів для СТАТТЯ 18. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОГІРШЕННЯ
попередження або зменшення вивільнення пилу та газу.
СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ, ЗАБРУДНЕННЯ
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ПОВІТРЯ ТА ҐРУНТУ
13.3 Якщо, на основі аналізу ризиків для навколишнього середовища, беручи до уваги , СТАТТЯ 18. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОГІРШЕННЯ
зокрема, Директиви 76/464/ЄЕС, 80/68/ЄЕС або 2000/60/ЄС, у разі застосування, СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ, ЗАБРУДНЕННЯ
вповноважений орган прийняв рішення про те, що збір та переробка стічних вод не є ПОВІТРЯ ТА ҐРУНТУ
необхідними або була встановлено, що споруди для відходів потенційно не мають
негативного впливу на ґрунти, ґрунтові та підземні води, вимоги зазначені в пунктах
(b) та (c) частини 1 можуть бути зменшені або відмінені відповідно.
13.4 Держави-члени здійснюють розміщення видобувних відходів, або в твердому, СТАТТЯ 18. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОГІРШЕННЯ
рідкому стані або в стані рідини, в будь-якій приймаючій установці іншій ніж та, що СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ, ЗАБРУДНЕННЯ
побудована з метою розміщення умовних видобувних відходів за згодою оператора з ПОВІТРЯ ТА ҐРУНТУ
відповідними вимогами
Директив 76/464/ЄЕС, 80/68/ЄЕС та 2000/60/ЄС.
13.5 У разі повторного розміщення відходів в видобувних пустотах, створених або на СТАТТЯ 18. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОГІРШЕННЯ
поверхні або в підземних штольнях, щодо яких буде дозволено затоплення після СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ, ЗАБРУДНЕННЯ
закриття, оператор вживає необхідних заходів для попередження та мінімізації ПОВІТРЯ ТА ҐРУНТУ
погіршення стану води та забруднення ґрунту, згідно зі змінами частин 1 та 3.
Оператор надає вповноваженому органу інформацію необхідну для забезпечення
відповідності з зобов’язаннями Співтовариства, зокрема тими, що надані в Директиві
2000/60/ЄС.
13.6 У разі водосховища що містить ціанід, оператор забезпечує, щоб концентрацію СТАТТЯ 18. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОГІРШЕННЯ
слабкої кислоти дисоціюючого ціаніду в водосховищі було зменшене до мінімального СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ, ЗАБРУДНЕННЯ
рівня використовуючи найкращі доступні методи та, у будь-якому випадку, при ПОВІТРЯ ТА ҐРУНТУ
спорудах для відходів, щодо якого було попередньо надано дозвіл або яке вже було в
експлуатації на 1 травня 2008 року концентрація слабкої кислоти дисоціюючого
ціаніду в точці виливу не перевищувала 50 тол/м в випадку використання з 1 травня
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2008 року, 25 тол/м в випадку використання з 1 травня 2013 року, 10 тол/м в випадку
використання з 1 травня 2018 року та 10 тол/м в випадку споруд для відходів, щодо
якого було надано дозвіл після 1 травня 2008 року.
На вимогу вповноваженого органу, оператор має продемонструвати, після розгляду
ризиків, що специфічні умови на території проведення робіт прийняті до уваги, що її
межі концентрації мають бути зменшуватися і надалі.
14.1 Фінансова гарантія
СТАТТЯ 19. ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ
Вповноважений орган, до початку будь-яких робіт, що включають накопичення та
розміщення
видобувних відходів, вимагає фінансової гарантії (наприклад у вигляді фінансового
депозиту, включаючи промислово-субсидовані взаємні гарантійні фонди) або
еквівалент, згідно з процедурами встановленими державами-членами, таким чином,
щоб:
(a )усі зобов’язання відповідно до дозволу, виданого згідно з цією Директивою,
включаючи положення про фазу після закриття, були виконані;
(b) існували фонди, що можуть бути швидко надані в будь-який час для відновлення
землі, яка піддавалася впливові споруд для відходів, як описано в плані управління
відходами, складеному відповідно до статті 5 та що вимагається дозволом статті 7.
14.2 Розрахунок гарантії зазначеної в частині 1 буде здійснюватися на основі:
СТАТТЯ 19. ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ
(a) можливого впливу на навколишнє середовище споруд для відходів, беручи до уваги
зокрема категорію споруд для відходів, характеристику відходів та майбутнє
використання відновленої землі;
(b) будь-якого припущення, що незалежні та належним чином кваліфіковані треті
сторони будуть здійснювати оцінку необхідності робіт по відновленню.
14.3 Розмір гарантії має періодично переглядатися відповідно до будь-яких робіт по
відновленню, що мають здійснюватися за межами території, що піддавалася впливу
споруд для відходів, як описано в плані по управлінню відходами, складеному
відповідно до статті 5 та на вимогу дозволу статті 7.
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14.4 Якщо вповноважений орган схвалює закриття у відповідності до частини 3 статті СТАТТЯ 19. ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ
12, він надає оператору письмову заявку, що звільняє його від зобов’язань щодо
гарантії зазначених в частині 1 цієї статті за винятком зобов’язань щодо фази після
закриття, зазначених в частині 4 статті 12.
15 Відповідальність за нанесену навколишньому середовищу шкоду
СТАТТЯ 19. ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ
Додаток до Директиви 2004/35/ЄС буде доповнений такими пунктами:
"13. Управління видобувними відходами відповідно до Директиви 2006/21/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 року про управління
відходами з видобувних галузей промисловості.
16.1 Транскордонні наслідки
СТАТТЯ 21. ТРАНСКОРДОННІ НАСЛІДКИ
Якщо держава-член в якій розміщені споруди для відходів, повідомлена про те, що
споруди для відходів Категорії А оператора можуть мати значний негативний вплив на
навколишнє середовище цієї країни, та це може стати результатом виникнення ризику
для здоров’я людей в цій країні, іншій державі-члені, або якщо держава-член, яка може
потрапити під такий вплив того вимагає, держава-член на території якої було подано
заявку на отримання дозволу відповідно до статті 7 розглядає інформацію надану
відповідно до тієї статті іншій державі-члену тоді, коли така інформація стає
доступною її громадянам.
Така інформація буде прийнята за основу для будь-яких консультацій необхідних в
контексті двосторонніх стосунків між двома державами-членами на взаємовигідній та
відповідній основі.
16.2 В рамках двосторонніх стосунків, держави-члени забезпечують, щоб у випадках СТАТТЯ 21. ТРАНСКОРДОННІ НАСЛІДКИ
зазначених в частині 1, заявки також були доступними протягом відповідного періоду
часу зацікавленій громадськості держав-членів, що можливо можуть піддаватися
впливу для того, щоб вони мали
право подати свої коментарі до вповноваженого органу до прийняття рішення.

Таблиця відповідності Проекту закону «Про управління відходами видобувної промисловості» Директиві 2006/21/ЄС
Підготовано експертами Професійної асоціації екологів України

16.3 "Держави-члени забезпечують, щоб у випадку аварії, що включає споруди для СТАТТЯ 21. ТРАНСКОРДОННІ НАСЛІДКИ
відходів, як зазначено в частині 1 цієї статті, інформація надана оператором до
вповноваженого органу згідно з частиною 4 статті 6 негайно була направлена до іншої
держави-члена для того, щоб сприяти зведенню до мінімуму впливу наслідків аварії на
здоров’я людей та оцінити та мінімізувати існуючі та можливі масштаби нанесення
шкоди навколишньому середовищу.
17.1 Здійснення перевірок вповноваженим органом
До початку робіт по розміщенню та з регулярною періодичністю після цього,
включаючи фазу після закриття, що встановлюється зацікавленою державою-членом,
вповноважений
орган здійснює перевірку всіх споруд для відходів, що охоплюється статтею 7 для
того, для того щоб впевнитися, що воно відповідає необхідним положенням дозволу.
Позитивний результат у жодному випадку не зменшує відповідальності оператора
відповідно до умов дозволу.
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17.2 Держава-член вимагає від оператора зберігати оновлені записи щодо усіх СТАТТЯ 14. ПОБУДОВА ТА УПРАВЛІННЯ
операцій по управлінню відходами та надавати їх для перевірки вповноваженим МІСЦЯ
(СПОРУДИ)
ДЛЯ
ЗБЕРІГАННЯ
органам та забезпечувати, щоб у разі зміни оператора протягом управління спорудами ВІДХОДІВ
для відходів, також здійснення належним чином відповідної оновленої інформації та
записів щодо споруд для відходів.
18.1 Зобов’язання про подання звіту
Через три роки держави-члени надають Комісії звіт про імплементацію цієї
Директиви. Звіт має бути складений на основі анкетних опитувань або коротких
описів, що ухвалюються Комісією у відповідності до процедури зазначеної в частині 2
статті 23. Звіт передається Комісії не пізніше ніж через 9 місяців після закінчення
трирічного періоду, що охоплюється ним.
Комісія опубліковує звіт про імплементацію цієї Директиви протягом дев’яти місяців
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після отримання звітів від держав-членів.
18.2 Кожного року держави-члени надають Комісії інформацію про зазначені
оператором випадки у відповідності до частини 2 статті 11 та частини 6 статті 12.
Комісія передає цю інформацію державам-членам відповідно до Кожного року
держави-члени надають Комісії інформацію про зазначені оператором випадки у
відповідності до частини 2 статті 11 та частини 6 статті 12. Комісія передає цю
інформацію державам-членам відповідно до
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19 Санкції
Держави-члени встановлюють правила щодо санкцій за порушення положень
національного законодавства ухваленого відповідно до Директиви та вживають усіх
необхідних заходів для забезпечення того, щоб вони були імплементовані.
Передбачені санкції мають бути ефективними, пропорційними та переконливими.
20 Опис закритих споруд для відходів
Держави-члени забезпечують, щоб був складений список будь-яких споруд для
відходів, включаючи залишені споруди для відходів, що знаходяться на їхній території
що має серйозний негативний вплив або може потенційно в середньостроковому
періоді або короткостроковому періоді становити серйозну загрозу для здоров’я людей
або навколишнього середовища, та періодично оновлювався. Такий список, з метою
оприлюднення, має бути складений до 2012 року, беручи до уваги методологію,
зазначену в статті 21, у разі можливості.

ВРЕГУЛЬОВАНО
ЗАКОНОДАВСТВІ:
Гірничий закон України

В

ЧИННОМУ

21.1 Обмін інформацією
Комісія, за сприяння Комітету зазначеного в статті 23, забезпечує, щоб відбувався
відповідний обмін технічною та науковою інформацією між державами-членами, з
метою розробки методології стосовно:
(a) імплементації статті 20;
(b) відновлення закритих споруд для відходів, встановлених відповідно до статті 20 з
метою відповідності вимогам статті 4. Такі методи мають сприяти ухваленню
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СТАТТЯ 12. ПЕРЕЛІК МІСЦЬ (СПОРУД) ДЛЯ
ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ
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процедур, для найкращої оцінки ризиків та заходів по відновленню, беручи до уваги
відмінності у географічних, гідрогеографічних та кліматичних характеристиках у
межах Європи.
21.2 Держави-члени забезпечують, щоб вповноважений орган слідкував за або був ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
поінформований про розробки щодо найкращих доступних методів.
21.3 Комісія організовує обмін інформацією між державами-членами та зацікавлені МІЖНАРОДНІ ЗОБОВЯЗАННЯ ЩОДО ОБМІНУ
організації щодо найкращих доступних методів, спільного моніторингу та розробок в
ІНФОРМАЦІЄЮ
них. Комісія опубліковує результати обміну інформацією.
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