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Správa  002

Oznámenie (správa) komisie - SG(2011) D/5708
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2011/0148/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein 
Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not
open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē 
atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx 
il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia 
o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - 
Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide 
perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201100708.SK)
1. MSG 002 IND      2011 0148 D   SK            28-03-2011 D   NOTIF

2. D

3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Referat EB2, 11019 
Berlin

Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: 
infonorm@bmwi.bund.de

3B. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Referat
WAII2, Postfach 120629, 53048 Bonn, Tel.: +49-228-305-2560, 2564 oder 2563, 
E-Mail: WAII2@bmu.bund.de

4. 2011/0148/D - S20E

5. Zákon k novej úprave práva o recyklácii a odpadoch

6. Návrh zákona k novej úprave práva o recyklácii a odpadoch sa týka odpadu
v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 
o odpade a o zrušení určitých smerníc (rámcová smernica o odpadoch).

7. - 

8. Zákon k novej úprave práva o recyklácii a odpadoch implementuje smernicu
Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení
určitých smerníc (rámcová smernica o odpadoch) do vnútroštátnych právnych 
predpisov, zlepšuje efektívnosť zdrojov recyklácie a vytvára efektívnejší úradný
dohľad pri súčasnom znižovaní byrokracie. Článok 1 obsahuje ustanovenia dôležité
najmä pre hospodárenie s odpadom (zákon o recyklácii), následné potrebné zmeny 
v iných zákonoch a nariadeniach sú zahrnuté v článku 2 a nasledujúcich. 
V podstate upravujú tieto oblasti: 

- Rozsah pôsobnosti
Rozsah pôsobnosti práva o odpadoch bude prispôsobený rozsahu pôsobnosti 

rámcovej smernice o odpadoch, najmä prevezme v nich stanovené výnimky pre pôdu, 
fekálie, slamu a iné prírodné materiály z poľnohospodárstva alebo lesného 
hospodárstva, vedľajšie živočíšne produkty, telá zvierat a neškodné usadeniny.  
 

- Definície
Definície doterajšieho zákona o recyklácii a odpade budú harmonizované 

s definíciami európskej rámcovej smernice o odpadoch. Platí to predovšetkým pre 
ustanovenia o schopnosti odbúrania odpadu, o vymedzení odpadu a vedľajších 
produktov, ako aj o rozdiele medzi využitím a odstraňovaním. K tomu patrí aj 
stanovenie, či spaľovňa odpadu dostane „status zhodnocujúceho subjektu“. Ďalej 
sa zmenia ostatné dôležité definície pri vykonávaní rámcovej smernice, ako 
napríklad pojem odpad, alebo sa zavedú nové, ako napríklad definovanie pojmu 
„starý olej, bioodpad, predajca, sprostredkovateľ, prepravca, hospodárenie 
s odpadom, zber, separovaný zber, predchádzanie vzniku, opätovné použitie, 
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spracovanie, zhodnotenie, príprava na opätovné použitie, recyklácia, úprava 
starých olejov a likvidácia“.          

- päťstupňová hierarchia odpadu
Na rozdiel od doteraz platnej 3-stupňovej hierarchie (predchádzanie 

vzniku – zhodnotenie – likvidácia) doterajšieho zákona o recyklácii a odpadoch 
preberá nový návrh novú 5-stupňovú hierarchiu (predchádzanie vzniku – príprava 
na opätovné použitie – recyklácia – ostatné, t.j. aj energetické zhodnotenie – 
likvidácia) rámcovej smernice o odpadoch. Tým sa výrazne posilní príprava na 
opätovné použitie a recyklácia. Spôsoby zhodnotenia by mali byť zamerané 
predovšetkým na vždy tú najlepšiu možnosť zhodnotenia, a to prostredníctvom 
flexibilnej klauzuly o optimalizácii. Pritom je potrebné prihliadať najmä na 
aspekty technických možností, ekonomickej únosnosti a sociálnej tolerancie.

Referentský návrh presúva hierarchiu na úroveň základných povinností 
prostredníctvom absolútnej priority. Prioritu má možnosť zhodnotenia, ktorá 
najlepšie zabezpečí ochranu človeka a životného prostredia. Pri rovnakom poradí 
rôznych možností má majiteľ odpadu právo voľby. Priorita alebo rovnaké poradie 
by mali byť konkretizované primárne právnymi predpismi na základe nového zákona 
o recyklácii. Pre jednotlivé typy odpadov tu môže byť uvedená vždy najlepšia 
možnosť zhodnotenia. Pretože pre nie všetky relevantné typy odpadov môžu byť 
vydané aktuálne nariadenia, bude v referentskom návrhu kritérium výhrevnosti 
uvedené v platných právnych predpisoch v hodnote 11 000 kJ/kg určené ako 
pravidlo zberu a vytvorené ako pravidlo predpokladu.

- Program predchádzania vzniku odpadu
Podľa rámcovej smernice o odpadoch musia členské štáty do roku 2013 

vypracovať programy predchádzania vzniku odpadu, v ktorých budú formulované 
ciele predchádzania vzniku odpadu, zostavené a vyhodnotené existujúce opatrenia 
na predchádzanie vzniku odpadu a v reakcii na ne koncipované nové opatrenia. Tým
sa má politika predchádzania vzniku odpadu posilniť a sprehľadniť pre občanov. 
Návrh zákona k tomu stanovuje zákonné požiadavky.

- Zlepšenie efektívnosti zdrojov – posilnenie recyklácie
Na zlepšenie efektívnosti zdrojov odpadového hospodárstva boli posilnené

ciele pre recykláciu:
o Okrem cieľov rámcovej smernice o odpadoch (AbfRRL) by mal byť do roku 

2020 dosiahnutý pre domový odpad celkový podiel recyklácie 65% (namiesto 50% pre
papier, kov, plast a sklo) a pre stavebný odpad a odpad z opotrebovania 
materiálový podiel zhodnotenia 70%.       V kontexte existujúcej úrovne 
zhodnotenia a vysoko rozvinutej štruktúry likvidácie odpadu v Nemecku sa to zdá 
primerané a ekonomicky zdôvodniteľné.

o Do roku 2015 by mal byť celoplošne zavedený separovaný zber bioodpadu.
Cieľom je, aby sa vysoký potenciál zdrojov bioodpadu doteraz zachyteného 
z domového odpadu efektívny využíval. Pritom sa primerane zohľadňujú technické 
a ekonomické potreby.

o Nakoniec sú už teraz položené právne základy pre zavedenie „tony 
druhotnej suroviny“ (spoločný zber obalov a materiálovo podobných surovín, ktoré
nie sú obalmi). Samotné zavedenie potrebovalo ešte koncepčnú prípravu, ktorá 
prebieha paralelne s legislatívnym procesom. 

- Zachovanie „duálnej zodpovednosti za likvidáciu odpadu“ súkromnej 
a verejnoprávnej likvidácie odpadu

Kým sú na jednej strane komerční výrobcovia a majitelia odpadu podľa 
princípu pôvodcu v podstate sami zodpovední za likvidáciu svojho odpadu, nesú 
obce, ako verejnoprávny subjekt zodpovedný za likvidáciu odpadu, podľa princípu 
všeobecného záujmu zodpovednosť za likvidáciu odpadu z domácností a odpadu na 
likvidáciu z iných oblastí pôvodu. Toto rozdelenie úloh sa osvedčilo. Novela má 
za cieľ presne určiť komunálne povinnosti prenechania domového odpadu pri 
prísnom dodržaní právnych predpisov EÚ:

o Bude jasnejšie formulovaná možnosť pre domácnosti na vlastné 
zhodnotenie na vlastnom pozemku.

o Možnosť pre komerčný zber odpadu na zhodnotenie z domácností zostáva 
naďalej otvorená a bude špecifikovaná na základe práva EÚ, aby sa zjednala 
právna istota a istota plánovania ako v hospodárstve tak aj v obciach. 

o Na ďalšie zlepšenie právnej istoty boli okrem toho právne definované 
pojmy „neziskový zber“ a „komerčný zber“ a zároveň prijaté ustanovenie, aby 
o prípustnosti komerčného zberu mohol rozhodovať iba neutrálny orgán.
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- Znižovanie byrokracie a efektívnejší dohľad
Úpravy prebiehajú v oblasti dohľadu nad pôvodcami odpadu a majiteľmi 

odpadu. Cieľom zmien je odstrániť zbytočné byrokratické prekážky a zároveň 
vytvárať účinnejší úradný dohľad. Tak bude namiesto doterajšieho schvaľovacieho 
konania zavedená oznamovacia povinnosť pre zberačov, prepravcov, predajcov 
a sprostredkovateľov, ak sa ich činnosť nevzťahuje na nebezpečný odpad. Iba 
v prípade, ak sa ich činnosť vzťahuje na nebezpečný odpad, bude sa vyžadovať 
povolenie. 

Nariadením môžu byť upravené požiadavky na prepravcu, najmä špecifiká 
jednotlivého dopravného prostriedku.

Všeobecný dohľad i dohľad nad niektorými subjektmi, napríklad 
prepravcami odpadu, bude upravený podľa požiadaviek rámcovej smernice o odpade.

Na zlepšenie účinnosti dohľadu a súčasne na zjednodušenie a uľahčenie 
bude na vykonávanie administratívnych povinností povolené rozsiahle využívanie 
moderných elektronických komunikačných techník alebo umožnené prostredníctvom 
príslušných predpisov, najmä tiež využívanie elektronického podpisu namiesto 
vlastnoručného podpisu.

- Podnikový manažment životného prostredia
Konečne bude zaostrené na profil odborného podniku spracovania odpadu, a

to prostredníctvom prísnejšieho zákonného vytvárania a nových oprávnení 
stanovených podľa predpisov. Na základe nového oprávnenia môže byť posilnená 
kvalita podniku a lepšie zaistené značky kvality proti neoprávnenému použitiu.

Na základe ustanovení o odborných podnikoch spracovania odpadu sa na 
báze dobrovoľnosti zavádza špeciálna záruka kvality pre bioodpad a kal 
z čističiek. Týmto by sa malo trvale podporiť zhodnotenie odpadu tým, že 
prostredníctvom príslušných značiek kvality sa uľahčí predaj recyklovaných 
výrobkov.

- Plánovanie odpadového hospodárstva
Pri implementácii rámcovej smernice o odpadoch budú doplnené doterajšie 

ustanovenia o plánovaní odpadového hospodárstva, taktiež budú do plánov 
odpadového hospodárstva zahrnuté zariadenia na likvidáciu odpadu na 
zhodnocovanie zmiešaného odpadu z domácností alebo stanovené zverejňovanie 
plánov na internete.     

- Ostatné ustanovenia
Zákon nakoniec obsahuje jednotlivé zmeny uvedené v bodoch, napríklad pre

separované skladovanie nebezpečných odpadov, ktorými sa budú zavádzať ďalšie 
požiadavky rámcovej smernice o odpadoch. 

Okrem toho sa tiež predpisy doterajšieho práva o odpadoch, ktoré by sa 
mali v nezmenenej podobe prevziať do novo pripraveného zákona, budú upravovať 
podľa právnej formy a požiadaviek lepšej legislatívy. 

9. Návrhom zákona o novej úprave práva o recyklácii a odpadoch sa rámcová 
smernica o odpadoch implementuje do nemeckého práva a ďalej sa vyvíja 
vnútroštátne právo o odpadoch. Návrh zákona posilňuje predchádzanie vzniku 
odpadov, slúži na trvalú podporu recyklácie, a tým dáva základ pre radikálne 
zlepšenie manažmentu zdrojov a efektívnosti zdrojov v Nemecku.  Všeobecnou 
líniou návrhu zákona je zachovať osvedčené štruktúry a prvky existujúceho práva 
o odpadoch a nové požiadavky rámcovej smernice o odpadoch plne a efektívne 
integrovať do existujúceho právneho systému a jeho štruktúr, ako aj zaistiť 
a ďalej rozvíjať normy už dosiahnuté v nemeckom odpadovom hospodárstve. Na 
zabezpečenie cieľavedomého používania práva o odpadoch poskytuje návrh zákona 
konečne nevyhnutné základy pre efektívnejší úradný dohľad pri súčasnom znižovaní
byrokracie. Odpadové hospodárstvo obsahuje možnosť, na báze dobrovoľnosti 
prostredníctvom využívania vopred stanovených, špeciálne na odpadové 
hospodárstvo prispôsobených systémov manažmentu životného prostredia, poskytnúť 
svoj prínos k efektívnemu vykonávaniu zákona.

10. Odkaz na základné texty: 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc, Ú. v. č. L
312, s. 3;

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 
o odpade z elektrických a elektronických zariadení, Ú. v. č. L 37, s. 24;

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006
o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa 
zrušuje smernica 91/157/EHS, Ú. v. č. L 266, s. 1;   
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4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 

o posudzovaní vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie , Ú. v. 
č. L 197, s. 30;

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES z 26. mája 2003, 
ktorou sa zabezpečuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov 
a programov týkajúcich sa životného prostredia a ktorou sa menia a dopĺňajú 
s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti smernice Rady 
85/337/EHS a 96/61/ES, Ú. v. č. L 156, s. 17;

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 
o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych 
škôd, Ú. v. č. L 143, s. 56; 

Nemecké základné texty k oznámeniu „zákona k novej úprave práva 
o recyklácii a odpadoch“ sú k dispozícii na nižšie uvedených internetových 
odkazoch:

7. Zákon o recyklácii a odpadoch z 27. septembra 1994 (Spolkový vestník 
I s. 2705), naposledy zmenený článkom 8 zákona z 11. augusta 2010 (Spolkový 
vestník I s. 1163): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/krw-_abfg/gesamt.pdf; pripojené 
oznámenie 2008/0428/D;

8. Spolkový zákon o ochrane pred imisiami v znení vyhlášky z 26. 
septembra 2002 (Spolkový vestník I s. 3830), naposledy zmenený článkom 1 zákona 
z 26. novembra 2010 (Spolkový vestník I s. 1728): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bimschg/gesamt.pdf; pripojené oznámenie 
2008/0394/D;

9. Zákon o elektrických a elektronických zariadeniach zo 16. marca 2005 
(Spolkový vestník I s. 762), naposledy zmenený článkom 5 zákona z 11. augusta 
2010 (Spolkový vestník I s. 1163): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/elektrog/gesamt.pdf; oznámený pod č. 
2004/0405/D;

10. Zákon o batériách z 25. júna 2009 (Spolkový vestník I s. 1582), 
naposledy zmenený článkom 2 zákona z 11. augusta 2010 (Spolkový vestník I s. 
1163): http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/battg/gesamt.pdf; oznámený pod č.
2009/0073/D;

11. Zákon o environmentálnej štatistike zo 16. augusta 2005 (Spolkový 
vestník I s. 2446), naposledy zmenený článkom 7 zákona z 11. augusta 2009 
(Spolkový vestník I s. 2723): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/ustatg_2005/gesamt.pdf; pripojené 
oznámenie 2005/0197/D;

12. Súdny správny poriadok v znení vyhlášky z 19. marca 1991 (Spolkový 
vestník I s. 686), naposledy zmenený článkom 9 zákona z 22. decembra 2010 
(Spolkový vestník I s. 2248): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/vwgo/gesamt.pdf (anglická verzia: 
http://bundesrecht.juris.de/englisch_vwgo/index.html);

13. Trestný zákonník v znení vyhlášky z 13. novembra 1998 (Spolkový 
vestník I s. 3322), naposledy zmenený článkom 1 zákona z 22. decembra 2010 
(Spolkový vestník I s. 2300): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/stgb/gesamt.pdf (anglická verzia: 
http://bundesrecht.juris.de/englisch_stgb/index.html);

14. Vykonávacie nariadenie o energetickej dani z 31. júla 2006 (Spolkový
vestník I s. 1753), naposledy zmenené článkom 6 nariadenia z 5. októbra 2009 
(Spolkový vestník I s. 3262): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/energiestv/gesamt.pdf;

15. Všeobecné spolkové banské nariadenie z 23. októbra 1995 (Spolkový 
vestník I s. 1466), naposledy zmenené článkom 22 zákona z 31. júla 2009 
(Spolkový vestník I s. 2585): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/abbergv/gesamt.pdf; pripojené oznámenie 
2009/0101/D;

16. Atómový zákon v znení vyhlášky z 15. júla 1985 (Spolkový vestník 
I s. 1565), naposledy zmenený článkom 1 zákona z 8. decembra 2010 (Spolkový 
vestník I s. 1817): http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/atg/gesamt.pdf; 
pripojené oznámenie 2001/0307/D;

17. Nariadenie o ochrane proti žiareniu z 20. júla 2001 (Spolkový 
vestník I s. 1714; 2002 I s. 1459), naposledy zmenené článkom 2 zákona z 29. 
augusta 2008 (Spolkový vestník I s. 1793): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/strlschv_2001/gesamt.pdf; pripojené 
oznámenie 2004/0405/D;
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18. Nariadenie o odpadových vodách v znení vyhlášky zo 17. júna 2004 

(Spolkový vestník I s. 1108, 2625), naposledy zmenené článkom 20 zákona z 31. 
júla 2009 (Spolkový vestník I s.

2585): http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/abwv/gesamt.pdf;
19. Zákon o vodnom hospodárstve z 31. júla 2009 (Spolkový vestník I s. 

2585), zmenený článkom 12 zákona z 11. augusta 2010 (Spolkový vestník I s. 
1163): http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/whg_2009/gesamt.pdf; oznámený pod
č. 2008/0526/D;

20. Nariadenie o biomase z 21. júna 2001 (Spolkový vestník I s. 1234), 
zmenené článkom 1 nariadenia z 9. augusta 2005 (Spolkový vestník I s. 2419): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/biomassev/gesamt.pdf; pripojené 
oznámenie 2009/0161/D;

21. Zákon o vysielaní pracovníkov z 20. apríla 2009 (Spolkový vestník I 
s. 799): http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/aentg_2009/gesamt.pdf;

22. Nariadenie o kale z čističiek z 15. apríla 1992 (Spolkový vestník 
I s. 912), naposledy zmenené článkom 9 nariadenia z 9. novembra 2010 (Spolkový 
vestník I s. 1504): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/abfkl_rv_1992/gesamt.pdf; pripojené 
oznámenie 2005/0199/D;

23. Nariadenie o zariadeniach podliehajúcich schváleniu v znení vyhlášky
zo 14. marca 1997 (Spolkový vestník  I s. 504), naposledy zmenené článkom 5 
odsek 2 nariadenia z 26. novembra 2010 (Spolkový vestník I s. 1643): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bimschv_4_1985/gesamt.pdf; pripojené 
oznámenie 2008/0428/D;

24. Nariadenie o použitom oleji v znení vyhlášky zo 16. apríla 2002 
(Spolkový vestník I s.

1368), zmenené článkom 2 nariadenia z 20. októbra 2006 (Spolkový vestník
I s. 2298): http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/alt_lv/gesamt.pdf; pripojené
oznámenie 2005/0199/D;

25. Zákon o posudzovaní ekologickej únosnosti v znení vyhlášky z 24. 
februára 2010 (Spolkový vestník I s. 94), zmenený článkom 11 zákona z 11. 
augusta 2010 (Spolkový vestník I s. 1163): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/uvpg/gesamt.pdf;

26. Zákon o povolení na prepravu z 10. septembra 1996 (Spolkový vestník 
I s. 1411; 1997 I s. 2861), naposledy zmenený článkom 5 zákona z 19. júla 2007 
(Spolkový vestník I s. 1462): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/transgv/gesamt.pdf; pripojené oznámenie 
2007/0154/D;

27. Zákon o odborných prevádzkach na likvidáciu odpadu z 10. septembra 
1996 (Spolkový vestník I s. 1421), naposledy zmenený článkom 5 nariadenia z 24. 
júna 2002 (Spolkový vestník I s. 2247): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/efbv/gesamt.pdf; pripojené oznámenie 
2001/0450/D;

28. Nariadenie o starých vozidlách v znení vyhlášky z 21. júna 2002 
(Spolkový vestník I

s. 2214), naposledy zmenené článkom 3 nariadenia z 20. decembra 2010 
(Spolkový vestník I s. 2194): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/altautov/gesamt.pdf; pripojené oznámenie
2001/0376/D;

29. Nariadenie o obaloch z 21. augusta 1998 (Spolkový vestník I s. 
2379), naposledy zmenené článkom 14 nariadenia z 9. novembra 2010 (Spolkový 
vestník I s. 1504): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/verpackv_1998/gesamt.pdf; oznámené pod 
č. 1996/0507/D;

30. Nariadenie o bioodpadoch z 21. septembra 1998 (Spolkový vestník I s.
2955), naposledy zmenené článkom 3 nariadenia z 9. novembra 2010 (Spolkový 
vestník I s. 1504): http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bioabfv/gesamt.pdf; 
oznámené pod č. 1997/0845/D;

31. Nariadenie o odpadoch z polychlórovaných bifenylov/polychlórovaných 
terfenylov z 26. júna 2000 (Spolkový vestník  I s. 932), naposledy zmenené 
článkom 3 nariadenia z 20. októbra 2006 (Spolkový vestník I s. 2298): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/pcbabfallv/gesamt.pdf; pripojené 
oznámenie 2005/0199/D;

32. Katalóg odpadov z 10. decembra 2001 (Spolkový vestník  I s. 3379), 
naposledy zmenený článkom 7 zákona z 15. júla 2006 (Spolkový vestník  I s. 
1619): http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/avv/gesamt.pdf; oznámený pod č. 
2004/0373/D;

33. Nariadenie o priemyselnom odpade z 19. júna 2002 (Spolkový vestník 
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I s. 1938), naposledy zmenené článkom 8 nariadenia z 9. novembra 2010 (Spolkový 
vestník I s. 1504): http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/gewabfv/gesamt.pdf; 
oznámené pod č. 2001/0337/D;

34. Nariadenie o privilegovanom postavení EMAS z 24. júna 2002 (Spolkový
vestník  I s. 2247), naposledy zmenené článkom 2 nariadenia z 21. decembra 2006 
(Spolkový vestník I s. 3392): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/emasprivilegv/gesamt.pdf;

35. Nariadenie o zakládkách z 24. júla 2002 (Spolkový vestník I s. 
2833), naposledy zmenené článkom 11 zákona z 15. júla 2006 (Spolkový vestník
 I s. 1619): http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/versatzv/gesamt.pdf; 
oznámené pod č. 2002/0077/D;

36. Nariadenie o drevnom odpade z 15. augusta 2002 (Spolkový vestník I 
s. 3302), naposledy zmenené článkom 2 nariadenia z 9. novembra 2010 (Spolkový 
vestník  I s. 1504): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/altholzv/gesamt.pdf; oznámené pod č. 
2001/0450/D;

37. Nariadenie o dokladovaní z 20. októbra 2006 (Spolkový vestník I s. 
2298), zmenené článkom 4 zákona z 19. júla 2007 (Spolkový vestník I s. 1462): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/nachwv_2007/gesamt.pdf; pripojené 
oznámenie 2008/0428/D;

38. Nariadenie o depóniách z 27. apríla 2009 (Spolkový vestník I s. 
900), naposledy zmenené článkom 5 odsek 11 nariadenia z 26. novembra 2010 
(Spolkový vestník I s. 1643): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/depv_2009/gesamt.pdf; pripojené 
oznámenie 2009/8/D;

39. Nariadenie o ťažobnom odpade z 27. apríla 2009 (Spolkový vestník I 
s. 900, 947): http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/gewinnungsabfv/gesamt.pdf;
oznámené pod č. 2008/0428/D a 2009/0008/D;

40. Spolkový zákon o ochrane pôdy zo 17. marca 1998 (Spolkový vestník 
I s. 502), naposledy zmenený článkom 3 zákona z 9. decembra 2004 (Spolkový 
vestník I s. 3214): http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bbodschg/gesamt.pdf;
pripojené oznámenie 2009/0008/D;

41. Spolkové nariadenie o ochrane pôdy a starých ekologických záťažiach 
z 12. júla 1999 (Spolkový vestník I s. 1554), naposledy zmenené článkom 16 
zákona z 31. júla 2009 (Spolkový vestník I s. 2585): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bbodschv/gesamt.pdf;

42. Zákon o opravných prostriedkoch v oblasti životného prostredia zo 7.
decembra 2006 (Spolkový vestník  I s. 2816), naposledy zmenený článkom 11a 
zákona z 11. augusta 2010 (Spolkový vestník I s. 1163): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/umwrg/gesamt.pdf;

43. Zákon o ekologických škodách z 10. mája 2007 (Spolkový vestník I s. 
666), naposledy zmenený článkom 14 zákona z 31. júla 2009 (Spolkový vestník I s.
2585): http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/uschadg/gesamt.pdf;

44. Zákon o preprave odpadu z 19. júla 2007 (Spolkový vestník I s. 
1462): http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/abfverbrg_2007/gesamt.pdf; 
oznámený pod č. 2007/0154/D;

45. Nariadenie o územnom plánovaní z 13. decembra 1990 (Spolkový vestník
I s. 2766), naposledy zmenené článkom 21 zákona z 31. júla 2009 (Spolkový 
vestník I s. 2585): http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/rov/gesamt.pdf;

46. Nariadenie o hnojivách v znení vyhlášky z 27. februára 2007 
(Spolkový vestník I s. 221) naposledy zmenené článkom 18 zákona z 31. júla 2009 
(Spolkový vestník I s. 2585): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/d_v/gesamt.pdf; oznámené pod č. 
2003/0125/D;

47. Zákon o ochrane rastlín v znení vyhlášky zo 14. mája 1998 (Spolkový 
vestník I s.

971, 1527, 3512) naposledy zmenený článkom 14 zákona z 9. decembra 2010 
(Spolkový vestník I s. 1934): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/pflschg_1986/gesamt.pdf; pripojené 
oznámenie 2004/0512/D;

48. Nariadenie o odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov z 27. 
júla 2006 (Spolkový vestník I s. 1735), naposledy zmenené článkom 19 zákona 
z 31. júla 2009 (Spolkový vestník I s. 2585): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/tiernebv/gesamt.pdf;

49. Zákon o chemikáliách v znení vyhlášky z 2. júla 2008 (Spolkový 
vestník I s. 146), zmenený článkom 4 zákona z 11. augusta 2010 (Spolkový vestník
I s. 1163): http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/chemg/gesamt.pdf; pripojené 
oznámenie 2011/0003/D;
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50. Nariadenie o zákaze používania chemikálií v znení vyhlášky z 13. 

júna 2003 (Spolkový vestník  I s. 867), naposledy zmenené článkom 5 odsek 10 
nariadenia z 26. novembra 2010 (Spolkový vestník  I s. 1643): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/chemverbotsv/gesamt.pdf; pripojené 
oznámenie 2001/0450/D;

51. Nariadenie o ochrane ozónovej vrstvy pred chemikáliami z 13. 
novembra 2006 (Spolkový vestník  I s. 2638), naposledy zmenené článkom 5 
nariadenia z 9. novembra 2010 (Spolkový vestník I s. 1504): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/chemozonschichtv/gesamt.pdf; oznámené 
pod č. 2006/0300/D;

52. Nariadenie o ochrane klímy pred účinkami chemikálií z 2. júla 2008 
(Spolkový vestník  I s. 1139), zmenené článkom 4 nariadenia z 9. novembra 2010 
(Spolkový vestník I s. 1504): 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/chemklimaschutzv/gesamt.pdf; oznámené 
pod č. 2008/0037/D;

53. Zákon o cestnej nákladnej doprave z 22. júna 1998 (Spolkový vestník 
I s. 1485), naposledy zmenený článkom 1 zákona z 31. júla 2010 (Spolkový vestník
I s. 1057): http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/g_kg_1998/gesamt.pdf;

54. Nariadenie na implementáciu Poriadku pre vnútrozemské vodné cesty 
z 8. októbra 1998 (Spolkový vestník  I s. 3148, 3317), naposledy zmenené článkom
3 § 3 bod 1 a 2 nariadenia z 19. decembra 2008 (Spolkový vestník I s. 2868; 
2010, 380): http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/binschstrev_1998/gesamt.pdf;
pripojené oznámenie 2000/0092/D;

11. Nie 

12. -

13. Nie 

14. Nie 

15. Áno 

16. Dohoda o technických prekážkach obchodu

Nie. Návrh spĺňa medzinárodnú normu

NIE. Návrh nemá žiadny podstatný vplyv na medzinárodný obchod.

Dohoda o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach

Nie. Návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením

NIE. Návrh nemá žiadny podstatný vplyv na medzinárodný obchod.

Catherine Day
Generalsekretärin
Europäische Kommission

Allgemeine Kontaktinformationen Richtlinie 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu
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