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Správa  002

Oznámenie (správa) komisie - SG(2011) D/52989
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2011/0636/HU

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: 201102989.SK)
1. MSG 002 IND      2011 0636 HU   SK            13-12-2011 HU   NOTIF

2. HU

3A. Nemzetgazdasági Minisztérium
Notifikációs Központ 

Budapest 
Honvéd u. 13-15. 
H-1880 
Tel: (361) 374-2873 
Fax: (361) 473-1622 
E-mail: notification@nfgm.gov.hu

3B. Vidékfejlesztési Minisztérium 
Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Budapest
Kossuth tér 11. 
H-1055
Tel: (361) 7952-464
E-mail cím: tibor.laszlo@vm.gov.hu

4. 2011/0636/HU - S20E

5. Vládna vyhláška, ktorou sa implementuje zákon LXXXV z roku 2011 
o príspevkoch na ekologickú likvidáciu produktov

6. Produkty na ktoré sa vzťahujú príspevky na likvidáciu:
a) batérie,
b) obaly a baliace materiály (ďalej spolu ako obalové materiály),
c) iné ropné produkty,
d) elektrické a elektronické zariadenia,
e) kaučukové pneumatiky,
f) tlačená reklama.

7. - Smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

8. Cieľom návrhu zákona je predovšetkým regulovať tieto oblasti v súlade so
zákonom: 

- vznik povinnosti platiť príspevky na likvidáciu produktov a súvisiace 
záznamy,

- objasnenie osobitných pravidiel pre produkty, na ktoré sa vzťahujú 
príspevky na likvidáciu produktov, 

- zavedenie katalógu obalových materiálov,
- objasnenie poriadku pre monitorovací systém,
- konsolidácia povinností jednotlivých správcov odpadov,
- iné ustanovenia na podporu prevádzky systému.

9. Dosiahnutie cieľov definovaných v zákone LXXXV z roku 2011 o príspevkoch
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na ekologickú likvidáciu produktov a plnení štátneho programu na znižovanie 
administratívnej záťaže bude podporovať vykonávacia vyhláška, na vydanie ktorej 
je vláda oprávnená podľa paragrafu 38 ods. 1 písm. a) až h) zákona.

Vyhláška okrem iného definuje vznik povinnosti platiť príspevky na 
likvidáciu produktov, ako aj predložiť súvisiace správy a vyhlásenie, 
a stanovuje podrobné pravidlá na vedenie záznamov. Stanovuje tiež informácie, 
ktoré majú byť zvýraznené na faktúrach, prevody a základné sadzby príspevkov na 
likvidáciu produktov, ako aj pravidlá pri vrátení. Poskytuje informácie 
o pravidlách týkajúcich sa obalových materiálov a opakovane použiteľných obalov 
a spracovania odpadov z obalov klasifikovaných ako nebezpečný odpad. 

V rámci nového systému bude pomocou katalógu obalových materiálov možné 
oveľa presnejšie sledovať produkty, na ktoré sa vzťahujú príspevky. Táto 
vyhláška podrobne upravuje monitorovaciu činnosť štátneho úradu pre nakladanie s
odpadmi, jej vzťah s colným úradom a úradom ochrany životného prostredia. 
Vyhláška okrem toho upravuje objednávky služieb NWMA prostredníctvom verejného 
obstarávania a konsoliduje povinnosti jednotlivých správcov odpadov.

10. Odkaz na základné texty: Zákon LXXXV z roku 2011 o príspevkoch na 
ekologickú likvidáciu produktov (súvisiace oznámenia: 2011/327/HU v znení zmien 
a doplnení, 2011/600/HU a 2011/610/HU)
Základné texty boli predložené v súvislosti s predchádzajúcim oznámením: 
2011/327/HU

11. Nie

12. -

13. Nie

14. Áno

15. Pripojené k oznámeniu 2011/327/HU

16. Aspekty technických prekážok obchodu

NIE – Návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekty sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Nie - Návrh nie je sanitárne ani fytosanitárne opatrenie.

Catherine Day
Főtitkár
Európai Bizottság

Kapcsolat: 98/34 irányelv
Fax: (32-2) 296 76 60
E-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu
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