	Pokaż tylko orzeczenia cytowane
Zagadnienia ogólne
Orzeczenia sądów polskich
	II OSK 636/11		wyrok NSA W-wa	2012-07-04
LEX nr 1219255
Traktowanie kopaliny jako odpadu, w rozumieniu ustawy z 2001 r. o odpadach, nie jest dopuszczalne i stanowi w istocie obejście szczególnych zasad, którym podlegają złoża kopalin.
	II SA/Gd 912/11		wyrok wsa	2012-03-14
w Gdańsku
LEX nr 1128963
Z stronę powstępowania wszczętego na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o odpadach nie można uznać podmiotu tylko z tej przyczyny, że jest właścicielem sąsiedniej nieruchomości. Taki podmiot jest stroną postępowania tylko wtedy, jeżeli wykaże swój interes prawny wynikający z odpowiedniej normy prawnej.
	II SA/Kr 103/12			wyrok wsa	2012-03-12
w Krakowie
LEX nr 1138517
Tylko jeśli wiadomo, kto zgromadził odpady w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania, a jest on podmiotem innym niż władający powierzchnią ziemi, to ten władający może uchylić się od odpowiedzialności przewidzianej w art. 34 ustawy z 2001 r. o odpadach.
	II GSK 878/10		wyrok NSA W-wa	2011-09-21
LEX nr 1068890
Wykonanie usług transportu odpadów można zlecić wyłącznie podmiotowi posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.
	II OZ 699/11		postanow. NSA W-wa	2011-08-25
LEX nr 896423
Wpis od skargi na decyzję wydaną na podstawie art. 28 ustawy 2001 r. o odpadach pobiera się w oparciu o § 2 ust. 2 pkt 27 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).
	II OSK 1162/10		wyrok NSA W-wa	2011-07-20
LEX nr 1083560
1. W każdym przypadku stwierdzenia przez właściwy organ składowania lub magazynowania odpadów przez ich posiadacza w miejscu, które nie stanowi składowiska odpadów lub nie zostało określone w sposób wyraźny jako miejsce magazynowania odpadów w stosownej decyzji, informacji lub zgłoszeniu, o których stanowi art. 63 ust. 6 ustawy z 2001 r. o odpadach, organ ten, na podstawie art. 34 ust. 1 tej ustawy, jest zobowiązany nakazać ich usunięcie z tego miejsca jako z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.
2. Zezwolenie na transport odpadów nie jest równoznaczne z zezwoleniem na ich zbieranie czy też magazynowanie, w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
	III SA/Wr 79/11		wyrok wsa	2011-06-29
we Wrocławiu
LEX nr 1088006
O dopuszczalności uznania konkretnego przedmiotu za odpad decydują przede wszystkim obiektywne przesłanki, czyli posiadanie określonych, przypisanych temu przedmiotowi walorów i właściwości umożliwiających korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie utraty zdolności w tym zakresie, istotne będą rozmiar i skutki uszkodzenia. W pewnych sytuacjach o charakterze przedmiotu jako odpadu może decydować wyłącznie intencja zbywcy (względy subiektywne).
	II SA/Gl 321/11		wyrok wsa	2011-06-22
w Gliwicach
LEX nr 1085939
1. Recykling jest specjalnym rodzajem odzysku.
2. Sam proces przetworzenia stłuczki szklanej w celu uzyskania kruszywa łamanego powoduje utratę cech odpadu i powstanie pełnowartościowego produktu. Tym samym następuje w tym procesie odzysk odpadów.
	IV SA/Po 22/11		wyrok wsa	2011-05-11
w Poznaniu
LEX nr 795748
1. W art. 24 ust. 5 ustawy z 2001 r. o odpadach ustawodawca wyznaczył 30-dniowy termin na złożenie przez organ administracji sprzeciwu, począwszy od dnia złożenia informacji. Analizowany termin ma charakter materialnoprawny, nie ulegając przedłużeniu ani przywróceniu, a jego uchybienie powoduje wygaśnięcie prawa organu do wniesienia sprzeciwu, co winno skutkować umorzeniem postępowania.
2. Sprzeciw ma charakter merytorycznego stanowiska organu wobec treści informacji złożonej przez osobę zobowiązaną, przy czym chodzi z istoty rzeczy o stanowisko negatywne dla składającego informację. W konsekwencji nie jest dopuszczalne wniesienie sprzeciwu w sytuacji, gdy złożona informacja dotknięta jest brakami formalnymi, tzn. nie zawiera elementów określonych w przepisach k.p.a. dotyczących podań oraz określonych w art. 24 ust. 4 ustawy z 2001 r. o odpadach, a organ nie wezwał składającego informację do uzupełnienia jej braków w trybie art. 64 § 2 k.p.a.
	II OSK 680/10			wyrok NSA W-wa	2011-04-28
LEX nr 862793
Jeżeli na etapie udzielania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów istnieje podstawa prawna do określenia dodatkowych warunków, jakie powinien spełnić wnioskodawca, to udział w tym postępowaniu właścicieli nieruchomości sąsiednich jako osób, na które uciążliwości związane z powyższą działalnością mogą oddziaływać jest w pełni uzasadniony, ponieważ tylko w ten sposób mogą one wpływać na rodzaj i zakres nałożonych w zezwoleniu na przedsiębiorcę dodatkowych warunków i przez to uzyskać ochronę swych praw.
	II SA/Gd 58/11		wyrok wsa	2011-04-06
w Gdańsku
LEX nr 992933
Przepis art. 29a ust. 1 i 2 ustawy z 2001 r. o odpadach wyłącza uznanie, iż stroną postępowania o stwierdzenie nieważności wydanej we wskazanych w nim postępowaniach decyzji mogą być właściciele nieruchomości sąsiednich, powołujący się na ochronę swojego interesu w rozumieniu art. 28 k.p.a. Co prawda sprawa o stwierdzenie nieważności jest nową sprawą w stosunku do załatwionej kwestionowaną decyzją, niemniej droga do weryfikacji takiej decyzji otwarta jest co do zasady dla stron postępowania zwykłego. Nie zawsze zachodzić musi tożsamość podmiotów występujących w postępowaniu zwykłym i w postępowaniu nadzwyczajnym, jednak punktem wyjścia przy ustalaniu kręgu stron postępowania jest przedmiot rozstrzygnięcia pierwotnego. W sytuacji wyraźnego wykluczenia przez ustawodawcę w art. 29a ust. 2 ustawy z 2001 r. o odpadach określonego kręgu pomiotów - właścicieli nieruchomości sąsiednich - z udziału w postępowaniu zwykłym, przyznanie tym podmiotom prawa do udziału w postępowaniu nadzwyczajnym nie jest uzasadnione. Prowadziłoby to bowiem do obejścia uregulowania art. 29a ust. 2 ustawy z 2001 r. o odpadach.
	II OSK 654/10		wyrok NSA W-wa	2011-04-05
LEX nr 992618
1. Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów ma charakter publicznoprawnego podmiotowego (osobistego) uprawnienia i z tego powodu co do zasady wyłączone jest z obrotu cywilnoprawnego, jeżeli ustawodawca nie stanowi inaczej. Tego rodzaju zezwolenie jest decyzją administracyjną o charakterze konstytutywnym. Jest to akt publicznoprawny, którego zakres przedmiotowy obejmuje udzielenie uprawnień publicznoprawnych, regulowanych przepisami materialnego prawa administracyjnego jak i publicznego prawa gospodarczego mającymi na celu ochronę interesu publicznego.
2. Zasady ogólnej nieprzenoszalności (sukcesji) w prawie publicznym uprawnień wynikających z zezwoleń nie podważa unormowanie z art. 552 k.c.
	II SA/Ol 50/11		wyrok wsa	2011-03-09
w Olsztynie
LEX nr 1098928
W przypadku odpadów wykorzystywanych do skarmiania zwierząt nie może być mowy o sytuacji przewidzianej w art. 33 ust. 1 ustawy z 2001 r. o odpadach.
	II OSK 328/10		wyrok NSA W-wa	2011-02-15
LEX nr 992551
1. Autor skargi kasacyjnej musi wykazać w uzasadnieniu skargi kasacyjnej, jak w jego ocenie powinien być rozumiany stosowany przepis prawa, czyli jaka powinna być jego prawidłowa wykładnia bądź jak powinien być stosowany konkretny przepis prawa ze względu na stan faktyczny sprawy, a w przypadku zarzutu niezastosowania przepisu - dlaczego powinien być zastosowany.
2. Zrębki, ścinki i wióry pozostałe z płyt używanych przez przedsiębiorcę (zawierające domieszki substancji typu MDF, HDF, czy też innych substancji chemicznych, a więc nie pozwalające na ich uznanie jako surogatu paliwa naturalnego) do produkcji mebli są odpadami, a nie produktami ubocznymi, ponieważ nie odpowiadają cechom produktu naturalnego, czyli w tym przypadku drewna czystego.
	II SA/Po 707/10			wyrok wsa	2011-02-11
w Poznaniu
LEX nr 738063
W definicji legalnej odpadów komunalnych nie mieszczą się odpady budowlane (gruz).
	II SA/Gd 686/10		wyrok wsa	2010-12-15
w Gdańsku
LEX nr 752607
Co do zasady ustawodawca uznaje, iż właściciele sąsiednich nieruchomości są stronami postępowań uregulowanych w ustawie o odpadach.
	IV SA/Po 336/10		wyrok wsa	2010-11-25
w Poznaniu
LEX nr 758482
W sprawie w przedmiocie nałożenia opłaty lub kary za nielegalne składowanie lub magazynowanie odpadów stroną jest wyłącznie podmiot będący wytwórcą lub posiadaczem (z racji składowania, magazynowania) odpadu. Właściciel nieruchomości, na której odpad został wytworzony i wbrew przepisom pozostawiony, nie ma w takiej sytuacji interesu prawnego strony, aczkolwiek w pewnych sytuacjach może mieć interes faktyczny.
	VI SA/Wa 926/10		wyrok wsa	2010-11-24
w Warszawie
LEX nr 787285
Odpadów pochodzących z cmentarzy nie można zaliczyć, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z 2001 r. o odpadach, jako powstające w gospodarstwach domowych. Nie można ich również zaliczyć, ze względu na swój charakter lub skład, że są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, na przykład resztki po pomnikach cmentarnych, które uległy uszkodzeniom lub dewastacji.
	II SA/Gl 886/10			wyrok wsa	2010-11-24
w Gliwicach
LEX nr 752985
1. Mając na względzie ustawową definicję złoża kopaliny, jako naturalnego nagromadzenia elementów, których wydobycie może przynieść korzyść gospodarczą oraz ustawowy obowiązek ekonomicznego wykorzystywania takich elementów środowiska jak złoża kopalin, trzeba stwierdzić, że materiały wydobyte z takiego złoża nie mogą zostać zakwalifikowane jako odpad w rozumieniu ustawy z 2001 r. o odpadach.
2. Okoliczność, że skarżący nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wydobycia kopalin i nie zamierza wydobywać kopaliny w rozumieniu ustawy z 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, nie ma znaczenia w sprawie pozwolenia wodnoprawnego.
3. Przepisy art. 125 i 126 p.o.ś. zawierają podstawowe zasady ochrony takich elementów środowiska, jak kopaliny. Złoża kopalin, ze względu na swój ograniczony i nieodnawialny charakter, podlegają ochronie, która koncentruje się na kwestii ich racjonalnego i kompleksowego wykorzystania.
	II SA/Kr 842/10		wyrok wsa	2010-11-23
w Krakowie
LEX nr 753660
Organ wydając decyzję powinien precyzyjne określić, jakich konkretnie czynności strona winna dopełnić, by zadośćuczynić obowiązkowi wynikającemu z przepisu art. 34 ustawy z 2001 r. o odpadach.
	II SA/Sz 531/10		wyrok wsa	2010-10-13
w Szczecinie
LEX nr 754811
Aby pozwolenie zawierające określone warunki działania nadawało się do wykonania przez jego adresata oraz aby możliwe było skontrolowanie przestrzegania tych warunków, musi ono być wolne od sformułowań ocennych, nieostrych, niesprecyzowanych, a jednocześnie mieścić się musi w zakresie przez prawo wymaganym lub dozwolonym.
	IV SA/Wa 868/10		wyrok wsa	2010-09-21
w Warszawie
LEX nr 759051
Odpadem jest substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. "Pozbywać się" oznacza uwalniać się od czegoś niepotrzebnego, niepożądanego, od czegoś, dla czego nie można znaleźć już zastosowania. Można mówić o odpadach również wtedy, gdy nabywca odpadów znajduje dla nich nowe zastosowanie i podlegają one ponownemu gospodarczemu wykorzystaniu (tak jest w przypadku sprzedaży).
	II SA/Go 168/10		wyrok wsa	2010-07-14
w Gorzowie Wielkopolskim
LEX nr 674125
O istocie treści pojęcia odpadu rozstrzyga termin" pozbywanie się", które może być działaniem faktycznym, zamierzonym lub nakazanym.
	II GSK 672/09		wyrok NSA W-wa	2010-06-16
LEX nr 597051
W sytuacjach określonych w art. 29 ust. 1 ustawy z 2001 r. o odpadach organ ma obowiązek odmówić wydania zezwolenia. Nie oznacza to jednak, że jeżeli okoliczności wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o odpadach nie zaistnieją to nie ma przeszkód do wydania zezwolenia. Podmiot ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zbieraniu i transporcie odpadów innych niż niebezpieczne musi spełniać szereg warunków określonych w ustawie o odpadach. Jednym z nich jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu p.b., jeżeli są wymagane (art. 28 ust. 10 ustawy o odpadach).
	II OSK 1015/09			wyrok NSA W-wa	2010-06-15
LEX nr 597098
Nie można podzielić poglądu, że z dyspozycji art. 34 ustawy z 2001 r. o odpadach wynika, iż daje on podstawę do orzekania w przedmiocie określenia terminu wykonania nałożonego obowiązku. W świetle przepisów procesowego i materialnego prawa administracyjnego należy bowiem odróżnić "ostateczność decyzji", która staje się natychmiast wykonana z dniem jej wydania od jej wymagalności, której każdorazowo termin wykonania określa odpowiedni przepis materialnego prawa administracyjnego rangi ustawowej.
	II SA/Kr 396/10		wyrok wsa	2010-05-27
w Krakowie
LEX nr 674232
1. Dla realizacji wymogu art. 24 ust. 4 pkt 4 ustawy o odpadach ze strony wytwórcy wystarczy przedłożenie informacji o tym, któremu podmiotowi zamierza odpady przekazywać, jeżeli z określonym podmiotem zawarł już odpowiednią wstępną umowę. Brak wskazania konkretnego podmiotu nie może jednocześnie być traktowany jako niewypełnienie obowiązku przedłożenia wymaganej informacji. W takim wypadku za wystarczające trzeba uznać stwierdzenie wytwórcy, iż sam gospodarowania odpadami prowadził nie będzie, przekaże je natomiast innemu posiadaczowi.
2. Wskazanie w informacji, że "powstające w wyniku prowadzenia działalności odpady przekazywane są zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o odpadach następnemu posiadaczowi odpadów, który posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadów" stanowi o realizacji obowiązków wynikających art. 24 ust. 4 pkt 4 ustawy o odpadach.
3. Żaden przepis ustawy o odpadach nie wprowadza wymogu, aby wytwórca odpadów w chwili składania informacji zawarł już umowę z odbiorcą, wobec czego należy przyjąć, że nie jest to warunek do przyjęcia przez organ takiej informacji bez sprzeciwu Żądanie, aby wytwórca odpadów wskazał konkretnego odbiorcę stanowi nieuzasadnione ingerowanie w swobodę jego działalności, trzeba byłoby bowiem konsekwentnie uznać, że po złożeniu informacji byłby on zobowiązany do przekazywania odpadów tylko temu jednemu podmiotowi. Jeżeli przyjąć, że podmiot składający informację nie musi się w dacie jej złożenia legitymować zawartą umową o przekazywaniu odpadów, niecelowe jest wymaganie, aby w tym momencie wskazywał podmiot, któremu zamierza te odpady przekazywać.
	II SA/Bd 229/10		wyrok wsa	2010-04-28
w Bydgoszczy
LEX nr 619888
Użycie przez ustawodawcę w art. 28 ust.10 ustawy z 2001 r. o odpadach sformułowania: "jeżeli jest wymagane" obliguje organy orzekające w sprawach wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów do każdorazowego ustalania, czy w określonym stanie faktycznym w świetle przepisów Prawa budowlanego istnieje obowiązek posiadania pozwolenia na użytkowanie obiektu lub przeprowadzenia postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Dopiero po ustaleniu i rozstrzygnięciu powyższego zagadnienia i w zależności od wyników tego rozstrzygnięcia można stwierdzić, czy posiadanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub zakończenie postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu jest bezwzględnie wymagane dla wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.
	IV SA/Wa 249/10		wyrok wsa	2010-03-31
w Warszawie
LEX nr 606923
Sam fakt sprzedaży spornego pojazdu stronie skarżącej nie przesądza jeszcze o tym, że dotychczasowy właściciel dokonał w ten sposób wyzbycia się go jako odpadu.
	VI SA/Wa 1295/09			wyrok wsa	2010-03-25
w Warszawie
LEX nr 606988
Zezwolenie na transport odpadów reguluje prawa i wiąże jedynie adresata wydanej w tej sprawie decyzji, jest uprawnieniem osobistym, które nie może być przedmiotem obrotu prawnego czy też użyczenia między adresatem decyzji a osobą trzecią. Zezwolenie takie można otrzymać jedynie w sposób pierwotny, tj. na drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ. Nie można zatem przyjąć, iż wykorzystując zezwolenie spółki z o.o., osoba trzecia jest uprawniona do wykonywania przewozu odpadów.
	III SA/Po 797/09		wyrok wsa	2010-01-27
w Poznaniu
LEX nr 554215
W przypadku cofnięcia zezwolenia na gromadzenie odpadów obowiązek ich usunięcia powstaje z mocy samego przepisu prawa (art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach), a w przypadku jego niewykonania nie wydaje się odrębnej decyzji w trybie art. 34 ustawy, lecz nakłada grzywnę w celu przymuszenia.
	II SA/Lu 653/09			wyrok wsa	2010-01-20
w Lublinie
LEX nr 600148
Brak jest podstaw do aprobaty poglądu, jakoby użyte w decyzji o pozwoleniu na wytwarzanie odpadów sformułowanie, iż odpady będą magazynowane na terenie do którego firma posiada tytuł prawny oznacza możliwość magazynowania na jej podstawie odpadów w każdym miejscu na terenie kraju, do którego spółka ma tytuł prawny.
	IV SA/Wa 1688/09			wyrok wsa	2009-12-15
w Warszawie
LEX nr 577319
1. Jeżeli nawet w jednym przypadku organ wydał zezwolenie na przemieszczanie odpadów za granicę, nie oznacza to, że w każdym kolejnym przypadku planowanej wysyłki, nawet takich samych odpadów, pochodzących od tego samego wytwórcy, do tej samej instalacji unieszkodliwiania, organ będzie obowiązany do wydawania decyzji zezwalającej.
2. Rozstrzygnięcie w postępowaniu o wydanie zezwolenia na wysyłkę odpadów za granicę, nie może opierać się na innych przesłankach, niż wskazane w dyrektywie 2006/12/WE w sprawie odpadów oraz rozporządzeniu (WE) 1013/2006, w sprawie przemieszczania odpadów.
	II SA/Sz 1091/09		wyrok wsa	2009-11-25
w Szczecinie
LEX nr 589223
1 Przedmiot staje się odpadem, gdy posiadacz nie znajduje dla niego żadnego zastosowania, lub nie potrafi go wskazać. Nie oznacza to, iż pojęcie odpadu, co do zasady, wyłącza substancje i przedmioty, które nadają się do dalszego gospodarczego wykorzystania.
2. Organ przed wydaniem decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania, w sytuacji gdy osoba ta podnosi, iż wykorzysta zgromadzone odpady na cele własne, winien zbadać czy w świetle rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527), istnieje możliwość ich odzysku.
	IV SA/Wa 1184/09			wyrok wsa	2009-10-23
w Warszawie
LEX nr 550301
Obowiązki określone w przepisach ustawy, to nie tylko obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, lecz także z innych ustaw, w tym z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
	IV SA/Wa 982/09		wyrok wsa	2009-10-15
w Warszawie
LEX nr 549615
Decydujące znaczenie dla uznania danego przedmiotu za odpad ma jego stan w chwili sprowadzania na terytorium Polski oraz wola jego poprzedniego posiadacza.
	II SA/Kr 1061/09			wyrok wsa	2009-10-12
w Krakowie
LEX nr 550329
Nie jest dopuszczalne wniesienie sprzeciwu w sytuacji, gdy złożona informacja dotknięta jest brakami formalnymi, tzn. nie zawiera elementów określonych w przepisach k.p.a. dotyczących podań oraz określonych w art. 24 ust. 4 ustawy o odpadach.
	II SA/Kr 584/09			wyrok wsa	2009-10-05
w Krakowie
LEX nr 550328
1. Opinia jest wyznaczona przedmiotem postępowania w sprawie głównej, oraz może ona odnosić się wyłącznie do zagadnień objętych zadaniami własnymi organu opiniującego.
2. Za strony postępowania w sprawie mającej za przedmiot zatwierdzenie programu gospodarki odpadami należy uznać właścicieli nieruchomości, na które poprzez immisje może oddziaływać działalność wymagająca zatwierdzenie programu gospodarki odpadami, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny podmiot władający gruntem - stroną jest podmiot ujawniony jako władający.
	II SA/Gd 66/09			wyrok wsa	2009-09-10
w Gdańsku
LEX nr 607203
Zbiórka odpadów w postaci leków odbywać winna się w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż wyrobów przemysłowych oraz produktów w opakowaniach, po zużyciu których te odpady powstają. Dyspozycja przepisu § 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności nie ogranicza miejsc zbiórki odpadów z leków wyłącznie do aptek.
	II SA/Gl 50/09		wyrok wsa	2009-08-13
w Gliwicach
LEX nr 550330
Z treści art. 34 ustawy o odpadach nie wynika, aby dawał on podstawę do orzekania w przedmiocie określenia terminu wykonania nałożonego obowiązku.
	II OW 17/09			postanow. NSA W-wa	2009-08-04
LEX nr 552889
Organem właściwym w przedmiocie zobowiązania sprawcy wypadku drogowego (kolizji) do zagospodarowania odpadów z wypadku jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, będący organem właściwym w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód w środowisku.
	II SA/Gd 158/09		wyrok wsa	2009-06-24
w Gdańsku
LEX nr 563643
Z treści art. 30 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach nie można wywodzić obowiązku organu uwzględniania wniosków o przedłużenie terminu wykonania wezwania, ani tym bardziej wniosku o przywrócenie terminu, bowiem obowiązek niezwłocznego zaniechania naruszeń poprzez wezwanie w trybie art. 30 ust. 1 nie zawiera w sobie konkretnego, określonego w dniach (tygodniach, itp.) terminu wykonania. Podobnie nie ma obowiązku ponawiania wezwań.
	II SA/Sz 54/09			wyrok wsa	2009-03-26
w Szczecinie
LEX nr 557196
W sprawach, w których postępowanie administracyjne prowadzone jest wyłącznie z urzędu, powzięcie przez organ właściwy dla rozstrzygnięcia, informacji o podstawie do jego wszczęcia wynikającej z pisma zainteresowanego podmiotu, nie zmienia charakteru sprawy jako toczącej się z urzędu, a podmiotowi dokonującemu tego zawiadomienia, obojętnie jakby pismo nie zostało nazwane (podanie, wniosek, skarga), nie przyznaje automatycznie przymiotu strony. W sprawie w przedmiocie nałożenia opłaty lub kary za nielegalne składowanie lub magazynowanie odpadów stroną jest wyłącznie podmiot będący wytwórcą lub posiadaczem (z racji składowania, magazynowania) odpadu. Właściciel nieruchomości, na której odpad został wytworzony i wbrew przepisom pozostawiony, nie ma w takiej sytuacji interesu prawnego strony, aczkolwiek w pewnych sytuacjach może mieć interes faktyczny.
	II OSK 1688/07			wyrok NSA W-wa	2008-12-19
LEX nr 530484
1. Kabel energetyczny linii podziemnej, który przestał być wykorzystywany do przesyłu energii elektrycznej i w związku z tym stał się bezużyteczny jest odpadem, którego posiadacz pozbył się w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach, niezależnie od tego czy jest on składowany bądź magazynowany w rozumieniu przepisów tejże ustawy. To zaś oznacza, że jego posiadacz winien odpad ten usunąć.
2. Nie można uzależnić uznania określonego przedmiotu za odpad wyłącznie od tego czy jest on składowany bądź magazynowany w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
3. Odpad nie musi być składowany w obiekcie budowlanym przeznaczonym do tego celu, ani też magazynowany tj. czasowo przetrzymywany lub gromadzony przed transportem, odzyskiem lub unieszkodliwieniem. Oznacza to, że może być składowany także poza składowiskiem odpadów. Takie składowanie jest niczym innym jak pozostawieniem odpadu w określonym miejscu niekoniecznie do tego przeznaczonym.
	II SA/Kr 699/08			wyrok wsa	2008-10-28
w Krakowie
LEX nr 505859
Czym innym jest legitymowanie się przez podmiot decyzją zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, a czym innym jest posiadanie decyzji zatwierdzającej instrukcję korzystania ze składowiska. Są to decyzje regulujące całkowicie różne materie, wydawane w oparciu o różne podstawy prawne (art. 28 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587) i posiadanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 28 ustawy o odpadach nie może zastąpić decyzji o zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji składowiska. Tylko i wyłącznie uzyskanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów pozwala podmiotowi prowadzącemu działalność w tym zakresie uiszczanie opłat, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), tj. należnej za korzystanie ze środowiska.
	IV SA/Wa 1086/08			wyrok wsa	2008-09-29
w Warszawie
LEX nr 522572
Sama przydatność określonej substancji czy przedmiotu dla dalszego procesu produkcyjnego jako surowca czy ich wartość rynkowa przy sprzedaży nie pozbawia ich charakteru odpadu, skoro kwalifikacja do kategorii odpadów jest następstwem woli lub konieczności wyzbycia się przez pierwotnego posiadacza (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Istotne znaczenie może mieć wyłącznie poddanie substancji lub przedmiotu, będących odpadem, określonym procesom przetworzenia, w wyniku których nastąpi zmiana cech fizycznych czy chemicznych.
	III SA/Kr 425/08		wyrok wsa	2008-09-10
w Krakowie
LEX nr 522575
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jedn.: z 2001 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zm.) o odpadach nie czyni z właścicieli nieruchomości położonych w sąsiedztwie działki, w obrębie której prowadzona jest działalność gospodarcza mająca na celu zbieranie i transport odpadów strony, gdyż żaden przepis tej ustawy ani inny przepis prawa materialnego administracyjnego nie zawiera takiej podstawy prawnej.
2. Prawa indywidualne poszczególnych właścicieli nieruchomości muszą także uwzględniać uprawnienia właścicielskie przysługujące innym podmiotom. Jeżeli zatem przepisy prawa zezwalają właścicielowi na określony sposób korzystania z nieruchomości to właściciele innych nieruchomości nie mogą powołując się na własne prawo własności dążyć do ograniczenia w korzystaniu nieruchomości danego właściciela chyba, że granice korzystania z nieruchomości wyznaczone przez prawo zostały naruszone.
	II OSK 873/07		wyrok NSA W-wa	2008-07-17
LEX nr 483591
Przepis art. 33 ust. 6 w zw. z art. 33 ust. 3a contrario ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.), w części wskazującej termin zakończenia działalności składowiska odpadów jest przepisem bezwzględnie obowiązującym. Decyzja starosty w części określającej datę zamknięcia składowiska jest decyzją związaną. Sam zaś termin zamknięcia składowiska - terminem prawa materialnego.
	II SA/Bk 836/07		wyrok wsa	2008-07-03
w Białymstoku
LEX nr 512259
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydawane w oparciu o art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 261) nie nakłada żadnych obowiązków ani nie przydaje jakichkolwiek uprawnień żadnemu innemu podmiotowi, poza wnioskodawcą. Zezwolenie to bez wątpienia jest rozstrzygnięciem dotyczącym praw podmiotowych osoby wnioskującej o jego wydanie. Adresatem tej decyzji jest przedsiębiorca. Właściciel nieruchomości sąsiedniej nie może wywodzić interesu prawnego z uprawnień określonych w art. 140 k.c.
	IV SA/Wa 174/08		wyrok wsa	2008-05-26
w Warszawie
LEX nr 486264
1. W pewnych więc sytuacjach o charakterze przedmiotu, jako odpadu, może decydować wyłącznie intencja zbywcy (względy subiektywne), co może nastręczać trudności w razie konieczności dokonywaniu precyzyjnych ustaleń np. w postępowaniu administracyjnym. Jednak wyzbycie pojazdu w zamian za sumę ubezpieczenia, odpowiadającą wartości samochodu sprzed wypadku musi prowadzić do wniosku, iż obiektywnie zarówno dla zbywcy pojazdu, jak i w świetle zasad przyjętych przez zakład ubezpieczeniowy, nie opłacalna byłaby, wobec realiów ekonomicznych danego rynku, naprawa pojazdu w celu jego dalszego użycia, zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wprawdzie sam stopień uszkodzenia samochodu z przekroczeniem procentowych granic szkody całkowitej przyjętej w określonej umowie ubezpieczenie nie przesądza, iż pojazd staje się odpadem, jednak uzewnętrzniona przez posiadacza pojazdu wola wyzbycia się go, poprzez oddanie w zamian za pełną sumę ubezpieczenia, przesądza o statusie odpadu. W tej sytuacji bez znaczenia jest kwestia, iż kryterium tzw. "szkody całkowitej" może być określone dowolnie w umowie ubezpieczenia. Bowiem decydujące znaczenie ma uzewnętrzniona wola posiadacza uszkodzonego pojazdu.
	II SA/Lu 17/08			wyrok wsa	2008-05-21
w Lublinie
LEX nr 489201
Konstrukcja definicji "odpadu" nie odwołuje się do cech substancji ani nie wskazuje na konkretne przedmioty które tworzą odpad, lecz odwołuje się do wzorca wskazanego w załączniku do ustawy oraz do faktycznego, zamierzonego lub nakazanego postępowania. W związku z tym załącznik wymieniający kategorie odpadów nie musi wprost wskazywać, że dana substancja lub przedmiot jest odpadem, wystarczające jest, że możliwe jest przyporządkowanie danej substancji do jednej z wymienionych w załączniku kategorii odpadów.
	II SA/Gl 77/08			wyrok wsa	2008-05-14
w Gliwicach
LEX nr 512261
Stroną postępowania prowadzonego w trybie art. 34 ust. 2 ustawy z 2001 r. o odpadach nie jest jedynie posiadacz odpadów. Krąg stron wyznacza z braku odmiennej regulacji przepis art. 28 k.p.a.
	IV SA/Wa 82/08		wyrok wsa	2008-05-09
w Warszawie
LEX nr 486265
O tym czy dany przedmiot jest odpadem przesądza nie tylko sam fakt, iż jest on uszkodzony ale również fakt, iż w związku z tymi uszkodzeniami jego posiadacz postanowił się go wyzbyć. Nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczność, iż skarżący zamierzał sprowadzony pojazd poddać naprawie i użytkować go w sposób zgodny z dotychczasowym. Istotna jest wola pierwotnego posiadacza uszkodzonego pojazdu, to jest tej osoby, która po jego uszkodzeniu wyzbyła się go przekazując firmie ubezpieczeniowej.
	II SA/Ke 169/08		wyrok wsa	2008-05-07
w Kielcach
LEX nr 512263
Skoro już na etapie udzielania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne określa się wymogi, które musi spełnić osoba aplikująca o to zezwolenie, to udział w takim postępowaniu osób, których te uciążliwości mogą dotknąć właścicieli nieruchomości sąsiednich jest w pełni uzasadniony, choćby przez to, że mogą one być zainteresowane rodzajem i zakresem wymogów i ograniczeń nakładanych na przedsiębiorcę już w zezwoleniu na prowadzenie takiej działalności.
	III SA/Gl 92/08		wyrok wsa	2008-04-15
w Gliwicach
LEX nr 505851
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458), obowiązanym do wystąpienia z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia w terminie 6 miesięcy wynikającym z art. 10 ust. 2 tej ustawy - pod rygorem stwierdzenia wygaśnięcia dotychczasowej decyzji - był również przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych tj. prowadzący działalność określoną w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.).
	III SA/Kr 663/07			wyrok wsa	2008-04-15
w Krakowie
LEX nr 471126
1. Stroną postępowania w przedmiocie zbierania i transportu odpadów jest składający wniosek o wydanie zezwolenia, czyli ten, który stara się o przyznanie mu określonego prawa.
2. Ustawa z 2001 r. o odpadach nie czyni z właścicieli nieruchomości położonych w sąsiedztwie działki, w obrębie, której prowadzona jest działalność gospodarcza mająca na celu zbieranie i transport odpadów strony, gdyż żaden przepis tej ustawy ani inny przepis prawa materialnego administracyjnego nie zawiera takiej podstawy prawnej.
3. Doktryna i orzecznictwo sądowe dopuszcza taki generalny pogląd, że norma prawa materialnego, z której podmiot wywodzi swój interes prawny, nie musi należeć do prawa administracyjnego, a może należeć przykładowo do prawa cywilnego. Jednak takie generalne poglądy należy rozważyć i ocenić na gruncie konkretnej sprawy.
4. Chociaż prawo własności jest prawem podmiotowym cywilnoprawnym, jego treść nie jest jednostronnie ukształtowana przez przepisy prawa cywilnego, albowiem treść prawa własności wynika z całokształtu obowiązującego porządku prawnego. Dlatego też o treści prawa własności nie przesądza sam art. 140 k.c., albowiem granice tego prawa wyznaczają również inne ustawy.
	II GSK 486/07		wyrok NSA W-wa	2008-04-08
LEX nr 489114
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) nie przesądza kwestii czy i kto, poza przedsiębiorcą, wobec którego toczy się postępowanie o cofnięcie zezwolenia, stosownie do przepisu art. 30 ust. 2 ustawy, może być stroną takiego postępowania.
	IV SA/Wa 152/08		wyrok wsa	2008-04-04
w Warszawie
LEX nr 518303
1. Dla uznania pojazdu za odpad w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach wystarczające jest stwierdzenie jego niezdatności do dalszego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i sam fakt pozbycia się go przez dotychczasowego posiadacza wskutek zaistniałego uszkodzenia, ocenionego jako całkowita strata.
2. Prawna kwalifikacja odpadu, wynikająca z art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach oraz z załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, nie zależy od ustalenia, czy pojazd uznany za odpad, nadaje się do odzysku.
	IV SA/Wa 81/08		wyrok wsa	2008-03-31
w Warszawie
ZNSA 2009/3/180-184
Dla uznania przedmiotu za odpad w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) nie ma znaczenia okoliczność, że dla jego nabywcy może on mieć wartość użytkową i nadaje się do dalszego wykorzystania po poddaniu stosownym operacjom (np. wymiany niektórych części, naprawy itp).
	VI SA/Wa 2175/07			wyrok wsa	2008-03-07
w Warszawie
LEX nr 471185
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów określa wszelkie aspekty prowadzonej działalności, co pozwala wysnuć wniosek, że wolą ustawodawcy było usunięcie w tym względzie wszelkiej dowolności.
	IV SA/Wa 2428/07			wyrok wsa	2008-02-15
w Warszawie
LEX nr 494372
Pojęcie odpadu w żadnym wypadku nie może nie obejmować substancji lub przedmiotów możliwych do powtórnego użycia lub recyklingu.
	II OW 71/07		postanow. NSA W-wa	2008-01-28
LEX nr 471297
Brak bliższych informacji co do warunków prowadzonego składowiska odpadów przemysłowych nie pozwala na ocenę, który ze spierających się o właściwość w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów organów zakwalifikował trafnie działalność tego składowiska z punktu widzenia przepisów rozporządzenia z 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). Brak ustaleń faktycznych w sprawie i materiału dającego podstawy do tych ustaleń nie pozwalają na żadną ocenę prawidłowości kwalifikowania spornej działalności z punktu widzenia § 2 ust. 1 pkt 41 tego rozporządzenia.
	IV SA/Wa 2126/07		wyrok wsa	2007-12-20
w Warszawie
LEX nr 574625
Istotny jest fakt, że pierwotny właściciel, uszkodzonego w wyniku zdarzenia losowego jakim były powódź i huragan wyzbył się go przekazując na złom co skutkuje koniecznością uznania tegoż pojazdu za odpad. Odpadem jest każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć.
	IV SA/Wa 1857/07		wyrok wsa	2007-12-14
w Warszawie
LEX nr 457193
Decydujące znaczenie za uznanie danego przedmiotu za odpad - w tym przypadku uszkodzonego pojazdu samochodowego ma to, w jakim stanie został sprowadzony na terytorium RP oraz wola poprzedniego posiadacza pojazdu. Stwierdzenie określone w art. 3 ust. 1 ustawy z 2001 r. o odpadach "posiadacz pozbywa się" odnosi się nie do aktualnego, lecz do poprzedniego właściciela danego przedmiotu.
	IV SA/Wa 1545/07		wyrok wsa	2007-12-13
w Warszawie
LEX nr 453791
Niedochowanie przez organy terminów wynikających z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 ze zm.), jak również niezamieszczenie przez organ elementów zawartych w art. 9 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, należy uznać jako naruszenie przepisów, jednak nie są to uchybienia "rażące" w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.
	III SA/Gl 787/07			wyrok wsa	2007-10-19
w Gliwicach
LEX nr 454035
1. Uzyskanie stosownej decyzji na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie (zatwierdzenie programu gospodarki odpadami i zezwolenie na zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne) obwarowane jest szeregiem ustawowo określonych wymogów.
2. Jednoznaczne określenie statusu prawnego obiektów, w których ma być realizowana działalność i rozstrzygnięcie w kwestii dopuszczalności użytkowania konkretnych budynków na prowadzenie danej gospodarki odpadami stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.
	IV SA/Wa 765/07			wyrok wsa	2007-10-16
w Warszawie
LEX nr 438973
Z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) wynika, iż podstawą odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów jest niezgodność zamierzonego sposobu gospodarki odpadami z planami gospodarki odpadami. Z ustalonego w niniejszej sprawie stanu faktycznego wynika, iż planowany przez stronę skarżącą sposób gospodarki odpadami jest niezgodny wyłącznie z jednym planem, a mianowicie z gminnym planem gospodarki odpadami. W sytuacji, więc gdy strona skarżąca wskazywała na ewidentną sprzeczność uchwalonego przez radę gminy Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy z Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu w zakresie terminu zamknięcia składowiska odpadów - brak było podstaw do odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów powołując się wyłącznie na postanowienia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy bez wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy.
	IV SA/Wa 1413/07		wyrok wsa	2007-10-16
w Warszawie
LEX nr 420281
1. O tym, iż zakupiony i sprowadzony na terytorium Polski motocykl jest odpadem na wwiezienie, którego wymagane jest zezwolenie w sposób jednoznaczny przesądza załączony do faktury dokument "Scrap Certificate of Title" - Świadectwo Złomowania, z którego wynika, iż pojazd przeznaczony jest do złomowania i może być jedynie użyty na części lub przeznaczony na złom. Skarżący dokonując zakupu motocykla miał więc świadomość, iż wskazany pojazd przeznaczony jest wyłącznie do złomowania. Powyższej okoliczności nie zmienia fakt wydania przez rzeczoznawcę ekspertyzy, która żaden sposób nie odnosi się do kwestii czy zakupiony przez skarżącego motocykl stanowi odpad, a jedynie wskazuje na możliwość naprawy przedmiotowego motocykla.
2. Dla rozstrzygnięcia czy dany pojazd jest odpadem w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) istotne są intencje nie aktualnego właściciela pojazdu, który wwiózł go na teren Rzeczpospolitej Polskiej lecz poprzedniego właściciela, który niewątpliwie pozbył się pojazdu przeznaczonego do złomowania sprzedając go skarżącemu.
	IV SA/Wa 1337/07		wyrok wsa	2007-10-12
w Warszawie
LEX nr 420329
O uznaniu danego przedmiotu za odpad w świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach decyduje co do zasady wola posiadacza. A co za tym idzie, sam fakt sprzedaży auta stronie nie przesądza jeszcze o fakcie, iż właściciel tego auta dokonał w ten sposób wyzbycia się go jako odpadu. Obowiązkiem organu było zatem uprawdopodobnienie, w sposób nie budzący wątpliwości, iż rzeczywiście taki zamiar przyświecał byłemu właścicielowi lub też, wykazanie, iż okoliczności sprawy pozwalały organowi na przyjęcie, iż wobec doznanych uszkodzeń na skutek powodzi, pojazd ten mógł być powszechnie uznany za odpad.
	IV SA/Wa 1274/07		wyrok wsa	2007-10-10
w Warszawie
LEX nr 420271
1. Wyzbycie to czynność faktyczna, której zaistnienie może wynikać z wyrażania wyartykułowanej woli władającego przedmiotem. Fakt wyzbycia można też ustalić oceniając okoliczności faktyczne oraz uwarunkowania prawne zdarzenia.
2. Z art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 ze zm.) wynika dla organu obowiązek prowadzenia wszelkich czynności procesowych w języku polskim, do których zalicza się nie tylko czynności dokonywane ustnie, lecz także prowadzenie w tym języku pełnej dokumentacji postępowania, zwłaszcza posługiwania się w postępowaniu tłumaczeniami dokumentów. Niezgodność z prawem, w tym wypadku, oznacza naruszenie obowiązku stosowania języka polskiego przy przyjęciu za dowód dokumentu sporządzonego w języku obcym i dokonanie jego oceny. To na organie ciąży obowiązek zapewnienia, aby całość czynności dokonywana była w języku polskim.
	II OSK 1289/06			wyrok NSA W-wa	2007-10-02
LEX nr 427553
Art. 33 ust. 6 ustawy z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.) stanowiąc expressis verbis o obowiązku wydania decyzji z urzędu przesądza o tym, że ten przepis materialnoprawny nie daje podstaw do wyprowadzenia interesu prawnego dla innych podmiotów.
	IV SA/Wa 1081/07			wyrok wsa	2007-09-27
w Warszawie
LEX nr 437809
O uznaniu danego przedmiotu za odpad w świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) decyduje co do zasady wola posiadacza.
	II OSK 1252/06			wyrok NSA W-wa	2007-09-26
LEX nr 383775
Właściciel nieruchomości położonej w sąsiedztwie działki, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza, zagrażająca jego dobru osobistemu lub majątkowemu, ma interes prawny w rozumieniu art. 28 k.p.a., w kwestionowaniu prawidłowości pozwolenia na zbieranie odpadów, tym bardziej jeżeli pozwolenie to zawiera wymogi dotyczące ograniczenia uciążliwości powodowanych taką działalnością.
	II OSK 1062/06			wyrok NSA W-wa	2007-07-12
LEX nr 362049
Legalność wzniesienia obiektów budowlanych, w których magazynowane będą odpady niebezpieczne, wpływa w zasadniczy sposób na treść decyzji w zakresie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Nie można bowiem zatwierdzać takiego programu uwzględniając budynki, co do których właściwe organy nadzoru budowlanego wydały nakaz ich rozbiórki.
	IV SA/Wa 777/07		wyrok wsa	2007-06-28
w Warszawie
LEX nr 339687
Wydane zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) może określać czas jego obowiązywania tylko do chwili, gdy na podstawie art. 201 ust. 1 Prawa ochrony środowiska niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, o ile dana instalacja takiego pozwolenia wymaga. W razie braku takiego wymogu, kierując się treścią art. 7 k.p.a., konieczne byłoby wydanie zezwolenia na okres maksymalny, określony w ustawie o odpadach, to jest 10 lat, o ile w danych okolicznościach nie wystąpiłyby powody określenia tego okresu na czas krótszy.
	IV SA/Wa 582/07		wyrok wsa	2007-05-23
w Warszawie
LEX nr 345946
1. O tym, że produkt uzyskiwany w wyniku biodegradacji jest nawozem organicznym w postaci kompostu, świadczą użyte do jego uzyskania surowce oraz technologia produkcji.
2. Przepisy rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) umożliwiają przekazywanie odpadów innym podmiotom bez zezwolenia, lecz odnoszą się tylko do odpadów, a nie do kompostu, który nie jest odpadem, lecz nawozem organicznym, skutkiem procesu technologicznego prowadzonego z użyciem odpadów.
	II SA/Gd 277/06		wyrok wsa	2006-12-19
w Gdańsku
LEX nr 603993
Niewskazanie rodzaju i ilości odpadów, jak również miejsca, z którego mają być one usunięte czyni niemożliwym wykonanie takiej decyzji nakazu usunięcia odpadów.
	VI SA/Wa 1795/06		wyrok wsa	2006-12-14
w Warszawie
LEX nr 312049
Zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia jest wszelki transport odpadów wymienionych w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzaju odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154), ale tylko ich transport między określonymi w rozporządzeniu podmiotami, to jest na ściśle określonych trasach: do placówek handlowych prowadzących zbiórkę bez zezwolenia oraz z placówek handlowych do posiadacza utylizującego odpady.
	IV SA/Wa 2275/05		wyrok wsa	2006-06-28
w Warszawie
LEX nr 232969
W świetle ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), pojęcie posiadacza odpadów powiązano ze stanem faktycznym. Posiadaczem jest generalnie osoba, która w danym momencie może rzeczą rozporządzać. W tym świetle zawarte w art. 3 ust. 3 pkt 13 in fine domniemanie wydaje się logicznym następstwem przyjętej koncepcji. Wynika z niego, iż dopuszczalne jest zakładanie, jakoby posiadaczem odpadów był władający powierzchnią ziemi, przy czym, pod pojęciem tym (pomijając przypadek gruntów państwowych oraz samorządowych) należy rozumieć właściciela (art. 3 pkt 44 ustawy - Prawo ochrony środowiska). Logiczne wydaje się ustanowienie ustawowego domniemania, iż właściciel nieruchomości może rozporządzać rzeczami (tu odpadami) znajdującymi się na jego terenie. Oczywiście wskazane w ustawie domniemanie może zostać wykluczone w konkretnych okolicznościach rozpoznawanej sprawy.
	II SA/Sz 291/06		wyrok wsa	2006-06-08
w Szczecinie
LEX nr 296057
Rada gminy na terenie której znajduje się składowisko odpadów uchwaliła Gminny Plan Gospodarki Odpadami na lata 2005-2007 z perspektywą na lata 2008-2015. Jest to akt prawa miejscowego, powszechnie obowiązujący na terenie gminy, która go uchwaliła, a zatem przepisy tego właśnie planu, a nie planu powiatowego, mieć należy na uwadze przy opiniowaniu wniosku z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) o rozszerzenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
	IV SA/Wa 279/06			wyrok wsa	2006-05-15
w Warszawie
LEX nr 229977
Błędny jest pogląd jakoby termin przewidziany w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085), jest terminem zawitym. Jest on terminem materialnym, czyli takim z którego istnieniem wiąże się określony obowiązek bądź uprawnienie konkretnego podmiotu mające swoje źródło w przepisie prawa materialnego i którego nie można przywrócić.
	II OW 2/06		postanow. NSA W-wa	2006-04-25
LEX nr 209185
Nie "użytkowanie instalacji (bycie podmiotem eksploatującym instalację)" przez stronę ale "nastąpienie zdarzenia na terenie zakładu eksploatującego instalację" jest przesłanką decydującą o właściwości wojewody. Samym "zdarzeniem", którego dotyczy postępowanie w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest "wytwarzanie niebezpiecznych odpadów", nie zaś "użytkowanie instalacji".
	II OW 86/05		postanow. NSA W-wa	2006-03-01
LEX nr 198372
Czym innym jest zbieranie pojazdów, a czym innym prowadzenie punktu zbierania pojazdów.
	II OSK 631/05		wyrok NSA W-wa	2005-12-01
LEX nr 188789
Rozbieżne dane, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), przekazywane organom administracji i to w sytuacji gdy obowiązek sporządzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi spoczywa na wnioskodawcy, nie pozwala na rozpoznanie sprawy, zobowiązując organ do umorzenia postępowania w sprawie.
	II OSK 191/05			wyrok NSA W-wa	2005-11-16
LEX nr 196643
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592 ze zm.) nie pozwalała odbiorcom odpadów na uzyskanie pozwolenia na zmianę technicznego sposobu rekultywacji gruntów.
	VI SA/Wa 577/05		wyrok wsa	2005-11-15
w Warszawie
LEX nr 198949
1. We wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów należy określić potencjalny zakres zamierzonej działalności w odniesieniu do poddawanych odzyskowi odpadów poprzez wskazanie ich rodzajów i ilości. Chociaż ustawodawca nie nakłada na wnioskodawcę obowiązku podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów, ale daje organowi prawo wezwać do uzupełnienia wniosku o powyższe dane, to niemniej jednak wydaje się, że w przypadku gdy chodzi o odzysk komunalnych odpadów ściekowych wniosek powinien zawierać informacje o ich składzie chemicznym, określać dawki jakie będą stosowane na gruntach w zależności od rodzaju gruntu i sposobu jego użytkowania, a także zakres częstotliwości stosowania, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 ze zm.).
2. W myśl art. 27 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) zawarty we wniosku opis stosowanych metod odzysku powinien być sporządzony w sposób szczegółowy. Wymóg ten należy rozumieć w ten sposób, że należy dokładnie opisać stosowaną metodę odzysku, zwłaszcza w tych elementach, gdzie następuje przystosowanie rozwiązań typowych do szczególnych uwarunkowań z zakładanymi działaniami. Innymi słowy, nie wystarczy ogólne określenie rodzaju stosowanej metody i technologii, jak to uczynił wnioskodawca we wniosku z dnia 4 września 2003 r.
Opis stosowanych metod odzysku powinien być na tyle szczegółowy, aby organ na jego podstawie był w stanie jednoznacznie ocenić warunki prowadzenia zakładanych działań z punktu widzenia przestrzegania wszystkich wymagań stawianych prawem.
	II OW 22/05		postanow. NSA W-wa	2005-08-12
LEX nr 191876
W sprawie wydania zezwolenia na odzysk odpadów górniczych składowanych na terenie kopalni organem właściwym jest wojewoda.
	IV SA/Wa 239/05			wyrok wsa	2005-07-12
w Warszawie
LEX nr 190604
1. Wymóg, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) należy rozumieć w ten sposób, że nie wystarczy ogólne określenie rodzaju stosowanych metod i technologii, powinny być one dokładnie przedstawione, zwłaszcza w tych elementach, gdzie następuje przystosowanie rozwiązań typowych do szczególnych uwarunkowań z zakładanymi działaniami.
2. Z treści art. 27 ust. 1 pkt 7 ustawy wynika obowiązek wykazania przez wnioskodawcę, że będzie w stanie zamierzone działania prowadzić prawidłowo, posiada ku temu odpowiednie środki techniczne, organizacyjne np.: specjalistyczne środki do transportu odpadów, urządzenia do mieszania odpadów, pracowników o wymaganych kwalifikacjach lub odpowiednio przeszkolonych.
	OSK 1170/04		wyrok NSA W-wa	2005-02-22
LEX nr 164963
Wykładnia prawa prowadząca do obciążenia gminy karą pieniężną dwukrotnie wyższą od tej, którą miałaby ponieść, gdyby nie miał miejsca proces harmonizacji prawa krajowego z prawem UE, poprzez zastosowanie do zdarzenia mającego miejsce w kwietniu 1997 r. ustawy z czerwca 1997 r. roku nie tylko nie odpowiada prawu, lecz jest również sprzeczna z art. 2 Konstytucji RP, wobec niezgodności z prawem oraz zasadami sprawiedliwości społecznej.
Kilkakrotne następujące po sobie zmiany przepisów o odpadach ściśle wiążące się z harmonizacją prawa w związku z przygotowaniami wejścia Polski do UE także nie powinny działać na niekorzyść gminy. Przeciwne rozumowanie prowadzi do zachwiania zasady pewności (stabilności) prawa.
	OSK 618/04		wyrok NSA W-wa	2004-07-29
LEX nr 158903
Ponieważ ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) z dniem 1.10.2001 r. zmieniła ustawę z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 230 z późn. zm.) za "przepisy dotychczasowe" należy rozumieć przepisy tegoż Prawa wodnego w brzmieniu sprzed tej daty, tj. na dzień 31 września 2001 r., a więc z uwzględnieniem treści art. 9 ust. 1 z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.). Oznacza to, że w omawianym zakresie przepisy tego Prawa wodnego znajdują zastosowanie do opłat należnych za okres do 1.01.2002 r. na mocy szczególnych przepisów przejściowych art. 9 ust. 1 tejże ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.).
	IV SA 2710/03				wyrok wsa	2004-06-15
w Warszawie
LEX nr 152400
Ustawa o odpadach jako posiadacza odpadów określa każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną). Ponieważ faktycznie włada odpadami przede wszystkim ich wytwórca, a jest nim każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach), obowiązkiem organu jest przede wszystkim przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego celem ustalenia posiadacza odpadów. Jeżeli okaże się to niemożliwe, wówczas działa domniemanie, iż władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. W takim wypadku organ winien ustalić, kto jest osobą władającą.
	IV SA 157/01		wyrok NSA	2001-04-18
w Warszawie
M.Prawn. 2001/10/524
Na transport, utylizacje i wykorzystanie odpadów niebezpiecznych zezwolenie wydaje starosta. Wojewoda wydaje takie zezwolenie jedynie w przypadkach, gdy podmiot, który przerabia odpady, zamierza wybudować nowy obiekt mogący znacząco wpłynąć na środowisko.
	I SA/Ka 2268/98			wyrok NSA	2000-05-30
w Katowicach
Wokanda 2001/3/40
Samochód przywieziony z zagranicy w stanie nie nadającym się do użycia (po wypadku) może być uznany za odpad, nawet jeżeli później, po naprawie, będzie mógł być dopuszczony do ruchu.
	IV SA 235/98		wyrok NSA	2000-03-29
w Warszawie
LEX nr 58055
Gospodarcze wykorzystanie odpadów nie może się odbywać kosztem ochrony środowiska. Nawet przejściowe składowanie odpadów, przed ich gospodarczym wykorzystaniem, musi się odbywać w miejscach wyznaczonych na ten cel.
	I SA/Ka 2252/98				wyrok NSA	1999-07-19
w Katowicach
OSP 2000/3/39
Uszkodzony pojazd samochodowy może być uznany za odpad (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach - Dz. U. Nr 96, poz. 592 z późn. zm), jeśli ze względu na zakres i charakter uszkodzeń (stopień zużycia) nie jest możliwe przywrócenie jego stanu technicznego do stanu umożliwiającego dopuszczenie do ruchu drogowego.
	IV SA 2158/96		wyrok NSA	1998-12-01
w Warszawie
LEX nr 45137
W świetle dyspozycji art. 53a ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, sprowadzanie do Polski zużytych opon do bieżnikowania w sytuacji, gdy brak gwarancji odpowiedniego organu Republiki Federalnej Niemiec, że nienadające się do bieżnikowania opony, jak również odpady, powstające w procesie bieżnikowania będą mogły być z powrotem wwożone do RFN, jest niedopuszczalne.
	IV SA 1032/96		wyrok NSA	1998-04-21
w Warszawie
LEX nr 45169
Uwzględnienia w planach zagospodarowania przestrzennego lokalizacji miejsca przeznaczonego na wysypisko, nie można uznać za wystarczające spełnienie obowiązków ustawowych w zakresie ochrony środowiska przez gminę, gdyż za tym winny iść inne decyzje zmierzające do urządzenia wysypiska zapewniającego ochronę środowiska. Organy gminy są ustawowo zobowiązane do zapewnienia warunków organizacyjno-technicznych w zakresie ochrony środowiska przed odpadami i do utrzymania porządku i czystości na swoim terenie.
Organy gminy nie mogą się ograniczyć do wskazania mieszkańcom gminy miejsca składowania odpadów na terenie innej miejscowości, a z drugiej strony od lat tolerować istnienie "dzikiego wysypiska" na swoim terenie.
	IV SA 1145/94			wyrok NSA	1996-04-01
w Warszawie
ONSA 1998/1/11
Odpady pozyskane w celu ich gospodarczego wykorzystania stają się dla ich nabywcy surowcem wtórnym. Na nabywcy odpadów stanowiących surowce wtórne ciąży obowiązek przechowywania - magazynowania ich w sposób zapewniający ochronę przed ich uciążliwością dla środowiska na zasadach podobnych do tych, jakie odnoszą się do wytwórców odpadów (art. 53 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska - Dz. U. Nr 3, poz. 6 z późn. zm.).
Orzeczenia administracji
	KIO 872/12		wyrok KIO	2012-05-15
LEX nr 1165955
1. Wykonawca, który przedkłada jedynie decyzję zezwalającą na odbiór odpadów, co do której, o ile przedsiębiorca nie złożył stosownego wniosku o jej zmianę, właściwy organ winien był z urzędu stwierdzić jej wygaśnięcie, nie stanowi potwierdzenia, iż jest on upoważniony do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem i nie stanowi prawidłowego potwierdzenia posiadania wymaganych przez zamawiającego uprawnień.
2. Zasadą jest, iż to wykonawca usługi budowlanej jest wytwórcą odpadu (chyba że umowa stanowi inaczej).
3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest czynnością odrębną od zbierania lub transportu odpadów. Zbieranie i transport odpadów komunalnych wymaga odrębnego zezwolenia z art. 28 ustawy z 2001 r. o odpadach. Odbieranie odpadów nie obejmuje czynności ich zbierania, gdyż to jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości, na co nie potrzebują zezwolenia. Natomiast odbiorca odpadów może prowadzić działalność także w zakresie zbierania, posiadając odpowiednie zezwolenie (jeżeli np. magazynuje czy przepakowuje odpady). Odbiór odpadów wymaga jednak zezwolenia na transport. Jest to odrębne zezwolenie i dla odbierania odpadów komunalnych niezbędne są obydwa.
	KIO 791/12		wyrok KIO	2012-05-04
LEX nr 1164082
1. Certyfikat akredytacji wydawany przez Polską Komisję Akredytacyjną spełnia całkowicie odmienne funkcje niż akredytacja laboratorium badawczego przez Polskie Centrum Akredytacji na podstawie ustawy z 2002 r. o systemie oceny zgodności.
2. Ustawa z 2001 r. o odpadach nie zawiera definicji pojęcia rekultywacji terenów.
3. Określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach odzysku komunalnych osadów ściekowych polegającego na ich stosowaniu do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne nie powinno odnosić się do ich wykorzystywania dla bieżącej rekultywacji skarp składowiska. Bieżąca rekultywacja skarp związana jest z określonym sposobem eksploatacji funkcjonującego składowiska.
	KIO 87/12		wyrok KIO	2012-01-26
LEX nr 1110257
1. Dla formy elektronicznej przepis art. 185 ust. 2 p.z.p. wyraźnie zastrzega, iż ma być ona opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Nieprawidłowym jest przenoszenie treści art. 28 ust. 4 ustawy z 2001 r. o odpadach, odnoszącej się jedynie do wniosku, na kwestię związaną z treścią zezwolenia w zakresie zbierania odpadów, która została uregulowana w art. 28 ust. 5 tej ustawy i wywodzenie z treści ust. 4 wniosków odnoszących się do treści zezwolenia na zbieranie odpadów.
	KIO 1419/11			wyrok KIO	2011-07-13
LEX nr 896082
1. Zakaz wywożenia zakaźnych odpadów medycznych poza teren województwa nie jest zakazem bezwzględnie obowiązującym. Nie można powiedzieć, że zaoferowanie instalacji spoza terenu województwa stanowi, że czynność złożenia oferty jest czynnością sprzeczną z prawem, lub mającą na celu obejście ustawy, a zatem nieważną na podstawie art. 58 ust. 1 k.c. w zw. z art. 14 p.z.p.
2. Dla oceny możliwości transportowania odpadów poza teren województwa, nie można pominąć art. 9 ust. 2 ustawy z 2001 r. o odpadach, tj. dopuszczalne jest wywiezienie odpadów poza teren województwa ich wytworzenia nie tylko w sytuacji, gdy instalacja poza terenem województwa jest w odległości bliższej od instalacji na terenie województwa, ale także w sytuacji, gdy wprawdzie instalacja na terenie województwa jest w odległości mniejszej od instalacji spoza terenu województwa, ale nie spełnia wymogu najlepszej dostępnej techniki.
3. Nie sposób przyjąć, że art. 9 ustawy o odpadach należy traktować jako ustawowe kryterium oceny ofert, nakazujące porównywanie niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu, pod względem odległości zaoferowanych instalacji od miejsca wytworzenia odpadów.
4. Żaden z powołanych przepisów ustawy o odpadach (art. 30 ust. 1 i ust. 2, art. 69a ust. 2) nie stanowi o nieważności oferty.
	KIO 1312/11		wyrok KIO	2011-07-05
LEX nr 863171
1. Fakt, iż koperta zawierająca ofertę otworzyła się przed formalnym otwarciem ofert, nie może sam z siebie przesądzać, iż doszło do możliwości zapoznania się z jej treścią.
2. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z 2001 r. o odpadach mówi o obowiązku przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (a nie o uzyskaniu pozwolenia na ich wytworzenie i zagospodarowanie).
3. Odrębność decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, jak i samych programów gospodarki w stosunku do odpadów albo odpadów niebezpiecznych wynika wprost z przepisów ustawy o odpadach (w szczególności art. 20, art. 21 i art. 22 tej ustawy).
	KIO 1254/11; KIO 1271/11		wyrok KIO	2011-06-29
LEX nr 852490
1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w pierwszym rzędzie zobowiązani są przepisami obowiązującego prawa. Fakt, iż zamawiający pozostając w błędzie nie dostosował odpowiednich przepisów, opisując zakres dokumentów niezbędnych do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie może rodzić negatywnych skutków u wykonawcy, który działając w granicach prawa przedstawia stosowne dokumenty, niemniej odmienne od wymaganych przez zamawiającego.
2. Nie jest możliwe, aby wykonawca mógł polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego do prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku usług, do realizacji których wymagane jest posiadanie specjalnych uprawnień.
3. Przepisy ustawy z 2001 r. o odpadach należy interpretować w sposób ścisły, literalny, mając w szczególności na uwadze reglamentacyjny cel tej ustawy.
	KIO 1158/11		wyrok KIO	2011-06-15
LEX nr 848826
Zgodnie z art. 28 ust. 9 ustawy z 2001 r. o odpadach, uzyskanie zezwolenia na prowadzenie transportu odpadów nie dotyczy wytwórcy odpadów, który transportuje wytworzone przez siebie odpady. Przepis ten będzie miał zastosowanie jednak wtedy, gdy w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami w części określającej "Sposób dalszego gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów" wskazane byłoby, że podmiot dysponujący tą decyzją będzie sam transportował odpady. W takiej sytuacji nie ma on obowiązku posiadania zezwolenia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o odpadach.
	SKO 4133/6/11		decyzja SKO	2011-03-23
we Wrocławiu
OwSS 2011/3/39/39-46
Dopiero dokonanie czynności przekazania odpadu powoduje powstanie po stronie przekazującego odpad obowiązku wypełnienia (sporządzenia) karty przekazania odpadu. Jeśli w danym roku nie następuje czynność przekazania odpadu, nie powstaje również obowiązek wypełnienia (sporządzenia) karty przekazania odpadu. W odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadu) nie powstaje w takim przypadku obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów; nie ma również obowiązku sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych i przekazywania go w ustawowym terminie marszałkowi województwa. Konsekwentnie na takiego posiadacza nie będzie można nałożyć kary pieniężnej za nieprzekazanie zbiorczego zestawienia danych, o którym mowa w art. 79c ust. 3 ustawy z 2001 r. o odpadach.
	SKO 4133/23/10		decyzja SKO	2010-09-29
we Wrocławiu
OwSS 2011/2/41/41-47
Do instytucji zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (art. 24 ust. 1 ustawy o odpadach) nie mają zastosowania przepisy k.p.a. W konsekwencji nawet w przypadku zamiaru wydania decyzji aktywność organu po złożeniu informacji nie może mieć wpływu na bieg terminu do jej wydania. Wyklucza to możliwość przedłużenia - w przypadkach i na zasadach określonych w k.p.a. - tego swoistego terminu załatwienia sprawy. Termin 30-dniowy jest zatem terminem zawitym (a nie instrukcyjnym) i - jako taki - nie podlega zawieszeniu, przywróceniu lub przedłużeniu.
	SKO 4201/43/10		postanow. SKO	2010-07-27
we Wrocławiu
OwSS 2010/4/51/51-56
1. Celem rekultywacji nie jest odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Niewątpliwie w ramach rekultywacji, po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa, może być prowadzony odzysk odpadów. Jednak głównym celem odzysku jest użyteczne gospodarczo wykorzystanie odpadów. "Odzysk" oznacza jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu, poprzez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w którego wyniku odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub w szerszej gospodarce.
2. Użytecznym gospodarczo jest niewątpliwie wykorzystanie odpadów do wypełnienia osadników do rzędnych przyległych terenów nieprzekształconych. Wypełnienie osadników odpadami do najwyższej rzędnej przyległych terenów przekształconych nie ma na celu użytecznego gospodarczo wykorzystania odpadów, ale ich unieszkodliwienie (art. 3 ust. 3 pkt 21 ustawy o odpadach) poprzez składowanie.
	SKO 4133/12/10		decyzja SKO	2010-07-06
we Wrocławiu
OwSS 2010/4/46/46-50
1. Prowadzenie działalności wykraczającej poza zakres określony w art. 17 ust. 1a ustawy o odpadach może skutkować podleganiem obowiązkowi określonemu w art. 17 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
2. Przepisy ustawy o odpadach należy interpretować w sposób ścisły, literalny, mając w szczególności na uwadze reglamentacyjny cel tej ustawy. Regulację zawartą w art. 17 ust. 1a u.o. należy rozumieć zatem w sposób wykluczający rozszerzenie jego zakresu podmiotowego. Zapobiegnie to nieuprawnionemu "uwalnianiu" od obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 pkt 1 u.o. wytwórców odpadów prowadzących działalność, o której mowa w art. 17 ust. 1a u.o., a także i inną.
	KIO/UZP 1651/09		wyrok KIO	2009-12-08
LEX nr 557980
1. Poprawianie omyłek, o których mowa w przepisie art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. służyć ma doprowadzeniu do zgodności oferty z treścią SIWZ, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wolą składającego tę ofertę.
2. Przepis art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2001 r. o odpadach nie stanowi, że zagospodarowanie odpadu jest procesem polegającym na kolejnym poddawaniu odpadów: zbieraniu, transportowi, odzyskowi i wreszcie unieszkodliwianiu, ale że każde z tych działań jest jednym ze sposobów gospodarowania odpadami.
	SKO 4133/11/07		decyzja SKO	2007-08-02
we Wrocławiu
OwSS 2007/4/79/79
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) nie zawiera przepisów pozwalających na przeniesienie na inny podmiot zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.
	SKO 4133/10/07		decyzja SKO	2007-06-14
we Wrocławiu
OwSS 2007/4/80/80
Nie można uznać za obowiązujące ponawiania wezwań posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów, do zaniechania naruszeń przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) lub zaprzestania działań niezgodnych z wydanym zezwoleniem, gdyż czyniłoby bezskutecznymi przepisy art. 30 ustawy o odpadach.
	SKO 4133/4/07		decyzja SKO	2007-05-24
we Wrocławiu
OwSS 2007/3/53/53
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) nie nakłada żadnych obowiązków ani nie przydaje jakichkolwiek uprawnień żadnemu innemu podmiotowi, poza wnioskodawcą.
Jeżeli określona działalność negatywnie oddziaływa na środowisko poza terenem, na którym jest prowadzona, prawo materialne wprowadza szereg instytucji, w których ramach jest badane to oddziaływanie i - w zależności od jego rodzaju oraz zasięgu - są określane szczególne obowiązki przedsiębiorcy związane z ochroną środowiska. To w tych postępowaniach są chronione interesy prawne sąsiadów, o ile oczywiście wskazane oddziaływanie obejmuje teren ich nieruchomości.
Orzeczenia luksemburskie
	C-297/08  		wyrok TS	2010-03-04
Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Włoska
www.eur-lex.europa.eu
1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2006/12 w sprawie odpadów państwa członkowskie winny podejmować właściwe środki w celu stworzenia odpowiedniej zintegrowanej sieci urządzeń do unieszkodliwiania odpadów, która ma umożliwiać, po pierwsze, Wspólnocie jako całości samowystarczalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów, a po drugie, państwom członkowskim stopniowe osiąganie tego celu indywidualnie. Państwa członkowskie powinny w tym względzie brać pod uwagę warunki geograficzne lub potrzebę specjalistycznych urządzeń dla niektórych rodzajów odpadów.
W celu stworzenia takiej zintegrowanej sieci państwa członkowskie dysponują zakresem uznania co do wyboru podstawy terytorialnej, jaką uważają za właściwą do osiągnięcia samowystarczalności w zakresie zdolności do unieszkodliwiania odpadów na poziomie kraju, a także do umożliwienia Wspólnocie unieszkodliwiania jej odpadów we własnym zakresie.
Niektóre rodzaje odpadów mogą być na tyle specyficzne - jak na przykład odpady niebezpieczne - że celowe może być dokonanie reorganizacji gospodarki nimi, tak aby ich unieszkodliwianie odbywało się w ramach jednej lub kilku struktur na poziomie krajowym, a nawet - jak stanowią wprost art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 dyrektywy 2006/12 - w ramach współpracy z innymi państwami członkowskimi.
(por. pkt 61-63)
2. Jednymi z najistotniejszych działań, jakie państwa członkowskie winny podejmować w ramach ciążącego na nich na mocy dyrektywy 2006/12 w sprawie odpadów zobowiązania do przygotowania planów gospodarki odpadami mogących obejmować w szczególności środki w celu wspierania racjonalizacji, zbierania, sortowania oraz przetwarzania odpadów, są działania przewidziane w art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, a mianowicie działania w zakresie dążenia do przetwarzania odpadów w jednym z najbliższych urządzeń.
(...)
	C-254/08  			wyrok TS	2009-07-16
Futura Immobiliare srl Hotel Futura i inni v. Comune di Casoria (orzeczenie wstępne)
www.eur-lex.europa.eu
Artykuł 15 lit. a) dyrektywy 2006/12 w sprawie odpadów winien być interpretowany w ten sposób, że przepisy krajowe, które przewidują w celu finansowania usług gospodarki odpadami miejskimi i ich unieszkodliwiania podatek obliczany na podstawie oceny objętości odpadów potencjalnie wytwarzanych przez użytkowników tych usług, a nie na podstawie ilości odpadów rzeczywiście przez nich wytworzonych i przekazanych do punktu zbioru, nie są w świetle obowiązującego prawa wspólnotowego sprzeczne z tym przepisem.
W istocie w sytuacji, w której posiadacze odpadów przekazują je do punktu zbierania odpadów, art. 15 lit. a) przewiduje, że zgodnie z zasadą 'zanieczyszczający płaci' posiadacze odpadów ponoszą koszt ich unieszkodliwiania. Tymczasem częstokroć trudno jest, a bywa to nawet kosztowne, określić dokładną objętość odpadów miejskich przekazanych przez 'posiadaczy'. Stąd odwołanie do kryteriów opartych, z jednej strony, na zdolności wytwarzania odpadów przez ich posiadaczy, obliczanej w stosunku do powierzchni nieruchomości, którą zajmują i jej przeznaczenia, lub z drugiej strony, na rodzaju wytworzonych odpadów, może pozwolić na obliczenie kosztów unieszkodliwiania odpadów i ich podziału pomiędzy różnymi posiadaczami, ponieważ oba te parametry mogą bezpośrednio wpływać na kwotę przywołanych kosztów.
Do sądu krajowego należy jednak dokonanie kontroli, na podstawie faktycznych i prawnych okoliczności sprawy przed nim zawisłej, czy podatek od unieszkodliwiania stałych odpadów miejskich nie prowadzi do obciążenia niektórych 'posiadaczy' odpadów, w tym przypadku podmiotów świadczących usługi hotelarskie, kosztami oczywiście nieproporcjonalnymi w stosunku do objętości lub rodzaju odpadów, które mogą wytwarzać.
(por. pkt 44, 49-51, 56, 57; sentencja)
	C-387/07  			wyrok TS	2008-12-11
MI.VER Srl i Daniele Antonelli v. Provincia di Macerata (orzeczenie wstępne)
ZOTSiSPI 2008/12A/I-09597...
1. Dyrektywa 75/442 w sprawie odpadów, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem nr 1882/2003, jak i decyzja 2000/532 zastępująca decyzję 94/3 ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy 75/442 oraz decyzję 94/904 ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy 91/689 w sprawie odpadów niebezpiecznych nie sprzeciwiają się temu, by producent odpadów mieszał odpady oznaczone różnymi kodami wykazu załączonego do decyzji 2000/532 w trakcie ich tymczasowego składowania, przed ich zbiórką, w miejscu ich wytwarzania.
Niemniej jednak państwa członkowskie są zobowiązane do podjęcia działań zobowiązujących producenta odpadów do ich sortowania i osobnego tymczasowego składowania, przed ich zbiórką, w miejscu ich wytwarzania oraz posługiwania się w tym celu kodami z wymienionego wykazu, jeżeli tylko uznają działania takie za konieczne z punktu widzenia realizacji celów określonych w art. 4 akapit pierwszy tej dyrektywy 75/442, zgodnie z którym państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że odpady są odzyskiwane lub unieszkodliwiane bez zagrażania zdrowiu ludzkiemu oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogłyby szkodzić środowisku naturalnemu.
(por. pkt 24, 27; pkt 1 sentencji)
2. Decyzja 2000/532 zastępująca decyzję 94/3 ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów oraz decyzję 94/904 ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy 91/689 w sprawie odpadów niebezpiecznych nie zawiera żadnego przepisu dotyczącego tymczasowego składowania odpadów, przed ich zbiórką, w miejscu ich wytwarzania. Jej przedmiotem jest jedynie ustanowienie nomenklatury odnoszącej się do odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy 75/442 i art. 1 ust. 4 dyrektywy 91/689 w sprawie odpadów niebezpiecznych, a nie formułowanie jakichkolwiek obowiązków.
Jednakże ponieważ przepisy krajowe zawierają wykaz załączony do decyzji 2000/532, kod 15 01 06 oznaczający 'opakowania mieszane' może być używany do identyfikacji odpadów składających się ze zmieszanych ze sobą opakowań z różnych tworzyw.
(por. pkt 29, 33; pkt 2 sentencji)
	C-188/07  				wyrok TS	2008-06-24
Commune de Mesquer v. Total France SA i Total International Ltd (orzeczenie wstępne)
ZOTSiSPI 2008/6/I-04501...
1. Substancja taka jak olej ciężki sprzedawany jako środek opałowy nie stanowi odpadu w rozumieniu dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej decyzją 96/350, jeżeli jest wykorzystywana lub sprzedawana na gospodarczo korzystnych warunkach oraz może rzeczywiście być używana jako środek opałowy bez konieczności wcześniejszego przetwarzania.
Olej przypadkowo rozlany do morza w wyniku katastrofy statku, który po przemieszaniu się z wodą i osadem dryfuje wzdłuż wybrzeża państwa członkowskiego do czasu osadzenia się na nim, stanowi odpad w rozumieniu art. 1 lit. a) wspomnianej dyrektywy, ponieważ nie może on być wykorzystywany lub sprzedany bez wcześniejszego przetworzenia.
(por. pkt 48, 63; pkt 1, 2 sentencji)
2. Stosowanie zasady 'zanieczyszczający płaci' w rozumieniu art. 174 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie WE oraz art. 15 dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej decyzją 96/350, skazane byłoby na niepowodzenie, jeżeli osoby, które brały udział w produkcji odpadów, bez względu na to, czy są posiadaczami, poprzednimi posiadaczami, czy wreszcie producentami produktu, z którego pochodzą odpady, miałyby uniknąć obowiązków finansowych takich jakie zostały przewidziane w tej dyrektywie, także wówczas gdy w sposób wyraźny ustalono by pochodzenie oleju, który został rozlany do morza, nawet nieumyślnie, i który spowodował zanieczyszczenie obszaru wybrzeża państwa członkowskiego.
(por. pkt 71, 72)
3. Wspólnota nie jest związana międzynarodową konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ani międzynarodową konwencją w sprawie ustanowienia Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami. W istocie, po pierwsze, Wspólnota nie przystąpiła do owych instrumentów międzynarodowych, oraz po drugie, nie może ona być postrzegana jako substytut tych państw członkowskich choćby z tego tylko powodu, że nie wszystkie państwa członkowskie są stronami konwencji ani też za pośrednio związaną tymi konwencjami na tej podstawie, iż art. 235 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza podpisanej w Montego Bay w dniu 10 grudnia 1982 r., która weszła w życie z dniem 16 listopada 1994 r. i została przyjęta decyzją 98/392 w ust. 3, ogranicza się do ustanowienia ogólnego obowiązku współpracy pomiędzy stronami tej konwencji.
(por. pkt 85)
(...)
	C-263/05  			wyrok TS	2007-12-18
Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Włoska
ZOTSiSPI 2007/12B/I-11745...
1. Zakwalifikowanie substancji lub przedmiotu jako 'odpady' w rozumieniu w art. 1 lit. a) dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 91/156, wynika przede wszystkim z zachowania posiadacza i ze znaczenia wyrazu 'usuwać'. Wyrazy te powinny być interpretowane nie tylko w świetle zasadniczego celu dyrektywy, którym zgodnie z motywem trzecim jest ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed szkodliwymi skutkami spowodowanymi przez zbieranie, transport, unieszkodliwianie, magazynowanie oraz składowanie odpadów, ale także w świetle art. 174 ust. 2 WE, który stanowi, że polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony i opiera się na zasadzie ostrożności oraz na zasadach działania zapobiegawczego. Wynika z tego, że wyrazy te, a zatem pojęcie 'odpady', nie mogą być interpretowane w sposób zawężający.
(por. pkt 32, 33)
2. Rzeczywiste występowanie 'odpadów' w rozumieniu art. 1 lit. a) dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 91/156, powinno być sprawdzone w świetle wszystkich okoliczności, mając na względzie cel tej dyrektywy i jej skuteczność, która nie może zostać podważona. Pewne okoliczności mogą zatem stanowić wskazówkę występowania działania polegającego na 'usuwaniu', zamiaru 'usunięcia' lub zobowiązania do 'usunięcia' substancji lub przedmiotu w rozumieniu tego przepisu. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku, gdy wykorzystywana substancja stanowi pozostałość z produkcji lub z konsumpcji, to jest produkt, który nie był zamierzony jako taki, przy czym metoda obróbki lub sposób wykorzystywania substancji nie przesądza o jej zakwalifikowaniu jako odpadu.
Poza kryterium opierającym się na tym, czy dana substancja ma charakter pozostałości z produkcji, stopień prawdopodobieństwa ponownego wykorzystania tej substancji bez jej wstępnego przetwarzania stanowi istotną przesłankę w kontekście oceny, czy jest ona odpadem w rozumieniu dyrektywy. Jeżeli poza zwykłą możliwością ponownego wykorzystania danej substancji jej posiadacz może uzyskać wtedy korzyść ekonomiczną, to prawdopodobieństwo takiego ponownego wykorzystania jest wysokie. W takim przypadku dana substancja nie może być już traktowana jako ciężar, który posiadacz zamierza 'usunąć', ale jako rzeczywisty produkt.
(...)
	C-195/05  			wyrok TS	2007-12-18
Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Włoska
ZOTSiSPI 2007/12B/I-11699...
1. Zakwalifikowanie substancji lub przedmiotu w rozumieniu art. 1 lit. a) dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 91/156, wynika przede wszystkim z zachowania posiadacza i ze znaczenia pojęcia 'usuwać'. Pojęcia te należy interpretować nie tylko w świetle celu dyrektywy, którym zgodnie z motywem trzecim jest ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed szkodliwymi skutkami spowodowanymi przez zbieranie, transport, unieszkodliwianie, magazynowanie oraz składowanie odpadów, ale również w świetle art. 174 ust. 2 WE, który stanowi, że polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony oraz opiera się na zasadzie ostrożności oraz na zasadach działania zapobiegawczego. Wynika stąd, że pojęcia te, a co za tym idzie pojęcie 'odpady', nie mogą być interpretowane w sposób zawężający.
(por. pkt 34, 35)
2. Jako że dyrektywa 75/442 w sprawie odpadów, zmieniona dyrektywą 91/156, nie proponuje żadnego kryterium ujawnienia woli usunięcia substancji lub przedmiotów przez posiadacza, państwa członkowskie wobec braku przepisów wspólnotowych mają swobodę wyboru sposobu dowodzenia okoliczności zdefiniowanych w dyrektywach, których transpozycji dokonują, o ile nie podważa to skuteczności prawa wspólnotowego. Państwa członkowskie mogą zatem dla przykładu określić różne kategorie odpadów, zwłaszcza w celu ułatwienia organizacji i kontroli gospodarki odpadami, przy czym obowiązki wynikające z dyrektywy lub innych przepisów prawa wspólnotowego dotyczących odpadów winny być przestrzegane, a kategorie ewentualnie wyłączone z zakresu stosowania aktów dokonujących transpozycji obowiązków wynikających z dyrektywy są wyłączone zgodnie z jej art. 2 ust. 1.
(por. pkt 43)
3. Wykaz kategorii odpadów umieszczony w załączniku I do dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 91/156, jak i czynności unieszkodliwiania i odzysku wymienione w jej załącznikach IIA i IIB wskazują, że pojęcie odpadu nie wyłącza co do zasady żadnego rodzaju pozostałości lub innych substancji będących wynikiem procesu produkcyjnego.
(...)
	C-194/05  			wyrok TS	2007-12-18
Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Włoska
ZOTSiSPI 2007/12B/I-11661...
1. Zakwalifikowanie substancji lub przedmiotu jako odpadu w rozumieniu art. 1 lit. a) dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 91/156, wynika przede wszystkim z zachowania posiadacza i ze znaczenia pojęcia 'usuwać'. Pojęcia te należy interpretować nie tylko w świetle celu dyrektywy, którym zgodnie z motywem trzecim jest ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed szkodliwymi skutkami spowodowanymi przez zbieranie, transport, unieszkodliwianie, magazynowanie oraz składowanie odpadów, ale również w świetle art. 174 ust. 2 WE, który stanowi, że polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony i że opiera się ona na zasadzie ostrożności oraz na zasadach działania zapobiegawczego. Wynika stąd, że pojęcia te, a co za tym idzie pojęcie 'odpady' nie mogą być interpretowane w sposób zawężający.
(por. pkt 32,33)
2. Fakt, że dana substancja jest rzeczywiście 'odpadem' w rozumieniu art. 1 lit a) dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 91/156, winien być potwierdzony w świetle wszystkich okoliczności, z uwzględnieniem celu tej dyrektywy i jej skuteczności, która nie może zostać podważona.
(...)
	C-252/05  			wyrok TS	2007-05-10
Regina, na wniosek Thames Water Utilities Ltd v. South East London Division, Bromley Magistrates' Court (District Judge Carr) (orzeczenie wstępne)
ZOTSiSPI 2007/5/I-03883...
1. Ścieki wydostające się z sieci kanalizacyjnej utrzymywanej przez publiczne przedsiębiorstwo oczyszczania ścieków na podstawie dyrektywy 91/271 dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych i przepisów ustanowionych w celu jej transpozycji stanowią odpady w rozumieniu dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 91/156.
Jak bowiem wynika z art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt iv) dyrektywy 75/442, prawodawca wspólnotowy zamierzał wyraźnie zakwalifikować wody ściekowe jako 'odpady' w rozumieniu dyrektywy, przewidując jednocześnie, że w pewnych okolicznościach mogą one znajdować się poza zakresem stosowania tej dyrektywy i w konsekwencji poza ustanowionym na jej mocy ogólnym reżimem prawnym dotyczącym odpadów.
W związku z tym okoliczność, że ścieki wydobywają się z sieci kanalizacyjnej, nie ma wpływu na ich charakter jako 'odpadów' w rozumieniu tej dyrektywy. W istocie bowiem wyciek ścieków stanowi sposób ich 'usuwania' przez przedsiębiorstwo oczyszczania ścieków, będące ich posiadaczem. Przypadkowy charakter wycieku nie może prowadzić do zmiany tego wniosku.
(por. pkt 26, 28, 29 oraz pkt 1 sentencji)
2. Artykuł 2 ust. 1 lit. b) ppkt iv) dyrektywy 75/442 dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, zmienionej dyrektywą 91/156, wyłącza z zakresu stosowania dyrektywy wody ściekowe, z wyjątkiem odpadów w postaci płynnej, pod warunkiem jednak, że wspomniane wody ściekowe są objęte 'inną legislacją'. Termin ten może obejmować również przepisy krajowe. Jednak aby uznać dane uregulowania wspólnotowe lub krajowe za 'inną legislację', winny one zawierać precyzyjne przepisy organizujące gospodarkę odpadami i zapewniające poziom ochrony co najmniej równy poziomowi wynikającemu z tej dyrektywy, a w szczególności art. 4, 8 i 15.
Dyrektywa 91/271 dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych nie zapewnia takiego poziomu ochrony. Nie stanowi ona zatem 'innej legislacji' w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 75/442. Do sądu krajowego należy zbadanie, zgodnie z kryteriami określonymi powyżej, czy przepisy krajowe można uznać za stanowiące 'inną legislację' w rozumieniu tego przepisu. Zachodzi to w przypadku, gdy uregulowanie krajowe zawiera precyzyjne przepisy organizujące gospodarkę omawianymi odpadami i gdy jest w stanie zapewnić ochronę środowiska odpowiadającą poziomowi ochrony zagwarantowanemu w dyrektywie 75/442, a w szczególności w art. 4, 8 i 15 tej dyrektywy.
(por. pkt 31, 32, 34, 35, 38 oraz pkt 2 sentencji)
(...)
	C-135/05  			wyrok TS	2007-04-26
Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Włoska
ZOTSiSPI 2007/4/I-03475...
1. W ramach postępowania w sprawie uchybienia na mocy art. 226 WE ciężar dowodu zarzucanego uchybienia spoczywa na Komisji. To właśnie ona powinna przedstawić Trybunałowi dowody niezbędne do ustalenia zaistnienia tego uchybienia, nie mogąc przy tym opierać się na jakimkolwiek domniemaniu. Tym niemniej jeżeli Komisja dostarczyła wystarczającą ilość dowodów ujawniających pewne okoliczności zaistniałe na terytorium pozwanego państwa członkowskiego pozwalające na ustalenie, że władze państwa członkowskiego stosują powtarzającą się i ciągłą praktykę sprzeczną z przepisami dyrektywy, wówczas na tym państwie spoczywa obowiązek podważenia co do istoty i w sposób szczegółowy przedstawionych w ten sposób danych i wynikających z nich konsekwencji.
(por. pkt 26, 30, 32)
2. Państwa członkowskie są na mocy art. 10 WE zobowiązane do ułatwiania Wspólnocie wypełniania jej zadań, polegających w szczególności, zgodnie z art. 211 WE, na czuwaniu nad stosowaniem postanowień traktatu, jak również przepisów przyjętych przez instytucje na jego podstawie. W kwestii ustalenia, czy w praktyce właściwie zastosowano przepisy krajowe mające zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie dyrektyw, w tym dyrektyw przyjętych w dziedzinie środowiska, Komisja, która nie posiada własnych uprawnień do prowadzenia dochodzenia, jest w znacznym stopniu uzależniona od dowodów dostarczonych przez podmioty składające ewentualne skargi, podmioty prywatne i publiczne działające na terytorium danego państwa członkowskiego oraz przez samo to państwo członkowskie. W takich okolicznościach przede wszystkim do władz krajowych należy przeprowadzenie niezbędnych kontroli na miejscu, w duchu lojalnej współpracy i stosownie do obowiązku każdego państwa członkowskiego ułatwiania ogólnych zadań Komisji.
(por. pkt 27, 28, 31)
3. Istnienie uchybienia winno być oceniane w zależności od sytuacji państwa członkowskiego, jaka miała miejsce w chwili upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii, a zmiany, które nastąpiły później, nie mogą być przez Trybunał uwzględnione, nawet jeżeli stanowią prawidłowe zastosowanie przepisu prawa wspólnotowego, którego dotyczy dana skarga o stwierdzenie uchybienia.
(por. pkt 36)
(...)
	C-176/05  			wyrok TS	2007-03-01
KVZ retec GmbH v. Republik Österreich (orzeczenie wstępne)
ZOTSiSPI 2007/3A/I-01721...
Zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. a) rozporządzenia nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar, zmienionego rozporządzeniem nr 2557/2001, wysyłka mączki zwierzęcej zakwalifikowanej jako odpady z powodu obowiązku lub zamiaru jej usunięcia, przeznaczonej tylko do odzysku i wymienionej w załączniku II do tego rozporządzenia, jest wyłączona z zakresu zastosowania jego przepisów, z wyjątkiem przepisów art. 1 ust. 3 lit. b)-e), jak i art. 11 oraz art. 17 ust. 1-3 tego rozporządzenia.
Jednak do sądu krajowego należy zapewnienie, by wyżej wymieniona wysyłka została dokonana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów rozporządzenia nr 1774/2002 ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, zmienionego rozporządzeniem nr 808/2003, pośród których istotne mogą okazać się art. 7, 8 i 9, jak również załącznik II do tego rozporządzenia.
W istocie zastosowanie rozporządzenia nr 259/93 nie oznacza, iż przepisy rozporządzenia nr 1774/2002 są pozbawione wszelkiego znaczenia. Poza zagrożeniami dla środowiska mączka zwierzęca powoduje niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się chorób. W celu uniknięcia wszelkich zagrożeń rozprzestrzeniania się czynników patogennych, przepisy rozporządzenia nr 1774/2002 ustanowiły zespół wymagań zmierzających do zapewnienia, aby produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego nie były wykorzystywane ani przesyłane w celach niezgodnych z prawem. W celu zapewnienia skuteczności wspomnianych rozporządzeń należy równolegle stosować przewidziane w nich instrumenty prawne, tak aby ich przepisy się uzupełniały.
(por. pkt 73, 77 i sentencja)
	C-121/03  			wyrok TS	2005-09-08
Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii
ZOTSiSPI 2005/8-/I-07569...
1. Zakres stosowania pojęcia 'odpadu' w rozumieniu dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą Rady 91/156, zależy od znaczenia pojęcia 'usuwać' w rozumieniu art. 1 lit. a) akapit pierwszy tej dyrektywy.
W związku z tym w pewnych sytuacjach rzecz, materiał lub surowiec pochodzący z procesu wytwarzania lub wydobywania, którego celem nie było zasadniczo ich wyprodukowanie, nie stanowi pozostałości, lecz produkt uboczny, którego przedsiębiorstwo nie chce 'usuwać' w rozumieniu tego przepisu, ale który zamierza, bez uprzedniego przetworzenia, zużytkować lub zbyć na korzystnych dla siebie warunkach. W takim przypadku rzeczy, materiały lub surowce, których ekonomiczna wartość odpowiada wartości towarów, niezależnie od jakiegokolwiek przetworzenia, i które są jako takie poddane uregulowaniom znajdującym zastosowanie do tego rodzaju towarów, nie podlegają przepisom tej dyrektywy, które regulują unieszkodliwianie lub odzyskiwanie odpadów, pod warunkiem że ich ponowne wykorzystanie będzie miało charakter nie potencjalny, lecz pewny, bez wcześniejszego przetworzenia i w ramach ciągłego procesu produkcji.
W związku z tym pod takimi samymi warunkami odpady z hodowli mogą nie być zakwalifikowane jako odpady, jeśli używane są jako nawóz gruntowy w ramach zgodnego z prawem rolniczego wykorzystania na wyraźnie określonych terenach i jeśli ich przechowywanie ma miejsce wyłącznie dla potrzeb tego rolniczego wykorzystania. Okoliczność, że takie odpady nie są wykorzystywane na terenach należących do tego samego gospodarstwa rolnego, które je wytworzyło, lecz dla potrzeb innych przedsiębiorców, nie ma w tym zakresie znaczenia.
Natomiast zwłoki zwierząt hodowlanych, które padły w gospodarstwie, nie zaś wskutek ich uboju dla celów spożycia przez człowieka, nie mogą być w żadnym razie użytkowane w okolicznościach, które pozwoliłyby na uniknięcie zakwalifikowania ich do definicji odpadów w rozumieniu tej dyrektywy. Posiadacz takich zwłok jest zobowiązany do ich usunięcia z uwagi na to, że stanowią one odpady.
(por. pkt 57, 58, 60-62, 64)
(...)
	C-416/02  			wyrok TS	2005-09-08
Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii
ZOTSiSPI 2005/8-/I-07487...
1. Zgodnie z dyrektywą 85/337 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienioną dyrektywą 97/11, sporządzenie oceny wpływu na środowisko jest obowiązkowe nawet w stosunku do przedsięwzięć, które zrealizowane zostały przed dniem upływu terminu na transpozycję tej dyrektywy, jeśli na realizację takich przedsięwzięć wydano zezwolenia bez uprzedniego sporządzenia takiej oceny i jeśli objęte są one nową procedurą uzyskania zezwolenia wszczętą po tym dniu.
(por. pkt 80)
2. Zakres stosowania pojęcia 'odpadu' w rozumieniu dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów zmienionej dyrektywą 91/156 zależy od znaczenia pojęcia 'usuwać' w rozumieniu art. 1 lit. a) akapit pierwszy ww. dyrektywy.
W związku z tym w pewnych sytuacjach rzecz, materiał lub surowiec pochodzący z procesu wytwarzania lub wydobywania, którego celem nie było zasadniczo ich wyprodukowanie, nie stanowi pozostałości, lecz produkt uboczny, którego przedsiębiorstwo nie chce 'usuwać' w rozumieniu tego przepisu, ale który zamierza, bez uprzedniego przetworzenia, zużytkować lub zbyć na korzystnych dla siebie warunkach. W takim przypadku rzeczy, materiały lub surowce, których ekonomiczna wartość odpowiada wartości towarów, niezależnie od jakiegokolwiek przetworzenia, i które są jako takie poddane uregulowaniom znajdującym zastosowanie do tego rodzaju towarów, nie podlegają przepisom tej dyrektywy, które regulują unieszkodliwianie lub odzyskiwanie odpadów, pod warunkiem że ich ponowne wykorzystanie będzie miało charakter nie potencjalny, lecz pewny, bez wcześniejszego przetworzenia i w ramach ciągłego procesu produkcji.
W związku z tym pod takimi samymi warunkami odchody zwierzęce mogą nie zostać zakwalifikowane jako odpady, jeśli używane są jako nawóz gruntowy w ramach zgodnego z prawem rolniczego wykorzystania na wyraźnie określonych terenach i jeśli ich przechowywanie ma miejsce wyłącznie dla potrzeb tego rolniczego wykorzystania. Okoliczność, że odchody zwierzęce nie są wykorzystywane na terenach należących do tego samego gospodarstwa rolnego, które je wytworzyło, lecz dla potrzeb innych przedsiębiorców, nie ma w tym zakresie znaczenia.
(...)
	C-270/03  			wyrok TS	2005-06-09
Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Włoska
ZOTSiSPI 2005/6A/I-05233...
Artykuł 12 dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów zmienionej dyrektywą 91/156 poddaje wymogowi rejestracji zakłady lub przedsiębiorstwa, które w ramach swej działalności zajmują się w sposób zwykły i stały transportowaniem odpadów, niezależnie od tego, czy odpady wyprodukowane są przez nich, czy przez osoby trzecie. W istocie pojęcie zawodowego transportowania odpadów użyte we wspomnianym artykule obejmuje nie tylko tego, kto transportuje w ramach swej działalności przewoźnika odpady wytworzone przez osoby trzecie, ale także tego, kto nie wykonując działalność przewoźnika, transportuje jednakże w ramach swej własnej działalności zawodowej odpady przez siebie wytworzone.
(por. pkt 23, 29)
	C-494/01  			wyrok TS	2005-04-26
Komisja Wspólnot Europejskich v. Irlandia
ZOTSiSPI 2005/4B/I-03331...
1. Zakres przedmiotowy skargi wniesionej w trybie art. 226 WE jest wyznaczony przez przewidziane przez ten przepis postępowanie poprzedzające wniesienie skargi. Komisja nie może zatem żądać stwierdzenia określonego uchybienia dotyczącego szczególnej sytuacji faktycznej, która nie została wymieniona w ramach postępowania poprzedzającego wniesienie skargi.
Jednakże w zakresie, w jakim skarga zmierza do ujawnienia mającego charakter generalny uchybienia przepisom dyrektywy, opartego w szczególności na przyjętej przez władze krajowe postawie, polegającej na systematycznym i ciągłym tolerowaniu sytuacji niezgodnych z tą dyrektywą, nie można co do zasady wykluczyć przedstawienia przez Komisję dodatkowych dowodów zmierzających, na etapie postępowania przed Trybunałem, do wykazania generalnego i ciągłego charakteru zarzucanego uchybienia.
W rezultacie skoro Komisja może uszczegółowić w skardze pierwotne zarzuty, pod warunkiem że nie dokonuje zmiany przedmiotu sporu, to przedstawienie nowych dowodów zmierzających do zilustrowania sformułowanych w uzasadnionej opinii zarzutów mającego charakter generalny uchybienia przepisom dyrektywy nie zmienia przedmiotu sporu. Zatem okoliczności, o których Komisja dowiaduje się po wydaniu uzasadnionej opinii, mogą zgodnie z przepisami skutecznie zostać przez nią przywołane na poparcie skargi, celem zilustrowania uchybienia o charakterze generalnym, na które Komisja wskazuje.
(por. pkt 35-39)
2. W ramach postępowania w sprawie uchybienia na mocy art. 226 WE ciężar dowodu zaistnienia zarzucanego uchybienia spoczywa na Komisji. To właśnie ona, nie będąc uprawniona do opierania się na jakimkolwiek domniemaniu, powinna przedstawić Trybunałowi dowody niezbędne do wykazania zaistnienia tego uchybienia. Jednakże gdy Komisja dostarczyła wystarczającą liczbę dowodów wskazujących na pewne zaistniałe na terytorium pozwanego państwa członkowskiego okoliczności, mogących wykazać, że władze państwa członkowskiego stosują powtarzającą się i ciągłą praktykę sprzeczną z przepisami dyrektywy, na tymże państwie spoczywa ciężar szczegółowego i merytorycznego zakwestionowania przedstawionych w ten sposób danych i wynikających z nich konsekwencji.
(por. pkt 41, 44, 47)
(...)
	C-92/03  			wyrok TS	2005-01-27
Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Portugalska
ZOTSiSPI 2005/1/I-00867...
Z art. 3 ust. 1 dyrektywy 75/439 w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych zmienionej dyrektywą 87/101 wynika, że odwołanie się do 'ograniczeń technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych', o których mowa w tym artykule, stanowi część przepisu wyrażającego w sposób ogólny zobowiązanie nałożone na Państwa Członkowskie oraz że intencją ustawodawcy wspólnotowego było uniknięcie poprzez tę wskazówkę wymieniania wyjątków od zasady ogólnej, ale za to zdefiniowanie zakresu stosowania i treści pozytywnego obowiązku polegającego na zapewnieniu priorytetu przetwarzania olejów odpadowych przez ich regenerację.
Uznanie bowiem, że sytuacja techniczna, ekonomiczna lub organizacyjna w Państwie Członkowskim stanowi nieodzownie ograniczenie będące przeszkodą przyjęcia środków przewidzianych w tym przepisie, oznaczałoby pozbawienie go jakiegokolwiek 'effet utile', jako że zobowiązanie Państwa Członkowskiego sprowadzałoby się do utrzymywania status quo, z tym skutkiem, że nie istniałoby realne zobowiązanie Państw Członkowskich do wprowadzenia środków niezbędnych do przetwarzania olejów odpadowych przez ich regenerację.
(por. pkt 35-36)
	C-15/03  			wyrok TS	2005-01-27
Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Austrii
ZOTSiSPI 2005/1/I-00837...
Z art. 3 ust. 1 dyrektywy 75/439 w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych zmienionej dyrektywą 87/101 wynika, że odwołanie do 'ograniczeń technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych', o których mowa w tym artykule, stanowi część przepisu wyrażającego w sposób ogólny zobowiązanie nałożone na Państwa Członkowskie oraz że intencją ustawodawcy wspólnotowego było uniknięcie poprzez tę wskazówkę wymieniania wyjątków od zasady ogólnej, ale za to zdefiniowanie zakresu stosowania i treści pozytywnego obowiązku polegającego na zapewnieniu priorytetu przetwarzania olejów odpadowych przez ich regenerację.
Uznanie bowiem, że sytuacja techniczna, ekonomiczna lub organizacyjna w Państwie Członkowskim stanowi nieodzownie ograniczenie będące przeszkodą przyjęcia środków przewidzianych w tym przepisie, oznaczałoby pozbawienie go jakiegokolwiek 'effet utile', jako że zobowiązanie Państwa Członkowskiego sprowadzałoby się do utrzymywania status quo, z tym skutkiem, że nie istniałoby realne zobowiązanie Państw Członkowskich do wprowadzenia środków niezbędnych do przetwarzania olejów odpadowych przez ich regenerację.
(por. pkt 38-39)
	C-420/02  			wyrok TS	2004-11-18
Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Grecka
ZOTSiSPI 2004/11B/I-11175...
O ile art. 4 akapit pierwszy dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 91/156, nie precyzuje konkretnych działań, które należy podjąć dla zapewnienia, aby odpady byty unieszkodliwiane bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i bez zagrożenia dla środowiska, o tyle jednak Państwa Członkowskie, mimo że została im pozostawiona swoboda uznania co do oceny konieczności podjęcia takich działań są związane celem, który należy osiągnąć.
W zasadzie nie jest więc możliwe wywnioskowanie bezpośrednio z faktu niezgodności danej sytuacji faktycznej z celami ustanowionymi w art. 4 akapit pierwszy dyrektywy 75/442, że zainteresowane Państwo Członkowskie z pewnością uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy tego przepisu. Mimo to utrzymywanie przez długi czas takiej sytuacji faktycznej, bez interwencji ze strony odpowiednich władz, w szczególności gdy ta sytuacja pociąga za sobą znaczącą degradację środowiska, może wskazywać na to, że Państwo Członkowskie przekroczyło zakres swobodnego uznania przyznany mu na mocy tego przepisu.
(por. pkt 21-22)
	C-457/02  			wyrok TS	2004-11-11
Postępowanie karne przeciwko Antonio Niselli
ZOTSiSPI 2004/11A/I-10853...
1. Wykładnia definicji odpadów podanej w art. 1 lit. a) akapit pierwszy dyrektywy 75/442/EWG w sprawie odpadów, w brzmieniu nadanym przez dyrektywę 91/156/EWG, a także przez decyzję 96/350/WE, nie może być dokonywana w ten sposób, że oznacza wyłącznie substancje lub przedmioty skierowane do unieszkodliwiania lub odzyskiwania lub im poddane, zgodnie z załącznikami II A i II B tej dyrektywy lub wykazami równoważnymi, lub też których posiadacz ma wolę lub obowiązek przeznaczenia ich do unieszkodliwiania lub odzyskiwania.
(por. pkt 40 oraz pkt 1 sentencji)
2. Wykładnia pojęcia odpadów w rozumieniu art. 1 lit. a) akapit pierwszy dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów zmienionej dyrektywą 91/156 oraz decyzją 96/350 nie może być dokonywana w ten sposób, iż wyłączone są z niego wszelkie pozostałości z produkcji lub konsumpcji, które są lub mogą być poddawane ponownemu wykorzystaniu w cyklu produkcyjnym lub konsumpcyjnym, bądź to bez wcześniejszej obróbki i w sposób przyjazny dla środowiska, bądź to po wcześniejszej obróbce, ale bez konieczności poddania odzyskiwaniu w rozumieniu załącznika II B do tej dyrektywy.
(por. pkt 53 oraz pkt 2 sentencji)
	C-113/02  			wyrok TS	2004-10-14
Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Niderlandów
ZOTSiSPI 2004/10B/I-09707...
1. Artykuł 7 ust. 4 lit. a) tiret piąte rozporządzenia nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar, na mocy którego właściwe organy państwa przeznaczenia i wysyłki mogą wnieść uzasadniony sprzeciw wobec wysyłki odpadów przeznaczonych do odzysku, jeżeli tylko stosunek odpadów odzyskiwałnych do nieodzyskiwalnych, szacunkowa wartość materiałów odzyskanych lub koszt odzysku i koszt usuwania części nieodzyskiwalnej nie uzasadniają odzysku z punktu widzenia ekonomicznego lub ekologicznego, sprzeciwia się temu, aby przy dokonywaniu tej oceny przepisy krajowe w sprawie przesyłania odpadów odwoływały się wyłącznie do pierwszego z tych trzech kryteriów, to jest stosunku odpadów odzyskiwalnych do nieodzyskiwalnych. Nadto przepis ten sprzeciwia się temu, aby przepisy krajowe w sprawie przesyłania odpadów odwoływały się w zakresie tej oceny do porównania procentowych wartości odpadów odzyskiwalnych w państwie przeznaczenia i w państwie wysyłki. W tych okolicznościach bez znaczenia pozostaje fakt, że władze krajowe zachowują uprawnienie do badania indywidualnie każdego wniosku w sprawie wysyłki odpadów czy też fakt, iż sporne przepisy w sprawie przesyłania odpadów mają zastosowanie zarówno do wywozu, jak i przywozu odpadów oraz dążą do możliwie wysokiego odzysku odpadów we Wspólnocie.
(por. pkt 17-21 i 23-25)
2. Wykorzystanie odpadów jako paliwa zaliczane jest do działania prowadzącego do odzysku wymienionego w pkt R1 załącznika IIB do dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej decyzją 96/350 pod trzema warunkami. Po pierwsze, głównym celem działania przewidzianego w tym przepisie musi być wytwarzanie energii. Po drugie, energia wytworzona i odzyskana w wyniku spalania odpadów musi być wyższa od energii zużytej w procesie spalania oraz część nadwyżki energii uzyskanej w trakcie tego spalania musi zostać faktycznie wykorzystana bądź w formie ciepła wytworzonego przez spalanie, bądź - po przetworzeniu - w formie elektryczności. Po trzecie, większa część odpadów musi zostać zniszczona w trakcie powyższego działania, zaś większa część uzyskanej energii musi zostać odzyskana i wykorzystana.
Kryteria takie jak wartość opałowa odpadów, zawartość substancji szkodliwych w spalonych odpadach czy też kwestia pomieszania odpadów nie powinny natomiast być brane pod uwagę.
(por. pkt 31, 32)
	C-103/02  			wyrok TS	2004-10-07
Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Włoska
ZOTSiSPI 2004/10A/I-09127...
1. Pojęcie ilości odpadów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 91/156, który przewiduje w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne zwolnienie z wymogu uzyskania zezwolenia, powinno być interpretowane w ten sposób, że odsyła do górnego progu znajdującego zastosowanie do każdego typu odpadów, po którego przekroczeniu czynności odzyskiwania nie korzystają ze zwolnienia i muszą być poddane procedurze zezwolenia, chociaż określenie 'bezwzględne ilości maksymalne' nie zostało wprost użyte w tym przepisie.
Ponadto systematyka dyrektywy 75/442 w całości przemawia za taką wykładnią. Dyrektywa ta wprowadza bowiem zwyczajną procedurę zawierającą wymóg uzyskania zezwolenia wspomnianego w art. 9 i 10. Artykuł 11, przewidujący zwolnienie z wymogu pod pewnymi warunkami, wprowadza procedurę uproszczoną. Ta ostatnia, o charakterze wyjątkowym, powinna być możliwie prosta w stosowaniu i nadzorowaniu, co nie miałoby miejsca, gdyby ilości odpadów mogły się różnić w zależności od każdego urządzenia.
(por. pkt 30, 31)
2. Obowiązek zapewnienia pełnej skuteczności dyrektywy stosownie do jej celów nie może być pojmowany w taki sposób, że Państwa Członkowskie są zwolnione z obowiązku ustanowienia przepisów transponujących dyrektywę, jeżeli uznają, że przepisy krajowe są lepsze od przepisów wspólnotowych oraz że z tej przyczyny lepiej zapewnią one realizację celów dyrektywy. Istnienie przepisów krajowych może uczynić zbędną transpozycję za pomocą konkretnych przepisów ustawowych lub wykonawczych tylko pod warunkiem, że istniejące przepisy rzeczywiście gwarantują pełne stosowanie dyrektywy przez administrację krajową.
Państwom Członkowskim nie wolno zatem w tym przypadku obejść przepisów narzuconych przez dyrektywę 75/442 w sprawie odpadów, zmienioną dyrektywą 91/156, poprzez zastąpienie maksymalnych ilości dla poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą podlegać odzyskiwaniu bez zezwolenia, ilościami względnymi w zależności od zdolności przerobowych każdego z urządzeń do odzyskiwania.
(por. pkt 33)
(...)
	C-1/03  				wyrok TS	2004-09-07
Paul Van de Walle i inni v. Texaco Belgium SA (orzeczenie wstępne)
ZOTSiSPI 2004/8-/I-07613...
1. Paliwa rozlane nieumyślnie i będące przyczyną zanieczyszczenia ziemi i wód podziemnych są odpadami w rozumieniu art. 1 lit. a) dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 91/156, albowiem substancje te są pozostałością po produkcji, których posiadacz nie może ponownie użyć bez uprzedniego przetworzenia i które usuwa, jakkolwiek nieumyślnie, przy okazji produkcji lub dystrybucji tych paliw.
To samo odnosi się do ziemi zanieczyszczonej paliwami, albowiem paliw nie da się oddzielić od zanieczyszczonej nią ziemi i tylko wtedy paliwa te mogą podlegać odzyskowi lub unieszkodliwianiu, gdy ziemia również jest przedmiotem czynności koniecznych do jej dekontaminacji. Ponadto okoliczność, że ta ziemia nie została wykopana, nie ma wpływu na jej kwalifikację jako odpadu.
(por. pkt 46, 47, 50, 52,
53 i sentencja)
2. Dyrektywa 75/442 w sprawie odpadów odróżnia konkretne wykonanie czynności odzysku i unieszkodliwiania odpadów, którego obowiązek nakłada na 'posiadacza odpadów' bez względu na to, czy chodzi o producenta czy posiadacza, od ponoszenia kosztów takich czynności, które dyrektywa nakłada zgodnie z zasadą 'zanieczyszczający płaci' na osoby, od których pochodzą odpady, bez względu na to, czy są posiadaczami, poprzednimi posiadaczami, czy wreszcie są producentami produktu, z którego pochodzą odpady.
Paliwa nieumyślnie rozlane, pochodzące z wycieku z urządzeń do magazynowania stacji paliw, które zostały zakupione przez tę stację paliw w celu jej prowadzenia są w posiadaniu prowadzącego stację paliw. Ponadto ów prowadzący stację, który dla potrzeb swojej działalności magazynuje je wtedy, gdy stały się odpadami, może zatem zostać uznany za zajmującego się ich 'produkcją' w rozumieniu art. 1 lit. b) dyrektywy 75/442. W tych warunkach prowadzący stację paliw powinien być uznany za posiadacza odpadów w rozumieniu art. 1 lit. c) tej dyrektywy, albowiem jest jednocześnie zarówno ich posiadaczem, jak i producentem.
Jednak jeśli zły stan urządzeń do magazynowania na stacji paliw oraz wyciek paliw jest wynikiem naruszenia zobowiązań umownych przez przedsiębiorstwo paliwowe, które zaopatruje tę stację paliw lub zachowania mogącego skutkować powstaniem odpowiedzialności tego przedsiębiorstwa, to przedsiębiorstwo to, ze względu na jego działalność może zostać uznane za prowadzące 'produkcję odpadów' w rozumieniu art. 1 lit. b) dyrektywy 75/442 i uważane za posiadacza odpadów.
(por. pkt 58-61 i sentencja)
	C-424/02  			wyrok TS	2004-07-15
Komisja Wspólnot Europejskich v. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
ZOTSiSPI 2004/7B/I-07249...
Z art. 3 ust. 1 dyrektywy 75/439 w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych, zmienionej dyrektywą 87/101 wynika, że odniesienie do 'technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych ograniczeń', o których mowa w tym przepisie, stanowi część przepisu wyrażającego w sposób ogólny obowiązek nałożony na Państwa Członkowskie oraz że przez to odniesienie wspólnotowy ustawodawca nie zamierzał wprowadzić konkretnych wyjątków od reguły o zastosowaniu ogólnym, lecz określić zakres zastosowania i treść pozytywnego obowiązku zapewnienia priorytetowego charakteru przetwarzaniu olejów odpadowych przez ich regenerację.
Wynika z tego, że definicja tych ograniczeń nie może być pozostawiona swobodnej ocenie Państw Członkowskich. W konsekwencji interpretacja dokonywana wyłącznie przez Państwa Członkowskie byłaby niezgodna z zasadą jednolitej wykładni i stosowania prawa wspólnotowego, a poza tym czyniłaby ze zgodności przetwarzania przez regenerację z technicznymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi ograniczeniami warunek, którego realizacja byłaby zależna wyłącznie od oceny jego dogodności dla danego Państwa Członkowskiego.
Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 75/439 dotyczący 'ograniczeń technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych' powinien być rozumiany jako wyraz zasady proporcjonalności, z której wynika, że Państwa Członkowskie są zobowiązane podjąć odpowiednie i proporcjonalne do celu kroki zmierzające do nadania priorytetowego charakteru przetwarzaniu olejów odpadowych przez regenerację, tak iż granicę pozytywnego obowiązku stanowi istnienie rzeczonych ograniczeń. Uznanie bowiem okoliczności technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych istniejących w Państwie Członkowskim za stanowiące automatycznie przeszkodę we wprowadzeniu środków przewidzianych w tym przepisie oznaczałoby pozbawienie tego przepisu jakiegokolwiek znaczenia praktycznego, jako że obowiązek Państwa Członkowskiego sprowadzałby się do utrzymywania status quo, z tym skutkiem, że nie istniałoby realne zobowiązanie Państw Członkowskich do podjęcia niezbędnych kroków na rzecz przetwarzania olejów odpadowych przez ich regenerację.
(por. pkt 20-23)
	C-53/02...  			wyrok TS	2004-04-01
Commune de Braine-le-Château oraz Michel Tillieut i inni v. Région wallonne (orzeczenie wstępne)
LEX nr 201470...	tłumaczenie Redakcja Wolters Kluwer Polska
1. Artykuł 7 dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 91/156, należy interpretować w ten sposób, że plan lub plany gospodarowania odpadami, które właściwe organy Państw Członkowskich są zobowiązane sporządzić na podstawie tego przepisu, muszą obejmować albo mapę geograficzną, określającą dokładną lokalizację składowisk odpadów, albo kryteria lokalizacji, które są wystarczająco precyzyjne, aby umożliwić właściwemu organowi odpowiedzialnemu za wydanie zezwolenia zgodnie z art. 9 dyrektywy ustalenie, czy przedmiotowa lokalizacja lub instalacja mieszczą się w ramach zarządzania przewidzianych w planie gospodarowania odpadami.
(por. pkt 35 oraz pkt 1 sentencji)
2. Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 91/156, należy interpretować w ten sposób, że zobowiązuje Państwa Członkowskie do sporządzania planów gospodarowania odpadami w rozsądnym terminie, który może wykraczać poza termin transpozycji dyrektywy 91/156 określony w art. 2 ust. 1 akapit pierwszy przywołanej dyrektywy zmieniającej.
(por. pkt 38 oraz pkt 2 sentencji)
3. Artykuły 4, 5 i 7 dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 91/156, w związku z jej art. 9, należy interpretować w ten sposób, że nie stoją na przeszkodzie temu, aby Państwo Członkowskie, które nie przyjęło w wyznaczonym terminie jednego lub więcej planów gospodarowania odpadami dotyczących stosownych miejsc lub instalacji do unieszkodliwiania odpadów, wydawało indywidualne zezwolenia na prowadzenie takich miejsc i instalacji.
(por. pkt 46 oraz pkt 3 sentencji)
	C-235/02  			postanow. TS	2004-01-15
Postępowanie karne przeciwko Marco Antonio Saetti i Andrea Frediani (orzeczenie wstępne)
ECR 2004/1B/I-01005
1. The judge investigating a criminal matter or the investigating magistrate constitute a court or tribunal within the meaning of Article 234 EC, appointed to give a ruling, independently and in accordance with law, in cases coming within the jurisdiction conferred on them by law in proceedings intended to culminate in decisions of a judicial nature.
(see para. 23)
2. A directive may not of itself either impose obligations on a private individual and therefore be relied on as such against such a person, or have the effect, independently of a national law adopted by a Member State for its implementation, of determining or aggravating the liability in criminal law of persons who act in contravention of the provisions of that directive. It is not for the Court, on a reference for a preliminary ruling on the interpretation of a directive, to interpret or apply national law in order to establish the effects of national legislation which no longer considers to be infringements the acts which gave rise to the criminal proceedings before the national court, although it is common ground that, at the time when those acts were established, they could, where relevant, constitute offences punishable under national criminal law.
(see paras 25-26)
(...)
	C-114/01  			wyrok TS	2003-09-11
Postępowanie przeciwko AvestaPolarit Chrome Oy, dawniej Outokumpu Chrome Oy (orzeczenie wstępne)
ECR 2003/8-/I-08725
1. Leftover rock and residual sand from ore-dressing operations from the operation of a mine may not be classified as waste within the meaning of Directive 75/442 on waste, as amended by Directive 91/156, if the holder uses them lawfully for the necessary filling in of the galleries of that mine and provides sufficient guarantees as to the identification and actual use of the substances to be used for that purpose.
(see para. 43, operative part 1)
In so far as it does not constitute a measure of application of Directive 75/442, as amended by Directive 91/156, and in particular Article 11 of that directive, national legislation must be regarded as other legislation within the meaning of Article 2(1)(b) of that directive covering a category of waste mentioned in that provision, if it relates to the management of that waste as such within the meaning of Article 1(d) of Directive 75/442, and if it results in a level of protection of the environment at least equivalent to that aimed at by that directive, whatever the date of its entry into force.
(see para. 61, operative part 2)
	C-392/99  			wyrok TS	2003-04-10
Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Portugalska
ECR 2003/4/I-03373
1. In order for Article 6(2) of Directive 75/439 on the disposal of waste oils to be implemented correctly, national legislation must expressly require, as a sine qua non for issue of a permit to use waste oils as fuel or to regenerate them, respectively, the adoption of all appropriate health protection measures and use of the best technology possible where the cost is not excessive.
(see paras 77-79, 89, 106-111, 213)
2. The proper conduct of the pre-litigation procedure laid down in Article 226 EC constitutes an essential guarantee required by the Treaty not only in order to protect the rights of the Member State concerned, but also to ensure that any contentious procedure will have a clearly defined dispute as its subject-matter. It is only on the basis of a properly conducted pre-litigation procedure that the contentious procedure before the Court will enable the latter to judge whether the Member State has in fact failed to fulfil the specific obligations which the Commission alleges it has breached.
Thus, although the claims as stated in the application cannot in principle be extended beyond the infringements alleged in the letter of formal notice and in the operative part of the reasoned opinion, it is none the less the case that, where Community law is amended during the course of the pre-litigation procedure, the Commission has standing to seek a declaration that a Member State has failed to fulfil obligations which were created in the initial version of a directive, subsequently amended or repealed, and which were maintained in force under the new provisions. Conversely, the subject-matter of the dispute cannot be extended to obligations arising under the new version of a directive which do not correspond to those arising under the previous version of that directive, as otherwise it would constitute a breach of the essential procedural requirements of infringement proceedings.
(see paras 133-135)
3. In order for Article 13 of Directive 75/439 on the disposal of waste oils to be implemented correctly, national legislation must require the competent authorities to carry out periodical inspections of undertakings which regenerate waste oils or use them as fuel and provide that at the time of the inspections the state of technical development and/or of the environment will be examined with a view to revising, where necessary, permits granted to those undertakings.
(...)
	C-116/01  			wyrok TS	2003-04-03
SITA EcoService Nederland BV, dawniej Verol Recycling Limburg BV v. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (orzeczenie wstępne)
ECR 2003/4/I-02969
1. For the purpose of applying Directive 75/442 on waste, as amended by Directive 91/156 and Decision 96/350, and Regulation No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community, as amended by Regulation No 120/97, it must be possible to classify any waste treatment operation as either disposal or recovery, and a single operation may not be classified simultaneously as both a disposal and a recovery operation.
(see para. 40)
2. It follows from Directive 75/442 on waste, as amended by Directive 91/156 and Decision 96/350, and from Regulation No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community, as amended by Regulation No 120/97, that where a waste treatment process comprises several distinct stages of recovery or disposal, the process as a whole is not to be assessed as a single operation, but each phase must be classified separately for the purpose of implementing the Regulation when it constitutes a distinct operation in itself.
Accordingly, where a waste treatment process comprises several distinct stages, it must be classified as a disposal operation or a recovery operation, within the meaning of Directive 75/442, for the purpose of implementing Regulation No 259/93, taking into account only the first operation that the waste is to undergo subsequent to shipment.
(see paras 41-42, operative part 1)
3. The calorific value of waste which is to be combusted is not a relevant criterion for the purpose of determining whether that operation constitutes a disposal operation as referred to in point D10 of Annex IIA to Directive 75/442 on waste, as amended by Directive 91/156 and by Decision 96/350, or a recovery operation as referred to in point R1 of Annex IIB thereof. In order to be considered as use principally as a fuel or other means to generate energy within the meaning of that point, it is both necessary and sufficient that the combustion of waste meet the three following conditions: first, the main purpose of the operation concerned must be to enable the waste to be used as a means of generating energy; secondly, the conditions in which that operation is to take place must give reason to believe that it is indeed a 'means to generate energy'; and thirdly, the waste must be used principally as a fuel or other means of generating energy.
(see paras 53, 56, operative part 2)
(...)
	C-307/00...  			postanow. TS	2003-02-27
Oliehandel Koeweit BV i inni v. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (orzeczenie wstępne)
ECR 2003/2/I-01821
1. Recovery operations entailing the recycling or reclamation of metals and metal compounds or the recycling or reclamation of other inorganic materials, as referred to in R4 and R5 of Annex IIB to Directive 75/442 on waste, as amended by Directive 91/156 and by Decision 96/350, may also cover the 're-use' referred to in Article 3(l)(b)(i) of that directive. Those operations do not necessarily imply that the substance in question undergoes processing, can be used several times or can subsequently be reclaimed.
(see para. 90, operative part 1)
2. A waste treatment operation may not be classified simultaneously as both disposal and recovery within the meaning of Directive 75/442, as amended by Directive 91/156 and Decision 96/350. Where an operation, having regard solely to its wording, may a priori be covered by a disposal operation set out in Annex IIA to that directive or a recovery operation referred to in Annex IIB to that directive, it must be ascertained on a case-by-case basis whether the main objective of the operation in question is that the waste serves a useful purpose, by replacing the use of other materials which would have had to be used to fulfil that function, and in such a case to uphold the classification as recovery.
(see para. 99, operative part 2)
3. It follows from the system put in place by Regulation No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community that the classification chosen by the competent authorities of the Member State of destination as regards a given operation does not prevail over the classification chosen by the competent authorities of the Member State of dispatch, any more than the classification chosen by the latter prevails over that chosen by the competent authorities of the Member State of destination.
(see para. 103, operative part 3)
(...)
	C-458/00  			wyrok TS	2003-02-13
Komisja Wspólnot Europejskich v. Wielkie Księstwo Luksemburga
ECR 2003/2/I-01553
1. Under the system established by Regulation No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community, all the competent authorities to which notification of a proposed shipment of waste is addressed must check that the classification by the notifier is consistent with the provisions of the regulation. If that classification is incorrect, those authorities must object to a shipment on the ground of that classification error, without reference to one of the specific provisions of the regulation setting out the objections which the Member States may raise. It is not, however, for the competent authority to reclassify ex officio the purpose of the shipment of waste.
(see paras 21-22)
2. The combustion of waste constitutes a recovery operation under point R1 of Annex II B to Directive 75/442, as amended by Decision 96/350, where its principal objective is for the waste to fulfil a useful function as a means of generating energy, replacing the use of a source of primary energy which would have had to have been used to fulfil that function. In particular, the combustion of household waste may be classified as a recovery operation if the main purpose is to enable the waste to be used as a means of generating energy, it takes place in conditions which give reason to believe that it is indeed a means to generate energy, the greater part of the waste is consumed during the operation and the greater part of the energy generated is reclaimed and used.
It follows that an operation whose principal objective is the disposal of waste must be classified as a disposal operation where the reclamation of the heat generated by the combustion constitutes only a secondary effect of that operation.
(see paras 31-37, 43)
	C-228/00  			wyrok TS	2003-02-13
Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Federalna Niemiec
ECR 2003/2/I-01439
1. Under the system established by Regulation No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community, all the competent authorities to which notification of a proposed shipment of waste is addressed must check that the classification by the notifier is consistent with the provisions of the regulation. If that classification is incorrect, those authorities must object to the shipment on the ground of that classification error, without reference to one of the specific provisions of the regulation setting out the objections which the Member States may raise. That system does not preclude Member States from laying down, in acts having general scope, criteria for distinguishing between a recovery operation and a disposal operation, provided that those acts put in place criteria for making that distinction which comply with the criteria laid down by Directive 75/442, as amended by Decision 96/350.
(see paras 33-36)
2. The combustion of waste constitutes a recovery operation under point R1 of Annex II B to Directive 75/442, as amended by Decision 96/350, where its principal objective is for the waste to fulfil a useful function as a means of generating energy, replacing the use of a source of primary energy which would have had to have been used to fulfil that function. In particular, the use of waste as a fuel in cement kilns may be classified as a recovery operation if the main purpose is to enable the waste to be used as a means of generating energy, it takes place in conditions which give reason to believe that it is indeed a means to generate energy, the greater part of the waste is consumed during the operation and the greater part of the energy generated is recovered and used.
It follows that, where the use of waste as a fuel meets the conditions laid down in point R1 of Annex II B to the directive, it must be classified as a recovery operation, without the need to take into consideration criteria such as the calorific value of the waste, the amount of harmful substances contained in the incinerated waste or whether or not the waste has been mixed.
(see paras 41-47)
	C-174/01  			wyrok TS	2002-12-05
Komisja Wspólnot Europejskich v. Wielkie Księstwo Luksemburga
ECR 2002/12/I-11171
1. In proceedings pursuant to Article 226 EC, the question whether a Member State has failed to fulfil its obligations must be determined by reference to the situation in the Member State as it stood at the end of the period laid down in the reasoned opinion, and the Court cannot take account of any subsequent changes.
(see para. 18)
2. In order to comply with the first indent of Article 11(1) of Directive 96/59 on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/PCT), the Member States must draw up plans for the decontamination and/or disposal of inventoried equipment and the PCBs contained therein, in accordance with Article 4 of the Directive.
The first indent of Article 11(1) of the Directive, read in conjunction with the 10th and 16th recitals in the preamble thereto, indicates that the drawing up of the plan for the decontamination and/or disposal of inventoried equipment and the PCBs contained therein in accordance with Article 4 of the Directive obliges the Member States to compare the amount of inventoried equipment and quantities of PCBs contained therein which must be disposed of or decontaminated with the disposal or decontamination facilities available for that purpose. The plan must also enable the Member States to define the types of treatment for the various categories of equipment and the PCBs contained therein.
There is no doubt, therefore, that in order to satisfy fully the obligations arising from the first indent of Article 11(1) of the Directive, the plan drawn up must be specific and in conformity with the system for the disposal of PCBs laid down by the Directive as a whole.
(see paras 23-25)
	C-159/00  				wyrok TS	2002-06-06
Sapod Audic v. Eco-Emballages SA (orzeczenie wstępne)
LEX nr 111997...	tłumaczenie Redakcja Wolters Kluwer Polska
UWAGA: Tezy 1, 2 i 3 zachowują aktualność na gruncie art. 1, 8 i 10 dyrektywy 98/34.
1. Przepis krajowy, który w świetle swego brzmienia i kontekstu nie wydaje się sam w sobie wymagać, na potrzeby identyfikacji opakowań nim regulowanej, umieszczania oznakowania na produkcie lub jego opakowaniu, mógłby stanowić przepisy techniczne w rozumieniu dyrektywy nr 83/189 ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych zmienionej dyrektywą nr 88/182, tylko jeśli sąd krajowy stwierdziłby, że ma on być interpretowany jako wymagający zastosowania znaku lub etykiety. (zob. pkt 39, sentencja pkt 1)
2. Jeśli przepis prawa krajowego rozumiany jest jako wymagający zastosowania znaku lub etykiety, art. 10 dyrektywy nr 83/189 ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych zmienionej dyrektywą nr 88/182, to ma on być interpretowany jako znaczący, iż przepis ten nie jest zwolniony z wymogu zawiadomienia ustanowionego w art. 8 dyrektywy nr 83/189. (zob. pkt 46, sentencja pkt 2)
3. Jednostka może powołać się na niedokonanie zawiadomienia zgodnie z art. 8 dyrektywy nr 83/189 ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych, o przepisie krajowym interpretowanym jako wymagający zastosowania znaku lub etykiety. Do sądu krajowego należy wtedy odmowa zastosowania tego przepisu, zaś kwestia wniosków, jakie mają być wysnute z niezastosowania tego przepisu krajowego, jeżeli chodzi o dotkliwość sankcji na podstawie obowiązującego prawa krajowego, takiej jak nieważność lub niewykonalność umowy, jest kwestią regulowaną prawem krajowym. Wniosek ten jest jednakże zależny od warunku, zgodnie z którym obowiązujące przepisy prawa krajowego nie są mniej korzystne niż te regulujące podobne skargi krajowe oraz nie są sformułowane w taki sposób, aby uczynić niemożliwym w praktyce wykonywanie praw przyznanych prawem wspólnotowym. (zob. pkt 53, sentencja pkt 3)
4. Art. 3 ust. 2 dyrektywy nr 75/442 w sprawie odpadów właściwie interpretowany, nie przyznaje jednostkom żadnego prawa, którego mogą dochodzić przed sądem krajowym w celu uzyskania unieważnienia lub zawieszenia przepisów krajowych wchodzących w zakres tego postanowienia, na tej podstawie, iż te przepisy zostały przyjęte bez uprzedniego poinformowania o nich Komisji. (zob. pkt 63, sentencja pkt 5)
(...)
	C-9/00  			wyrok TS	2002-04-18
Palin Granit Oy i Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus (orzeczenie wstępne)
LEX nr 111886...	tłumaczenie Redakcja Wolters Kluwer Polska
Pozostałości kamieni powstałe z ich wydobycia, które są składowane przez czas nieokreślony w oczekiwaniu na możliwe wykorzystanie, należy sklasyfikować jako odpady w rozumieniu dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów zmienionej dyrektywą 91/156, jeżeli posiadacz usuwa lub zamierza usunąć te pozostałości po kamieniach. Miejsce magazynowania pozostałości po kamieniach, ich skład oraz fakt, nawet gdy jest dowiedzione, iż kamienie nie stanowią rzeczywistego zagrożenia dla życia ludzkiego lub środowiska, nie są istotnymi kryteriami dla ustalenia, czy kamienie te należy uznać za odpady (zob. pkt 39, 51, sentencja pkt 1-2).
	C-6/00  			wyrok TS	2002-02-27
Abfall Service AG (ASA) v. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (orzeczenie wstępne)
ECR 2002/2/I-01961
1. It follows from the system established by Regulation No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community, as amended by Commission Decision 98/368, and in particular Articles 20 and 30(1) thereof, that the competent authority of dispatch, within the meaning of Article 2(c) of that regulation, is competent to verify whether a proposed shipment classified in the notification as a shipment of waste for recovery does in fact correspond to that classification, and that, if that classification is incorrect, the authority must oppose the shipment by raising an objection founded on that misclassification within the period prescribed by Article 7(2) of that regulation.
(see paras 40-41, 50, operative part 1)
2. The deposit of waste in a disused mine does not necessarily constitute a disposal operation for the purposes of D 12 of Annex II A to Directive 75/442 on waste, as amended by Directive 91/156 and by Decision 96/350. The deposit must be assessed on a case-by-case basis to determine whether the operation is a disposal or a recovery operation within the meaning of that directive since a single operation cannot be classified simultaneously as both a disposal and a recovery operation. Such a deposit constitutes a recovery if its principal objective is that the waste serve a useful purpose in replacing other materials which would have had to be used for that purpose.
(see paras 63, 71, operative part 2)
	C-387/97  			wyrok TS	2000-07-04
Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Grecka
LEX nr 82927...	tłumaczenie Redakcja Wolters Kluwer Polska
1. Postępowanie wszczęte przez Komisję na podstawie art. 171 ust. 2 Traktatu (obecnie art. 228 ust. 2 TWE) o stwierdzenie, że Państwo Członkowskie naruszyło swe obowiązki, nie podejmując środków koniecznych do wykonania wyroku Trybunału stwierdzającego uchybienie zobowiązaniom po stronie tego Państwa, oraz o nałożenie okresowej kary pieniężnej jest dopuszczalne, jeżeli wszystkie etapy procedury poprzedzającej postępowanie sądowe, w tym wystosowanie wezwania do usunięcia uchybienia [ang. letter of formal notice], nastąpiły po wejściu w życie Traktatu o Unii Europejskiej (zob. pkt 42).
2. Chociaż art. 4 dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów nie określił dokładnej treści środków, jakie miały podjąć Państwa Członkowskie w celu zapewnienia, aby odpady podlegały unieszkodliwieniu bez narażania życia ludzi i bez szkody dla środowiska, to jednak przepis ten wiązał Państwa Członkowskie co do celu, jaki ma zostać osiągnięty, pozostawiając im margines swobody w ocenie potrzeby takich środków. Znaczące pogorszenie [stanu] środowiska w przedłużonym czasie, gdy właściwe organy nie podjęły żadnych działań, stanowi w zasadzie wskazanie, że zainteresowane Państwo Członkowskie przekroczyło margines swobody przyznany mu przez ten przepis. Ta sama analiza może być przeprowadzona w odniesieniu do art. 5 dyrektywy 78/319 w sprawie odpadów toksycznych i niebezpiecznych (zob. pkt 55-57).
3. Obowiązki wynikające z art. 4 dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów i art. 5 dyrektywy 78/319 w sprawie odpadów toksycznych i niebezpiecznych były niezależne od bardziej szczegółowych obowiązków zawartych w art. 5-11 dyrektywy 75/442 dotyczących planowania, organizacji i nadzoru nad operacjami unieszkodliwiania odpadów i art. 12 dyrektywy 78/319 dotyczącym unieszkodliwiania odpadów toksycznych i niebezpiecznych. Stwierdzenie to jest prawdziwe także w odniesieniu do odpowiadających im obowiązków wynikających ze zmienionej dyrektywy 75/442 oraz dyrektywy 91/689 w sprawie odpadów niebezpiecznych (zob. pkt 48-49, 58).
4. Państwo Członkowskie nie może powoływać się na okoliczności wewnętrzne, takie jak trudności we wdrażaniu, które powstają na etapie, gdy akt wspólnotowy został już wprowadzony w życie, by usprawiedliwić uchybienie zobowiązaniom i naruszenie terminów ustanowionych przez prawo wspólnotowe (zob. pkt 70).
(...)
	C-318/98  			wyrok TS	2000-06-22
Postępowanie karne przeciwko Giancarlo Fornasar i innym (orzeczenie wstępne)
LEX nr 82919...	tłumaczenie Redakcja Wolters Kluwer Polska
1. W postępowaniu o wydanie orzeczenia wstępnego przewidzianym w art. 177 Traktatu (obecnie art. 234 TWE) jedynie do sądów krajowych, które rozstrzygają sprawy i muszą przyjąć odpowiedzialność za późniejsze rozstrzygnięcie, należy stwierdzenie, w świetle szczególnych okoliczności każdej sprawy, zarówno potrzeby wydania orzeczenia wstępnego w celu umożliwienia wydania wyroku w sprawie, jak i znaczenia pytań kierowanych do trybunału. Odrzucenie wniosku sądu krajowego jest możliwe tylko wtedy, gdy oczywiste jest, że wnioskowana przez ten sąd interpretacja prawa wspólnotowego lub orzeczenie o ważności przepisu wspólnotowego nie ma żadnego związku z rzeczywistą sytuacją ani przedmiotem sprawy w postępowaniu głównym.
Niemniej jednak, w ramach tego postępowania, które jest oparte na wyraźnym rozdzieleniu funkcji sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości, jakakolwiek ocena faktów należy do sądu krajowego. W konsekwencji, Trybunał Sprawiedliwości nie ma kompetencji do orzekania co do faktów w indywidualnej sprawie lub do stosowania reguł prawa wspólnotowego, których interpretacji dokonał, do środków lub sytuacji krajowych, ponieważ kwestie te objęte są wyłączną jurysdykcją sądów krajowych (zob. pkt 27, 31-32).
2. Należy uznać, że termin "odpady niebezpieczne" w art. 1 ust. 4 dyrektywy 91/689 oznacza odpady znajdujące się w wykazie sporządzonym zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18 dyrektywy 75/442 oraz wszelkie inne odpady, które zostaną uznane przez Państwo Członkowskie za wykazujące którąkolwiek z właściwości wymienionych w załączniku III do dyrektywy 91/689.
Takie odpady uznawane są za niebezpieczne jedynie na terytorium Państw Członkowskich, które przyjęły taką klasyfikację. W tym wypadku Państwa Członkowskie obowiązane są notyfikować takie przypadki Komisji do kontroli zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18 dyrektywy 75/442, w celu dostosowania wykazu odpadów niebezpiecznych (zob. pkt 45, 48-49).
(...)
	C-418/97...  			wyrok TS	2000-06-15
ARCO Chemie Nederland Ltd v. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer i Vereniging Dorpsbelang Hees i inni (orzeczenie wstępne)
LEX nr 82853...	tłumaczenie Redakcja Wolters Kluwer Polska
1. Wobec braku przepisów wspólnotowych, Państwa Członkowskie mają swobodę wyboru sposobów udowodnienia różnych kwestii określonych w dyrektywach, które [te państwa] transponują, pod warunkiem że w ten sposób nie jest podważona skuteczność prawa wspólnotowego.
Skuteczność art. 130r Traktatu (obecnie art. 174 TWE) oraz dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 91/156, zostałaby podważona, gdyby ustawodawca krajowy miał wykorzystać sposoby udowodnienia, takie jak ustawowe domniemania, które skutkowałyby ograniczeniem zakresu dyrektywy i nieobjęciem nim materiałów, substancji lub produktów, które odpowiadają definicji odpadów w rozumieniu dyrektywy (zob. pkt 41-42).
2. Z samego faktu, że substancja jest poddawana operacji odzysku wymienionej w załączniku IIB do dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 91/156, nie można wnioskować, że substancja ta została usunięta w taki sposób, że może być uważana za odpad dla celów dyrektywy (zob. pkt 51 oraz sentencja).
3. W celu ustalenia, czy wykorzystanie substancji jako paliwa ma być uważane za stanowiące usunięcie, nie jest istotne to, że substancje te mogą być odzyskiwane w odpowiedzialny środowiskowo sposób do wykorzystania jako paliwa, bez istotnego przetwarzania.
Fakt, że wykorzystanie jako paliwa jest powszechną metodą odzyskiwania odpadów oraz fakt, że substancje te są powszechnie uważane za odpady, mogą być wykorzystane jako dowód, że posiadacz usunął te substancje, zamierza je usunąć lub do ich usunięcia jest zobowiązany w rozumieniu art. 1 lit. a) dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 91/156. Jednakże kwestia, czy substancje te stanowią rzeczywiście odpady w rozumieniu dyrektywy, musi być rozstrzygana w świetle wszystkich okoliczności, z uwzględnieniem celu dyrektywy oraz potrzeby zagwarantowania, że jej skuteczność nie zostanie podważona (zob. pkt 72-73 oraz sentencja).
(...)
	C-209/98  			wyrok TS	2000-05-23
Entreprenorforeningens Affalds/Miljosektion (FFAD) występujący w imieniu Sydhavens Sten & Grus ApS v. Kobenhavns Kommune (orzeczenie wstępne)
LEX nr 82779...	tłumaczenie Redakcja Wolters Kluwer Polska
1. Art. 34 Traktatu (obecnie art. 29 TWE) wyklucza system zbierania i przyjmowania przeznaczonych do odzysku odpadów budowlanych niestanowiących zagrożenia, w którego ramach ograniczona liczba przedsiębiorstw jest upoważniona do przetwarzania odpadów wytworzonych w gminie, jeżeli system ten stanowi, prawnie lub faktycznie, przeszkodę w wywozie przez to, że nie pozwala producentom odpadów na ich wywóz, w szczególności przez pośredników. Taka przeszkoda nie może być usprawiedliwiona na podstawie art. 36 Traktatu (obecnie art. 30 TWE) ani uzasadniona celem ochrony środowiska naturalnego - w szczególności poprzez zastosowanie zasady, o której mowa w art. 130r ust. 2 (obecnie art. 174 ust. 2 TWE), zgodnie z którą szkoda powinna być naprawiona u źródła - wobec braku jakiejkolwiek oznaki istnienia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt, ochrony roślin lub zagrożenia dla środowiska naturalnego (zob. pkt 51 oraz sentencja pkt 1).
2. Zarządzanie poszczególnymi odpadami może być poprawnie uznane za mogące stanowić przedmiot usług w ogólnym interesie gospodarczym, w szczególności wówczas gdy usługa zmierza do rozwiązania problemu dotyczącego środowiska naturalnego (zob. pkt 75).
3. Artykuł 90 Traktatu (obecnie art. 86 TWE), w związku z art. 86 Traktatu (obecnie art. 82 TWE), nie wyklucza ustanowienia lokalnego systemu, zgodnie z którym - w celu rozwiązania problemu dotyczącego środowiska naturalnego, wynikającego z braku zdolności przetwarzania przeznaczonych do odzysku odpadów budowlanych niestwarzających zagrożenia - ograniczona liczba przedsiębiorstw specjalnie wybranych może przetwarzać takie odpady na danym obszarze, co umożliwia zapewnienie wystarczająco dużego dopływu tych odpadów do tych przedsiębiorstw i wyklucza inne przedsiębiorstwa z procesu przetwarzania tych odpadów, nawet jeśli mają one do tego kwalifikacje (zob. pkt 83 oraz sentencja pkt 2).
4. Ani dyrektywa 75/442 w sprawie odpadów, zmieniona dyrektywą 91/156, ani rozporządzenie nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar nie wymagają od Państw Członkowskich zawierania umów ze wszystkimi przedsiębiorstwami upoważnionymi, w rozumieniu art. 10 tej dyrektywy, do przyjmowania i odzyskiwania odpadów budowlanych niestwarzających zagrożenia dla środowiska (zob. pkt 88 oraz sentencja pkt 3).
(...)
	C-365/97  				wyrok TS	1999-11-09
Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Włoska
LEX nr 111153...	tłumaczenie Redakcja Wolters Kluwer Polska
1. Pismo Komisji skierowane do Państwa Członkowskiego, zawierające wezwanie do usunięcia uchybienia, i w dalszej kolejności uzasadniona opinia wydana przez Komisję na podstawie art. 169 Traktatu (przenumerowanego przez Traktat z Amsterdamu na art. 226 WE, a po wejściu w życie Traktatu z Lizbony - na art. 258 TFUE) wyznaczają przedmiot sporu, który nie może być w przyszłości rozszerzony. W związku z tym, uzasadniona opinia oraz postępowanie wszczęte przez Komisję powinny być oparte na identycznych zarzutach, jak te określone w piśmie Komisji zawierającym wezwanie do usunięcia uchybienia, wszczynającym postępowanie poprzedzające wniesienie skargi.
Jednakże spełnienie tego wymogu nie może prowadzić do tego, że w każdym przypadku musi istnieć idealna zgodność między zarzutami powołanymi w piśmie zawierającym wezwanie do usunięcia uchybień, rozstrzygnięciem uzasadnionej opinii, a żądaniami zawartymi w skardze, jeśli przedmiot sporu nie został rozszerzony lub zmieniony, lecz po prostu ograniczony.
2. Chociaż uzasadniona opinia przewidziana w art. 169 Traktatu (przenumerowanym przez Traktat z Amsterdamu na art. 226 WE [a po wejściu w życie Traktatu z Lizbony - na art. 258 TFUE]) powinna zawierać spójne i szczegółowe uzasadnienie, które doprowadziło Komisję do przyjęcia wniosku, iż przedmiotowe Państwo uchybiło jednemu ze swoich traktatowych zobowiązań, wezwanie do usunięcia uchybienia nie może podlegać tak ścisłym wymogom dokładności, ponieważ, z konieczności, nie może ono zawierać nic więcej niż krótkie streszczenie zarzutów. Nie ma zatem żadnych przeszkód, aby Komisja określiła szczegółowo w uzasadnionej opinii zarzuty, które zgłosiła już wcześniej w sposób ogólny w wezwaniu do usunięcia uchybienia.
(...)
	C-175/98...  			wyrok TS	1999-10-05
Postępowanie karne przeciwko Paolo Lirussi i Francesca Bizzaro (orzeczenie wstępne)
LEX nr 111071...	tłumaczenie Redakcja Wolters Kluwer Polska
1. W ramach postępowania przewidzianego w art. 177 Traktatu (przenumerowanym przez Traktat z Amsterdamu na art. 234 WE [a po wejściu w życie Traktatu z Lizbony - na art. 267 TFUE]), które opiera się na przejrzystym podziale kompetencji pomiędzy sądami krajowymi a Trybunałem Sprawiedliwości, wszelka ocena stanu faktycznego należy do sądu krajowego.
W związku z tym, Trybunał nie jest uprawniony do orzekania co do okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, lub co do zastosowania przepisów prawa wspólnotowego do przepisów lub sytuacji krajowych, gdyż kwestie te są przedmiotem wyłącznej jurysdykcji sądu krajowego.
2. Istnieje różnica pomiędzy "czasowym składowaniem" odpadów i "składowaniem do czasu wykonania dalszych operacji". Czasowe składowanie nie jest objęte pojęciem "gospodarowania odpadami" w rozumieniu art. 1 lit. d) dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 91/156.
Stwierdzając, że operacje prowadzące do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów obejmują składowanie do czasu wykonania dalszych operacji, ale z wyłączeniem czasowego składowania, punkt D 15 załącznika II do dyrektywy 91/156 oraz punkt R 13 jej załącznika II B zakładają siłą rzeczy, że istnieje różnica pomiędzy składowaniem czasowym a składowaniem do czasu wykonania dalszych operacji. Składowanie do czasu wykonania dalszych operacji staje się w ten sposób częścią unieszkodliwiania lub odzysku odpadów, z zastrzeżeniem, że wyłącza się z niego tymczasowe składowanie w czasie zbiórki.
A zatem czasowe składowanie poprzedza gospodarowanie odpadami, a zwłaszcza zbieranie odpadów, i stanowi operację przygotowawczą w stosunku do operacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów określonych w załącznikach II A i II B do dyrektywy 75/442, w punktach, odpowiednio, D 1 do D 15 oraz R 1 do R 13. Tymczasowe składowanie w czasie zbiórki, w miejscu gdzie odpady są wytwarzane, należy zatem zdefiniować jako operację przygotowawczą w stosunku do gospodarowania odpadami w rozumieniu art. 1 lit. d) dyrektywy 75/442.
3. Właściwe władze krajowe są zobowiązane, tak dalece jak dotyczy to operacji związanych z czasowym składowaniem odpadów, zapewnić przestrzeganie zobowiązań wynikających z art. 4 dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 91/156, która zobowiązuje Państwa Członkowskie do podjęcia środków koniecznych dla zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
(...)
	C-102/97  			wyrok TS	1999-09-09
Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Federalna Niemiec
ECR 1999/8-/I-05051
It is clear from Article 3(1) of Directive 75/439 on the disposal of waste oils, as amended by Directive 87/101, that, by the reference to 'technical, economic and organisational constraints', the Community legislature did not intend to provide limited exceptions to a rule having general application, but rather to define the scope and content of a positive obligation to give priority to the processing of waste oils by regeneration.
That provision must be understood as an expression of the principle of proportionality, in accordance with which Member States must take measures which are appropriate and proportionate to the objective of giving priority to the processing of waste oils by regeneration; that is to say, the limit to that positive obligation is the existence of the aforementioned constraints, the definition of which, moreover, cannot be left to the exclusive discretion of the Member States.
A Member State fails to fulfil that obligation when, notwithstanding the existence of a number of measures which could further the objective pursued by Directive 75/439, as amended, and the adoption of which would be technically, economically and organisationally possible, it does not adopt any such measure but, on the contrary, it stops applying one of them and takes no other appropriate steps with a view to attaining the objective pursued.
	C-203/96  			wyrok TS	1998-06-25
Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV i inni v. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (orzeczenie wstępne)
ECR 1998/7/I-04075
1. Directive 75/442 on waste, as amended by Directive 91/156, and Regulation No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community cannot be interpreted as meaning that the principles of self-sufficiency and proximity are applicable to shipments of waste for recovery. That follows from the provisions of the directive and the regulation and from the preparatory texts. Furthermore, the difference in treatment between waste for recovery and waste for disposal reflects the intention of the Community legislature to encourage recovery of waste in the Community as whole, in particular by eliciting the best technologies, which means that waste of that type should be able to move freely between Member States for processing, thus excluding the application of the principles of self-sufficiency and proximity.
Article 130t of the Treaty, which authorises Member States to adopt protective measures which are more stringent than those adopted pursuant to Article 130s, in so far as they are compatible with the Treaty, does not permit them to extend the application of those principles to waste for recovery when it is clear that those principles create a barrier to exports which is not justified either by an imperative measure relating to protection of the environment or by one of the derogations provided for by Article 36 of the Treaty.
2. Article 90 of the Treaty, in conjunction with Article 86, precludes rules such as the Netherlands' Long-term Plan for the Disposal of Dangerous Waste of June 1993, whereby a Member State requires undertakings to deliver their waste for recovery, such as oil filters, to a national undertaking on which it has conferred the exclusive right to incinerate dangerous waste unless the processing of their waste in another Member State is of a higher quality than that performed by that undertaking if, without any objective justification and without being necessary for the performance of a task in the general interest, those rules have the effect of favouring the national undertaking and increasing its dominant position.
	C-192/96  			wyrok TS	1998-06-25
Beside BV i I.M. Besselsen v. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (orzeczenie wstępne)
ECR 1998/7/I-04029
1. The expression 'municipal/household waste' referred to under point AD 160 of the amber list in Annex III to Regulation No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community, as amended by Decision 94/721 adapting, pursuant to Article 42(3), Annexes II, III and IV to Regulation No 259/93, includes both waste which for the most part consists of waste mentioned on the green list in Annex II to that regulation, mixed with other categories of waste appearing on that list, and waste mentioned on the green list mixed with a small quantity of materials not referred to on that list. Such mixed waste does not come within the green list unless it has been collected separately or properly sorted.
The information listed in Article 11(1) of the regulation, which must accompany shipments of waste intended for recovery appearing in Annex II, constitutes the minimum evidence which the competent authority may, in the absence of notification, require in order to establish that 'green waste' is intended for recovery.
In the case of shipments of waste which have not been notified to all the competent authorities concerned (illegal traffic), the Member State of destination may not unilaterally return waste to the Member State of dispatch without prior notification to the latter; the Member State of dispatch may not oppose its return where the Member State of destination produces a duly motivated request to that effect.
2. The reference to the storage of materials in point R 13 of Annex II B to Directive 75/442 on waste, as amended by Directive 91/156, which lists waste recovery operations, covers not only cases in which storage takes place in the undertaking in which the other operations mentioned in that annex must be carried out but also cases in which storage precedes transport to such an undertaking, regardless of whether the latter is established inside or outside the Community.
	C-129/96  			wyrok TS	1997-12-18
Inter-Environnement Wallonie ASBL v. Région Wallonne (orzeczenie wstępne)
ECR 1997/12/I-07411
1. A substance is not excluded from the definition of waste in Article 1(a) of Directive 75/442 on waste, as amended by Directive 91/156, merely because it directly or indirectly forms an integral part of an industrial production process.
That conclusion does not undermine the distinction which must be drawn between waste recovery within the meaning of that directive and normal industrial treatment of products which are not waste.
2. The second paragraph of Article 5 and the third paragraph of Article 189 of the Treaty, and Directive 91/156 amending Directive 75/442 on waste, require the Member States to which that directive is addressed to refrain, during the period laid down therein for its implementation, from adopting measures liable seriously to compromise the result prescribed. It is for the national court to assess whether that is the case as regards the national provisions whose legality it is called upon to consider.
In making that assessment, the national court must consider, in particular, whether the provisions in issue purport to constitute full transposition of the directive, as well as the effects in practice of applying those incompatible provisions and of their duration in time. More particularly, if the provisions in issue are intended to constitute full and definitive transposition of the directive, their incompatibility with the directive might give rise to the presumption that the result prescribed by the directive will not be achieved within the period prescribed if it is impossible to amend them in time. Conversely, the national court could take into account the right of a Member State to adopt transitional measures or to implement the directive in stages, where the incompatibility of the transitional national measures with the directive, or the non-transposition of certain of its provisions, would not necessarily compromise the result prescribed.
	C-304/94...  			wyrok TS	1997-06-25
Postępowanie karne przeciwko Euro Tombesi i innym (orzeczenie wstępne)
ECR 1997/6/I-03561
1. Although the Court may not, under Article 177 of the Treaty, decide upon the validity, in regard to Community law, of a provision of domestic law, as it would be possible for it to do under Article 169 of the EC Treaty, it nevertheless has jurisdiction to supply the national court with an interpretation of Community law on all such points as may enable that court to determine that issue of compatibility for the purposes of the case before it.
2. Under the procedure provided for in Article 177 of the Treaty, it is solely for the national courts before which actions are brought, and which must bear the responsibility for the subsequent judicial decision, to determine in the light of the special features of each case both the need for a preliminary ruling in order to enable them to deliver judgment and the relevance of the questions which they submit to the Court. Dismissal of a request from a national court is possible where it is clear that the interpretation of Community law or the consideration of the validity of a Community rule, requested by that court, has no bearing on the real situation or on the subject-matter of the case in the main proceedings.
3. Article 2(a) of Regulation No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community, provides, in Title I ('Scope and definitions'), that, for the purposes of the regulation, 'waste' means the substances or objects defined in Article 1(a) of Directive 75/442, as amended. That common definition of waste, which was introduced in order to ensure that the national systems for supervision and control of shipments of waste conform with minimum criteria, applies directly to shipments of waste within any Member State.
(...)
	C-58/95...  			wyrok TS	1996-09-12
Postępowanie karne przeciwko Sandro Gallotti i inni (orzeczenie wstępne)
ECR 1996/8-/I-04345
1. The need to provide an interpretation of Community law which will be of use to the national court makes it necessary for the latter to define the factual and legislative context of the questions submitted or, at the very least, explain the factual circumstances on which those questions are based.
The information provided in orders for reference serves not only to enable the Court to give helpful answers but also to enable the Governments of the Member States and other interested parties to submit observations in accordance with Article 20 of the Statute of the Court. It is the Court' s duty to ensure that the opportunity to submit observations is safeguarded, in view of the fact that, by virtue of the abovementioned provision, only the orders for reference are notified to the interested parties.
2. Article 5 and the third paragraph of Article 189 of the Treaty must be interpreted as not precluding a Member State from imposing criminal penalties to ensure compliance with the obligations laid down by Directive 91/156 amending Directive 75/442 on waste, provided that those penalties are analogous to those applicable to infringements of national law of a similar nature and importance and are, in any event, effective, proportionate and dissuasive.
Although the directive in question does not impose any specific obligation on the Member States as regards systems of controls and penalties, that does not mean that national provisions which impose criminal penalties for infringements of legislation implementing the directive are incompatible with the latter. The Member States are required, within the bounds of the freedom left to them by the third paragraph of Article 189 of the EC Treaty, to choose the most appropriate forms and methods to ensure the effectiveness of directives, and Article 5 of the Treaty requires them, in the circumstances referred to above, to take all measures necessary to guarantee the application and effectiveness of Community law.
	C-422/92  			wyrok TS	1995-05-10
Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Federalna Niemiec
ECR 1995/5/I-01097
1. It is not necessary for the Commission to have a specific interest in bringing an action in order to commence proceedings under Article 169 of the Treaty. Article 169 is not intended to protect the Commission's own rights but provides one of the means by which the Commission ensures that the Member States give effect to the provisions of the Treaty and the provisions adopted under the Treaty by the institutions.
2. The Commission is not obliged to act within a specified period in order to bring an action against a Member State under Article 169 of the Treaty for failure to fulfil its obligations under the Treaty. It is thus entitled to decide, in its discretion, on what date it may be appropriate to bring an action and it is not for the Court to review the exercise of that discretion.
3. The concept of waste within the meaning of Article 1 of Directives 75/442 and 78/319 is not to be understood as excluding substances and objects which are capable of economic reutilization, and therefore a Member State which excludes certain categories of recyclable waste from the scope of its legislation has not properly implemented those directives.
4. Directive 84/631 on the supervision and control within the European Community of the transfrontier shipment of hazardous waste, as amended by Directive 86/279, introduced a complete system covering, in particular, transfrontier shipments of dangerous waste with a view to their disposal at establishments conforming to specific requirements and is based on the obligation of the holder of the waste to make a detailed notification in advance. Under that system, the relevant national authorities are entitled to raise objections and are therefore able to prohibit a particular shipment of dangerous waste in order to deal with the problems concerning, first, protection of the environment and of health and, secondly, public policy and security, but they are not entitled to impose a general prohibition on such shipments.
(...)
	C-236/92  			wyrok TS	1994-02-23
Comitato di Coordinamento per la Difesa della Cava i inni v. Regione Lombardia i inni (orzeczenie wstępne)
LEX nr 117028...	tłumaczenie Redakcja Wolters Kluwer Polska
1. W każdym przypadku, gdy postanowienia dyrektywy wydają się być bezwarunkowe i wystarczająco precyzyjne, w zakresie dotyczącym ich przedmiotu, jednostka może powoływać się na te przepisy przeciwko Państwu, gdy Państwo nie implementuje tejże dyrektywy do prawa krajowego przed upływem okresu przewidzianego na jej implementację lub gdy Państwo nie implementuje dyrektywy poprawnie.
W związku z powyższym, przepis prawa wspólnotowego jest bezwarunkowy wówczas, gdy nie jest przedmiotem, jeśli chodzi o jego implementację lub skutki podejmowania jakichkolwiek środków czy to ze strony Wspólnoty, czy to ze strony Państw Członkowskich, i jest wystarczająco precyzyjny, by jednostka mogła się na niego powołać, a sąd mógł go zastosować w przypadku, gdy obowiązek przez ten przepis stanowiony jest wyrażony jednoznacznie.
2. Artykuł 4 dyrektywy 75/442 w sprawie odpadów, który wymaga od Państw Członkowskich podejmowania niezbędnych środków w celu zapewnienia, aby odpady były unieszkodliwiane bez narażania zdrowia ludzkiego oraz bez stwarzania zagrożenia dla środowiska, nie nadaje jednostkom praw, które sądy krajowe muszą chronić.
Przepis ten, wskazując cele, które Państwa Członkowskie muszą chronić przy wykonywaniu bardziej określonych obowiązków nakładanych na nie przez inne postanowienia dyrektywy, wyznacza jedynie program, który winien być realizowany. Przepis ten określa ramy działań podejmowanych przez Państwa Członkowskie w zakresie postępowania z odpadami i nie wymaga, jako taki, przyjmowania specjalnych środków lub konkretnej metody unieszkodliwiania odpadów. Nie jest zatem ani bezwarunkowy, ani wystarczająco precyzyjny, i tym samym nie może nadawać praw, na które jednostki mogą się powoływać w sporze z Państwem.
	C-37/92  			wyrok TS	1993-10-12
Postępowanie karne przeciwko José Vanacker i André Lesage (orzeczenie wstępne)
ECR 1993/9-/I-04947
1. Under the system of judicial cooperation established by Article 177 of the Treaty, the interpretation of national rules is a matter for the national courts and not for the Court of Justice, even though it has been consistently held that where national rules have been adopted in order to implement a Community directive, those courts are required to interpret their national law in the light of the wording and the purpose of the directive.
2. Directive 75/439 on the disposal of waste oils precludes national legislation establishing a system of collection and disposal of waste oils for the benefit of undertakings to which the administrative authorities grant approval for exclusive zones, and which in fact allows such approval to be granted only to national undertakings.
	C-359/88  			wyrok TS	1990-03-28
Postępowanie karne przeciwko E. Zanetti i inni (orzeczenie wstępne)
ECR 1990/3/I-01509
1. National legislation which defines waste as excluding substances and objects which are capable of economic reutilization is not compatible with Directives 75/442 and 78/319.
2. National legislation which does not make the transport of waste covered by Directive 75/442 subject to a system of prior authorization is compatible with Article 10 of that directive. However, the Member States may make the transport of waste covered by that directive subject to a system of prior authorization if they consider this necessary in order to achieve the aims of the directive.
The vesting in authorities which do not have competence at the national level of the power to issue authorizations for the transport of waste is compatible with Article 5 of the directive.
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Postępowanie karne przeciwko G. Vessoso i G. Zanetti (orzeczenie wstępne)
ECR 1990/3/I-01461
The concept of waste, within the meaning of Article 1 of Directive 75/442 and Article 1 of Directive 78/319, is not to be understood as excluding substances and objects which are capable of economic reutilization. The concept does not presume that the holder disposing of a substance or an object intends to exclude all economic reutilization of the substance or object by others.
	380/87  		wyrok TS	1989-07-13
Enichem Base i inni v. Comune di Cinisello Balsamo (orzeczenie wstępne)
ECR 1989/7/02491
1. Directive 75/442 on waste does not give individuals the right to sell or use plastic bags and other non-biodegradable containers. It cannot be inferred from the fact that the directive does not prohibit the sale or the use of any product that it prevents Member States from imposing such prohibitions in order to protect the environment, especially since it is intended inter alia to encourage national measures likely to prevent the production of waste.
2. Article 3(2) of Directive 75/442 requires the Member States to inform the Commission in good time, that is to say before their final adoption, of any draft rules restricting the use and sale of non-biodegradable wrappings. It is directed not only at draft rules concerning inter alia the use of products which might be a source of technical difficulties as regards disposal or lead to excessive disposal costs but also, by virtue of paragraph 1, at all draft rules designed to encourage inter alia the prevention, recycling and processing of waste.
Since the directive does not provide for any derogation or limitation regarding that obligation to inform the Commission, it extends to draft rules drawn up by all authorities in the Member States, including decentralized authorities such as municipalities.
The abovementioned provision of the directive concerns only relations between the Member States and the Commission and thus does not give individuals any right which they may enforce before national courts in order to obtain the annulment or suspension of national rules falling within its scope on the ground that the rules were adopted without having previously been communicated to the Commission.
	372/85...  			wyrok TS	1987-05-12
Ministere public v. Oscar Traen i inni (orzeczenie wstępne)
ECR 1987/5/02141
1. ARTICLES 8 TO 12 OF DIRECTIVE 75/442 ON WASTE COVER ALL WASTE-DISPOSAL ACTIVITIES AND DO NOT IMPOSE ANY LIMITATION RELATING TO THE LEGAL STATUS OF THE OPERATOR OR THE FREQUENCY OR PURPOSE OF THE ACTIVITIES CONCERNED.
ARTICLE 5 OF THE DIRECTIVE DOES NOT LAY DOWN ANY RESTRICTIVE CRITERIA CONCERNING THE 'COMPETENT... AUTHORITIES TO BE RESPONSIBLE, IN A GIVEN ZONE, FOR THE PLANNING, ORGANIZATION, AUTHORIZATION AND SUPERVISION OF WASTE-DISPOSAL OPERATIONS' WHICH ARE TO BE ESTABLISHED OR DESIGNATED BY THE MEMBER STATES AND THE LATTER ARE THEREFORE UNRESTRICTED IN THEIR CHOICE OF SUCH AUTHORITIES.
THE PERMIT PROVIDED FOR IN ARTICLE 8 OF THE DIRECTIVE IS ISSUED BY THOSE AUTHORITIES AND CANNOT BE REPLACED BY THE CONSENT OF THE OWNER OR OCCUPIER OF THE LAND WHERE THE WASTE IS DISCHARGED. AN OWNER OR OCCUPIER OF LAND, AS AN OPERATOR TIPPING HIS OWN WASTE ON THAT LAND, DOES NOT NEED A PERMIT UNDER ARTICLE 8 BUT A MEASURE SUBJECTING HIM TO SUCH A REQUIREMENT MAY BE ADOPTED AS ONE OF THE NECESSARY MEASURES TO BE TAKEN BY THE MEMBER STATES UNDER ARTICLE 4 OF THE DIRECTIVE.
SUBJECT TO THE USUAL LIMITATIONS ON THE EXERCISE OF A DISCRETIONARY POWER, THE POWER ENJOYED BY THE MEMBER STATES REGARDING ORGANIZATION OF THE SUPERVISION PROVIDED FOR IN ARTICLE 10 OF THE DIRECTIVE IS QUALIFIED ONLY BY THE REQUIREMENT THAT THE OBJECTIVES OF THAT DIRECTIVE, NAMELY PROTECTION OF HUMAN HEALTH AND OF THE ENVIRONMENT, MUST BE COMPLIED WITH.
2. A DIRECTIVE MAY NOT OF ITSELF IMPOSE OBLIGATIONS ON AN INDIVIDUAL AND A PROVISION OF A DIRECTIVE MAY NOT THEREFORE BE RELIED UPON AS SUCH AGAINST SUCH A PERSON.
	240/83  			wyrok TS	1985-02-07
Procureur de la République v. Association de défense des bruleurs d'huiles usagées (orzeczenie wstępne)
ECR 1985/2/00531
1. THE MEASURES PRESCRIBED BY DIRECTIVE NO 75/439 ON THE DISPOSAL OF WASTE OILS DO NOT CREATE BARRIERS TO INTRA-COMMUNITY TRADE AND SUCH MEASURES, IN PARTICULAR THE REQUIREMENT THAT PERMITS MUST BE OBTAINED IN ADVANCE, MAY HAVE A RESTRICTIVE EFFECT ON FREEDOM OF TRADE AND OF COMPETITION, THEY MUST NEVERTHELESS NEITHER BE DISCRIMINATORY NOR GO BEYOND THE INEVITABLE RESTRICTIONS WHICH ARE JUSTIFIED BY THE PURSUIT OF THE OBJECTIVE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, WHICH IS IN THE GENERAL INTEREST.
2.INASMUCH AS MEMBER STATES ARE OBLIGED TO PROHIBIT ANY FORM OF WASTE-OIL DISPOSAL WHICH MIGHT HARM THE ENVIRONMENT, NATIONAL LEGISLATION PROHIBITING THE BURNING OF WASTE OILS OTHERWISE THAN IN SPECIAL PLANTS AND BY APPROVED OPERATORS IS NOT INCOMPATIBLE WITH DIRECTIVE NO 75/439.
	295/82  		wyrok TS	1984-02-09
Groupement d'Intéret Economique "Rhône Alpes Huiles" i inni v. Syndicat National des Fabricants Raffineurs d'Huile de Graissage i inni (orzeczenie wstępne)
ECR 1984/2/00575
1. THE COURT, IN THE CONTEXT OF A REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING, CAN ONLY PROVIDE THE INTERPRETATION OF COMMUNITY LAW WHICH IS REQUESTED OF IT. IT IS FOR THE NATIONAL COURT, WHERE NECESSARY IN THE LIGHT OF INFORMATION FURNISHED BY THE COURT OF JUSTICE, TO DETERMINE WHETHER THE NATIONAL LEGISLATION AT ISSUE CONTAINS A PROHIBITION OF EXPORTS WHICH IS INCOMPATIBLE WITH COMMUNITY LAW.
2. THE AIMS OF COUNCIL DIRECTIVE 75/439 ON THE DISPOSAL OF WASTE OILS AND THE RULES LAID DOWN BY THE EEC TREATY ON THE FREE MOVEMENT OF GOODS REQUIRE THAT WASTE OILS MAY BE DELIVERED BY EITHER A HOLDER OR AN APPROVED COLLECTOR TO A DISPOSAL UNDERTAKING IN ANOTHER MEMBER STATE WHICH HOLDS A PERMIT IN THAT STATE IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 6 OF THE DIRECTIVE.
	172/82  		wyrok TS	1983-03-10
Syndicat National des Fabricants Raffineurs d'Huile de Graissage i inni v. Groupement d'Intéret Economique "Inter-Huiles" i inni (orzeczenie wstępne)
ECR 1983/3/00555
1. THE FACT THAT ARTICLES 169 AND 170 OF THE TREATY ENABLE THE COMMISSION AND THE MEMBER STATES TO BRING BEFORE THE COURT A STATE WHICH HAS FAILED TO FULFIL ONE OF ITS OBLIGATIONS UNDER THE TREATY DOES NOT MEAN THAT INDIVIDUALS CANNOT PLEAD THOSE OBLIGATIONS, SHOULD THE OCCASION ARISE, BEFORE A NATIONAL COURT, WHICH MAY REFER THE MATTER TO THIS COURT UNDER ARTICLE 177 OF THE TREATY.
ALTHOUGH IN THE CONTEXT OF PROCEEDINGS UNDER ARTICLE 177 OF THE TREATY THE COURT MAY NOT RULE ON THE COMPATIBILITY OF THE PROVISIONS OF A NATIONAL LAW WITH THE TREATY, IT HAS JURISDICTION TO PROVIDE THE NATIONAL COURT WITH ALL THE CRITERIA OF INTERPRETATION RELATING TO COMMUNITY LAW WHICH MAY ENABLE IT TO ASSESS SUCH COMPATIBILITY.
2. THE PROHIBITION IN ARTICLE 34 OF THE TREATY CONCERNS ALL NATIONAL MEASURES WHICH HAVE AS THEIR SPECIFIC OBJECT OR EFFECT THE RESTRICTION OF PATTERNS OF EXPORTS AND THEREBY THE ESTABLISHMENT OF A DIFFERENCE IN TREATMENT BETWEEN THE DOMESTIC TRADE OF A MEMBER STATE AND ITS EXPORT TRADE, IN SUCH A WAY AS TO PROVIDE A SPECIAL ADVANTAGE FOR NATIONAL PRODUCTS OR FOR THE DOMESTIC MARKET OF THE STATE IN QUESTION.
3. THE GRANT BY A MEMBER STATE OF AN EXCLUSIVE RIGHT WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 90 (1) OF THE TREATY DOES NOT EXEMPT THE MEMBER STATE FROM THE OBLIGATION TO RESPECT OTHER PROVISIONS OF COMMUNITY LAW, PARTICULARLY THOSE RELATING TO THE FREE MOVEMENT OF GOODS.
4. ARTICLE 90 (2) OF THE TREATY CANNOT AT THIS STAGE CREATE INDIVIDUAL RIGHTS WHICH THE NATIONAL COURTS MUST PROTECT.
5. THE COMMUNITY RULES ON FREE MOVEMENT OF GOODS AND COUNCIL DIRECTIVE 75/439 ON THE DISPOSAL OF WASTE OILS DO NOT ALLOW A MEMBER STATE TO ORGANIZE A SYSTEM FOR THE COLLECTION AND DISPOSAL OF WASTE OILS WITHIN ITS TERRITORY IN SUCH A WAY AS TO PROHIBIT EXPORTS TO AN AUTHORIZED DISPOSAL OR REGENERATING UNDERTAKING IN ANOTHER MEMBER STATE.
	21/79  			wyrok TS	1980-01-08
Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Włoska
ECR 1980/1-/00001
1. IN THE ABSENCE OF ANY UNIFICATION OR HARMONIZATION OF THE RELEVANT PROVISIONS, COMMUNITY LAW DOES NOT PROHIBIT MEMBER STATES FROM GRANTING, FOR PROPER ECONOMIC AND SOCIAL REASONS, TAX ADVANTAGES, IN THE FORM OF EXEMPTION FROM OR REDUCTION OF DUTIES, TO CERTAIN PRODUCTS OR TO CERTAIN CLASSES OF PRODUCERS. THE EEC TREATY DOES NOT THEREFORE FORBID, AS FAR AS DOMESTIC TAX LAWS ARE CONCERNED, THE TAXATION AT DIFFERENTIAL RATES OF PRODUCTS WHICH MAY SERVE THE SAME ECONOMIC ENDS, ESPECIALLY IF, OBJECTIVELY SPEAKING, IT APPEARS THAT THE COST OF PRODUCTION DIFFERS CONSIDERABLY.
ON THE OTHER HAND THE FIRST PARAGRAPH OF ARTICLE 95 OF THE TREATY REQUIRES THAT SUCH TAX ADVANTAGES MUST ALSO BE EXTENDED WITHOUT ANY DISCRIMINATION TO SIMILAR PRODUCTS FROM THE OTHER MEMBER STATES WHICH SATISFY THE SAME CONDITIONS LAID DOWN FOR THOSE ADVANTAGES. HOWEVER THAT PROVISION DOES NOT PLACE MEMBER STATES UNDER A DUTY TO ABOLISH AS REGARDS INTERNAL TAXES ON DOMESTIC PRODUCTS DIFFERENCES WHICH ARE OBJECTIVELY JUSTIFIED AND WHICH MAY BE INTRODUCED BY DOMESTIC LEGISLATION UNLESS SUCH ABOLITION IS THE ONLY WAY OF AVOIDING DIRECT OR INDIRECT DISCRIMINATION AGAINST THE IMPORTED PRODUCTS.
2. PURSUANT TO ARTICLE 13 OF DIRECTIVE NO 75/439 ON THE DISPOSAL OF WASTE OILS, WHEN MEMBER STATES IMPLEMENT A DIRECTIVE THEY ARE FREE EITHER TO GRANT INDEMNITIES DIRECTLY TO UNDERTAKINGS ENGAGED IN THE RECOVERY, DISPOSAL OR REGENERATION OF USED OILS OR TO ALLOW REGENERATED OILS TO BENEFIT FROM MORE FAVOURABLE TAX TREATMENT, OR EVEN TO COMBINE THE TWO SYSTEMS. NEVERTHELESS, IF IN THE EXERCISE OF THEIR DISCRETION IN THIS FIELD THEY OPT FOR A SYSTEM OF LOWER INTERNAL TAXATION, THEY MUST ACCEPT THE CONSEQUENCES OF THAT CHOICE AND ENSURE THAT THE SYSTEM CHOSEN COMPLIES WITH THE FUNDAMENTAL PRINCIPLE LAID DOWN IN ARTICLE 95 OF THE EEC TREATY THAT THERE MUST BE NO TAX DISCRIMINATION AGAINST IMPORTED PRODUCTS.


