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AEA Technology   1  

Tabulky shody mezi legislativou EU a ČR v nakládání s odpady


S m ě r n i c e   7 5 / 4 4 2 / E E C                                                                  
z  15. 7. 1975  o odpadech,  ve znění směrnice 91/156/EEC z  18. 3. 1991
  N á v r h    z á k o n a   o   o d p a d e c h 
Usta-novení)  v podobě  článek / odstavec 
Obsah ustanovení
Odpovídající ustanovení návrhu zákona o odpadech
Stupeň slučitelnosti; poznámky
Revize
1
§	waste (odpad): jakákoli látka či předmět, které spadají do kategorií stanovených v Příloze I a které držitel odkládá nebo které mají být odloženy;
§	§ 3 odst. 1: Odpad je každá movitá věc, které se její osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a která přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
PL
 souhlasí
v příloze č. 1, v položce Q 14 je  použit pojem vlastník namísto pojmu “osoba”
1
§	producer (původce): kdokoli, jehož činností vzniká odpad (prvotní původce), anebo každý, kdo provádí předzpracování, míšení a jiné úkony, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení tohoto odpadu;

§	§ 4 písm. p): Pro účely tohoto zákona se rozumí původcem odpadů  právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

souhlasí
1
§	holder (držitel): původce odpadu nebo fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem odpadu;
návrh zákona o odpadech  používá pojmu “osoba”
PL
 pojem “osoba” je širší než pojem “držitel”
souhlasí
pojem “držitel” zahrnuje pojmy “původce odpadu ” a “oprávněná osoba”
1
§	management (nakládání): sběr, přeprava, využívání a odstraňování odpadu, včetně dozoru nad těmito činnostmi a následné péče o místa, na nichž je odstraňování provozováno;
§	§ 4 písm. c): Pro účely tohoto zákona se rozumí odpadovým hospodářstvím  činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola těchto činností,
§	§ 4 písm. d): Pro účely tohoto zákona se rozumí nakládáním s odpady  jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
PL
souhlasí
1
§	disposal (odstraňování): kterákoli z operací, uvedených v Příloze IIA;
§	§ 4 písm. o): Pro účely tohoto zákona se rozumí odstraňováním odpadů  činnosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
PL
souhlasí částěčně
- příloha č. 4, položka D6 umožňuje vypouštění jakéhokoliv odpadu, směrnice(A.IIA, D6) hovoří pouze o pevném odpadu
- položka D14 „úprava jiných vlastností“ na místo „repackaging"
1
§	recovery (využívání): kterákoli z operací, uvedených v Příloze IIB;
§	§ 4 písm. l): Pro účely tohoto zákona se rozumí využíváním odpadů  činnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
PL
 +/-
R3, R10, R12
1
§	collection (sběr): shromažďování, třídění, a / nebo mísení odpadu pro účely přepravy.
§	§ 4 písm. f): Pro účely tohoto zákona se rozumí shromažďováním odpadů krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady
§	§ 4 písm. i): Pro účely tohoto zákona se rozumí sběrem odpadů soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
§	§ 4 písm. k): Pro účely tohoto zákona se rozumí úpravou odpadů každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) zaúčelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, ….. .
PL 
pojem sběr dle návrhu nezahrnuje třídění a / nebo mísení odpadu, protože  již původce má podle § 18 odst. 1 písm. h) povinnost shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
souhlasí
Obsah pojmu “collection” ve smyslu čl. I písm. g) Směrnice, je obsažen v definicích pojmů podle     § 4 písm. f), i) a k).
Smysl a účel je zachován.   
2/1
Z rozsahu směrnice jsou vyloučeny:
a)	plynné odpady vypouštěné do ovzduší,
b)	odpady, na které se vztahuje jiná právní úprava:
c)	radioaktivní odpady,
d)	odpad vznikající při prospekci, těžbě, úpravě a skladování nerostných surovin a při těžbě a zpracování kamene,
e)	mrtvá těla zvířat a některé další zemědělské odpady nepovažované za nebezpečné,
f)	odpadní vody s výjimkou kapalných odpadů,
g)	vyřazené výbušniny,
§ 2 odst. 1: Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou
a)	odpadních vod,
b)	odpadů z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ukládaných v odvalech, výsypkách a odkalištích, 
c)	odpadů drahých kovů,
d)	radioaktivních odpadů,
e)	mrtvých lidských těl a ostatků,
f)	konfiskátů a velmi nebezpečných konfiskátů živočišného původu, 
g)	nezachycených emisí znečišťujících ovzduší,
h)	odpadů trhavin, výbušnin a munice,
PL
souhlasí částečně
faecal matter and other, non-dangerous substances used in farming
2/2
Pro určité kategorie odpadu mohou být stanovena pravidla samostatnými směrnicemi nebo doplňky této směrnice.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
3/1
Členské státy přijmou vhodná opatření  k podpoře
a)	za prvé : předcházení nebo omezení tvorby odpadu a jeho škodlivosti, zejména
-	vývojem čistých technologií, 
-	technickým vývojem a podporou prodeje produktů šetrných k životnímu prostředí, 
-	vývojem metod pro odstraňování nebezpečných látek obsažených v odpadech určených ke využití,
b)	za druhé:
i)	využívání odpadu recyklací, opětovným použitím nebo jakoukoli jinou metodou umožňující získání druhotných surovin,
ii)	využití odpadu jako zdroje energie.
§ 10 odst. 1: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity nebo odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví, životní prostředí nebo zvířata a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.
§ 10 odst. 2: Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí, výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby  omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů.
§ 11 odst. 1: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před energetickým využitím odpadů.
 § 11 odst. 2: Splnění povinnosti zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním se nevyžaduje, nejsou-li k tomu dány technické nebo ekonomické předpoklady, zejména neexistují-li pro takto získaný materiál nebo energii tržní podmínky v daném čase a místě.
§ 11 odst. 3: Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný (např. spalování) nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo prováděcím předpisům.
§ 16 odst. 1 písm. b): Původce odpadů je povinen zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11.
PL
způsoby předcházení a omezování tvorby odpadu a jeho škodlivosti bude specifikovat Plán odpadového hospodářství ČR
souhlasí
3/2
Členské státy budou informovat Komisi o zamýšlených opatřeních k dosažení cílů uvedených v odst. 1.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
nejasné
z ustanovení § 72 odst. písm. o) nelze jednoznačně dovodit, že pojem “informace o stavu odpadového hospodářství” zahrnuje i informace o zamýšlených opatřeních (measures to be taken)  
4
Členské státy zajistí, aby odpady byly využívány nebo odstraňovány bez ohrožení lidského zdraví a životního prostředí, a zakáží svévolné odkládání, nepovolené ukládání a nekontrolované odstraňování odpadů. 
§ 1: Tento zákon stanoví
a)	pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje,
b)	práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a
c)	působnost orgánů veřejné správy.
§ 10 odst. 1: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity nebo odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví, životní prostředí nebo zvířata a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy. 
§ 12 odst. 1: Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.
§ 12 odst. 2: Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady  podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.
PL
 výslovný zákaz svévolného odkládání, nepovoleného ukládání a nekontrolovaného odstraňování odpadů chybí, ale zákaz těchto činností vyplývá z § 12 odst. 1 věty první
souhlasí
5/1
Členské státy zajistí vybudování jednotné a  přiměřené sítě zařízení na odstraňování odpadu.
§ 42odst. 3 písm. d): Závazná část řešení plánu odpadového hospodářství České republiky stanoví zejména zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady.
bude řešit Plán odpadového hospodářství ČR
souhlasí
5/2
Síť musí umožnit odstraňování odpadů v blízkém zařízení a vhodnými metodami, zajišťujícími vysokou úroveň ochrany životního prostředí.

bude řešit Plán odpadového hospodářství ČR
souhlasí
Lze předpokládat, že uvedený požadavek bude zahrnut do zásad vytváření sítě zařízení k naklání s odpady. Zákon ho však výslovně nezakotvuje.
6
Členské státy určí nebo zřídí příslušný úřad nebo úřady odpovědné za implementaci této směrnice.
§ 71: Veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství vykonávají
a)	Ministerstvo životního prostředí,
b)	Ministerstvo zdravotnictví,
c)	Ministerstvo zemědělství,
d)	inspekce,
e)	celní orgány, 
f)	orgány hygienické služby,
g)	kraje,
h)	okresní úřady,
i)	obce.
PL
souhlasí
7/1
Pro dosažení cílů uvedených v čl. 3, 4 a 5 vypracují příslušné úřady plány odpadového hospodářství, které budou obsahovat zejména údaje o:
-	typu, množství a původu odstraňovaných a využívaných odpadů,
-	obecné technické požadavky,
-	zvláštní požadavky na vybrané odpady,
-	vhodná zařízení k odstraňování odpadu.
Plány mohou dále obsahovat např. osoby, pověřené k nakládání s odpady, předpokládané náklady na odstraňování a využívání  a opatření k podpoře racionalizace sběru, třídění a nakládání s odpady.
§ 41 odst. 1: Plán odpadového hospodářství v rozsahu  stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zpracovává ministerstvo, orgány krajů v přenesené působnosti a původci odpadů.
 § 41 odst. 3: Plán odpadového hospodářství musí vždy obsahovat
a)	vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, včetně bilance vztahů mezi produkcí odpadů a dalším nakládáním s nimi,
b)	stanovení cílů a postupných kroků pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a dále pro jejich využívání a odstraňování,
c)	podmínky pro splnění stanovených cílů a postupů a pro průběžnou kontrolu a změny plánu odpadového hospodářství.
§ 42 Plán odpadového hospodářství České republiky.
§ 43 Plán odpadového hospodářství kraje.
Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady: Oddíl sedmý – Náležitosti obsahu plánů odpadového hospodářství ČR, kraje a původců odpadů (§§ 20 – 23), přílohy č. 23 až 26 vyhlášky.
PL
souhlasí

7/2
Členské státy budou při vypracování plánů spolupracovat a informovat o tom Komisi.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
7/3
Členské státy učiní opatření k zabránění pohybů odpadu, které nejsou v souladu s jejich plány odpadového hospodářství, a budou o tom informovat Komisi.
§ 12 odst. 1 věta prvá: Každý je povinen nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. 
PL
(plán odpadového hospodářství musí být v souladu se zákonem)
souhlasí
Závazné části POH ČR a krajů jsou obecně závaznými právními předpisy. Veškeré nakládání s odpady na území ČR, respektive kraje musí být s nimi v souladu.

8
Členské státy zajistí, aby držitel odpadu
-	nakládal s ním prostřednictvím zařízení, které má povolení k nakládání s odpady, nebo zařízení, které provádí činnosti uvedené v příloze IIA, B,
-	využíval či odstraňoval tento odpad, pokud tak činí sám, v souladu s touto směrnicí.
§ 12 odst. 1: Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi.
§ 12 odst. 2: Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady  podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.
§ 12 odst. 3: K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec.
§ 12 odst. 4: Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.
§ 14 odst. 1: Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí orgánu kraje, vydaného v přenesené působnosti, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zřízení a s jeho provozním řádem (dále jen „souhlas k provozování zařízení“). V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí orgán kraje posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisí.
§ 16 odst. 1 písm. c): Původce odpadů je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
§ 14 odst. 1: Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí orgánu kraje, vydaného v přenesené působnosti, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zřízení a s jeho provozním řádem (dále jen „souhlas k provozování zařízení“). V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí orgán kraje posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisí. 
Pro nebezpečné odpady:
§ 6 odst. 2: Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jsou původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1.
PL
PL
souhlasí
9/1
V zájmu realizace článků 4, 5 a 7 musí každé zařízení, které provádí operace vyjmenované v příloze II A (odstraňování), získat k tomu povolení od příslušného úřadu uvedeného v čl. 6. Toto povolení musí zahrnovat:
-	druhy a množství odpadu,
-	technické požadavky,
-	bezpečnostní opatření, která je třeba učinit,
-	místo odstraňování,
-	metodu úpravy.
§ 14 odst. 1: Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí orgánu kraje, vydaného v přenesené působnosti, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zřízení a s jeho provozním řádem (dále jen „souhlas k provozování zařízení“). V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí orgán kraje posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisí.
§ 14 odst. 2: V zařízeních, která nejsou podle tohoto zákona určena k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s těmito odpady nesmí být porušeny zvláštní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno a předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. K provozu takovýchto zařízení není požadován souhlas s provozem zařízení a s jeho provozním řádem vydávaným podle odstavce 1.
§ 14 odst. 3: Práva a povinnosti vyplývající ze souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu  odpadů přecházejí na dalšího provozovatele takovéhoto zařízení, pokud bude nadále toto zařízení sloužit stejnému účelu, pro který byl souhlas udělen. Další provozovatel zařízení je povinen požádat kraj v přenesené působnosti o nový souhlas k provozování tohoto zařízení a to nejpozději do šedesáti kalendářních dnů ode dne převodu nebo přechodu zařízení. Pokud další provozovatel do této lhůty žádost nepodá nebo žádost v této lhůtě podaná bude pravomocně zamítnuta, souhlas k provozu zařízení pozbývá platnosti. Nabytím právní moci nového souhlasu zaniká souhlas předchozí.
§ 14 odst. 5: Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a)	náležitosti žádosti o souhlas s provozem zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,
b)	obsah provozního řádu zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a
c)	technické požadavky na tato zařízení.
PL
zčásti transponuje prováděcí předpis výslovné ustanovení o tom, co musí zahrnovat povolení, chybí, ale vyplývá to ze stanovení náležitostí žádosti o souhlas s provozem zařízení (§ 13 odst. 6)
nesouhlasí

Náležitosti souhlasu nejsou zákonem stanoveny. Z náležitostí obsahu žádosti lze dovodit, co by mohlo být obsahem souhlasu, nikoliv však to, co obsahem souhlasu být musí. 
9/2
Povolení mohou být vydávána na určité období, mohou být obnovitelná, mohou obsahovat podmínky a povinnosti, a, zejména pokud zamýšlená metoda odstraňování je z hlediska ochrany životního prostředí neakceptovatelná, může být jejich udělení zamítnuto.
§ 14 odst. 1: Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí orgánu kraje, vydaného v přenesené působnosti, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zřízení a s jeho provozním řádem (dále jen „souhlas k provozování zařízení“). V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí orgán kraje posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisí.
PL
nesouhlasí

Správnímu úřadu není zákonem dána možnost vydat souhlas na omezenou dobu, stanovit podmínky a povinnosti apod.  
10
Pro účely implementace  čl. 4 musí získat povolení i každé zařízení, které provádí operace uvedené v příloze II B. 
(využívání)
§ 14 odst. 1: Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí orgánu kraje, vydaného v přenesené působnosti, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zřízení a s jeho provozním řádem (dále jen „souhlas k provozování zařízení“). V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí orgán kraje posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisí.
PL
nesouhlasí

§ 14 odst. 2 umožňuje provoz zařízení, ve kterém dochází, byť pouze částečně, k využívání odpadů bez příslušného souhlasu.
11/1
Povinnosti získat povolení podle čl. 9 a 10 mohou být za určitých podmínek zproštěna:
a)	zařízení odstraňující  vlastní odpad v místě jeho vzniku,
b)	zařízení využívající odpady.

netransponováno, protože ČR nevyužije možnosti dané tímto ustanovením
souhlasí


11/2
Zařízení uvedená v odst. 1 musí být příslušným úřadem registrována.

netransponováno, protože ČR nevyužije možnosti dané ust. čl. 11 odst. 1
souhlasí

11/3
Členské státy informují Komisi o obecných pravidlech přijatých  podle odst.1.

netransponováno, protože ČR nevyužije možnosti dané ust. čl. 11 odst. 1
nesouhlasí

viz. § 14 odst. 2
12
Příslušný úřad registruje zařízení, která provádějí sběr  nebo přepravu odpadu nebo pro jiná zařízení zprostředkovávají odpad určený k odstranění nebo využití (zprostředkovatelé apod.), pokud sama nepodléhají povinnosti mít povolení.
§ 39 odst. 1: Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí předpis.
§ 39 odst. 8: Evidenci odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích a sběrových míst, skladů a zařízení a látek s obsahem PCB vznikajících v rámci činnosti Ministerstva obrany zajišťuje Ministerstvo obrany ve spolupráci s ministerstvem.

k druhé části článku: zařízení, která by byla “zprostředkovateli”, návrh nezná; vyplývá to z § 12 odst. 4.
souhlasí

13
Zařízení provádějící činnosti podle čl. 9 až 12 podléhají pravidelným inspekcím.
§ 76 odst. 1 písm. a): Inspekce kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
§ 76 odst. 1 písm. c): Inspekce ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení  stanovených povinností podle § 66 odst. 2, 3, 4 a 5; současně může stanovit podmínky a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím.
§ 18 odst. 1 písm. k): Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci, poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady.
Obdobně § 19 odst. 1 písm. f) a § 20 odst. 1 písm. g).
Podrobnosti týkající se inspekcí řeší zákon č. 282/1991 Sb., o ČIŽP a na jeho základě zpracovávaný Plán inspekční činnosti schvalovaný každoročně MŽP.
PL
souhlasí

Není stanovena povinnost provádět pravidelné  kontroly, nejsou stanoveny žádné časové intervaly.
14
Zařízení, na něž se vztahují  čl. 9 a 10, jsou povinna:
-	vést záznamy o množství, povaze, původu  a příp. určení odpadů,  frekvenci sběru, způsobu přepravy a metodách úpravy, co se týče odpadů uvedených v příloze I a činností v přílohách IIA a IIB,
-	poskytovat tyto údaje na požádání příslušnému úřadu.
Členské státy mohou požadovat plnění těchto povinností též od původců odpadu.
§ 39 odst. 1: Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí předpis.
§ 39 odst. 2: Původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února roku následujícího pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi okresnímu úřadu příslušnému podle místa provozovny. Hlášení o produkci a nakládání s odpady vznikajících v rámci činnosti Ministerstva obrany předává Ministerstvo obrany přímo ministerstvu. Způsob ohlašování stanoví prováděcí předpis.
§ 39 odst. 3: Provozovatelé zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 jsou povinni zaslat údaje o tomto zařízení okresnímu úřadu příslušnému podle místa zařízení, u mobilních zařízení podle sídla nebo bydliště provozovatele, a to do dvou měsíců od zahájení nebo ukončení provozu tohoto zařízení nebo u zařízení ke dni účinnosti tohoto zákona již provozovaných do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Způsob ohlašování stanoví prováděcí předpis.
§ 39 odst. 5: Obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů jsou povinny zasílat údaje o jimi užívaných shromažďovacích a sběrových místech a skladech odpadů okresnímu úřadu příslušnému podle shromažďovacího nebo sběrového místa nebo místa skladu odpadů, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu shromažďovacího nebo sběrového místa nebo skladu odpadů nebo u shromažďovacích nebo sběrových míst nebo skladů ke dni účinnosti tohoto zákona již provozovaných do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Rozsah a náležitosti údajů stanoví prováděcí právní předpis.
PL 
zčásti transponuje prováděcí předpis
souhlasí
14
pokr.

§ 39 odst. 11: Ministerstvo stanoví vyhláškou
a)	způsob vedení průběžné evidence odpadů, 
b)	způsob ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích míst, skladů odpadů a zařízení a látek s obsahem PCB a 
c)	způsob vedení evidence vydaných souhlasů, vyjádření a dalších rozhodnutí vydaných podle tohoto zákona.
§ 18 odst. 1 písm. k): Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci, poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady.
§ 19 odst. 1 písm. f): Provozovatel zařízení k využívání odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení, na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady.
§ 20 odst. 1 písm. g): Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení, na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady.
§ 25 odst.  3: Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s vybranými výrobky nebo odpady nebo provozují vybraná zařízení, jsou povinny poskytovat správním úřadům vykonávajícím působnost na úseku odpadového hospodářství podle části jedenácté na jejich žádost veškeré a pravdivé informace týkající se nakládání s vybranými výrobky, odpady a informace týkající se provozu vybraných zařízení.


15
Náklady na odstraňování odpadu nese jeho držitel, předcházející držitel nebo výrobce produktu, z něhož odpad pochází.

výslovné ustanovení chybí,  ale vyplývá to z ust. § 16 odst. 4
souhlasí
16/1
Členské státy zasílají Komisi zprávu o opatřeních učiněných k implementaci směrnice každé tři roky v podobě vyplněného dotazníku.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
16/2
Komise vypracuje z těchto zpráv souhrnnou zprávu a zveřejní ji.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
17
Úpravy příloh s cílem jejich přizpůsobení technickému pokroku budou schvalovány podle procedury v čl. 18.

není relevantní pro transpozici
souhlasí

18
Stanoví proceduru pro úpravy příloh této směrnice.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
19
Členské státy uvedou v platnost opatření potřebná k naplnění této směrnice  do  dvaceti čtyř měsíců od její notifikace a informují o tom Komisi.

bude splněno před vstupem ČR do EU
souhlasí
20
Členské státy sdělí Komisi texty hlavních ustanovení svého národního práva, přijatých v oblasti, na kterou se vztahuje tato směrnice.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
21
Tato směrnice je určena členským státům.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
Př. l
Skupiny odpadu
Příloha 1: Skupiny odpadů
PL
souhlasí s výjimkou Q14
Př.IIA
Postupy pro odstraňování
Příloha 4: Způsoby odstraňování odpadů
PL
souhlasí s výjimkou D6 a D14
Př.IIB
Postupy pro využívání
Příloha 3: Způsoby využívání odpadů
PL
souhlasí s výjimkou R3, R10, R12


R o z h o d n u t í    K o m i s e    9 4 / 3 / E C 
z 20. 12. 1993, kterým se vydává seznam odpadů podle čl. 1 (a) směrnice Rady 75/442/EEC  o odpadu
N á v r h    z á k o n a   o   o d p a d e c h 
Usta-novení
Obsah ustanovení
Odpovídající ustanovení návrhu zákona o odpadech
Stupeň slučitelnosti; poznámky

1
Seznam uvedený v příloze k tomuto rozhodnutí je tímto schválen.

bude transponovat prováděcí předpis

2
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

není relevantní pro transpozici

Př.
Seznam odpadů podle čl. 1 (a) směrnice Rady 75/442/EEC o odpadech

bude transponovat prováděcí předpis

R o z h o d n u t í    K o m i s e    7 6 / 4 3 1 / E E C 
z  21. dubna 1976, kterým se zřizuje Výbor pro odpadové hospodářství
  N á v r h    z á k o n a   o   o d p a d e c h 
Usta-novení
Obsah ustanovení
Odpovídající ustanovení návrhu zákona o odpadech
Stupeň slučitelnosti; poznámky
1
Ke Komisi se připojuje  Výbor pro odpadové hospodářství (dále jen “výbor”).

není relevantní pro transpozici
souhlasí
2
Úkolem výboru je podávat Komisi stanoviska ve věcech týkajících se politiky odpadového hospodářství, technických, ekonomických, administrativních a právních opatření, implementace směrnic v oblasti nakládání s odpady a nových návrhů směrnic v této oblasti.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
3 – 12
Složení výboru, způsob ustanovování členů výboru, funkční období člena výboru, seznam členů výboru, předseda výboru, další osoby zúčastněné na jednání výboru, schůze výboru ad.
účast zástupců ČR ve Výboru:
§ 72 odst. 1 písm. p): jmenuje zástupce České republiky do výborů, komisí, odborných a pracovních skupin a dalších grémií založených na základě ustanovení právních předpisů Evropského společenství v oblasti odpadového hospodářství, nebo v rámci mezinárodních úmluv v této oblasti, k nimž Česká republika přistoupila.
není relevantní pro transpozici
souhlasí
13
Toto rozhodnutí vstupuje v účinnost 1. května 1976.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
S m ě r n i c e   R a d y   9 1 / 6 9 2 / E E C 
z 23. prosince 1991 o standardizaci a racionalizaci zpráv o implementaci některých směrnic vztahujících se k životnímu prostředí 
(vybraná ustanovení, která se týkají nakládání s odpady)
  N á v r h    z á k o n a   o   o d p a d e c h 
Usta-novení
Obsah ustanovení
Odpovídající ustanovení návrhu zákona o odpadech
Stupeň slučitelnosti; poznámky
revize
1
Účelem této směrnice je racionalizovat a v rámci jednotlivých úseků ochrany životního prostředí zdokonalit úpravu podávání informací  a vydávání zpráv týkajících se některých směrnic v oblasti ochrany životního prostředí; tím není dotčeno ustanovení první odrážky článku 155 Smlouvy.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
2/1
Ustanovení, která jsou uvedena v příloze I (týká se čl. 14 směrnice 78/176/EEC o odpadu z průmyslu oxidu titaničitého), se nahrazují tímto zněním: 
“Členské státy budou v tříletých intervalech podávat Komisi informace o implementaci této směrnice, a to v podobě zprávy za celý příslušný úsek péče o životní prostředí, která referuje i o dalších směrnicích Společenství, jež se k tomuto úseku vztahují. Tato zpráva bude vypracována na základě dotazníku nebo osnovy, sestavené Komisí v souladu s postupem stanoveným v čl. 6 směrnice 91/692/EEC. Dotazník nebo osnova bude členským státům odeslána šest měsíců před začátkem období, jehož se má zpráva týkat. Zpráva bude Komisi odevzdána do devíti měsíců od konce tříletého období, jehož se týká. První zpráva se bude týkat období od r. 1993 do r. 1995 včetně. Komise zveřejní zprávu o implementaci této směrnice v celém Společenství do devíti měsíců od obdržení zpráv z členských států”.
§ 72 odst. 1 písm.  o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
5
Ustanovení uvedená v příloze VI (týká se  směrnice v oblasti nakládání s odpady) se nahrazují tímto zněním:
“Členské státy budou v tříletých intervalech podávat Komisi informace o implementaci této směrnice, a to v podobě zprávy za celý příslušný úsek péče o životní prostředí, která referuje i o dalších směrnicích Společenství, jež se k tomuto úseku vztahují. Tato zpráva bude vypracována na základě dotazníku nebo osnovy, sestavené Komisí v souladu s postupem stanoveným v čl. 6 směrnice 91/692/EEC. Dotazník nebo osnova bude členským státům odeslána šest měsíců před začátkem období, jehož se má zpráva týkat. Zpráva bude Komisi odevzdána do devíti měsíců od konce tříletého období, jehož se týká. První zpráva se bude týkat období od r. 1995 do r. 1997 včetně. Komise zveřejní zprávu o implementaci této směrnice v celém Společenství do devíti měsíců od obdržení zpráv z členských států”.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
6
Zřizuje se výbor, složený z představitelů členských států a řízený zástupcem Komise.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
7
Stanoví termíny pro přijetí opatření potřebných ke splnění požadavků daných směrnicí.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
8
Tato směrnice je určena členským státům.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
Př. I
Směrnice pozměňované podle čl. 2 (1) této směrnice

není relevantní pro transpozici
souhlasí
Př. VI
Směrnice pozměňované podle čl. 5 této směrnice

není relevantní pro transpozici
souhlasí



 R o z h o d n u t í   K o m i s e   9 4 / 7 4 1 / E C 
z 24. října 1994 týkající se dotazníků pro  zprávy členských států o implementaci některých směrnic v oblasti nakládání s odpady (realizace směrnice 91/692/EEC)
  N á v r h    z á k o n a   o   o d p a d e c h 
Usta-novení
Obsah ustanovení
Odpovídající ustanovení návrhu zákona o odpadech
Stupeň slučitelnosti; poznámky

1
Dotazníky, přiložené k tomuto rozhodnutí, vztahující se ke směrnicím 75/439/EEC, 75/442/EEC a 86/278/EEC, se tímto schvalují.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
2
Členské státy budou tyto dotazníky používat jako podklad pro sestavování zpráv ohledně příslušných úseků ochrany životního  prostředí, které mají předkládat Komisi podle čl. 5 směrnice 91/692/EEC.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
3
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
Př.
Přehled dotazníků
Dotazník pro směrnici 75/439/EEC
Dotazník pro směrnici 75/442/EEC
Dotazník pro směrnici 86/278/EEC
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
 R o z h o d n u t í   K o m i s e    9 7 / 6 2 2 / E C  
z 27. května 1997 týkající se dotazníků pro zprávy členských států o implementaci některých směrnic v oblasti nakládání s odpady (realizace směrnice 91/692/EEC)
  N á v r h    z á k o n a   o   o d p a d e c h 
Usta-novení
Obsah ustanovení
Odpovídající ustanovení návrhu zákona o odpadech
Stupeň slučitelnosti; poznámky

1
Dotazníky, přiložené k tomuto rozhodnutí , vztahující se ke směrnicím 91/689/EC a 94/62/EC, se tímto schvalují.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
2
Členské státy budou tyto dotazníky používat jako podklad pro sestavování zpráv ohledně příslušných úseků ochrany životního  prostředí, které mají předkládat Komisi podle čl. 5 směrnice 91/692/EEC a čl. 17 směrnice 94/62/EEC.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
3
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
Př.
Přehled dotazníků
Dotazník pro směrnici 91/689/EEC
Dotazník pro směrnici 94/62/EEC
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
 S m ě r n i c e   R a d y   9 1 / 6 8 9 / E E C 
z 12. prosince 1991 o nebezpečném odpadu, ve znění směrnice Rady 94/31/EC
  N á v r h    z á k o n a   o   o d p a d e c h 
Usta-novení
Obsah ustanovení
Odpovídající ustanovení návrhu zákona o odpadech
Stupeň slučitelnosti; poznámky
revize
1/1
Cílem této směrnice je sblížit právo členských států v oblasti řízeného nakládání s nebezpečnými odpady.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
1/2
Pokud tato směrnice nestanoví jinak, použije se na nebezpečný odpad  směrnice 75/442/EEC.

PL
 ze systematiky zákona vyplývá, že ustanovení týkající se nebezpečných odpadů jsou speciální vůči obecným ustanovením o odpadech
souhlasí
1/3
Definice pojmu “odpad” a dalších pojmů užívaných v této směrnici jsou ve směrnici 75/442/EEC.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
1/4
Definice:
§	hazardous waste (nebezpečný odpad) = odpad, který je uveden na seznamu nebezpečných odpadů, přijatém postupem stanoveným v čl. 18 směrnice 75/442/EEC na základě příloh I a II této směrnice, do něhož jsou zařazeny odpady, které vykazují jednu nebo více vlastností uvedených v příloze III této směrnice, a dále, jakýkoli jiný odpad, který je členským státem označen jako vykazující některou z vlastností uvedených v příloze III směrnice (takové případy musí být oznámeny Komisi).
§	§ 4 písm. a): Pro účely tohoto zákona se rozumí nebezpečným odpadem odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
PL
souhlasí
1/5
Tato směrnice se nevztahuje na odpad z domácností.
§ 4 písm. b): Pro účely tohoto zákona se rozumí komunálním odpadem veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
§ 6 odst. 3: Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, i když splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 nebo 2.
PL
souhlasí

2/1
Členské státy jsou povinny zajistit vedení záznamů a provádění identifikace nebezpečných odpadů  v každém místě, kde se odkládají (vypouštějí).
§ 5 odst. 1: Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) vydá prováděcím právním předpisem.
§ 6 odst. 1: Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li
a)	uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise nebo
b)	smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k tomuto zákonu nebo
c)	smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise.
§ 6 odst. 2: Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jsou původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1.
§ 6 odst. 5: Ministerstvo stanoví vyhláškou Seznam nebezpečných odpadů.
Hlava II části druhé (Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů)
PL
souhlasí 

Rovněž je ale třeba odkázat na § 13 odst. 2 zákona:

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat dentifikač-ní list nebezečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit.
2/1
pokr.

§ 39 odst. 1: Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí předpis.
§ 39 odst. 2: Původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února roku následujícího pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi okresnímu úřadu příslušnému podle místa provozovny. Hlášení o produkci a nakládání s odpady vznikajících v rámci činnosti Ministerstva obrany předává Ministerstvo obrany přímo ministerstvu. Způsob ohlašování stanoví prováděcí předpis.
PL

2/2
Členské státy jsou povinny zajistit, aby v zařízeních, která odstraňují, využívají, sbírají nebo přepravují nebezpečný odpad, nedocházelo ke směšování různých druhů nebezpečného odpadu navzájem nebo nabezpečného odpadu s odpadem, který není nebezpečný. 
§ 12 odst. 5: Ředění nebo míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku je zakázáno a v ostatních případech je ředění nebo míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady možné pouze se souhlasem okresního úřadu příslušného podle místa nakládání s odpady. Okresní úřad tento souhlas udělí pouze tehdy, pokud ředěním nebo míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí, životního prostředí nebo zvířat a je-li účelem ředění nebo míšení nebezpečných odpadů splnění požadavků technologie využití nebo odstranění odpadů. Pokud již dojde ke smíšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, musí být provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné.
PL
souhlasí

souhlasí s ohledem na čl. 2/3 Směrnice
2/3
Směšování může být povoleno podle čl. 9 – 11 směrnice 75/442/EEC pouze v případě, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 4 směrnice 75/442/EEC, a  zejména, je-li účelem zvýšení bezpečnosti.
§ 12 odst. 5: Ředění nebo míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku je zakázáno a v ostatních případech je ředění nebo míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady možné pouze se souhlasem okresního úřadu příslušného podle místa nakládání s odpady. Okresní úřad tento souhlas udělí pouze tehdy, pokud ředěním nebo míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí, životního prostředí nebo zvířat a je-li účelem ředění nebo míšení nebezpečných odpadů splnění požadavků technologie využití nebo odstranění odpadů. Pokud již dojde ke smíšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, musí být provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné.
PL
souhlasí
2/4
V  případě již smíšeného odpadu musí být provedena separace, pokud je technicky a ekonomicky proveditelná, a pokud je nutná z hlediska souladu s čl. 4 směrnice 75/442/EEC.
§ 16 odst. 1 písm. e): Původce odpadů je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií.

§ 12 odst. 5 in fine: Pokud již dojde ke smíšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, musí být provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné.
PL
výslovné stanovení povinnosti separace již smíšeného odpadu chybí, ale ustanovení je přesto v souladu, protože díky  povinnosti třídit odpady, uložené již původcům, by se žádný smíšený odpad neměl objevit, a stane-li se to přesto, jde o protiprávní stav
souhlasí

Výslovná povinnost dodatečné separace je stanovena v § 12 odst. 5, poslední větě.
3/1
Pro nebezpečný odpad, na který se vztahuje tato  směrnice, nemusí platit výjimka z požadavku povolení pro zařízení, které zneškodňují svůj vlastní odpad podle čl. 11 (1) (a) směrnice 75/442/EEC.
§ 16 odst. 3: S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu kraje v přenesené působnosti, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14.
ČR  nevyužije možnost stanovit výjimku podle uvedeného ustanovení
souhlasí

Rovněž s odkazem na § 16 odst. 3
3/2
Členský stát může za podmínek blíže stanovených v tomto odstavci a  v souladu s čl. 11 (1) (b)  směrnice 75/442/EEC neaplikovat čl. 10 uvedené směrnice na zařízení, která využívají nebezpečný odpad, na nějž se vztahuje tato směrnice.

netransponováno, protože ČR nevyužije možnosti dané tímto ustanovením
souhlasí
3/3
Zařízení uvedená v odstavci 2 musí být příslušnými úřady zaregistrována.

netransponováno, protože ČR nevyužije možnosti dané ustanovením odst. 2
souhlasí
3/4
Pokud chce členský stát využít ustanovení odstavce 2, předpisy k němu vztažené musí  poslat Komisi nejpozději do tří měsíců před jejich  vstoupením v platnost.

netransponováno, protože ČR nevyužije možnosti dané  ustanovením odst. 2
souhlasí
4/1
Čl. 13 směrnice 75/442/EEC (pravidelné inspekce) se vztahuje i na producenty nebezpečného odpadu. 
§ 76 odst. 1 písm. a): Inspekce kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
PL

částečně souhlasí
Není výslovně zakotvena povinnost provádět kontroly pravidelně, ani nejsou určeny žádné časové intervaly.
4/2
Čl. 14 směrnice 75/442/EEC (vedení záznamů o odpadech) se vztahuje také na producenty nebezpečného odpadu a na všechna zařízení, která provádějí přepravu nebezpečného odpadu.
Část šestá (Evidence a ohlašování odpadů a zařízení) se vztahuje i na původce nebezpečného odpadu;
evidenci při přepravě nebezpečných odpadů řeší zvlášť § 40.
PL
souhlasí


4/3
Záznamy uvedené v čl. 14 směrnice 75/442/EEC musí být uchovávány nejméně po dobu tří let, s výjimkou záznamů zařízení přepravující odpad, které je nutno uchovávat  nejméně 12 měsíců.
§ 39 odst. 1: Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí předpis.
§ 39 odst. 10: Pokud není tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem stanoveno jinak, jsou právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a správní úřady, které jsou povinny vést evidenci podle odstavců 1 až 9, povinny tuto evidenci archivovat nejméně po dobu 5 let.
§ 40 odst. 4: Odesílatel odpadu a příjemce odpadu jsou povinni archivovat evidenci podle odstavců 1 až 3 po dobu nejméně 5 let (evidence při přepravě nebezpečného odpadu).
PL
souhlasí
5/1
Členské státy jsou povinny zajistit, aby odpad byl během sběru, přepravy  a dočasného skladování řádně zabalen a označen  v souladu s platnými mezinárodními normami a   normami Společenství.
§ 13 odst. 1: Balení a označování nebezpečných odpadů se řídí zvláštními právními předpisy (157/1998 Sb., ADR…).
§ 13 odst. 2: Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit.
§ 40 odst. 2 písm. a): Odesílatel odpadu je povinen přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list.
Balení a označování nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně též zákonem o chemických látkách a chemických přípavcích, a to na základě ust. § 1 odst. 1 věta druhá.: Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí přiměřeně též zvláštními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi.
PL
souhlasí
5/2
Kontrola sběru a přepravy nebezpečného odpadu prováděná na základě čl. 13 směrnice 75/442/EEC musí být  zaměřena zejména na původ a určení tohoto odpadu.
§ 76 odst. 1 písm. a): Inspekce kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
Podrobnosti inspekcí řeší zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí  a její působnosti v ochraně lesa.
PL
souhlasí s výhradou
Uvedené činnosti podléhají kontrole, ovšem Směrnicí zakotvené aspekty nejsou pro takové kontroly jako priority stanoveny.
5/3
Při přepravě musí být nebezpečný odpad vybaven identifikačním dokladem obsahujícím podrobné  údaje specifikované v části A Přílohy I ke  směrnici 84/631/EEC.


Zrušeno.
§ 13 odst. 2: Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit.
§ 40 odst. 1: Při přepravě nebezpečných odpadů nad 50 kg v jedné zásilce jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit evidenční list v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem. Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.
§ 40 odst. 2: Odesílatel odpadu je povinen 
a)	přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list,
b)	zaslat evidenční list okresnímu úřadu příslušnému podle místa zahájení přepravy do deseti dnů od jejího zahájení,
c)	informovat okresní úřad příslušný podle místa zahájení přepravy a inspekci v případě, že do dvaceti dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu.
§ 40 odst. 5: Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob vedení evidence odpadů při přepravě odpadů.
PS
naše úprava předepisuje povinnost vyplnit evidenční list až při překročení hranice 50 kg v jedné zásilce, a dále obsahuje výjimku ohledně vnitropodnikové dopravy; směrnice v ustanovení žádné hranice ani výjimky nemá;
souhlasí s výhradou

Byla odstraněna hranice 50 kg, výjimka pro vnitropodnikovou dopravu v rámci areálu provozovny zůstala zachována.
6/1
Příslušné úřady vypracují podle čl. 7 směrnice 75/442/EEC plány pro hospodaření  s nebezpečným odpadem, a to  buď jako samostatné plány nebo v rámci  obecných plánů odpadového hospodářství, a zveřejní je.
§ 42 odst. 3 písm. b): Závazná část řešení plánu odpadového hospodářství ČR stanoví zejména zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady.
§ 43 odst. 4: Závazná část řešení plánu odpadového hospodářství kraje stanoví zejména
a)	opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,
b)	zásady pro nakládání s komunálními odpady,
c)	zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady,
d)	zásady pro nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona,
e)	zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady,
f)	podíl recyklovaných odpadů,
g)	podíl odpadů ukládaných na skládku.

§ 42 odst. 5 Závaznou část řešení POH ČR a její změnu po schválení vládou ČR vyhlašuje ministerstvo uveřejněním jejího plného znění ve Sbírce zákonů formou sdělení.
§ 43 odst. 11 in fine: Závaznou část řešení POH kraje a její změnu vyhlásí kraj svým nařízením.
PL
souhlasí
6/2
Komise tyto plány porovná, zejména s ohledem na metody odstraňování a využívání. 

není relevantní pro transpozici
souhlasí
7
V případech nouzové situace nebo vážného nebezpečí přijmou členské státy všechna potřebná opatření včetně, pokud je to nutné, dočasné derogace této směrnice tak, aby při nakládání s nebezpečným odpadem nedošlo k ohrožení obyvatelstva nebo životního prostředí. O takových derogacích členské státy informují Komisi.

řeší jiné právní předpisy, např. zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb.
souhlasí
8/1
Členské státy jsou povinny předložit Komisi zprávu o implementaci této směrnice podle čl. 16 (1) směrnice 75/442/EEC formou dotazníku vydaného na základě uvedeného článku.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
8/2
Komise bude předkládat každé tři roky zprávu o implementaci této směrnice Evropskému parlamentu a  Radě.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
8/3
Členské státy do 12 prosince 1994 předloží  Komisi údaje, blíže  stanovené v tomto odstavci, o všech zařízeních,  která odstraňují nebo využívají  nebezpečný odpad. 
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
9
Novelizování příloh této směrnice a seznamu nebezpečných odpadů s cílem přizpůsobit je vědeckému a technickému pokroku se bude provádět podle čl. 18 směrnice 75/442/EEC. 

není relevantní pro transpozici
souhlasí
10/1
Členské státy uvedou v platnost opatření, potřebná k implementaci  této směrnice,  do  27. června 1995 a neprodleně o tom informují Komisi.

bude splněno před vstupem ČR do EU
souhlasí
10/2
Přijatá opatření musí obsahovat odkaz na tuto směrnici, nebo odkaz na ni musí být učiněn při jejich publikaci.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
10/3
Členské státy sdělí Komisi texty hlavních ustanovení svého národního práva, přijatých v oblasti, na kterou se vztahuje tato směrnice.  
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
11
Platnost směrnice 78/319/EEC bude prodloužena do 27. června 1995.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
12
Tato směrnice je určena členským státům

není relevantní pro transpozici
souhlasí
Př. I
Skupiny jednotlivých druhů nebezpečného odpadu roztříděné podle své povahy nebo podle činnosti, na jejímž základě vznikly
-	Příloha IA – odpady, které vykazují některou z vlastností uvedených v příloze III (položky 118)
-	Příloha IB – odpady, které obsahují kteroukoli ze složek uvedených v příloze II a mají některou z vlastností uvedených v příloze III (položky 19 – 40)
Příloha 2: Seznam nebezpečných odpadů
PL
souhlasí


Př. II
Složky odpadů uvedených v příloze IB, které je činí nebezpečnými, jestliže mají vlastnosti popsané v příloze III (položky C1 – C51)
Příloha 5: Seznam složek, které činí odpad nebezpečným
PL
souhlasí
Př. III
Vlastnosti odpadů, které je činí nebezpečnými (položky H1 – H14, poznámky, metody testování)
Příloha 2: Seznam nebezpečných vlastností
PL
souhlasí
R o z h o d n u t í    R a d y    9 4 / 9 0 4 / E C 
z 22. prosince 1994, kterým se zavádí seznam nebezpečného odpadu podle čl. 1 (4) směrnice Rady 91/689/EEC o nebezpečném odpadu
  N á v r h    z á k o n a   o   o d p a d e c h 
Usta-novení
Obsah ustanovení
Odpovídající ustanovení návrhu zákona o odpadech
Stupeň slučitelnosti; poznámky
revize
1
Seznam nebezpečného odpadu uvedený v příloze k tomuto rozhodnutí je tímto schválen. 
§ 4 odst. 1 vyhlášky MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů: Seznam nebezpečných odpadů je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky
PL
souhlasí
2
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
Př.
Nebezpečné odpady podle čl. 1 (4) směrnice 91/689/EEC
příloha č. 2 vyhlášky 
PL

R o z h o d n u t í    K o m i s e   9 6 / 3 0 2 / E C 
z 17. dubna 1996, které stanoví formát pro poskytování informace podle čl. 8 (3) směrnice 91/689/EEC o nebezpečném odpadu
  N á v r h    z á k o n a   o   o d p a d e c h 
Usta-novení
Obsah ustanovení
Odpovídající ustanovení návrhu zákona o odpadech
Stupeň slučitelnosti; poznámky

revize

1
Dokument, který je připojen k tomuto rozhodnutí, je formátem pro poskytování informace podle čl. 8 (3) směrnice 91/689/EEC o nebezpečném odpadu.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
pl
souhlasí
2
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
Př.
Formát pro poskytování informace podle čl. 8 (3) směrnice 91/689/EEC o nebezpečném odpadu
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
pl
souhlasí




 S m ě r n i c e    R a d y   1 9 9 9 / 3 1 / E C  
z 26. dubna 1999 o skládkách odpadu 
(pracovní překlad)
  N á v r h    z á k o n a   o   o d p a d e c h 
Usta-novení
Obsah ustanovení
Odpovídající ustanovení návrhu zákona o odpadech
Stupeň slučitelnosti; poznámky
Revize
1/1
Cílem směrnice je zavést opatření a postupy k předcházení a co možná největšímu snížení  negativních vlivů skládkování odpadů na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu skládky.
§ 1 Tento zákon stanoví
a)	pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje11) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.),
b)	práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a
c)	působnost orgánů veřejné správy.
§ 10 odst. 1: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity nebo odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví, životní prostředí nebo zvířata a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.
PL
souhlasí
1/2
Tato směrnice obsahuje technické požadavky, které konkretizují obecné požadavky směrnice 96/61/EC, a které se aplikují na skládky  podléhající uvedené směrnici.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
2
§	waste (odpad): jakákoli látka nebo jakýkoli předmět, na něž se vztahuje směrnice 75/442/EEC;
§	§ 3 odst. 1: Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo  povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
PL
souhlasí
s výhradou uvedenou u čl.1 Směrnice 75/442/EEC
2
§	municipal waste (komunální odpad): odpad z domácností, a dále jakýkoli jiný odpad, který se svou povahou nebo složením podobá odpadu z domácností;
§	§ 4 písm. b): Pro účely tohoto zákona se rozumí komunálním odpadem veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
§	§ 17 odst. 5: Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedceného obcí pro nakládání s komunálním odpadem,
PL
souhlasí
2
§	hazardous waste (nebezpečný odpad): jakýkoli odpad, na který se vztahuje čl. 1(4) směrnice 91/689/EEC o nebezpečném odpadu;
§	§ 4 písm. a): Pro účely tohoto zákona se rozumí nebezpečným odpadem odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
PL
souhlasí
2
§	non-hazardous waste (odpad neklasifikovaný jako nebezpečný): odpad, na který se nevztahuje definice nebezpečného odpadu podle předchozího odstavce;
§ 4 písm. a) a contrario: Pro účely tohoto zákona se rozumí nebezpečným odpadem odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
zákon s pojmem nepracuje, ale rozdělení odpadu na nebezpečný a “ostatní” vyplývá z ustanovení § 6 zákona  (Zařazování odpadu podle kategorií) 
souhlasí
2
§	inert waste (inertní odpad): odpad, který nepodléhá významnějším fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám a který se při  styku s jinými látkami  nerozpustí, neshoří ani jinak chemicky či fyzikálně nereaguje způsobem, kterým by zapříčinil znečištění životního prostředí nebo újmu na lidském zdraví; jeho celková výlužnost, obsah znečišťujících látek  a ekotoxicita výluhu musí být nepatrná, a zejména nesmí ohrozit kvalitu povrchových a podzemních vod;
§ 8 odst. 1 vyhlášky MŽP o podrobnostech nakládání s odpady: Inertní odpad je odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož při normálních klimatických podmínkách nedochází k žádné významné fyzikální, chemické nebo biologické přeměně. Inertní odpad se nerozpouští, nehoří ani jinak fyzikálně či chemicky nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu a neovlivňuje škodlivě jiné látky, s nimiž přichází dostyku, způsobem, který by mohl vést k poškození životního prostředí či k ohrožení lidského zdraví. Koncentrace znečišťujících látek (škodlivin) ve výluhu tohoto odpadu nesmí překročit ukazatele I. výluhové třídy.
transponuje prováděcí předpis
souhlasí
2
§	underground storage (podzemní skládka): stálé zařízení pro skladování odpadu v hlubokých geologických dutinách;

transponuje prováděcí předpis
nesouhlasí
definice není k dispozici
2
§	landfill (skládka): zařízení k ukládání odpadu na zemi nebo do země (tj. pod zem), včetně tzv. vnitřních skládek (tj. skládek, kde původce odpadu ukládá svůj vlastní odpad v místě produkce) a tzv. stálých skládek (tj. trvajících déle než 1 rok), užívaných k dočasnému ukládání odpadu,  ale kromě zařízení, kde je odpad vykládán, aby byl připraven pro další přepravu za účelem  využití, úpravy nebo odstranění, a dále kromě zařízení, kde je odpad skladován před využitím nebo úpravou po dobu kratší než 3 roky, nebo před odstraněním po dobu kratší neb 1 rok;
§	§ 4 písm. h): Pro účely tohoto zákona se rozumí skládkou odpadů technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země.
§	§ 4 písm.  g): Pro účely tohoto zákona se rozumí skladováním odpadů přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány,  vykoupeny) do zařízení, místa nebo objektu k tomu určenému a jejich ponechání v něm.

§ 5 odst. 2 vyhlášky MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady: Sklady, ve kterých jsou odpady skladovány po dobu delší než 1 rok u odpadů určení k odstranění a tři roky u odpadů určených k využití, musí svým technickým zabezpečením odpovídat ve vztahu ke skladovaným odpadům příslušné skupině skládek. Takové skladování se považuje za dlouhodobé.
PL 
zčásti transponuje prováděcí předpis
souhlasí částečně

K provozování zařízení k dlouhodobému skladován odpadů není třeba souhlas podle zákona o odpadech (srovnej § 14 odst. 1 záokna). 



2
§	treatment (úprava):  fyzikální, termální, chemické nebo biologické procesy, včetně třídění, kterými se mění povaha odpadu za účelem snížení jeho objemu nebo nebezpečných vlastností, usnadnění nakládání s ním nebo zvýšení schopnosti jeho využití;
§ 4 písm. k): Pro účely tohoto zákona se rozumí úpravou odpadů  každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění)  za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností.
PL
souhlasí
2
§	leachate (výluh): jakákoli kapalina protékající skrz odpad a vypouštěná ze skládky nebo na skládce uložená;

transponuje prováděcí předpis
nesouhlasí
definice není k dispozici
2
§	landfill gas (skládkový plyn): jakýkoli plyn vznikající z uloženého odpadu;
§ 8 odst. 7 vyhlášky MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady: Skládkový plyn je plyn, který se vyvíjí z odpadu uloženého ve skládce při biologických rozkladných pochodech, i plyn vyvíjející se abioticky (chemicky) ve skládkách např. průmyslových odpadů
transponuje prováděcí předpis
souhlasí
2
§	eluate (eluát): roztok, který je výsledkem laboratorního testu výlužnosti;
§ 8 odst. 4 vyhlášky MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady: Vodný výluh je roztok, který byl připraven ze vzorku odpadu dle stanoveného postupu vyluhování odpadů ve vodě.
transponuje prováděcí předpis
souhlasí
2
§	operator (provozovatel): fyzická nebo právnická osoba zodpovědná za skládku na základě ustanovení národního práva členského státu, v němž se skládka nachází;  v jednotlivých stádiích od přípravy do následné péče o skládku po jejím uzavření může jít o různé osoby;
§ 4 písm. r): Pro účely tohoto zákona se rozumí oprávněnou osobou  každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.
PL
souhlasí
2
§	biodegradable waste (biologicky rozložitelný odpad): jakýkoli odpad, který je schopen podstoupit anaerobní nebo aerobní rozklad (např. kuchyňský nebo zahradní odpad, papír, lepenka);
§ 8 odst. 2 vyhlášky MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady: Biologicky rozložitelný odpad je jakýkoliv odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu mikroorganismy (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír). 
transponuje prováděcí předpis
souhlasí
2
§	holder (držitel): původce odpadu nebo fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem odpadu; ?! in possession of  it = držitel a nikoliv vlastník odpadu
návrh zákona o odpadech  používá pojmu “osoba”
PL
 pojem “osoba” je širší než pojem “držitel”
souhlasí
s výhradou, že česká právní úprava předpokládá, že  předání/převzetí odpadu mezi původcem a oprávněnými osobami se uskuteční současně s  převodem  vlastnického práva k němu. EU pracuje s pojmem držba/držitel.
2
§	applicant (žadatel): jakákoli osoba, která žádá o povolení skládky podle této směrnice;

transponuje prováděcí předpis
nesouhlasí
definice není k dispozici, ale z  právní úpravy lze dovodit, že žadatelem je jakákoliv osoba žádající o udělení souhlasu k provozování skládky podle zákona.
(§ 14 zákona, § 2 odst. 1 vyhlášky) 
2
§	competent  authority (příslušný úřad): úřad, který podle rozhodnutí členského státu vykonává veřejnou správu v oblasti, na kterou se vztahuje tato směrnice;
návrh užívá pojmu “správní úřad vykonávající působnost na úseku hospodaření s odpady”; který správní úřad je pro určitou oblast příslušný, stanoví část jedenáctá (Výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství)
transponuje prováděcí předpis
souhlasí
vymezeno zákonem (§ 71 a násl.)
2
§	liquid waste (kapalný odpad): jakýkoli odpad v kapalné formě včetně odpadních vod, s výjimkou kalů;
§ 8 odst. 3 vyhlášky MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady: Kapalný odpad je odpad ve skupenství kapalném, včetně odpadních vod, jsou-li považovány za odpad a pokud je s nimi jako s odpadem nakládáno. Jedná se o takový odpad,  kterí po umýstění do nádoby vytvoří hladinu a po opuštění nádoby si nezachová tvar nádoby (přičemž se nejedná o pevný sypký odpad).
transponují předpisy v oblasti ochrany vod
souhlasí
definice obsažena ve vyhlášce MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady
2
§	isolated settlement (izolované osídlení): osídlení, při němž na jednotlivou obec či sídlo připadá méně než 500 obyvatel a zároveň hustota osídlení je nižší než 5 obyvatel na km2, a kde vzdálenost do nejbližší městské aglomerace je vyšší než 50 km, nebo s obtížným přístupem po silnici k nejbližsím městkým aglomeracím v určitém nezanedbatelně dlouhém období roku v důsledku drsných klimatických poměrů.

netransponováno, protože pro ČR není relevantní
souhlasí
3/1
Členské státy jsou povinny aplikovat směrnici na všechny skládky, které vyhovují definici skládky v čl. 2.
všechny skládky podléhají stejnému režimu (zákon z tohoto režimu žádný zvláštní typ skládek nevyděluje)
PL
+/- 
viz. poznámka k definici skládky
3/2
Směrnice se nevztahuje na:
-	aplikaci kalů, včetně čistírenských kalů,
-	používání inertního odpadu k vyjmenovaným účelům,
-	ukládání kalů, které nejsou nebezpečné, pocházejících z bagrování
-	ukládání neznečištěné zeminy nebo jiných inertních materiálů pocházejících z těžby, úpravy a skladování nerostných zdrojů.
Skládky upravuje zvláštní § 20, který se na položky vyjmenované v čl. 3 odst. 2 směrnice nevztahuje:
-	aplikaci kalů upravuje speciálně  Díl 4 části čtvrté hlavy druhé (§ 32 a 33); 
-	používání inertních odpadů upravuje prováděcí předpis;
-	úprava kalů pocházejících z bagrování spadá pod úpravu kalů uvedenou výše;
-	odpady z hornické činnosti zákon zcela vylučuje  v § 2 odst. 1 písm. b)
PL
souhlasí


3/3
Členské státy mohou prohlásit, aniž by tím byla dotčena směrnice 75/442/EEC, že na odpady vyjmenované v tomto odstavci se nebudou aplikovat vybraná ustanovení  přílohy I této směrnice.

netransponováno, protože ČR nevyužije možnosti dané tímto ustanovením
souhlasí
3/4
Členské státy mohou prohlásit, aniž by tím byla dotčena směrnice 75/442/EEC, že  nebudou aplikovat některá nebo všechna ustanovení  vyjmenovaná v tomto odstavci na:
a)	skládky pro odpad, který není nebezpečný nebo pro inertní odpad, s celkovou kapacitou nepřesahující hodnoty stanovené v tomto odstavci, a které tvoří jedinou skládku na ostrově.
b)	skládky pro odpad, který není nebezpečný nebo pro inertní odpad, v izolovaných sídlech, pokud zpracovávaní pouze odpad z těchto izolovaných sídel.

netransponováno, protože ČR nevyužije možnosti dané tímto ustanovením
souhlasí
3/5
Členské státy mohou prohlásit, aniž by tím byla dotčena směrnice 75/442/EEC, že podzemní skládky budou vyloučeny z působnosti ustanovení této směrnice vyjmenovaných v tomto odstavci.

netransponováno, protože ČR nevyužije možnosti dané tímto ustanovením
souhlasí
4
Každá skládka musí být klasifikována do jedné z následujících kategorií skládek:
-	skládky nebezpečného odpadu,
-	skládky odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný, 
-	skládky inertního odpadu.
§ 21 odst. 5 písm. b): Ministerstvo stanoví vyhláškou technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu.
transponuje prováděcí předpis
souhlasí
5/1
Členské státy jsou povinny vypracovat národní strategii pro  snižování množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu putujícího na skládky, a oznámit ji Komisi. Tato strategie musí obsahovat opatření k dosažení cílů stanovených v odst. 2 prostředky, jako je zejména recyklace, kompostování, výroba bioplynu nebo materiálové či energetické využití. 

bude splněno Plánem odpadového hospodářství ČR
souhlasí
5/2
Tato strategie zajistí, aby:
a)	do r. 2002 bylo množství biologicky odbouratelného komunálního odpadu putujícího na skládky sníženo na 75% celkové hmotnosti r. 1995,
b)	do r. 2005 bylo množství biologicky odbouratelného komunálního odpadu putujícího na skládky sníženo na 50% celkové hmotnosti r. 1995,
c)	do r. 2010 bylo množství biologicky odbouratelného komunálního odpadu putujícího na skládky sníženo na 25% celkové hmotnosti r. 1995.

bude splněno Plánem odpadového hospodářství ČR
souhlasí
5/3
Na skládky nesmí být přijímány následující odpady:
a)	kapalný odpad, s výjimkou čl.  6 (4),
b)	odpad, který jev podmínkách skládky  výbušný, korozívní, oxidující, vysoce hořlavý nebo hořlavý,
c)	nemocniční, klinické nebo veterinární odpady, které jsou infekční,
d)	upotřebené pneumatiky, celé i drcené, od data stanoveného v tomto odstavci,
e)	jiné odpady nesplňující kriteria pro přijetí podle přílohy II.
§ 21 odst. 5 písm. a): Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně, které lze ukládat na skládku pouze za určitých podmínek.

Příloha č. 7 vyhlášky MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady.
transponuje prováděcí předpis
souhlasí

5/4
Je zakázáno ředění nebo směšování odpadu za účelem splnění kriterií pro přijetí.
§ 12 odst. 5: Ředění nebo míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku je zakázáno a v ostatních případech je ředění nebo míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady možné pouze se souhlasem okresního úřadu příslušného podle místa nakládání s odpady. Okresní úřad tento souhlas udělí pouze tehdy, pokud ředěním nebo míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí, životního prostředí nebo zvířat a je-li účelem ředění nebo míšení nebezpečných odpadů splnění požadavků technologie využití nebo odstranění odpadů. Pokud již dojde ke smíšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, musí být provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné.
PL
nesouhlasí
§ 12 odst. 5 zakazuje ředění nebo míšení nebezpečných odpadů navzájem a nebezpečných odpadů s ostatními odpady, nikoliv ostatních odpadů navzájem 
6
Členské státy jsou povinny zajistit, aby:
a)	skládkován byl pouze odpad, který byl upraven; to nemusí platit pro inertní odpad, u kterého úprava není technicky proveditelná, a pro jakýkoli jiný odpad, jehož úprava by nepřinesla snížení jeho množství nebo nebezpečnosti pro lidské zdraví a životní prostředí,
b)	na skládky nebezpečného odpadu byl umísťován pouze nebezpečný odpad, který splňuje kritéria přílohy II,
c)	skládky odpadu, který není klasifikován jeko nebezpečný, byly používány pouze pro:
-	komunální odpad,
-	odpad, který není klasifiikován jako nebezpečný a splňuje kritéria podle přílohy II,
-	stabilní nereaktivní nebezpečný odpad, který má podobné vyluhovací vlastnosti jako odpad uvedený ve druhé odrážce, a splňuje kritéria podle přílohy II,
d)	na skládky inertního odpadu byl ukládán pouze inertní odpad.
§ 21 odst. 4: Na skládky je zakázáno ukládat odpady stanovené prováděcím právním předpisem, odpady, které mohou mít při jejich smíšení negativní vliv na životní prostředí, a neupravené odpady, s výjimkou inertních odpadů, pro které je úprava technicky neproveditelná, a odpadů, u nichž ani úpravou nelze dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností.
§ 14 odst. 5: Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a)	náležitosti žádosti o souhlas s provozem zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,
b)	obsah provozního řádu zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a 
c)	technické požadavky na tato zařízení.
d)	§ 21 odst. 5: Ministerstvo stanoví vyhláškou 
e)	seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně, které lze ukládat na skládku pouze za určitých podmínek,
f)	technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu,
g)	způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti.
§ 9 vyhlášky MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady

zčásti transponuje prováděcí předpis
souhlasí
7
Žádost o povolení skládky musí obsahovat alespoň následující údaje:
a)	totožnost žadatele a příp. provozovatele, pokud jde o různé osoby,
b)	druhy a objemy odpadů, které mají být na skládku ukládány,
c)	předpokládaná kapacita skládky,
d)	popis lokality, včetně jejích hydrologických a geologických charakteristik,
e)	předpokládané metody prevence a  snížení znečištění,
f)	předpokládaný provoz, monitoring a kontrolní plán,
g)	plán uzavření a následné péče,
h)	informace týkající se  EIA, pokud je podle směrnice 85/337/EEC vyžadována,
i)	finanční záruky žadatele.
§ 14 odst. 5: Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a)	náležitosti žádosti o souhlas s provozem zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,
b)	obsah provozního řádu zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a 
c)	technické požadavky na tato zařízení.

§ 2 vyhlášky MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady
transponuje prováděcí předpis
souhlasí částečně

chybí předpokládané metody prevence a snížení znečištění, informace týkající se EIA a finanční záruky žadatele.
8
Členské státy zajistí, aby:
a)	příslušný úřad nevydal povolení, pokud není prokázáno, že:
-	projekt skládky vyhovuje požadavkům směrnice včetně příloh,
-	řízení skládky povede osoba, která má k tomu příslušnou technickou kvalifikaci, a pracovníci budou odborně vyškolení,
-	skládka bude provozována takovým způsobem, aby se předcházelo haváriím a omezoval se jejich případný dopad,
-	je k dispozici dostatečné finanční zabezpečení pro pozdější ukončení provozu a následné operace, a že bude uchováváno po celou dobu provozu skládky,
b)	projekt skládky byl v souladu s plánem odpadového hospodářství,
c)	před vlastním zahájením  provozu byla příslušným úřadem provedena kontrola souladu zařízení s podmínkami povolení.
§ 21 odst. 5 písm. b): Ministerstvo stanoví vyhláškou technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu.
Vydávání povolení (rozhodnutí) se řídí obecnými ustanoveními správního řádu.

§ 20 písm. a) a § 15 odst. 1 zákona


transponuje prováděcí předpis
souhlasí částečně

požadavky na odbornost osob odpovědných za vedení skládky je stanovena pouze pro skládky nebezpečného odpadu a skládky komunálního odpadu.
9
Povolení skládky musí obsahovat alespoň následující:
a)	kategorii skládky,
b)	druhy a  celkový objem odpadů, který smí být na skládku ukládán,
c)	požadavky na přípravu skládky, její provoz, monitorování a kontrolu, a dále prozatímní požadavky na ukončení provozu a následné operace,
d)	povinnost žadatele podávat příslušnému úřadu alespoň jednou ročně zprávu o druzích a množství uloženého odpadu a o výsledcích monitorování, jak je vyžadováno čl. 12 a 13 a přílohou III.
§ 21 odst. 5 písm. b): Ministerstvo stanoví vyhláškou technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu.
transponuje prováděcí předpis
nesouhlasí 

viz. poznámka k čl. 9/1 Směrnice 75/442/EEC
10
Členské státy jsou povinny zajistit, aby poplatky za skládkování pokrývaly  náklady na zřízení a provoz skládky, finanční záruky i následnou péči po dobu 30-ti let.
§ 21 odst. 1 písm. a): Provozovatel skládky odpadů je dále povinen při provozování skládky při provozování skládky vytvářet a vést finanční rezervu na asanaci a zajištění skládky po jejím uzavření v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcími předpisy.
§ 21 odst. 1 písm. b): Provozovatel skládky odpadů je dále povinen zabezpečit po ukončení provozu skládky její asanaci, rekultivaci a následnou péči a zamezit negativnímu vlivu skládky na životní prostředí; tyto činnosti zajišťovat z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy po dobu nejméně 30 let.
§ 49 odst. 1: Provozovatel skládky je povinen vytvářet finanční rezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu (dále jen „finanční rezerva“).
§ 51 odst. 3: Výše finanční rezervy za tunu uloženého odpadu  je stanovena v příloze č. 8 k tomuto zákonu.
Poznámka: Návrh se zabývá pouze poplatkem, který odvádí provozovatel skládky za uložení odpadu na skládku (§ 47 až 50), a nikoli cenou, za kterou provozovatel skládky přijímá odpady na skládky od původců ad. osob; její stanovení je věcí smluvního ujednání a provozovatel skládky ji stanoví tak, aby pokryla jeho náklady včetně odváděného poplatku; zajištění pokrytí nákladů na zřízení a provoz skládky je tak věcí tržního mechanismu; naopak tvorba finanční rezervy na zajištění péče o skládku a její asanaci po ukončení jejího provozu je stanovena jako zákonná povinnost.
Vyhláška MŽP, kterou se stanoví způsob a čerpání finanční rezervy na uzavření, zajištění péče o skládku a asanaci po ikončení jejího provozu.
PL
souhlasí
11/1
Členské státy jsou povinny zajistit, aby před přijetím odpadu na skládku bylo splněno následující:
a)	držitel odpadu prokáže, že odpad splňuje kriteria pro přijetí na skládku,
b)	provozovatel dodržuje tento postup přejímky:
-	kontrolu dokumentace odpadu,
-	vizuální kontrola odpadu,
-	vedení záznamů o objemech a vlastnostech ukládaných odpadů,
c)	provozovatel vydá vždy  písemné potvrzení o přijetí odpadu na skládku,
d)	provozovatel v případě, že odpad na skládku nepřijal, toto neprodleně oznámí příslušnému úřadu.
§ 20 odst. 1 písm. c): Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen provozovat zařízení k odstraňování odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem.
§ 20 odst. 1 písm. h): Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností. kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností.
§ 21 odst. 5 písm. b): Ministerstvo stanoví vyhláškou technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu.
§ 14 odst. 5: Ministerstvo stanoví vyhláškou 
-	náležitosti žádosti o souhlas s provozem zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,
-	obsah provozního řádu zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a 
-	technické požadavky na tato zařízení.
§ 7 a příloha č. 1 vyhlášky MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady
PL
 zčásti transponuje prováděcí předpis
souhlasí

příloha č. 1 vyhlášky není k dispozici (má obssahovat popis postupu pro přejímku odpadů) – nelze tedy prokázat transpozici bodů c) a d) článku 11/1 Směrnice

11/2
U skládek, které byly z působnosti této směrnice vyjmuty podle čl. 3 (4) a (5), jsou členské státy povinny zajistit vizuální kontrolu odpadu a vedení záznamu o množstvích odpadu.

všechny skládky podléhají stejnému režimu, tj. žádné nebyly z tohoto režimu vyjmuty
souhlasí
12
Členské státy jsou povinny zajistit, aby kontrolní a monitorovací procesy ve fázi provozu skládky splňovaly alespoň následující požadavky: 
a)	provozovatel skládky je povinen provádět kontrolu a monitorování podle přílohy III,
b)	provozovatel skládky musí příslušnému úřadu oznámit jakékoli výraznější vlivy na životní prostředí, které byly zjištěny pri monitorování, a splnit rozhodnutí příslušného úřadu ohledně opatření k nápravě, a to na vlastní náklad; alespoň jednou za rok je provozovatel povinen oznámit příslušnému úřadu celkové výsledky monitorování,
c)	kontrolu kvality analytických operací  podle čl. 11 (1) (b) smějí provádět pouze oprávněné laboratoře.
§ 20 odst. 1 písm. e): Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen vést evidenci a ohlašovat odpady, zařízení k nakládání s odpady a zařízení a látky s obsahem polychlorovaných bifenylů a terfenylů, vymezených v § 26, v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.
§ 20 odst. 1 písm. i): Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému okresnímu úřadu nepříznivé vlivy nakládání s odpady na zdraví lidí, životní prostředí nebo zvířata, které jsou v rozporu s vlivy očekávanými nebo popsanými v provozním řádu zařízení nebo vlivy, které překračují stanovené limitní hodnoty.
§ 39 odst. 3: Provozovatelé zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 jsou povinni zaslat údaje o tomto zařízení okresnímu úřadu příslušnému podle místa zařízení, u mobilních zařízení podle sídla nebo bydliště provozovatele, a to do dvou měsíců od zahájení nebo ukončení provozu tohoto zařízení nebo u zařízení ke dni účinnosti tohoto zákona již provozovaných do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Způsob ohlašování stanoví prováděcí předpis.
§ 9 odst. 1 vyhlášky MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady
ČSN 83 8036 – Skládkování odpadů – Monitorování skládek 
Příloha č. 4 vyhlášky MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady – stanovení vyluhovatelnosti odpadů (příloha č. 5 a č. 6) 
PL
 zčásti transponují technické normy
souhlasí
13

Členské státy jsou povinny zajistit, aby:
a)	pro skládku nebo její část byl zahájen proces ukončení provozu,
-	byly-li naplněny podmínky stanovené v povolení,
-	vydal-li příslušný úřad k tomu povolení na žádost provozovatele,
-	rozhodl-li tak příslušný úřad.
§ 21 odst. 5 písm. b): Ministerstvo stanoví vyhláškou technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu.
§ 21 odst. 2: Umístění a technické provedení skládky odpadů musí zajistit ochranu životního prostředí po celou dobu provozu skládky i po jeho ukončení a podmínky pro rekultivaci skládky a následné využití skládkového prostoru v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.
§ 21 odst. 3: Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu.
§ 52 odst. 1: Dobu trvání a podmínky péče o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci stanoví individuálně pro každou skládku příslušný okresní úřad jako součást provozního řádu. Lhůta nesmí být kratší než třicet let.
§ 79 odst. 3: Okresní úřad zruší rozhodnutí o udělení souhlasu, který právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání udělil v případě, že právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které byl udělen souhlas, opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky, na které je souhlas vázán.
PL 
zčásti transponuje prováděcí předpis a technické normy
souhlasí
13
pokr.
(Členské státy jsou povinny zajistit, aby:)
a)	skládka nebo její část byly považovány za definitivně uzavřené až poté, co příslušný úřad provedl inspekci místa, posoudil zprávy podané provozovatelem a sdělil mu souhlas s uzavřením skládky; to nijak nezbavuje provozovatele odpovědnosti za splnění podmínek povolení,
§ 21 odst. 5 písm. b): Ministerstvo stanoví vyhláškou technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu.
§ 52: Dobu trvání a podmínky péče o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci stanoví individuálně pro každou skládku příslušný orgán kraje v přenesené působnosti jako součást provozního řádu. Lhůta nesmí být kratší než třicet let.
§ 76 odst. 1 písm. a): Inspekce kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti nakládání s odpady a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
PL 
zčásti transponuje prováděcí předpis a technické normy
nesouhlasí

souhlas/povolení k uzavření skládky není podle zákona o odpadech vydáváno
13
pokr.
(Členské státy jsou povinny zajistit, aby:)
b)	poté, co skládka byla definitivně uzavřena, provozovatel nesl odpovědnost za dohled, monitoring a kontrolu místa při provádění následných operací, a oznámil příslušnému úřadu jakékoli zjištěné nepříznivé vlivy na životní prostředí a zajistil provedení opatření k nápravě podle rozhodnutí příslušného úřadu,

§ 21 odst. 5 písm. b): Ministerstvo stanoví vyhláškou technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu.
§ 20 odst. 1 písm. i): Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému okresnímu úřadu nepříznivé vlivy nakládání s odpady na zdraví lidí, životní prostředí nebo zvířata, které jsou v rozporu s vlivy očekávanými nebo popsanými v provozním řádu zařízení nebo vlivy, které překračují stanovené limitní hodnoty.
PL 
zčásti transponuje prováděcí předpis a technické normy
souhlasí 


13
pokr.

§ 21 odst. 1 písm. b): Provozovatel skládky odpadů je dále povinen zabezpečit po ukončení provozu skládky její asanaci, rekultivaci a následnou péči a zamezit negativnímu vlivu skládky na životní prostředí; tyto činnosti zajišťovat z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy po dobu nejméně 30 let.
§ 52: Dobu trvání a podmínky péče o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci stanoví individuálně pro každou skládku příslušný orgán kraje v přenesené působnosti jako součást provozního řádu. Lhůta nesmí být kratší než třicet let.
§ 52 odst. 2: Stavební úřad může jako součást kolaudačního rozhodnutí uložit další podmínky péče o skládku.
§ 79 odst. 3: Okresní úřad zruší rozhodnutí o udělení souhlasu, který právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání udělil v případě, že právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které byl udělen souhlas, opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky, na které je souhlas vázán.



(Členské státy jsou povinny zajistit, aby:)
c)	provozovatel nesl odpovědnost za monitorování a analýzy skládkového plynu a výluhu a režim podzemní vody.
§ 21 odst. 5 písm. b): Ministerstvo stanoví vyhláškou technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu.
§ 21 odst. 5 písm. c): Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti.
PL
zčásti transponuje prováděcí předpis a technické normy
souhlasí
14
Členské státy jsou povinny zajistit, aby skládky, kterým bylo uděleno povolení, a skládky, které v době transpozice této směrnice byly již v provozu, nesměly pokračovat v provozu, dokud nesplní následující požadavky:
a)	provozovatel skládky  předloží příslušnému úřadu plán úpravy lokality podle čl. 8 a dalších opatření nutných pro dosažení  souladu s touto směrnicí,
b)	příslušný úřad na základě plánu podle písm. (a) rozhodne, zda provoz skládky může pokračovat; ty skládky, kterým nebylo uděleno povolení k pokračování v provozu, musí být co nejdříve uzavřeny,
c)	příslušný úřad stanoví na základě plánu podle písm. (a) přechodné období pro jeho realizaci,
d)	na skládky nebezpečného odpadu se ustanovení čl. 4, 5 a 11 a příloha II začnou aplikovat nejpozději rok po vstupu této směrnice v účinnost a ustanovení čl. 6 nejpozději třetí rok po témže datu.
Návrh nezná rozhodnutí o pokračování v provozu a přechodná období, ale řeší přechod na novou právní úpravu pomocí ponechání vyjmenovaných rozhodnutí v platnosti po omezenou dobu (3 roky) s nutností získat poté k případnému dalšímu provozu zařízení nový souhlas podle nové právní úpravy;bez takového souhlasu nelze v provozování skládky pokračovat
§ 83 odst. 2: Platnost dosavadních rozhodnutí vydaných podle § 5 odst. 2 a 5, § 6 odst. 1 písm. f) a odst. 2, § 7 odst. 1, §11 odst. 3 a odst. 4, § 15 odst. 1 a § 34 odst. 1, zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se omezuje na dobu 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 83 odst. 5: Osoby, které ke dni účinnosti tohoto zákona, provozují zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů, k jejichž provozování podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nebyl třeba souhlas příslušného orgánu státní správy, mohou tato zařízení provozovat po uplynutí 1 roku od účinnosti tohoto zákona pouze se souhlasem k provozování těchto zařízení podle tohoto zákona.
§ 79 odst. 3: Okresní úřad zruší rozhodnutí o udělení souhlasu, který právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání udělil v případě, že právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které byl udělen souhlas, opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky, na které je souhlas vázán.
PS
souhlasí
15
Členské státy jsou povinny každé tři roky informovat Komisi o realizaci směrnice v souladu se směrnicí 91/692/EEC.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
16
Stanoví postup pro přijímání změn této směrnice prováděných s cílem jejího přizpůsobení technickému pokroku.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
17
Stanoví postup jednání Výboru ustaveného podle čl. 18 směrnice 75/442/EEC.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
18/1
Členské státy jsou povinny uvést v účinnost předpisy, nutné k naplnění této směrnice do dvou let od jejího vyhlášení a informovat o tom Komisi. Povinné odkazy na tuto směrnici.

bude splněno před vstupem ČR do EU
souhlasí
18/2
Členské státy jsou povinny sdělit Komisi texty hlavních ustanovení národního práva, přijatých v oblasti, na kterou se vztahuje tato směrnice.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
19
Tato směrnice vstoupí v účinnost dnem vyhlášení v OJ.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
20
Tato směrnice je určena členským státům.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
Př. I
Obecné požadavky na skládky všech kategorií (Umístění, řízení vodního režimu a nakládání s výluhem, ochrana půdy a vody, kontrola skládkového plynu, obtížné účinky a rizika, stabilita, oplocení)
§ 21 odst. 5 písm. b): Ministerstvo stanoví vyhláškou technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu.
§ 21 odst. 5 písm. c): Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti.
transponuje prováděcí předpis
souhlasí
Př. II
Kriteria a postupy pro přijímání odpadu na skládky
§ 21 odst. 5 písm. a): Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně, které lze ukládat na skládku pouze za určitých podmínek.
§ 21 odst. 5 písm. b): Ministerstvo stanoví vyhláškou technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu.
transponuje prováděcí předpis
souhlasí
Př. III
Postupy dozoru a monitorování ve stádiích provozu a následné péče
§ 21 odst. 5 písm. b): Ministerstvo stanoví vyhláškou technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu.
transponuje prováděcí předpis
souhlasí
 S m ě r n i c e    R a d y   7 5 / 4 3 9 / E E C   
ze 16. 6. 1975  o odstraňování odpadních olejů, ve znění směrnice 87/101/EEC
  N á v r h    z á k o n a   o   o d p a d e c h 
Usta-novení
Obsah ustanovení
Odpovídající ustanovení návrhu zákona o odpadech
Stupeň slučitelnosti; poznámky
Revize
1
waste oils (odpadní oleje): jakékoliv minerální mazací nebo průmyslové oleje, které se staly nevhodnými pro použití, pro které byly původně zamýšleny,  zejména použité oleje ze spalovacích motorů a převodové oleje  a rovněž minerální mazací oleje, oleje pro turbíny a hydraulické oleje;
§ 28 písm. a): Pro účely této části zákona se rozumí odpadními oleji jakékoliv minerální nebo syntetické mazací nebo průmyslové oleje, které se staly nevhodnými pro použití, pro které byly původně zamýšleny, zejména upotřebené oleje ze spalovacích motorů a převodové oleje a rovněž minerální nebo syntetické mazací oleje, oleje pro turbíny a hydraulické oleje.
PL
souhlasí
1
disposal (odstranění): postup destrukce # povrch země;
§ 4 písm. o): Pro účely tohoto zákona se rozumí odstraňováním odpadů  činnosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
posoudit, zda obecná definice postačuje
souhlasí
1
processing (zpracování): operace navržené k tomu, aby umožnily opětovné použití odpadních olejů, to jest regeneraci či spalování;
§ 28 písm. b): Pro účely této části zákona se rozumí přepracováním odpadních olejů činnosti zaměřené k tomu, aby umožnily využívání upravených odpadních olejů, tj. jejich regeneraci nebo spalování.
PL
souhlasí
1
regeneration (regenerace): jakýkoliv proces, kterým je možno vyrobit základní oleje rafinací odpadních olejů, zejména odstraněním kontaminujících složek, oxidačních produktů a aditiv obsažených v takových olejích;
§ 28 písm. c): Pro účely této části zákona se rozumí regenerací odpadních olejů jakýkoliv proces, kterým je možno vyrobit základové oleje rafinací odpadních olejů, zejména odstraněním kontaminujících složek, oxidačních produktů a aditiv obsažených v takových olejích.
PL
souhlasí
1
combustion (spalování): použití odpadních olejů jako paliva s adekvátní regenerací vyrobeného tepla;
§ 28 písm. d): Pro účely této části zákona se rozumí spalováním upravených odpadních olejů pouze jejich energetické využití jako paliva podle zvláštního právního předpisu.
PL
souhlasí
1
collection (sběr): veškeré operace, při kterých je možno oleje předat od držitelů  k podnikům, které takové oleje odkládají.
§ 4 písm. i): Pro účely tohoto zákona se rozumí sběrem odpadů soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
PL
souhlasí
2
Členské státy jsou povinny zajistit provádění sběru a odstraňování odpadních olejů takovým způsobem, aby  tím nebyla způsobena škoda obyvatelstvu nebo životnímu prostředí. Tím není dotčena směrnice 78/319/EEC.
§ 10 odst. 1: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity nebo odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví, životní prostředí nebo zvířata a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.
§ 12 odst. 1: Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi.
§ 12 odst. 2: Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady  podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.
§ 38 odst. 1 písm. a): Povinnost zpětného odběru se vztahuje na minerální oleje a oleje ze živičných nerostů jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70% hmotnosti minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků.
§ 38 odst. 3: Povinnost zjistit zpětný odběr použitých výrobků určených ke zpětnému odběru má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky uvedené v odstavci 1 vyrobí nebo dováží (dále jen „povinná osoba“).
PL
souhlasí
3/1
Členské státy jsou povinny upřednostňovat zpracovávání odpadních olejů regenerací všude tam, kde to technická, ekonomická a organizační omezení dovolí. 
§ 29 odst. 1 písm. a): Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, jsou povinni zajistit přednostně regeneraci odpadních olejů.
PL
souhlasí
3/2
V  případech, kdy odpadní oleje nejsou v důsledku překážek zmíněných v odst. 1 regenerovány, členské státy jsou povinny zajistit jejich spalování za podmínek přijatelných z hlediska životního prostředí v souladu s ustanoveními této směrnice, za předpokladu, že takové spalování je technicky, ekonomicky a organizačně proveditelné. 
§ 29 odst. 1 písm. b): Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, jsou povinni zajistit spalování upravených odpadních olejů v souladu s požadavky § 22 a § 23, pokud regenerace není možná.
PL
souhlasí
3/3
V  případech, kdy odpadní oleje nejsou v důsledku překážek zmíněných v odst. 1 a 2 regenerovány ani spalovány, členské státy státy jsou povinny zajistit jejich bezpečné zničení nebo řízené skladování nebo odkládání.
§ 29 odst. 1 písm. c): Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, jsou povinni zajistit skladování nebo odstranění odpadních olejů v souladu s požadavky tohoto zákona a dalších předpisů, pokud regenerace ani spalování není možné z technických důvodů.
PL
souhlasí
4
Členské státy jsou povinny zajistit, aby bylo zakázáno:
a)	vypouštění odpadních olejů do vod,
b)	ukládání a / nebo vypouštění odpadních olejů do půdy,
c)	zpracování odpadních olejů, při kterém znečištění ovzduší překračuje stanovené limity.

transponují právní předpisy v oblasti ochrany vod (ad a, b) a v oblasti ochrany ovzduší (ad c)
souhlasí
5/1
Členské státy jsou povinny zajistit informování veřejnosti o způsobech bezpečného sběru a skladování odpadních olejů.
obecně § 10 odst. 3: Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí, dováží nebo uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků.
§ 38 odst. 4: Povinná osoba musí prostřednictvím právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která prodává výrobky uvedené v odstavci 1 spotřebiteli (dále jen „poslední prodejce“) zajistit, aby byl spotřebitel informován o způsobu provedení zpětného odběru těchto použitých výrobků.
§ 38 odst. 5: Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.
PL
souhlasí


5/2
Pokud požadavků stanovených v článcích 2, 3 a 4 nelze dosáhnout jinak, jsou členské státy povinny zajistit, aby jedno nebo více zařízení provádělo sběr a / nebo odstraňování odpadních olejů, dodávaných držiteli.
§ 38 odst. 1 písm. a): Povinnost zpětného odběru se vztahuje na minerální oleje a oleje ze živičných nerostů jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnosti minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků.
PL
souhlasí


5/3
K dosažení cílů stanovených v článcích 2 a 4 mohou členské  státy rozhodnout o určení odpadních olejů ke kterémukoli z typů zpracování podle čl. 3.
§ 4 odst. 4 vyhlášky MŽP, kterou se tanoví podrobnosti nakládání s vybrannými výrobky a vybrannými odpady: Odpadní oleje dle ČSN 656690 jsou určené pro regeneraci nebo recyklaci. 
netransponováno, protože ČR nevyužije možnosti dané tímto ustanovením
souhlasí

5/4
Každé zařízení, které provádí sběr odpadních olejů, musí být registrováno a podléhat dozoru příslušného úřadu.
§ 14 odst. 1: Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí orgánu kraje, vydaného v přenesené působnosti, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zřízení a s jeho provozním řádem (dále jen „souhlas k provozování zařízení“). V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí orgán kraje posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisí.
§ 39 odst. 9: Okresní úřad a orgán kraje v přenesené působnosti jsou povinny vést evidenci jimy vydaných souhlasů ….
Dozor nad činností zařízení provádějícího sběr odpadních olejů provádí Inspekce podle obecného ustanovení § 75.
PL
souhlasí

6/1
Každé zařízení, které provádí odstraňování odpadních olejů, musí mít k tomu povolení. Pokud je to  nezbytné, bude povolení uděleno po přezkoumání technického zařízení.
§ 14 odst. 1: Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí orgánu kraje, vydaného v přenesené působnosti, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zřízení a s jeho provozním řádem (dále jen „souhlas k provozování zařízení“). V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí orgán kraje posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisí.

PL
souhlasí
6/2
Zařízením, která využívají odpadní oleje nebo je používají jako palivo, může být povolení vydáno pouze za předpokladu, že byla přijata příslušná opatření na ochranu životního prostředí  a ochranu zdraví, včetně použití nejlepší dostupné technologie, pokud její cena není nadměrná.
§ 14 odst. 1: Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí orgánu kraje, vydaného v přenesené působnosti, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zřízení a s jeho provozním řádem (dále jen „souhlas k provozování zařízení“). V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí orgán kraje posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisí.
§ 14 odst. 5: Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a)	náležitosti žádosti o souhlas s provozem zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,
b)	obsah provozního řádu zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a 
c)	technické požadavky na tato zařízení.
§ 4 odst. 5 vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady: Odpadní oleje nesplňující podmínky pro regeneraci nebo recyklaci jsou určeny pro energetické užití ve schválených vysokoteplotních zařízeních.
PL
 zčásti transponuje prováděcí předpis
souhlasí
7
Ohledně využívání odpadních olejů jsou členské státy povinny zajistit, že:
a)	provoz zařízení pro využívání nebude působit škody na životním prostředí, kterým by bylo možno předejít; v té souvislosti musí zejména zajistit, že rizika spojená s množstvím zbytků pocházejících z využití odpadních olejů a s jejich toxicitou a nebezpečností budou snížena na minimum a budou odstraňována v souladu s čl. 9 směrnice 78/319/EEC,
b)	oleje získané využitím nebudou mít charakter nebezpečného odpadu a nebudou obsahovat PCB a PCT v koncentracích přesahujících limity stanovené v čl. 10.
c)	Členské státy jsou o těchto opatřeních povinny informovat Komisi.
k písm. a):
Provoz zařízení se řídí:
§	zákonem: 
§ 10 odst. 1: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity nebo odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví, životní prostředí nebo zvířata a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.
§ 12 odst. 1: Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi.


7
pokr.
 
§ 29 odst. 1 písm. d): Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, jsou povinni zajistit, aby během nakládání s odpadními oleji nebyly tyto oleje vzájemně míchány nebo smíchány s látkami obsahujícími PCB ani s jinými nebezpečnými odpady.
§ 20 odst. 1 písm. c): Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen provozovat zařízení k odstraňování odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem.
§ 14 odst. 5: Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a)	náležitosti žádosti o souhlas s provozem zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,
b)	obsah provozního řádu zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a 
c)	technické požadavky na tato zařízení.
§	prováděcím předpisem:
§ 29 odst. 3: Ministerstvo stanoví vyhláškou další podrobné technické požadavky na nakládání s odpadními oleji.
Vyhláška MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady, Oddíl první (§1-5). 
§	plánem odpadového hospodářství;
k písm. b):
§ 29 odst. 1 písm. d): Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, jsou povinni zajistit, aby během nakládání s odpadními oleji nebyly tyto oleje vzájemně míchány nebo smíchány s látkami obsahujícími PCB ani s jinými nebezpečnými odpady.
§ 20 odst. 1 písm. c): Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen provozovat zařízení k odstraňování odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem.
§ 19 odst. 3: Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah provozního řádu zařízení k využívání odpadů.
k písm. c) viz § 72 odst. 1 písm. o)
PL
 zčásti transponuje prováděcí předpis
souhlasí
8/1
Pro případy, kdy odpadní oleje jsou používány jako palivo, jsou členské státy povinny zajistit, že provoz zařízení nezpůsobí výrazné znečištění ovzduší, zejména emisemi látek vyjmenovaných v příloze, a to aniž by byla dotčena ustanovení čl. 1 a 3 (1) směrnice 84/360/EEC. K tomu účelu musí členské státy zajistit, že:
a)	v případě spalování olejů v zařízeních o tepelném výkonu 3 MW nebo větším budou dodrženy emisní limitní hodnoty stanovené v příloze směrnice 84/360/EEC; státy mohou kdykoli tyto limity zpřísnit, stejně jako stanovit limitní hodnoty i pro jiné látky a parametry.
b)	v případě spalování olejů v zařízeních o tepelném výkonu nižším než 3 MW budou prováděny příslušné kontroly.
Členské státy jsou o těchto opatřeních povinny informovat Komisi.

transponuje nový zákon o ochraně ovzduší a ochraně ozónové vrstvy Země a jeho prováděcí předpisy
souhlasí
8/2
Členské státy jsou dále povinny zajistit, že:
a)	při odstraňování zbytků ze spalování odpadních olejů budou dodržována příslušná ustanovení předpisů pro nebezpečný odpad,
b)	z odpadních olejů užívaných jako palivo nebude vznikat toxický a nebezpečný odpad a tento odpad nebude obsahovat PCB / PCT v koncentraci vyšší než 50 ppm.
§ 6 odst. 1: Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li
a)	uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise nebo
b)	smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k tomuto zákonu nebo
c)	smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise.
§ 6 odst. 2: Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jsou původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1.
§ 20 odst. 1 písm. h): Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností.
§ 20 odst. 1 písm. e): Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen vést evidenci a ohlašovat odpady, zařízení k nakládání s odpady a zařízení a látky s obsahem polychlorovaných bifenylů a terfenylů, vymezených v § 26, v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.
§ 27 odst. 2: Získávání PCB z jiných látek za účelem jejich opětného použití je zakázáno.
PL
souhlasí

povinnost uvedená sub b) článku Směrnice nebyla tranponována expresis verbis, ale lze dovodit její splnění prostřednictvím souhlasů udělovaných k provozu zařízení užívajících odpadní oleje jako palivo
8/3
Dodržování limitních hodnot stanovených v příloze může být zajištěno pomocí kontrol koncentrací znečišťujících látek buď v odpadních olejích, nebo ve směsích odpadních olejů s jinými palivy, určenými ke spalování. U zařízení, kde emise látek uvedených v příloze mohou vzrůstat v důsledku dalších produktů spalování, nesmí podíl těchto látek překročit mezní hodnoty stanovené v příloze.

transponuje nový zákon o ochraně ovzduší a ochraně ozónové vrstvy Země a jeho prováděcí předpisy
souhlasí
9
Pokud držitel odpadních olejů není schopen splnit ustanovení čl. 4, musí tyto oleje předat zařízení uvedenému v čl. 5, 
§ 12 odst. 1: Každý je povinen nakládat s odpady  a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi.
§ 12 odst. 2: Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady  podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.
§ 12 odst. 3: K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec.
PL
souhlasí
10/1
Při sběru a skladování se odpadní oleje nesmí mísit s PCB, PCT a s nebezpečným odpadem.
§ 29 odst. 1 písm. d): Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, jsou povinni zajistit, aby během nakládání s odpadními oleji nebyly tyto oleje vzájemně míchány nebo smíchány s látkami obsahujícími PCB ani s jinými nebezpečnými odpady.
PL
souhlasí
10/2
Pro oleje s obsahem PCB/PCT vyšším než 50 ppm platí předpisy pro PCB/PCT, s výjimkou ustanovení odst. 3. Členské státy jsou povinny speciálními technickými opatřeními zajistit, že odpadní oleje obsahující PCB / PCT budou odstraňovány bez způsobení škody obyvatelstvu a životnímu prostředí.
§ 26 písm. a) : Pro účely této části zákona se rozumí polychlorovanými bifenyly a terfenyly – polychlorované byfenyly, polychlorované terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetan, monometyldichlordifenylmetan, monometyldibromdifenylmetan a veškeré směsi obsahující kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (dále jen “PCB”).
§ 29 odst. 1 písm. c): Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, jsou povinni zajistit skladování nebo odstranění odpadních olejů v souladu s požadavky tohoto zákona a dalších předpisů, pokud regenerace ani spalování není možné z technických důvodů.
§ 29 odst. 3: Ministerstvo stanoví vyhláškou další podrobné technické požadavky na nakládání s odpadními oleji.
PL 
zčásti transponuje prováděcí předpis
souhlasí

splňují-li odpadní oleje podmínku stanovenou § 26 písm. a) zákona (obsah PCB/PCT vyšší než 50 ppm), podléhají právní úpravě vztahující se na PCB/PCT
10/3
Využití odpadních olejů obsahujících  PCB/PCT může být povoleno pouze tehdy, pokud proces využití umožňuje buď PCB / PCT zničit, nebo jejich obsah snížit pod hranici 50 ppm.

ČR nevyužije možnosti dané tímto ustanovením
souhlasí
10/4
Komise stanoví referenční metodu měření pro stanovení obsahu PCB/PCT v odpadních olejích.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
10/5
Odpadní oleje kontaminované  látkami, které naplňují definici nebezpečného odpadu, musí být odstraňovány podle ustanovení pro  nebezpečný odpad.
§ 6 odst. 1 písm. b): Původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, jsou povinni zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k tomuto zákonu nebo
§ 6 odst. 1 písm. c): Původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, jsou povinni zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise.
§ 6 odst. 2: Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jsou původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1.
PL
souhlasí
11
Každé zařízení, které vyrábí odpadní oleje, provádí jejich  sběr a / nebo odstraňování v určitém množství, má povinnost:
-	vést záznamy o množství, kvalitě, původu a určení těchto olejů a dále o jejich odeslání a přijetí, včetně dat, 
-	poskytovat tyto informace na vyžádání příslušným úřadům.
§ 39 odst. 1: Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí předpis.
§ 39 odst. 2: Původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února roku následujícího pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi okresnímu úřadu příslušnému podle místa provozovny. Hlášení o produkci a nakládání s odpady vznikajících v rámci činnosti Ministerstva obrany předává Ministerstvo obrany přímo ministerstvu. Způsob ohlašování stanoví prováděcí předpis.
§ 24 odst. 1 písm. c): Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, jsou povinni zajistit skladování nebo odstranění odpadních olejů v souladu s požadavky tohoto zákona a dalších předpisů, pokud regenerace ani spalování není možné z technických důvodů.
PL
souhlasí
11
pokr.

§ 39 odst. 5: Obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů jsou povinny zasílat údaje o jimi užívaných shromažďovacích a sběrových místech a skladech odpadů okresnímu úřadu příslušnému podle shromažďovacího nebo sběrového místa nebo místa skladu odpadů, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu shromažďovacího nebo sběrového místa nebo skladu odpadů nebo u shromažďovacích nebo sběrových míst nebo skladů ke dni účinnosti tohoto zákona již provozovaných do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Rozsah a náležitosti údajů stanoví prováděcí právní předpis.
§ 39 odst. 11: Ministerstvo stanoví vyhláškou
a)	způsob vedení průběžné evidence odpadů, 
b)	způsob ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích míst, skladů odpadů a zařízení a látek s obsahem PCB a 
c)	způsob vedení evidence vydaných souhlasů, vyjádření a dalších rozhodnutí vydaných podle tohoto zákona.
§ 16 odst. 1 písm. g): Původce odpadů je povinen vést evidenci a ohlašovat
odpady, zařízení k nakládání s odpady a zařízení a látky s obsahem
polychlorovaných bifenylů a terfenylů, vymezených v § 26, v rozsahu
stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.
§ 18 odst. 1 písm. j): Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen vést evidenci a ohlašovat odpady, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovací a sběrová místa, sklady odpadů a zařízení a látky s obsahem polychlorovaných bifenylů a terfenylů, vymezených v § 26, v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.


11
pokr.

§ 20 odst. 1 písm. e): Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen vést evidenci a ohlašovat odpady, zařízení k nakládání s odpady a zařízení a látky s obsahem polychlorovaných bifenylů a terfenylů, vymezených v § 26, v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.
§ 25 odst. 3: Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s vybranými výrobky nebo odpady nebo provozují vybraná zařízení, jsou povinny poskytovat správním úřadům vykonávajícím působnost na úseku odpadového hospodářství podle části jedenácté na jejich žádost veškeré a pravdivé informace týkající se nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a informace týkající se provozu vybraných zařízení.


12
Každé zařízení, které provádí sběr, drží  a / nebo odstraňuje odpadní oleje, má povinnost poskytovat příslušnému úřadu na vyžádání veškeré informace o sběru a / nebo odstraňování těchto olejů nebo jejich zbytků.
§ 25 odst. 3: Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s vybranými výrobky nebo odpady nebo provozují vybraná zařízení, jsou povinny poskytovat správním úřadům vykonávajícím působnost na úseku odpadového hospodářství podle části jedenácté na jejich žádost veškeré a pravdivé informace týkající se nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a informace týkající se provozu vybraných zařízení.
PL
souhlasí





13/1
Zařízení uvedená v čl. 6 musí podléhat periodickým inspekcím, zejména z hlediska dodržování podmínek povolení.
§ 76 odst. 1 písm. a): Inspekce kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 
Podrobnosti týkající se inspekcí řeší zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, a na jeho základě zpracovávaný Plán inspekční činnosti schvalovaný každoročně MŽP.
PL
souhlasí částečně

chybí periodicita
13/2
Příslušný úřad bude sledovat technický vývoj a životní prostředí pro účely případných revizí povolení udělených podle této směrnice.

bude plněno Plánem odpadového hospodářství ČR
souhlasí
14
Zařízení provádějící sběr nebo odstraňování odpadních olejů mohou obdržet určité náhrady (odškodnění).

netransponováno, protože ČR nevyužije možnosti dané tímto ustanovením
souhlasí
15
Náhrady mohou být financovány z poplatků uvalených na výrobky, které jsou po použití přeměněny na odpadní oleje.

netransponováno, protože ČR nevyužije možnosti dané ustanovením čl. 14
souhlasí
16
Členské státy  mohou zavést přísnější opatření, mj. i zákaz spalování odpadních olejů.

netransponováno, protože ČR nevyužije možnosti dané tímto ustanovením
souhlasí
17
Členské státy jsou povinny podávat Komisi informace o technických expertízách a jejich výsledcích a zkušenostech s aplikací této směrnice.
Členské státy jsou povinny implementovat opatření nutná ke splnění této směrnice do 24 měsíců od jejího vyhlášení, a informovat o tom Komisi.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
18
Členské státy jsou povinny podávat Komisi každé tři roky zprávu o odstraňování odpadních olejů na jejich území.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
19
Členské státy jsou povinny sdělit Komisi texty hlavních ustanovení svého národního práva, přijatých v oblasti, na kterou se vztahuje tato směrnice.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
20
Tato směrnice je určena členským státům.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
Př.
Mezní hodnoty emisí pro určité látky ze spalování odpadních olejů v zařízeních s tepelným příkonem 3 MW nebo vyšším

transponuje nový zákon o ochraně ovzduší a ochraně ozónové vrstvy Země a jeho prováděcí předpisy
souhlasí
S m ě r n i c e   R a d y    7 8 / 1 7 6 / E E C  
z 
20.2. 1978 o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého ve znění směrnice 83/29/EEC
  N á v r h    z á k o n a   o   o d p a d e c h 
Usta-novení
Obsah ustanovení
Odpovídající ustanovení návrhu zákona o odpadech
Stupeň slučitelnosti; poznámky
Revize
1/1
Cílem směrnice je předcházení  a progresívní snižování znečištění způsobeného odpadem z průmyslu oxidu titaničitého.
§ 1 Tento zákon stanoví
a)	pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje,
b)	práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a
c)	působnost orgánů veřejné správy.
§ 10 odst. 1: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity nebo odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví, životní prostředí nebo zvířata a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.
PL
souhlasí
½
§	pollution (znečištění): člověkem přímo nebo nepřímo způsobované vypouštění jakéhokoli zbytku z procesu výroby oxidu titaničitého do životního prostředí, jehož výsledkem může být  ohrožení lidského zdraví, poškození přírodních zdrojů nebo ekosystémů, znehodnocení cenných krajinných oblastí nebo rušivé zasahovaní do jiných zákonných způsobů využívání životního prostředí;

Obecná definice znečišťování, vztahující se i na znečišťování odpady z výroby oxidu titaničitého, je obsažena  v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v § 8 odst. 1: Znečišťování  životního  prostředí  je  vnášení  takových fyzikálních,  chemických nebo  biologických činitelů  do životního prostředí v  důsledku lidské činnosti,  které jsou svou  podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí.
§ 14 písm. c) vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady: Pro účely tohoto oddílu vyhlášky se rozumí znečištěním – člověkem přímo nebo nepřímo způsobované vypouštění jakéhokoliv zbytku z procesu výroby oxidu titaničitého do životního prostředí, jehož výsledkem může být ohrožení lidského zdraví a složek životního prostředí.
PL
souhlasí částečně

Definici podle § 8 odst. 1 zákona   č. 17/1992 Sb., o životním prostředí nelze aplikovat. Specielní definice znečištění ve vztahu k průmyslu oxidu titaničitého je obsažena v prováděcí vyhlášce.

Definice by měla být zahrnuta do zákona o odpadech.
1/2
§	waste (odpad): jakýkoli zbytek z procesu výroby oxidu titaničitého, který držitel odstraňuje nebo je podle národní legislativy povinen odstranit, a dále jakýkoli zbytek z procesu úpravy zbytků uvedených výše;
Obecná definice odpadu, vztahující se i na odpady z výroby oxidu titaničitého, je  v § 3 odst. 1: Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo  povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
§ 14 písm. a) vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady: Pro účely tohoto oddílu vyhlášky se rozumí odpadem z výroby TiO2 – jakýkoliv produkt nebo zbytek z výroby oxidu titaničitého naplňující definici odpadu (zákon)
PL
souhlasí částečně

platí totéž
1/2
§	disposal (odstraňování): 
-	sběr, třídění, přeprava a úprava odpadu, jakož i jeho skladování a vysypávání nad nebo pod úrovní terénu a vstřikování do půdy,
-	vypouštění odpadu do povrchové vody, podzemní vody a do moře, jakož i shazování do moře,
-	transformační postupy nezbytné pro jeho opakované použití, opětovné zužitkování nebo recyklaci;
Obecná definice odstraňování, vztahující se i na odstraňování odpadů z výroby oxidu titaničitého, je v § 4 písm.. n): 
definice odstraňování ve smyslu tohoto ustanovení směrnice (které neodpovídá definici odstraňování podle obecné směrnice 75/442/EEC), je v návrhu pokryta též pojmy nakládání s odpady (§ 4 písm. c)  a úprava odpadů (§ 4 písm. i);
§ 14 písm. b) vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady: Shazováním do vodních těles se rozumí jakékoliv úmyslné shazování látek a materiálů do vnitrozemských povrchových vod, vnitřních pobřežních vod, teritoriálních vod nebo do otevřeného moře pomocí lodí nebo letadel, či z lodí nebo letadel.
PL 
na vypouštění odpadu z výroby oxidu titaničitého se vztahuje právní úprava ochrany vod
souhlasí

částečně transponováno prováděcím předpisem (§ 14 písm. b) a dále lze dovodit z § 15 .)






1/2
§	existing industrial establishments (stávající průmyslová zařízení):  průmyslová zařízení, která k datu vyhlášení této směrnice již byla zřízena;
§ 14 písm. d) vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady: Existujícími průmyslovými podniky se rozumí průmyslové podniky, které k datu účinnosti této vyhlášky byly k výrobě oxidu titaničitého již zřízeny.
transponuje prováděcí předpis 
souhlasí částečně
1/2
§	new industrial establishments (nová průmyslová zařízení): průmyslová zařízení, která k datu vstupu této směrnice v účinnost budou v procesu výstavby nebo budou vybudována po tomto datu; rozšíření stávajícího průmyslového zařízení, vedoucí ke zvýšení kapacity výroby oxidu titaničitého o 15.000 tun ročně a více se považuje za nový průmyslový podnik;
§ 14 písm. e) vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady: Novými průmyslovými podniky se rozumí průmyslové podniky pro výrobu oxidu titaničitého, které k datu účinnosti této vyhlášky budou v procesu výstavby nebo budou vybudovány po tomto datu. Rozšíření existujících průmyslových podniků, vedoucí ke zvýšení kapacity výroby oxidu titaničitého v dané lokalitě o 15 000 tun/rok nebo více, bude považováno za nový průmyslový podnik.
transponuje prováděcí předpis 
souhlasí částečně

platí i pro předchozí oddíl: definice by měl být zahrnuta do zákona a rozlišujícím kriteriem pro stávající a nová zařízení by měl být okamžik vydání stavebního povolení.
2
Členské státy jsou povinny zajistit, že odpad je odstraňován bez ohrožení lidského zdraví a poškození životního prostředí.
Obecně řeší (vztahuje se i na odstraňování odpadu z výroby oxidu titaničitého):
§ 10 odst. 1: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity nebo odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví, životní prostředí nebo zvířata a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.
§ 12 odst. 1: Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi.
§ 12 odst. 2: Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady  podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.
PL 
zčásti transponuje prováděcí předpis
souhlasí


§ 34 odst. 3: Výrobce oxidu titaničitého je povinen sledovat stanovené ukazatele pro vypouštěné odpadní vody a ukazatele pro emise znečišťujících látek do ovzduší způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem a plánem odpadového hospodářství a ohlašovat je příslušnému okresnímu úřadu s četností stanovenou prováděcím předpisem.
§ 34 odst. 4: Ministerstvo stanoví vyhláškou
a)	požadavky na nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého, 
b)	požadavky na omezování emisí škodlivých látek z výroby oxidu titaničitého do ovzduší a znečištění vod včetně monitoringu.

souhlasí
3
Členské státy přijmou vhodná opatření na podporu prevence, recyklace a zpracování odpadu, získávání surovin a dalších postupů pro opětovné využití odpadu.
§ 11 odst.  1: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před energetickým využitím odpadů.
§ 11 odst.  2: Splnění povinnosti zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním se nevyžaduje, nejsou-li k tomu dány technické nebo ekonomické předpoklady, zejména neexistují-li pro takto získaný materiál nebo energii tržní podmínky v daném čase a místě.
§ 11 odst.  3: Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný (např. spalování) nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo prováděcím předpisům.
PL
souhlasí částečně

Zákona ukládá pouze obecnou povinnost jednotlivým fyzickým a právnickým osobám. Nejedná se o aktivní opatření ze strany státu     (to encourage the prevention)
4/1
Vypouštění a shazování odpadu do vod, skladování, skládkování vstřikování odpadu je zakázáno, s výjimkou případů, kdy k uvedeným činnostem bylo uděleno předchozí povolení státu, na jehož území odpad vzniká. Předchozí povolení musí rovněž uděleno příslušným úřadem státu,
-	na jehož území je odpad vypouštěn, skladován, skládkován nebo vstřikován,
-	z jehož území je odpad vypouštěn nebo shazován do vod.
§ 34 odst. 4: Ministerstvo stanoví vyhláškou
a)	požadavky na nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého, 
b)	požadavky na omezování emisí škodlivých látek z výroby oxidu titaničitého do ovzduší a znečištění vod včetně monitoringu.
§ 15 odst. 1 vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady: Zakázané způsoby odstraňování odpadu z výroby oxidu titaničitého
a)	vypouštění a shazování do vodních nádrží a toků D6, D7 (dle přílohy č. 4 zákona),
b)	nekontrolované vysypávání a vstřikování do země D2, D4,
c)	skládkování bez úpravy dále specifikované D1.
transponuje prováděcí předpis
nesouhlasí

Z dikce zákona (§ 34 odst. 1-3) vyplývá, že odpad z výroby oxidu titaničitého lze do vod vypouštět.   Prováděcí vyhláška však v § 15 odst. 1 tuto činnost zakazuje.

Povolování vypouštění nebo schazování odpadu do vod jinak upravují předpisy z oblasti ochrany vod.

4/2
Povolení může být udělováno pouze (!) na určitou dobu.

netransponováno
souhlasí 
(pro vody platí výše uvedené)
5
Povolení k vypouštění nebo shazování odpadu do vod podle čl. 4 lze udělit jen za předpokladu, že:
a)	odpad nelze odstranit vhodnějším způsobem,
b)	neprojeví se okamžité ani pozdější škodlivé vlivy na vodní prostředí,
c)	nedojde ke škodlivému ovlivnění plavby, rybolovu, rekreačních činností, těžby surovin, odsolování, rozmnožování ryb a korýšů, oblastí zvláštního vědeckého významu nebo jiného zákonného využití příslušných vod.
§ 34 odst. 3: Výrobce oxidu titaničitého je povinen sledovat stanovené ukazatele pro vypouštěné odpadní vody a ukazatele pro emise znečišťujících látek do ovzduší způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem a plánem odpadového hospodářství a ohlašovat je příslušnému okresnímu úřadu s četností stanovenou prováděcím předpisem.
transponují předpisy v oblasti ochrany vod
souhlasí částečně

chybí podmínky pro povolování
6
Povolení ke skladování, skládkování nebo  vstřikování odpadu podle čl. 4 lze udělit jen za předpokladu, že: 
a)	odpad nelze odstranit vhodnějším způsobem,
b)	neprojeví se okamžité ani pozdější škodlivé vlivy na podzemní vody, půdu ani ovzduší,
c)	nedojde ke škodlivému ovlivnění rekreačních činností, těžby surovin, rostlin, živočichů,  oblastí zvláštního vědeckého významu nebo jiného zákonného využití příslušného prostředí.

netransponováno
souhlasí částečně

chybí podmínky pro povolování
7/1
Vypouštění a shazování odpadu do vod, skladování, skládkování a vstřikování musí být monitorováno podle přílohy II.
§ 34 odst. 3: Výrobce oxidu titaničitého je povinen sledovat stanovené ukazatele pro vypouštěné odpadní vody a ukazatele pro emise znečišťujících látek do ovzduší způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem a plánem odpadového hospodářství a ohlašovat je příslušnému okresnímu úřadu s četností stanovenou prováděcím předpisem.
§ 16 vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady:
odst. 1 Limitní hodnoty pro množství odstraňovaných odpadů z výroby oxidu titaničitého v existujících průmyslových podnicích jsou uvedeny v příloze č. 11. Limitní hodnoty pro vypouštění plynných zplodin a způsob monitorování znečištění životního prostředí stanoví příloha č. 12. 
PL 
zčásti transponuje prováděcí předpis
souhlasí

přílohy nejsou k dispozici
7/2
Monitoring bude provádět instituce pověřená příslušným orgánem členského státu, který udělil povolení podle čl. 4.  V případě znečištění překračujícího hranice členských států bude instituce pověřena zúčastněnými státy společně.
§ 34 odst. 3: Výrobce oxidu titaničitého je povinen sledovat stanovené ukazatele pro vypouštěné odpadní vody a ukazatele pro emise znečišťujících látek do ovzduší způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem a plánem odpadového hospodářství a ohlašovat je příslušnému okresnímu úřadu s četností stanovenou prováděcím předpisem.
§ 16 odst. 4 vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady: Dozor nad ovlivněným prostředím a přilehlou zónou vykonává orgán státní správy, který vydal souhlas s nakládáním s odpady z výroby oxidu titaničitého nebo ČIŽP. 
PL 
zčásti transponuje prováděcí předpis
souhlasí
7/3
Komise předloží návrh na postupy dozoru a monitorování.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
8/1
V případech uvedených níže je příslušný orgán členského státu povinen učinit veškerá vhodná opatření k nápravě, případně pozastaví vypouštění a shazování do vod, skladování, skládkování nebo vstřikování:
a)	podmínky povolení nebyly dodrženy,
b)	přípustné hodnoty akutní toxicity uvedené v příloze II (A) (2) byly překročeny,
c)	životní prostředí v dané oblasti se zhoršilo,
d)	vypouštění nebo shazování odpadu do vod má škodlivé účinky na plavbu, rybolov, rekreační činnosti, těžbu surovin, odsolování, rozmnožování ryb a korýšů, oblasti zvláštního vědeckého významu nebo jiné zákonné využití příslušných vod,
e)	skladování, skládkování a vstřikování odpadu má škodlivé účinky na rekreační činnosti, těžbu surovin, rostliny, živočichy,  oblasti zvláštního vědeckého významu nebo jiné zákonné využití příslušného prostředí.
§ 34 odst. 4: Ministerstvo stanoví vyhláškou
a)	požadavky na nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého, 
b)	požadavky na omezování emisí škodlivých látek z výroby oxidu titaničitého do ovzduší a znečištění vod včetně monitoringu.

§ 76 odst. 1 písm. c): ČIŽP může stanovit podmínky a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím.

§ 79 odst. 1 Okresní úřad
písm. h) hrozí-li poškození lidského zdraví, životního prostředí nebo zvířat nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví, životního prostředí nebo zvířat na náklady odpovědné osoby,
písm. i) ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele technicky možné, povinnost odstranit odpad,
písm. j) … může stanovit podmínky a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
písm. k) může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, poku původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí,
písm. l) může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel tohoto zařízení právní předpisy týkající se nakládání s odpady a mohlo-li by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě. 
transponuje prováděcí předpis
nesouhlasí

Jedná se o situace, kdy je třeba přikročit k realizaci nápravného opatření spočívajícího v omezení nebo úplném zastavení emisí odpadů oxidu titaničitého do životního prostředí.


8/2
V  případě, že se tato záležitost týká více států, budou příslušná opatření přijata po konzultaci.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
9/1
Členské státy vypracují programy pro postupné snižování a výhledovou eliminaci znečištění způsobeného odpady ze stávajících průmyslových zařízení.
§ 34 odst. 1: Původce odpadů z výroby oxidu titaničitého, který zpracovává plán odpadového hospodářství, je povinen do tohoto plánu zapracovat i způsob řešení omezování emisí škodlivých látek do ovzduší, způsob omezování znečištění vypouštěných odpadních vod, včetně způsobu účinného čištění odpadních vod a způsob monitorování složek životního prostředí.
§ 34 odst. 4: Ministerstvo stanoví vyhláškou
a)	požadavky na nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého, 
b)	požadavky na omezování emisí škodlivých látek z výroby oxidu titaničitého do ovzduší a znečištění vod včetně monitoringu. 
§ 42: Plán odpadového hospodářství České republiky zahrnuje mj. opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností (odst. 3 písm. a)).
PL 
zčásti transponuje prováděcí předpis a řeší plány odpadového hospodářství
nesouhlasí

Směrnicí předepsané programy by mohly být součástí POH ČR. Protože není k dispozici závazná osnova POH ČR (příloha č. 23 vyhlášky MŽP o podrobnostech nakládání s odpady) nelze splnění této povinnosti doložit.
9/2
V programech podle odst. 1 musí být vytyčeny obecné cíle pro snížení znečištění způsobeného kapalným, pevným a plynným odpadem, kterých by mělo být dosaženo nejpozději do 1. července 1987. Programy budou dále obsahovat dílčí cíle, informace o stavu životního prostředí, o opatřeních ke snížení znečištění a o metodách úpravy odpadu, který vzniká  přímo při výrobním procesu.
§ 34 odst. 1: Původce odpadů z výroby oxidu titaničitého, který zpracovává plán odpadového hospodářství, je povinen do tohoto plánu zapracovat i způsob řešení omezování emisí škodlivých látek do ovzduší, způsob omezování znečištění vypouštěných odpadních vod, včetně způsobu účinného čištění odpadních vod a způsob monitorování složek životního prostředí.
§ 34 odst. 4: Ministerstvo stanoví vyhláškou
a)	požadavky na nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého, 
b)	požadavky na omezování emisí škodlivých látek z výroby oxidu titaničitého do ovzduší a znečištění vod včetně monitoringu.

PL
 nesouhlasí 

viz předchozí oddíl
9/3
Programy musí být zaslány Komisi do 1. července 1980.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
9/4
Členské státy jsou povinny zavést program  nejpozději 1. 1. 1982

bude splněno před vstupem ČR do EU
souhlasí
10/1

Programy podle čl. 9 musí zahrnovat všechna stávající průmyslová zařízení a stanovit opatření, která je třeba učinit u každého z nich.
§ 41 odst. 1: Plán odpadového hospodářství v rozsahu  stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zpracovává ministerstvo, orgány krajů v přenesené působnosti a původci odpadů.
§ 42 odst. 1: Plán odpadového hospodářství jsou povinni zpracovávat původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu.
§ 34 odst. 1: Původce odpadů z výroby oxidu titaničitého, který zpracovává plán odpadového hospodářství, je povinen do tohoto plánu zapracovat i způsob řešení omezování emisí škodlivých látek do ovzduší, způsob omezování znečištění vypouštěných odpadních vod, včetně způsobu účinného čištění odpadních vod a způsob monitorování složek životního prostředí.
§ 34 odst. 4: Ministerstvo stanoví vyhláškou
a)	požadavky na nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého, 
b)	požadavky na omezování emisí škodlivých látek z výroby oxidu titaničitého do ovzduší a znečištění vod včetně monitoringu.
PL
nesouhlasí

viz pozn. k bodu 9/1
10/2
Pokud má členský stát za to, že určité zařízení nemusí pro splnění požadavků této směrnice činit žádná doplňková opatření, sdělí to Komisi a předloží doklady, které to potvrzují.

netransponováno, protože ČR nevyužije tohoto ustanovením
souhlasí
10/3
Komise může sdělit, že s tímto souhlasí.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
10/4
Pokud Komise vyjádří nesouhlas,  členský stát je povinen zahrnout do svého programu i doplňková opatření týkající se tohoto podniku.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
10/5
Pokud Komise vyjádřila souhlas, bude podmínky jeho udělení pravidelně přezkoumávat.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
11
Vznik nových průmyslových zařízení podléhá  předchozímu povolení, jemž musí předcházet posuzování vlivů na životní prostředí. Povolení může být uděleno pouze společnostem, které se zaváží k používání pouze takových dostupných materiálů, postupů a technologií, které nejméně poškozují životní prostředí.

řeší jiné právní předpisy, bude řešit též zákon o IPPC
souhlasí
12
Členské státy mohou přijmout přísnější opatření; tím však nesmí být dotčena tato směrnice.

netransponováno, protože ČR nevyužije možnosti dané tímto ustanovením
souhlasí
13/1
Členské státy jsou povinny podat Komisi veškeré nezbytné informace, týkající se povolení  podle čl. 4, 5 a 6, výsledků monitorování prováděného podle čl. 7,  opatření podle čl. 8 a materiálů, postupů a technik, oznámených podle čl. 11.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství nakládání s odpady, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.

souhlasí
13/2
Informace získané podle ustanovení tohoto článku smějí být použity pouze pro účely této směrnice.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
13/3
Komise a příslušné orgány členských států jsou povinny zachovávat mlčenlivost o  informacích získaných v souvislosti s touto směrnicí.

není relevantní pro transpozici; řeší jiné právní předpisy
souhlasí
13/4
Všeobecné informace a  přehledy, které neobsahují údaje o konkrétních zařízeních,  mohou být zveřejněny

není relevantní pro transpozici
souhlasí
14
Členské státy vypracují každé tři roky zprávu o prevenci a postupném snižování znečištění způsobeného odpadem z průmyslu oxidu titaničitého a předloží ji Komisi, které s ní seznámí ostatní členské státy.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
15/1
Členské státy jsou povinny uvést v účinnost opatření potřebná pro naplnění této směrnice do12 měsíců do jejího vyhlásení a podat o tom zprávu Komisi.

bude splněno před vstupem ČR do EU
souhlasí
15/2
Členské státy sdělí Komisi texty ustanovení národního práva, přijatých v oblasti, na kterou se vztahuje tato směrnice.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
Př. I
Podmínky, které musí být splněny k získání předchozího povolení podle čl. 4, 5 a 6

transponuje prováděcí předpis 
souhlasí
Př. II
Dozor a monitorování  odstraňování odpadu

transponuje prováděcí předpis 
souhlasí
 S m ě r n i c e   R a d y   8 2 / 8 8 3 / E E C  
z 3. prosince 1982 o postupech dozoru a monitorování životního prostředí v souvislosti s odpadem z průmyslu oxidu titaničitého
Směrnici transponují v plném rozsahu prováděcí předpisy, Plán odpadového hospodářství ČR a souhlasy udělované podle ust. § 14 odst. 1 zákona
 S m ě r n i c e    R a d y    9 2 / 1 1 2 / E E C  
z 15. prosince 1992 o postupech pro sjednocení programů omezování a případné eliminace znečištění způsobovaného odpadem z průmyslu oxidu titaničitého
Směrnici transponují v plném rozsahu prováděcí předpisy, Plán odpadového hospodářství ČR a souhlasy udělované podle ust. § 14 odst. 1 zákona
 S m ě r n i c e   R a d y   9 6 / 5 9 / E C
 ze 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)
  N á v r h    z á k o n a   o   o d p a d e c h 
Usta-novení
Obsah ustanovení
Odpovídající ustanovení návrhu zákona o odpadech
Stupeň slučitelnosti; poznámky
Revize
1
Cílem této směrnice je sblížení předpisů členských států týkajících se řízeného odstraňování PCB, dekontaminace nebo odstraňování zařízení obsahujících PCB a odstraňování upotřebených PCB s cílem jejich úplného odstranění.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
2
§	PCBs  (PCB): 
-	polychlorované bifenyly,
-	polychlorované terfenyly,
-	monometyltetrachlordifenylmetan,  monometyldichlordifenylmetan, monometyldibromdifenylmetan,
-	veškeré směsi obsahující kteroukoliv z výše uvedených látek v celkovém množství větším než 0,005% (hmotn.);
§ 26 písm. a): Pro účely této části zákona se rozumí polychlorovanými bifenyly a terfenyly - polychlorované bifenyly, polychlorované terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetan, monometyldichlordifenylmetan,monometyldibromdifenylmetan a veškeré směsi obsahující kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (dále jen „PCB“).
PL
souhlasí
2
§	equipment containing PCBs  (zařízení obsahující PCB): každé zařízení, které obsahuje PCB nebo obsahovalo PCB (např. transformátory, kondenzátory, nádržky se zbytky náplně) a nebylo dekontaminováno; se zařízením takového druhu, který by mohl obsahovat PCB, se zachází jako se zařízením  obsahujícím PCB, pokud nelze důvodně předpokládat opak;
§	§ 26 písm. b): Pro účely této části zákona se rozumí zařízením obsahujícím PCB každé zařízení, které obsahuje nebo obsahovalo PCB (např. transformátory, kondenzátory, nádržky se zbytky náplně) a nebylo dekontaminováno.

PL
souhlasí částečně

Definice zákona o odpadech nezahrnuje zařízení, která by mohla obsahovat PCB (naopak ust. § 26 písm. d) taková zařízení zahrnuje, ale pouze k účelům jejich evidence)
2
§	used PCBs  (upotřebené PCB): veškeré PCB, které jsou odpadem ve smyslu směrnice 75/442/EEC;

zákon pojem nedefinuje, protože s ním nepracuje: pro všechna PCB platí stejný režim
souhlasí
2
§	holder (držitel): fyzická nebo právnická osoba, která vlastní (in possession of!!!) PCB, upotřebené PCB, resp. zařízení obsahující PCB; 
návrh zákona o odpadech  používá pojmu “osoba”
PL
 pojem “osoba” je širší než pojem “držitel”
nesouhlasí
V ustanovení § 27 odst. 1 je použit pojem “držitel PCB atd. ”, který není definován. Lze dovodit, že se jedná o stejný okruh osob, jako v případě článku 2 Směrnice.
2
§	decontamination (dekontaminace): veškeré operace, které umožní, aby zařízení objekty, materiály či tekutiny kontaminované PCB mohly být za bezpečných podmínek znovu používány, recyklovány nebo odstraněny, a které mohou zahrnovat nahražení, tj. veškeré operace, jimiž se PCB nahrazují vhodnými tekutinami neobsahujícími PCB;
§ 26 písm. c): Pro účely této části zákona se rozumí dekontaminací veškeré postupy, které umožní, aby zařízení, objekty a látky znečištěné  PCB mohly být znovu používány, recyklovány nebo odstraněny, a které mohou zahrnovat i náhradu PCB vhodnými látkami neobsahujícími PCB.

PL
souhlasí
2
§	disposal (odstraňování): operace D8, D9, D10, D12 (pouze v bezpečném hlubinném podzemním skladě umístěném v horninné formaci a pouze u zařízení kontaminovaného PCB a upotřebeným PCB, které nemůže být dekontaminováno) a D15, které jsou uvedeny v příloze II A ke směrnici 75/442/EEC. 
obecná definice odstraňování v § 4 písm n): Pro účely tohoto zákona se rozumí odstraňováním odpadů  činnosti uvedené v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
PL
nesouhlasí
Obecná definice “odstraňování” podle ust. § 4 písm. n) zákona zahrnuje i způsoby odstraňování, které jsou z hlediska Směrnice ve vztahu k PCB nevhodné
3
Členské státy jsou povinny zajistit, aby upotřebené PCB byly odstraňovány a PCB a zařízení obsahující PCB byly dekontaminovány co nejdříve.  Zařízení a PCB v nich obsažené, na které se vztahuje čl. 4 (1), musí být  dekontaminovány a / nebo odstraněny do konce r. 2010.
§ 27 odst. 1: Držitelé PCB, odpadů s obsahem PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci jsou povinni v nejkratší možné době, nejpozději však do konce roku 2010, zajistit jejich odstranění v souladu s tímto zákonem a prováděcím předpisem.
PL
nesouhlasí
Zákon o odpadech neupravuje povinnost odstraňování a dekontaminace vůči PCB, respektive zařízení obsahujícím PCB, která nepodléhají evidenci (pod 5 l). Vůči všem zařízením obsahujícím PCB neupravuje povinnost jejich dekontaminace.
4/1
Členské státy jsou povinny zajistit vypracování inventárních seznamů zařízení s obsahem PCB větším než 5 dm3  a zaslat je Komisi.
§ 39 odst. 7: Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří provozují zařízení s obsahem PCB větším než 5 litrů nebo skladují zařízení nebo látky s obsahem PCB v celkové koncentraci větší než 0,005 % hm., jsou povinni vést samostatně evidenci o tomto zařízení a látkách v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem a oznámit tuto skutečnost ministerstvu do tří měsíců od účinnosti tohoto zákona. Změny v evidovaných skutečnostech jsou tyto osoby povinny zasílat každoročně do 15. února roku následujícího ministerstvu. Způsob ohlašování stanoví prováděcí předpis.
§ 72 odst. 1 písm. i) Ministerstvo zpracovává a vede souhrnou evidenci o … zařízeních a látkách s obsahem PCB …

§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice. 
PL
souhlasí
4/2
Zařízení, jejichž kapaliny obsahují 0.05 – 0.005% hmotn.  PCB, mohou být inventarizována bez údajů požadovaných pod třetí a čtvrtou odrážkou odst. 3, a označena  jako kontaminovaná méně než 0,05 % PCB.  Jejich dekontaminace nebo odstraňování se provádí podle čl. 9 (2).

netransponováno, protože ČR nevyužije možnosti dané tímto ustanovením
souhlasí
4/3
V inventárním seznamu musí být uvedeny tyto údaje:
-	jména a adresy držitelů,
-	umístění a popis zařízení,
-	množství PCB, obsažených v zařízení,
-	datum a druh provedené či předpokládané úpravy nebo výměny,
-	datum prohlášení.
Pokud členský stát již podobnou inventarizaci provedl, nová se nevyžaduje. Inventární seznamy musí být pravidelně aktualizovány.
§ 39 odst. 11: Ministerstvo stanoví vyhláškou
a)	způsob vedení průběžné evidence odpadů, 
b)	způsob ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích míst, skladů odpadů a zařízení a látek s obsahem PCB a 
c)	způsob vedení evidence vydaných souhlasů, vyjádření a dalších rozhodnutí vydaných podle tohoto zákona.

§ 14 vyhlášky MŽP o podrobnostech nakládání s odpady: Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které provozují nebo skladují zařízení s obsahem PCB větším než 5 litrů nebo skladují látky s obsahem PCB v koncentraci větší než 50 mg/kg vedou evidenci v rozsahu a náležitostmi uvedenými v příloze č. 16 a) této vyhlášky za jednotlivá zařízení a podle přílohy číslo 16 b) této vyhlášky za jednotlivý sklad.
transponuje prováděcí předpis
souhlasí

příloha není k dispozici

okruh zařízení podléhajících evidenci vymezený § 14 vyhlášky jde nad rámec výčtu v § 26 písm. d) zákona

Demonstrativní formulace výčtu zařízení podléhajících evidenci v § 26 je zavádějící.
4/4
Členské státy zajistí, aby držitelé zařízení uvedených v čl.  4 (1) oznamovali příslušným orgánům údaje o množství PCB, které vlastní, a případné změny těchto údajů.
§ 39 odst. 7: Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří provozují zařízení s obsahem PCB větším než 5 litrů nebo skladují zařízení nebo látky s obsahem PCB v celkové koncentraci větší než 0,005 % hm., jsou povinni vést samostatně evidenci o tomto zařízení a látkách v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem a oznámit tuto skutečnost ministerstvu do tří měsíců od účinnosti tohoto zákona. Změny v evidovaných skutečnostech jsou tyto osoby povinny zasílat každoročně do 15. února roku následujícího ministerstvu. Způsob ohlašování stanoví prováděcí předpis.
PL 
zčásti transponuje prováděcí předpis
souhlasí
4/5
Členské státy zajistí, aby veškerá zařízení, podléhající inventarizaci podle čl. 4 (1), byla opatřena označením, a to včetně označení dveří objektů, v nichž jsou dotyčná zařízení umístěna.
§ 27 odst. 4: Provozovatelé zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci jsou povinni označovat tato zařízení, včetně objektů, kde jsou tato zařízení umístěna, způsobem stanoveným prováděcím předpisem. Provozovatelé dekontaminovaných zařízení jsou povinni označovat tato zařízení způsobem stanoveným prováděcím předpisem.
§ 3 vyhlášky MŽP o nakládání s PCB, odpady s obsahem PCB a zařízeními obsahujícími PCB: Způsob označování zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci a způsob označování dekontaminovaných zařízení.  (včetně příloh č. 1 a 2)
PL
souhlasí
4/6
Zařízení provádějící odstraňování PCB jsou povinna vést záznamy o množství, původu povaze a koncentraci PCB v upotřebených PCB, které jim byly dodány, a sdělit tyto údaje příslušným úřadům.
zákon nepoužívá pojem upotřebené PCB, protože pro všechna PCB platí stejný režim:
§ 39 odst. 7: Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří provozují zařízení s obsahem PCB větším než 5 litrů nebo skladují zařízení nebo látky s obsahem PCB v celkové koncentraci větší než 0,005 % hm., jsou povinni vést samostatně evidenci o tomto zařízení a látkách v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem a oznámit tuto skutečnost ministerstvu do tří měsíců od účinnosti tohoto zákona. Změny v evidovaných skutečnostech jsou tyto osoby povinny zasílat každoročně do 15. února roku následujícího ministerstvu. Způsob ohlašování stanoví prováděcí předpis.
PL 
zčásti transponuje prováděcí předpis
souhlasí
4/7
Členské státy zajistí, aby příslušné úřady prováděly kontroly množství PCB, která jim byla oznámena.
§ 76 odst. 1 písm. a): Inspekce kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti nakládání s odpady a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
PL
souhlasí částečně

Povinnost kontroly je stanovena pouze obecně a vykonává ji orgán, kterému nejsou údaje o PCB oznamovány
5/1
Členské státy zakáží separaci PCB z jiných látek za účelem opětovného využití PCB.
§ 27 odst. 2: Získávání PCB z jiných látek za účelem jejich opětného použití je zakázáno.
PL
souhlasí
5/2
Členské státy zákáží doplňování transformátorů PCB.
§ 27 písm. 5 věta prvá: Provozovatelé zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci nesmí tato zařízení doplňovat.
PL
souhlasí
5/3
Do doby dekontaminace, vyřazení z provozu, resp. zneškodnění transformátorů obsahujících PCB může jejich údržba pokračovat pouze v případě, že jejím cílem je zajistit, aby PCB, které jsou v nich obsaženy, vyhovovaly technických normám, a dotyčné transformátory jsou v dobrém provozním stavu a nejsou netěsné.
§ 27 odst. 5: Provozovatelé zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci nesmí tato zařízení doplňovat. Do doby vyřazení z provozu mohou tato zařízení pouze udržovat tak, aby PCB, která jsou v nich obsažena, vyhovovala technickým normám, aby zařízení byla v dobrém provozním stavu a nedocházelo k úniku jejich náplně.
PL
souhlasí
6/1
Členské státy jsou povinny zajistit, aby upotřebené PCB a zařízení obsahující  PCB, která podléhají inventarizaci podle č. 4 (1), byly  do nejdříve převezeny do podniků, jimž bylo uděleno oprávnění podle čl. 8.
§ 27 odst. 1 a 3
není relevantní pro transpozici prostřednictvím legislativních opatření
nesouhlasí

lze transponovat legislativním opatřením
6/2
Před předáním PCB, upotřebených PCB a zařízení obsahujících PCB oprávněnému podniku je nutno učinit všechna nezbytná bezpečnostní opatření, aby se předešlo nebezpečí požáru.

transponují požární předpisy
souhlasí
6/3
Zařízení obsahující PCB, která nepodléhají inventarizaci podle čl. 4 (1)  a která  jsou součástí jiného zařízení, je nutno, pokud je to proveditelné, při vyřazení  z provozu, recyklaci nebo odstraňování demontovat a  zneškodnit. 
§ 27 odst. 6: Zařízení obsahující PCB, které nepodléhá evidenci a které je součástí jiného zařízení, které je vyřazováno z provozu, musí být z něj, pokud je to proveditelné, vyjmuto a odstraněno v souladu se zákonem a prováděcím předpisem.

PL 
zčásti tranponuje prováděcí předpis
souhlasí
7
Členské státy zakáží spalování PCB, resp. upotřebených PCB,  na lodích.
§ 27 odst. 3: Odstraňování látek PCB je možné pouze v zařízeních k tomu určených.
PL
souhlasí
8/1
Členské státy jsou povinny zakotvit povinnost zařízení provádějících dekontaminaci nebo odstraňování PCB mít k této činnosti povolení podle čl. 9 směrnice 75/442/EEC.
§ 27 odst. 3: Odstraňování látek PCB je možné pouze v zařízeních k tomu určených.
§ 14 odst. 1: Souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů
PL
souhlasí
8/2
Jestliže se odstraňování provádí spalováním, vztahuje se na ně směrnice 94/67/EC o spalování nebezpečného odpadu. Jiné metody odstraňování PCB mohou být uznány za předpokladu, že dosahují takové úrovně bezpečnosti pro životní prostředí, která je ekvivalentví spalování, a že splňují technické požadavky, platné pro nejlepší dostupnou techniku.
§ 27 odst. 1: Držitelé PCB, odpadů s obsahem PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci jsou povinni v nejkratší možné době, nejpozději však do konce roku 2010, zajistit jejich odstranění v souladu s tímto zákonem a prováděcím předpisem.
§ 27 odst. 3: Odstraňování látek PCB je možné pouze v zařízeních k tomu určených.
§ 27 odst. 8 písm. a): Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou technické požadavky na nakládání s PCB a technické požadavky na zařízení obsahující PCB včetně opatření na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.
PL 
zčásti transponuje prováděcí předpis
souhlasí
8/3
Členské státy jednotlivě nebo společně zajistí vybudování zařízení pro odstraňování, dekontaminaci a bezpečné skladování PCB, upotřebených PCB a zařízení obsahujících  PCB.

není relevantní pro transpozici prostřednictvím legislativních opatření
souhlasí
9/1
Členské jsou povinny zajistit, aby transformátory obsahující více než 0,05 % (hmotn.) PCB byly dekontaminovány za těchto podmínek:
a)	cílem dekontaminace musí být  snížení koncentrace PCB na méně než 0,05% (hmotn.),
b)	náhradní kapalina neobsahující PCB  musí představovat výrazně nižší riziko,
c)	výměna kapaliny neohrozí následující odstranění PCB,
d)	označení transformátoru musí být po jeho dekontaminaci nahrazeno označením podle přílohy této směrnice.
§ 27 odst. 8 písm. a): Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou technické požadavky na nakládání s PCB a technické požadavky na zařízení obsahující PCB včetně opatření na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.
transponuje prováděcí předpis
prováděcí předpis není k dispozici
9/2
Transformátory s obsahem PCB v kapalinách mezi 0.05 a  0. 005 %  (hmotn.) musí být buď dekontaminovány, nebo na konci své praktické životnosti odstraněny.
§ 27 odst. 8 písm. a): Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou technické požadavky na nakládání s PCB a technické požadavky na zařízení obsahující PCB včetně opatření na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.
transponuje prováděcí předpis
prováděcí předpis není k dispozici
10
Komise stanoví postupem podle čl. 18 směrnice 75/442/EEC referenční metody měření obsahu PCB, technické normy pro jiné metody odstraňování PCB, méně nebezpečné náhrady PCB, a zveřejní seznam výrobních názvů kondenzátorů, rezistorů a indukčních cívek s obsahem PCB.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
11/1
Členské státy jsou povinny do tří let od přijetí této směrnice  vypracovat:
-	plány dekontaminace a odstraňování inventarizovaných  zařízení a PCB v nich obsažených,
-	pokyny pro sběr a odstranění zařízení nepodléhajících inventarizaci podle čl. 4 (1).
§ 42 zákona
k první odrážce: bude řešeno Plánem odpadového hospodářství ČR; k druhé odrážce: návrh podrobuje všechna zařízení stejnému režimu, bez ohledu na to, zda je o nich třeba vést zvláštní evidenci podle § 41 odst. 7 nebo nikoliv
souhlasí
11/2
Tyto plány a pokyny oznámí členské státy Komisi.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
12/1
Členské státy jsou povinny uvést v účinnost opatření k naplnění této směrnice do 18 měsíců od jejího vyhlášení. Uvědomí o tom Komisi.

bude splněno před vstupem ČR do EU
souhlasí
12/2
Opatření k realizaci směrnice musí obsahovat odkaz na tuto směrnici..

není relevantní pro transpozici
souhlasí
12/3
Členské státy sdělí Komisi texty hlavních ustanovení národního práva, přijatých v oblasti, na kterou se vztahuje tato směrnice.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
13/1
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem svého vyhlášení. Od téhož data se ruší  směrnice 76/403/EEC.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
13/2
Odkazy na směrnici 76/403/EEC ve vyjmenovaných směrnicích se převádí na odkazy na tuto směrnici.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
14
Tato směrnice  je určena členským státům.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
Př.
Označování zařízení dekontaminovaných od PCB

transponuje prováděcí předpis
souhlasí
 S m ě r n i c e   R a d y   8 6 / 2 7 8 / E E C 
 z 12. června 1986 o ochraně životního prostředí, a zvláště půdy, při používání čistírenských kalů v zemědělství
  N á v r h    z á k o n a   o   o d p a d e c h 
Usta-novení
Obsah ustanovení
Odpovídající ustanovení návrhu zákona o odpadech
Stupeň slučitelnosti; poznámky
Revize
1
Cílem této směrnice je regulace používání čistírenských kalů v zemědělství, a to takovým způsobem, aby se zabránilo škodlivým účinkům na půdu, rostliny, zvířata a člověka, a zároveň podpořilo správné používání těchto kalů.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
2
§	sludge (kal):
-	zbytkový kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících  městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností,
-	zbytkový kal ze septiků a jiných podobných zařízení pro čištění splašků,
-	zbytkový kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených;
§ 32 písm. a): Pro účely této části zákona se rozumí kalem 
1.	kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících  městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností,
2.	kal ze septiků a jiných podobných zařízení,
3.	kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených.
PL
souhlasí
2
§	treated sludge (upravený kal):  kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě,  dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se významně  sníží jeho kvasitelnost a zdravotní riziko, spojené s jeho využitím;
§ 32 písm. b): Pro účely této části zákona se rozumí upraveným kalem  kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě,  dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se významně  sníží obsah patogenních organismů v kalech a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací..
PL
souhlasí
2
§	agriculture (zemědělství):  pěstování všech druhů výpěstků, které slouží jako potrava a s nimiž se obchoduje, včetně těch, které jsou určeny pro chov dobytka;

transponují jiné právní předpisy
souhlasí
2
§	use (použití): rozprostření kalu na půdě nebo jakékoliv jiné použití kalu na půdě a v ní.
§	§ 32 písm. c): Pro účely této části zákona se rozumí použitím kalu zapracování kalu do půdy.
PL
souhlasí částečně
definice nezahrnuje použití kalů na půdě, ale zákon  takové použití dále upravuje (např. § 33 odst. 4) 
3/1
Kaly uvedené v čl. 2 smějí být v zemědělství používány pouze v souladu s touto směrnicí.
§ 33 odst. 1: Právnická osoba a fyzická osoba, která užívá půdu, je povinna používat kaly pouze s ohledem na nutriční potřeby rostlin a za podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcím předpisem tak, aby použitím kalů nebyla  zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových a podzemních vod.
§ 33 odst. 2: Původce kalů je povinen stanovit program použití kalů a v tomto programu doložit splnění podmínek použití kalů stanovených tímto zákonem a prováděcím předpisem.
transponuje prováděcí předpis
souhlasí
3/2
Členské státy mohou stanovit další podmínky pro používání zbytkových kalů ze septiků a jiných podobných zařízení pro úpravu splašků  v zemědělství, pokud to považují za nezbytné.  Použití zbytkových kalů z ostatních úpraven splaškových vod v zemědělství je možné jen za předpokladu, že je členským státem regulováno.

netransponováno, protože ČR nevyužije možnosti dané tímto ustanovením
souhlasí
4
Hodnoty koncentrací těžkých kovů v půdě, na kterou je kal použit, koncentrace těžkých kovů v kalu a maximální  roční  množství  těžkých kovů, které mohou být do půdy prostřednictvím kalů vpraveny,  jsou uvedeny v přílohách IA, IB a IC. 
§ 33 odst. 4: Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví  vyhláškou
a)	podmínky použití kalů na zemědělské půdě,
b)	mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v půdě,
c)	mezní hodnoty koncentrací těžkých kovů, které mohou být přidány do zemědělské půdy za 10 let,
d)	mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v kalech pro použití na zemědělské půdě,
e)	mikrobiologická kriteria pro použití kalů,
f)	postupy analýzy kalů a půdy, včetně metod odběru vzorků,
g)	obsah programu použití kalů.
§ 2 a 3 a přílohy č. 1 (tab. č. 1a) a 2 (tab. č. 2) vyhlášky MŽP o podmínkách použití kalu z komunálních čistíren odpadních vod a podobných čistíren odpadních vod na zemědělské půdě (dále jen „vyhláška o kalech“).
transponuje prováděcí předpis
souhlasí
5/1
Členské státy zakáží používání kalu v případech, kdy koncentrace jednoho nebo více těžkých kovů v půdě překročí limity stanovené v příloze.
§ 33 odst. 4: Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví  vyhláškou
a)	podmínky použití kalů na zemědělské půdě,
b)	mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v půdě,
c)	mezní hodnoty koncentrací těžkých kovů, které mohou být přidány do zemědělské půdy za 10 let,
d)	mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v kalech pro použití na zemědělské půdě,
e)	mikrobiologická kriteria pro použití kalů,
f)	postupy analýzy kalů a půdy, včetně metod odběru vzorků,
g)	obsah programu použití kalů.
§ 33 odst. 3 písm. h): Použití kalů je zakázáno, jestliže z půdních rozborů vyplyne, že obsah vybraných rizikových látek v průměrném vzorku překračuje jednu z hodnot stanovených v prováděcím právním předpisu.
PL 
zčásti transponuje prováděcí předpis
souhlasí
5/2
Členské státy budou regulovat používání kalu takovým způsobem, aby hromadění těžkých kovů v půdě nevedlo k překročení limitů uvedených v odst. 1, a to jedním z následujících postupů:
a)	stanovením maximálního množství kalu na jednotku plochy ročně podle přílohy I B,
b)	dodržením limitů těžkých kovů na jednotku plochy  za jednotku času podle přílohy I C.
§ 33 odst. 1: Právnická osoba a fyzická osoba, která užívá půdu, je povinna používat kaly pouze s ohledem na nutriční potřeby rostlin a za podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcím předpisem tak, aby použitím kalů nebyla  zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových a podzemních vod.
§ 33 odst. 3: Použití kalů je zakázáno
a)	na zemědělské půdě, která je součástí chráněných území přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu,
b)	na lesních porostních půdách, běžně využívaných klasickou lesní pěstební činností,
c)	v pásmu ochrany vodních zdrojů, na zamokřených a zaplavovaných půdách,
d)	na trvalých trávních porostech a trávních porostech na orné půdě v průběhu vegetačního období až do poslední seče,
e)	v intenzivních plodících ovocných výsadbách,
f)	na pozemcích využívaných k pěstování polních zelenin v roce jejich pěstování a v roce předcházejícím,
g)	v průběhu vegetace při pěstování pícnin, kukuřice a při pěstování cukrové řepy s využitím chrástu ke krmení,
h)	jestliže z půdních rozborů vyplyne, že obsah vybraných rizikových látek v průměrném vzorku překračuje jednu z hodnot stanovených v prováděcím předpisu,
i)	na půdách s hodnotou výměnné půdní reakce nižší než pH 5,6,
j)	na plochách, které jsou využívané k rekreaci a sportu a veřejně přístupná prostranství nebo
k)	jestliže kaly nesplňují mikrobiologická kritéria daná prováděcím předpisem. Použití mikrobiálně kontaminovaných kalů může být provedeno pouze po prokázané hygienizaci kalů.
§ 33 odst. 4 písm. a): Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou
a)	technické podmínky použití kalů na zemědělské půdě,
b)	mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v půdě,
c)	mezní hodnoty koncentrací těžkých kovů, které mohou být přidány do zemědělské půdy za deset let,
d)	mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v kalech pro použití na zemědělské půdě.
ad a) § 6 odst. 1 vyhlášky o kalech: Na půdách se nesmí použít více než pět tun sušiny kalů během tří let. Toto množství může být zvýšeno až na 10 tun sušiny kalu během pěti let pokud použitý kal obsahuje méně než polovinu limitního množství sledovaných rizikových látek…. 
ad b) § 6 odst. 3 vyhlášky o kalech: Množství rizikových látek v kalu vneseného na zemědělskou půdu nesmí být větší než hodnoty uvedené v příloze 2 v tabulce 2b.
transponuje prováděcí předpis
souhlasí

EU používá jako časovou jednotku 1 rok, zákon 3, respektive 10 let.
6
Aniž by bylo dotčeno ustanovení čl. 7:
a)	kal musí být před použitím v zemědělství upraven; členské státy mohou výjimečně povolit použití neupraveného kalu, pokud je tento vstřikován nebo zapracováván do půdy,
b)	původci kalů musí podávat informace o kalech podle přílohy IIA.
§ 33 odst. 1: Právnická osoba a fyzická osoba, která užívá půdu, je povinna používat kaly pouze s ohledem na nutriční potřeby rostlin a za podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcím předpisem tak, aby použitím kalů nebyla  zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových a podzemních vod.
§ 33 odst. 4 písm. a): Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou technické podmínky použití kalů na zemědělské půdě.
§ 25 odst. 3: Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s vybranými výrobky nebo odpady nebo provozují vybraná zařízení, jsou povinny poskytovat správním úřadům vykonávajícím působnost na úseku odpadového hospodářství podle části jedenácté na jejich žádost veškeré a pravdivé informace týkající se nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a informace týkající se provozu vybraných zařízení.
PL 
zčásti transponuje prováděcí předpis
souhlasí částečně

zákon výslovně nestanoví povinnost upravit kal před jeho použitím v zemědělství

prováděcí vyhláška se vztahuje pouze na upravené kaly, což naznačuje, že  nakládáním s neupravenými kaly nepřichází v úvahu (?)    
7
Členské země zakáží použití kalu nebo dodávky kalu pro použití:
a)	na pastviny nebo  na sklizeň pícnin po určitou dobu před spásáním nebo sklizní pícnin,
b)	na půdu k pěstování ovoce a zeleniny, s výjimkou ovocných stromů,
c)	na půdu k pěstování těch druhů ovoce a zeleniny, které jsou běžně v přímém styku s půdou a jsou spotřebovávány syrové, po dobu 10 měsíců před sklizní a během sklizně.
§ 33 odst. 1: Právnická osoba a fyzická osoba, která užívá půdu, je povinna používat kaly pouze s ohledem na nutriční potřeby rostlin a za podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcím předpisem tak, aby použitím kalů nebyla  zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových a podzemních vod.
§ 33 odst. 4 písm. a): Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou technické podmínky použití kalů na zemědělské půdě.
§ 33 odst. 3 Použití kalů je zakázáno:
písm. d) na trvalých trávních porostech a trávních porostech na orné půdě v průběhu vegetačního období až do poslední seče,
písm. e) v intenzivních plodících ovocných výsadbách,
písm. f) na pozemcích využívaných k pěstování polních zelenin v roce jejich pěstování a v roce předcházejícím,
písm. g) v průběhu vegetace při pěstování pícnin, kukuřice a při pěstování cukrové řepy s využití chrástu při krmení
PL
souhlasí
8
Při použití kalu musí být dodržena následující pravidla:
-	musí být respektovány potřeby výživy rostlin a nesmí být snižována kvalita půdy ani povrchových a podzemních vod,
-	v případě použití kalu na půdách s pH nižším než 6 musí být vzat v úvahu zvýšený přechod těžkých kovů do půdy.
§ 33 odst. 1: Právnická osoba a fyzická osoba, která užívá půdu, je povinna používat kaly pouze s ohledem na nutriční potřeby rostlin a za podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcím předpisem tak, aby použitím kalů nebyla  zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových a podzemních vod.
§ 33 odst. 4 písm. a): Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou technické podmínky použití kalů na zemědělské půdě.
§ 33 odst. 3 písm. i): Použití kalů je zakázáno na půdách s hodnotou výměnné půdní reakce nižší než pH 5,6.
PL
souhlasí
9
Kal a půda, na které je  použit, musí být podrobeny analýze, a to podle příloh IIA a IIB.  Referenční metody pro odběr vzorků a analýzy jsou uvedeny v příloze II C.
§ 33 odst. 1: Právnická osoba a fyzická osoba, která užívá půdu, je povinna používat kaly pouze s ohledem na nutriční potřeby rostlin a za podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcím předpisem tak, aby použitím kalů nebyla  zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových a podzemních vod.
§ 33 odst. 4 písm. f): Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví  vyhláškou postupy analýzy kalů a půdy, včetně metod odběru vzorků.
§ 5 vyhlášky o kalech – Monitoring kalů a půdy
příloha č. 4 vyhlášky o kalech
transponuje prováděcí předpis
souhlasí
10/1
Členské státy zajistí vedení záznamů o kalech a jejich objemech použitých v zemědělství, o složení a vlastnostech kalů, o způsobech jejich úpravy, jménech příjemců kalů a místě jejich použití.
§ 39 odst. 1: Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí předpis.
§ 15 vyhlášky MŽP o podrobnostech nakládání s odpady: Evidence rozvozu kalů
příloha č. 17 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady: Hlášení o produkci kalů z ČOV a příloha č. 18: Evidenční list rozvozu kalů
PL 
zčásti transponuje prováděcí předpis
souhlasí
10/2
Záznamy budou přístupné příslušným úřadům a budou sloužit jako základ pro celkovou zprávu ve smyslu čl. 17.
§ 25 odst. 3: Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s vybranými výrobky nebo odpady nebo provozují vybraná zařízení, jsou povinny poskytovat správním úřadům vykonávajícím působnost na úseku odpadového hospodářství podle části jedenácté na jejich žádost veškeré a pravdivé informace týkající se nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a informace týkající se provozu vybraných zařízení.
§ 39 odst. 6: Okresní úřad zpracovává na základě hlášení podle odstavce 2 až 5 evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích a sběrových míst a skladů odpadů v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Tyto evidence zasílá každoročně do 30. dubna následujícího roku ministerstvu prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat.
PL
souhlasí
10/3
Příslušným úřadům budou na požádání oznámeny informace o metodách zpracování kalů a výsledcích analýz.
§ 25 odst. 3: Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s vybranými výrobky nebo odpady nebo provozují vybraná zařízení, jsou povinny poskytovat správním úřadům vykonávajícím působnost na úseku odpadového hospodářství podle části jedenácté na jejich žádost veškeré a pravdivé informace týkající se nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a informace týkající se provozu vybraných zařízení.
PL
souhlasí
11
Členské státy mohou vyjmout z působnosti čl. 6 (b) a 10 (1) (b), (c), (d) a odst. 2 kaly z úpraven splaškových vod, jejichž kapacita je nižší než 300 kg BOD za den, které přednostně zpracovávají odpadní vody z domácností.

netransponováno, protože ČR nevyužije možnosti dané tímto ustanovením
souhlasí
12
Členské státy mohou zavést přísnější opatření než ta vyžadovaná touto směrnicí, pokud to považují za nutné. Takové rozhodnutí musí sdělit Komisi.

netransponováno, protože ČR nevyužije možnosti dané tímto ustanovením
souhlasí
13
Přizpůsobení příloh k této směrnici vědeckému a technickému pokroku bude probíhat podle čl. 15.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
14/1
Ustavuje se Výbor pro přizpůsobování této  směrnice technickému a vědeckému pokroku.
§ 72 odst. 1 písm. m: Ministerstvo jmenuje zástupce České republiky do výborů, komisí, odborných a pracovních skupin a dalších grémií založených na základě ustanovení právních předpisů Evropských společenství v oblasti odpadového hospodářství, nebo v rámci mezinárodních úmluv v této oblasti, k nimž Česká republika přistoupila.
není relevantní pro transpozici
souhlasí
14/2
Výbor přijme svůj vlastní jednací řád.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
15
V odst. 1 - 3 stanoví postup pro přizpůsobování příloh této směrnice vědeckému a technickému pokroku.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
16/1
Členské státy jsou povinny uvést v platnost předpisy potřebné pro naplnění této směrnice do 3 let od jejího vyhlášení a informovat o tom Komisi.

bude splněno před vstupem ČR do EU
souhlasí
16/2
Členské státy sdělí Komisi texty ustanovení národního práva, přijatých v oblasti, na kterou se vztahuje tato směrnice.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
17
Členské státy připraví pět let po notifikaci této směrnice a potom každé čtyři roky souhrnnou zprávu o používání kalů v zemědělství a předají ji Komisi.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
18
Tato směrnice je určena členským státům.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
Př. IA
Mezní hodnoty koncentrací těžkých kovů v půdě
§ 33  odst. 4 písm.  b): Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví  vyhláškou mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v půdě.
Příloha č. 1 tab. 1a vyhlášky o kalech – Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků v půdě
transponuje prováděcí předpis
souhlasí

 příloha není k dispozici
Př. IB
Mezní hodnoty koncentrací těžkých kovů v kalu pro použití v zemědělství (mg/kg sušiny)
§ 33 odst. 4 písm. d): Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví  vyhláškou mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v kalech pro použití na zemědělské půdě.
Příloha č. 2 tab č. 2 vyhlášky o kalech – Maximální povolené koncentrace vybraných rizikových látek v kalech
transponuje prováděcí předpis
souhlasí

příloha není k dispozici
Př. IC
Mezní hodnoty koncentrací těžkých kovů, které mohou být ročně přidány do zemědělské půdy, založené na desetiletém průměru (kg/ha/r)
§ 33 odst. 4 písm.  c): Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví  vyhláškou mezní hodnoty koncentrací těžkých kovů, které mohou být přidány do zemědělské půdy za 10 let.

transponuje prováděcí předpis
souhlasí

příloha není k dispozici
Př.IIA
Analýza kalu
§ 33 odst. 4  písm.  f): Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví  vyhláškou postupy analýzy kalů a půdy, včetně metod odběru vzorků.
Příloha č. 2 a 3 vyhlášky o kalech
transponuje prováděcí předpis
souhlasí

příloha není k dispozici
Př.IIB
Analýza půdy
§ 33 odst. 4 písm.  f): Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví  vyhláškou postupy analýzy kalů a půdy, včetně metod odběru vzorků.
Příloha č. 1 vyhlášky o kalech
transponuje prováděcí předpis
souhlasí

příloha není k dispozici
Př.IIC
Metody odběru vzorků a analýzy
§ 33 odst. 4 písm. f): Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví  vyhláškou postupy analýzy kalů a půdy, včetně metod odběru vzorků.
Příloha č. 4 vyhlášky o kalech
transponuje prováděcí předpis
souhlasí

příloha není k dispozici
S m ě r n i c e    R a d y   9 1 / 1 5 7 / E E C  
z 18. března 1991  o bateriích a akumulátorech obsahujících některé nebezpečné látky, ve znění směrnice 98/101/EC z 22. prosince 1998
  N á v r h    z á k o n a   o   o d p a d e c h 
Usta-novení
Obsah ustanovení
Odpovídající ustanovení návrhu zákona o odpadech
Stupeň slučitelnosti; poznámky
Revize
1
Cílem této směrnice je sblížení legislativy členských států v oblasti využití a řízeného odstraňování upotřebených baterií a akumulátorů obsahujících nebezpečné látky v souladu s přílohou I.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
2
§	battery or accumulator (baterie nebo akumulátor): zdroj elektrické energie generované přímou přeměnou chemické energie, který se skládá z jedné či několika primárních baterií (neschopných opětovného nabití) nebo sekundárních článků (schopných opětovného nabití), uvedených v příloze I;
§	§ 30 písm. a): Pro účely této části zákona se rozumí bateriemi nebo akumulátory zdroje elektrické energie generované přímou přeměnou chemické energie, které se skládají z jedné či několika baterií  nebo článků.

§ 7 vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady:
Pro účely tohoto oddílu vyhlášky se rozumí:
písm. a) bateriemi – přenosný zdroj elektrické energie vznikající přímo přeměnou energie chemické, který se skládá z jednoho nebo několika článků neschopných opětovného nabití,
písm. b) akumulátorem – přenosný zdroj elektrické energie vznikající přímou přeměnou energie chemické, který se skládá z jednoho nebo několika článků, schopných opětovného nabití.
PL
souhlasí
2
§	spent battery or accumulator (upotřebená baterie nebo akumulátor): baterie nebo akumulátor, který není opakovaně použitelný a je určen k regeneraci nebo k odstranění;
§	§ 30 odst. 2: Pro účely této části zákona se rozumí upotřebenými bateriemi nebo akumulátory baterie nebo akumulátory, které nejsou opakovaně použitelné a jsou určeny k regeneraci nebo k odstranění.
PL

souhlasí
2
§	disposal (odstranění): kterákoli z operací uvedených v příloze II A směrnice 75/442/EEC, pokud je použitelná pro baterie a akumulátory;
obecná definice odstraňování v  § 4 písm. o): Pro účely tohoto zákona se rozumí odstraňováním odpadů  činnosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
PL
souhlasí částečně

Obecný výčet způsobů odstraňování odpadů není pro účely této části zákona omezen na způsoby vhodné k použitelné pro baterie a akumulátory
2
§	recovery (využití): kterákoli z operací uvedených v příloze II B směrnice 75/442/EEC, pokud je použitelná pro baterie a akumulátory;
obecná definice využívání v § 4 písm. l): Pro účely tohoto zákona se rozumí  využíváním odpadů  činnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu
PL
souhlasí částečně

pro využití platí totéž co pro odstraňování
2
§	collection (sběr):  shromažďování, třídění, příp. seskupování upotřebených baterií a akumulátorů;
obecná definice sběru v § 4 písm. i): Pro účely tohoto zákona se rozumí sběrem odpadů soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
PL 
pojem sběr dle návrhu nezahrnuje třídění odpadu, protože  již původce má podle § 18 odst. 1 písm. h) povinnost shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
souhlasí
2
§	deposit system  (systém zálohování): systém, v němž kupující platí při zakoupení baterie nebo akumulátoru prodejci určitý peněžní obnos, který se mu při vracení upotřebených baterií či akumulátorů navrátí.

transponuje prováděcí předpis
nesouhlasí

zákon zavádí systém zpětného odběru, ale nikoliv systém zálohování
3/1
(ve znění směrnice 98/101/EC): Od 1. 1. 2000 se zakazuje uvádění na trh baterií a akumulátorů obsahujících více než 0,0005% rtuti, včetně případů, kdy jsou baterie a akumulátory zabudovány do zařízení. Výjimkou ze zákazu jsou knoflíkové baterie a baterie složené z knoflíkových baterií s obsahem rtuti nepřevyšujícím 2%.
§ 31 odst. 5: Je zakázáno vyrábět a dovážet baterie a akumulátory, které obsahují více než 0,0005 hmotn. % rtuti, včetně případů, kdy jsou tyto baterie a akumulátory zabudovány do zařízení.
§ 31 odst. 6: Zákaz uvedený v odstavci 5 se nevztahuje na knoflíkové články a baterie sestavené z knoflíkových článků, jejichž obsah rtuti nepřevyšuje 2 hmotn. %.
PL
souhlasí
3/2
Odstavcem 1 se doplňuje příloha I ke směrnici 76/769/EEC.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
4/1
Členské státy jsou povinny zajistit, aby sběr baterií a akumulátorů se prováděl odděleně s ohledem na jejich využití nebo odstraňování.
§ 31 odst. 1: Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s alkalickými manganovými bateriemi obsahujícími více než 0,025 hmotn. % rtuti nebo s bateriemi nebo akumulátory, které obsahují
a)	více než 0,0005 hmotn. % rtuti s výjimkou alkalických manganových baterií nebo
b)	více než 25 mg rtuti na článek, s výjimkou alkalických manganových baterií nebo
c)	více než 0,025 hmotn. % kadmia nebo
d)	více než 0,4 hmotn. % olova
jsou povinny zajistit jejich oddělené shromažďování, využití a odstranění.
§ 9 vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady:
odst. 1 Upotřebené zdroje musí být odevzdány do sběrných míst.
odst. 2 Sběrná místa jsou místa určená k třídění a oddělenému shromažďování upotřebených baterií a akumulátorů před jejich odvozem k využití nebo odstranění.
PS
souhlasí
4/2
Členské státy jsou povinny zajistit, aby baterie a akumulátory, případně i zařízení, do nichž jsou zabudovány, byly vhodným způsobem označeny. Tato značení musí obsahovat údaje týkající se:
-	separovaném sběru,
-	recyklace,
-	obsahu těžkých kovů.
§ 31 odst. 2: Výrobci a dovozci jsou povinni označovat baterie, akumulátory a zařízení, do nichž jsou baterie nebo akumulátory zabudovány, údaji týkajícími se  možností jejich zpětného odběru a obsahu těžkých kovů v nich obsažených.
§ 39 odst. 3: Provozovatelé zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 jsou povinni zaslat údaje o tomto zařízení okresnímu úřadu příslušnému podle místa zařízení, u mobilních zařízení podle sídla nebo bydliště provozovatele, a to do dvou měsíců od zahájení nebo ukončení provozu tohoto zařízení nebo u zařízení ke dni účinnosti tohoto zákona již provozovaných do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Způsob ohlašování stanoví prováděcí předpis.
§ 8 vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady: Označování
PL
souhlasí
4/3
Systém značení bude zveřejněn v  O.J.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
5
Členské státy jsou povinny zajistit, aby nejpozději od 1. 1. 1994 byly baterie a akumulátory zabudovávány do zařízení tak, aby je spotřebitelé mohli po upotřebení snadno vyjmout. Tento článek  se nevztahuje na zařízení uvedená v příloze II. 
§ 31 odst. 3: Výrobci a dovozci zařízení, ve kterém jsou zabudovány, případně vyžadují zabudování, baterie nebo akumulátory, jsou povinni zajistit, aby spotřebitel mohl baterie nebo akumulátory po upotřebení snadno vyjmout. Pokud zařízení neumožňuje snadné vyjmutí baterií nebo akumulátorů, musí být k zařízení připojen návod pro spotřebitele na jejich bezpečné vyjmutí.
PL
souhlasí
6
Členské státy vypracují programy určené k naplnění těchto cílů:
-	snížení obsahu těžkých kovů v bateriích a akumulátorech, 
-	podpora uvádění na trh baterií a akumulátorů, které obsahují nižší množství  nebezpečných látek nebo méně znečišťující látky, 
-	omezování přítomnosti upotřebených baterií a akumulátorů uvedených v příloze I v domovním odpadu, 
-	podpora výzkumu, zaměřeného na snižování obsahu nebezpečných látek , včetně výzkumu metod recyklace, 
-	oddělené odstraňování upotřebených baterií a akumulátorů uvedených v příloze I.
-	Programy budou pravidelně revidovány a aktualizovány.
§ 42 odst. 3 písm. a): Závazná část řešení POH ČR stanoví zejména opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností.

Závazná osnova POH ČR je obsahem přílohy č. 23 vyhlášky MŽP o podrobnostech nakládní s odpady.
Bude řešeno Plánem odpadového hospodářství ČR
souhlasí

příloha není k dispozici
7/1
Členské státy jsou povinny zajistit účinnou organizaci odděleného sběru, případně i vytvoření systému zálohování, ev. i dalších ekonomických nástrojů.
§ 38 odst. 1 písm. c): Povinnost zpětného odběru se vztahuje na galvanické články a baterie. 
§ 38 odst. 3: Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků určených ke zpětnému odběru má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky uvedené v odstavci 1 vyrábí nebo dováží (dále jen „povinná osoba“).
§ 38 odst. 4: Povinná osoba musí  prostřednictvím právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která prodává výrobky uvedené v odstavci 1 spotřebiteli (dále jen „poslední prodejce“), zajistit, aby byl spotřebitel informován o způsobu provedení zpětného odběru těchto použitých výrobků. Součástí této informace musí být vždy i informace o výši zálohy nebo jiných plateb, pokud byly do ceny výrobku povinnou osobou zahrnuty.

PL
souhlasí

Zákon nezavádí systém zálohování ale systém zpětného odběru.
7/1
pokr.

§ 38 odst. 5: Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.
§ 38 odst. 7: Zpětný odběr použitých výrobků uvedených v odstavci 1 musí být proveden bez nároku na úplatu za tento odběr od spotřebitele, v případě uvedeném v odstavci 5 i od obce. Místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná jako místa prodeje výrobků, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje.
§ 38 odst. 8: Povinná osoba musí zajistit využití nebo odstranění zpětně odebraných použitých výrobků v souladu s tímto zákonem a prováděcími předpisy. 



7/2
O opatřeních přijatých podle odst. 1 musí členské státy informovat Komisi.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
8
Členské státy jsou povinny zajistit, aby spotřebitelé byli plně informováni:
a)	o riziku spojeném s nekontrolovaným odstraňováním upotřebených baterií a akumulátorů,
b)	o značení baterií, akumulátorů a zařízení s trvale zabudovanými bateriemi a akumulátory,
c)	o způsobu vyjímání trvale zabudovaných baterií a akumulátorů.
§ 31 odst. 2: Výrobci a dovozci jsou povinni označovat baterie, akumulátory a zařízení, do nichž jsou baterie nebo akumulátory zabudovány, údaji týkajícími se  možností jejich zpětného odběru a obsahu těžkých kovů v nich obsažených.
§ 31 odst. 3: Výrobci a dovozci zařízení, ve kterém jsou zabudovány, případně vyžadují zabudování, baterie nebo akumulátory, jsou povinni zajistit, aby spotřebitel mohl baterie nebo akumulátory po upotřebení snadno vyjmout. Pokud zařízení neumožňuje snadné vyjmutí baterií nebo akumulátorů, musí být k zařízení připojen návod pro spotřebitele na jejich bezpečné vyjmutí.
§ 31 odst. 4: Výrobci a dovozci baterií nebo akumulátorů nebo zařízení, která obsahují baterie nebo akumulátory, jsou povinni informovat spotřebitele o nebezpečích spojených s protiprávním odstraňováním upotřebených baterií a akumulátorů.
PL
souhlasí
9
Členské státy nesmí bránit, zakazovat nebo  omezovat uvádění na trh baterií a akumulátorů, na které se vztahuje tato směrnice a které vyhovují jejím ustanovením.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
10
Čl. 3, 4 a 5 a přílohy I a II budou přizpůsobovány technickému pokroku podle čl. 18 směrnice 75/442/EEC.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
11/1
Členské státy uvedou v účinnost opatření, která jsou nutná pro naplnění této směrnice, do 18 září 1992 a uvědomí o tom Komisi.

bude splněno před vstupem ČR do EU
souhlasí
11/2
Členské státy sdělí Komisi texty hlavních ustanovení národního práva, přijatých v oblasti, na kterou se vztahuje tato směrnice.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
12
Tato směrnice je určena členským státům. 

není relevantní pro transpozici
souhlasí
Př. I
Baterie a akumulátory, na které se vztahuje tato směrnice (ve znění směrnice 98/101/EC)
§ 6 vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady
transponuje prováděcí předpis
souhlasí
Př. II
Seznam kategorií zařízení, na které se nevztahuje čl. 5

transponuje prováděcí předpis
nesouhlasí
seznam neexistuje
 S m ě r n i c e    R A D Y    9 3 / 8 6 / E E C 
 ze 4. 10. 1993 zavádějící technický pokrok do směrnice Rady 91/157/EEC o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky
  N á v r h    z á k o n a   o   o d p a d e c h 
Usta-novení
Obsah ustanovení
Odpovídající ustanovení návrhu zákona o odpadech
Stupeň slučitelnosti; poznámky
Revize
1/1
Tato směrnice zavádí  systém značení podle čl. 4 směrnice 91/157/EEC, který se vztahuje na baterie a akumulátory vyrobené pro prodej ve Společenství  nebo do něj dovezené od 1.1. 1994.

není relevantní pro transpozici
souhlasí
1/2
Bez  značení podle čl.  2 a 3 mohou být baterie dány na trh pouze do 31. 12. 1995.  
§ 31 odst. 2: Výrobci a dovozci jsou povinni označovat baterie, akumulátory a zařízení, do nichž jsou baterie nebo akumulátory zabudovány, údaji týkajícími se  možností jejich zpětného odběru a obsahu těžkých kovů v nich obsažených.
PL
souhlasí
2
Symbol označující tříděný sběr sestává z jedné z variant přeškrtnutého kontejneru. Používání obou těchto symbolů bude v celém Společenství rovnocenné. 
§ 8 odst. 1 písm. a) a příloha č. 5 vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady
transponuje prováděcí předpis
souhlasí
3
Symbol upozorňující na obsah těžkých kovů sestává z chemické značky daného kovu.
§ 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady
transponuje prováděcí předpis
souhlasí
4/1
Popisuje grafickou podobu symbolu a jeho umístění na ploše baterie, případně na obalu.
§ 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady
transponuje prováděcí předpis
souhlasí
4/2
Popisuje umístění symbolu obsahu těžkého kovu.
§ 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady
transponuje prováděcí předpis
souhlasí
4/3
Symboly musí být  natištěny viditelně, zřetelně a nesmazatelně.
§ 8 odst. 2 vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady
transponuje prováděcí předpis
souhlasí
5
Členské státy jsou povinny zajistit, aby značení předepsané  touto směrnicí jí odpovídalo a bylo prováděno výrobcem nebo jeho pověřeným zástupcem nebo osobou, která dává baterie a akumulátory na trh.
§ 31 odst. 2: Výrobci a dovozci jsou povinni označovat baterie, akumulátory a zařízení, do nichž jsou baterie nebo akumulátory zabudovány, údaji týkajícími se  možností jejich zpětného odběru a obsahu těžkých kovů v nich obsažených.
§ 8 odst. 3 vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady: Baterie a akumulátory uváděné na trh musí odpovídat technicky svému značení.
PL
souhlasí
6
Členské státy jsou povinny zajistit plnou implementaci všech ustanovení této směrnice, zejména co se týče dodržování symbolů uvedených v čl. 2 a 3. Členské  státy zavedou sankce za neplnění těchto opatření.

bude splněno před vstupem ČR do EU
souhlasí
7
Členské státy uvedou v účinnost opatření, která jsou nutná pro naplnění této směrnice, do 31 prosince 1993 a uvědomí o tom Komisi.

bude splněno před vstupem ČR do EU
souhlasí
8
Tato směrnice je určena členským státům.

není relevantní pro transpozici
souhlasí

 S m ě r n i c e    R a d y    8 7 / 2 1 7 / E E C  
o prevenci a omezování znečištění životního prostředí azbestem
(vybraná ustanovení, která se týkají nakládání s odpady; pracovní překlad)
  N á v r h    z á k o n a   o   o d p a d e c h 
Usta-novení
Obsah ustanovení
Odpovídající ustanovení návrhu zákona o odpadech
Stupeň slučitelnosti; poznámky
Revize
2/5
Odpad znamená: jakákoli látka nebo předmět, který odpovídá definici odpadu podle čl. 1 směrnice 75/442/EEC
§ 3 odst. 1: Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo  povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
PL
souhlasí
viz poznámka k definici odpadu podle Směrnice 75/442/EEC
3/1
Členské státy jsou povinny zajistit, aby emise azbestu do ovzduší, vypouštění azbestu do vod a vznik pevného odpadu z azbestu byly omezeny již u zdroje a aby jim bylo předcházeno. Pro případ používání azbestu musí být vyžadováno uplatňování nejlepší dostupné techniky, která nevyžaduje nadměrné náklady, včetně recyklace a úpravy.
§ 3 odst. 1: Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo  povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
§ 10 odst. 1: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity nebo odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví, životní prostředí nebo zvířata a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.
§ 12 odst. 1: Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi.
PL
souhlasí
8
Aniž by byla dotčena směrnice 78/319/EEC, členské státy jsou povinny zajistit, aby:
-	v případě přepravy a ukládání odpadu, který obsahuje azbestová vlákna nebo prach, se tato vlákna nebo prach neuvolňovaly do ovzduší a nebyla rozlita žádná kapalina obsahující azbestová vlákna;
-	odpad, obsahující azbestová vlákna  nebo prach, byl ukládán pouze na skládky,  které mají pro tento účel povolení, a dále, aby tento odpad byl upraven, zabalen nebo zakryt tak, aby nedošlo k uvolňování azbestových částic do životního prostředí.
§ 35 odst. 1: Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.
§ 35 odst. 2: Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.
PL
souhlasí


 N á v r h     s m ě r n i c e   R a d y   5 9 7 P C 0 3 5 8
o autovracích,  ve znění 599PC0176
(vybraná ustanovení, která se týkají nakládání s odpady; pracovní překlad)
  N á v r h    z á k o n a   o   o d p a d e c h 
Usta-novení
Obsah ustanovení
Odpovídající ustanovení návrhu zákona o odpadech
Stupeň slučitelnosti; poznámky
Revize
1
Tato směrnice  zavádí opatření, která jsou zaměřena k dosažení následujících cílů: První prioritou je prevence vzniku odpadu z vozidel, a dále, opakované použití, recyklace a další formy využití vozidel a jejich součástí, tak, aby se omezovalo odstraňování odpadu, a zvyšování úrovně ochrany životního prostředí při nakládání s nimi.
§ 1 Tento zákon stanoví
a)	pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje,
b)	práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a
c)	působnost orgánů veřejné správy.
§ 10 odst. 1: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity nebo odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví, životní prostředí nebo zvířata a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.
PL
souhlasí

pouze obecné
2
§	vehicle (vozidlo): jakékoli vozidlo zařazené do kategorie M1 nebo N1 uvedených v příloze II A směrnice 70/156/EEC a všechna motorová vozidla o dvou nebo třech kolech;
§ 1 odst. 1 zákona č. 38/1995 Sb.: Silničním vozidlem se rozumí vozidlo, které je vyrobené a určené k provozu na pozemních komunikacích. Druhy silničních vozidel a technické podmínky z hlediska konstrukce, provedení a vybavení silničních vozidel stanoví prováděcí předpis. Jjiným než silničním vozidlem se rozumí vozidlo, které je vyrobené a určené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích a které může být na pozemních komunikacích provozováno. Druhy jiných vozidel a technické podmínky stanoví prováděcí předpis. 
pojem je difinován zákonem č.  38/1995 Sb., o technických podmínkách  provozu silničních vozidel  na pozemních     komunikacích
souhlasí
2
§	end of life vehicle (autovrak): vozidlo, které je odpadem ve smyslu článku 1(a) směrnice 75/442/EEC;
§	§ 36: Pro účely tohoto zákona se rozumí autovrakem každé úplné nebo neúplné motorové nebo nemotorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat nebo věcí, a stalo se odpadem podle § 3.
PL
souhlasí
2
§	prevention (prevence): opatření zaměřená na snížení množství autovraků a materiálů a látek, z nichž jsou vyrobeny a snížení jejich škodlivosti pro životní prostředí; 
§ 10 odst. 1: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity nebo odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví, životní prostředí nebo zvířata a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.
§ 10 písm. a) vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady:
Pro účely tohoto oddílu vyhlášky se rozumí prevencí – opatření s cílem redukce množství autovraků, materiálů a látek v nich obsažených a snižování míry jejich škodlivosti pro životní prostředí.
PL
souhlasí
2
§	treatment (úprava): jakákoli činnost prováděná poté, co byl autovrak předán do zařízení za účelem jeho očištění, rozebrání, rozřezání, rozdrcení, využití nebo odstranění rozdrcených odpadů, a jakýchkoli dalších činností, prováděných za účelem využití a/nebo odstranění autovraků a jejich součástí;
§	§ 4 písm. k): Pro účely tohoto zákona se rozumí úpravou odpadů  každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění)  za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností.
§ 10 písm. h) vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady:
Pro účely tohoto oddílu vyhlášky se rozumí úpravou autovraku ve smyslu § 4 písm. k) zákona – odstranění náplní a částí podle přílohy č. 6 této vyhlášky, demontáž na jednotlivé použitelné části (použitelné jako náhradní součástky podle zvláštních předpisů), na materiálově nebo technologicky homogenní díly a jejich roztřídění podle kódů uvedených v Katalogu odpadů a na odpady určené k využití, odstranění a k odstranění podle způsobů nakládání s nimi a zbytek ke zpracování v trhacím zařízení (šrédru) nebo v jiném obdobném zařízení na úpravu tohoto odpadu.
PL
souhlasí
2
§	recycling (recyklace): přepracování odpadových materiálů ve výrobním procesu k jejich původnímu účelu nebo k jinému účelu, s výjimkou  přepracování k jejich použití jako paliva nebo jiných prostředků produkujících energii;
§	§ 4 písm. m): Pro účely tohoto zákona se rozumí materiálovým využitím odpadů  náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie.
§ 10 písm. c) vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady:
Pro účely tohoto oddílu vyhlášky se rozumí recyklací – proces ve kterém jsou odpady přepracovány k využití pro původní účel nebo pro jiný účel (operace R4 a R5 přílohy č. 3) s vyloučením energetického využití (§ 4 písm. n) a operace R1 přílohy č. 3 zákona).
PL
souhlasí
2
§	recovery (využití): jakákoli z použitelných činností uvedených v příloze II B směrnice 75/442/EEC
§	§ 4 písm. l): Pro účely tohoto zákona se rozumí využíváním odpadů  činnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
PL
souhlasí
2
§	disposal (odstranění): jakákoli z činností uvedených v příloze II A směrnice 75/442/EEC;
§	§ 4 písm. o): Pro účely tohoto zákona se rozumí odstraňováním odpadů  činnosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu
PL
souhlasí
2
§	hazardous substance (nebezpečná látka): jakákoli látka, která  je na základě směrnice 67/548/EEC považována za nebezpečnou;
§	§ 4 písm. a): Pro účely tohoto zákona se rozumí nebezpečným odpadem odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
§ 10 písm. e) vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady:
Pro účely tohoto oddílu vyhlášky se rozumí nebezpečnou látkou – jakákoliv látka, která je označena jako nebezpečná podle zákona               č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích
PL
souhlasí
3/1
Tato směrnice se vztahuje na vozidla a autovraky, včetně jejich součástek a materiálů, bez ohledu na to, jak byl během jejich používání prováděn jejich servis a opravy, a bez ohledu na to, zda jsou vybaveny součástkami dodávanými výrobcem vozidla nebo jinými součástkami, které byly do vozidla dodány v rámci výměny součástek v souladu s příslušnými normami Společenství nebo národními normami.

PL
 Ustanovení Dílu 7 části čtvrté hlavy druhé se vztahují na všechna vozidla a autovraky, na něž se vztahují definice § 37, bez rozdílu.
souhlasí
4/1
Členské státy jsou povinny zajistit, aby olovo, rtuť, kadmium a šestimocný chrom, obsažené ve vozidlech, uvedených na trh po 1. lednu 2003, nebyly drceny v drticích zařízeních ani odstraňovány na skládkách nebo spalováním s využitím nebo bez využití získané energie;  toto ustanovení se nevztahuje na olovo užívané v …

zatím netransponováno
souhlasí
5/1
Členské státy jsou povinny zajistit, aby ekonomičtí činitelé vytvořili systémy pro sběr všech autovraků; jsou povinny zajistit jejich dostupnost a vyvážené rozložení na svém území.

zatím netransponováno
souhlasí
5/2
Členské státy jsou povinny zajistit, aby od 1. ledna 2000 byly všechny autovraky předávány zařízením oprávněným k nakládání s autovraky.
§ 37 odst. 1: Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
PL
souhlasí
6/1
Členské státy jsou povinny zajistit, aby všechny autovraky byly skladovány (byť i dočasně) a bylo s nimi nakládáno v souladu s obecnými požadavky kladenými čl. 4 směrnice 75/442/EEC, a v souladu s technickými požadavky uvedenými v příloze této směrnice. Tím není dotčena národní úprava týkající se zdraví a životního prostředí.
§ 12 odst. 1 zákona – obecná povinnost prevence
§ 37 odst. 4: Ministerstvo stanoví vyhláškou technické podrobnosti pro nakládání s autovraky.
§ 11 a 12 vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady.
transponuje prováděcí předpis
souhlasí
6/2
Členské státy jsou povinny zajistit, aby všechna zařízení provádějící sběr autovraků, byla příslušným úřadem registrována, a to i v případě, že sama neprovádějí jejich úpravu (sběrná místa). Členské státy jsou dále povinny zajistit, aby zařízení, která nakládají s autovraky,  měla k těmto činnostem povolení od příslušného úřadu v souladu s čl. 9 a 10 směrnice 75/442/EEC a podléhala pravidelným inspekcím podle čl. 13 uvedené směrnice. Výjimka stanovená v čl. 11(1) uvedené směrnice se pro autovraky neuplatní.
§ 37 odst. 1: Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat k využití nebo k odstranění pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
§ 14 odst. 1 – souhlas k provozování zařízení
§ 76 a 79 – kontrola zařízení ČIŽP, respektive OkÚ 
Tato zařízení podléhají v plném rozsahu  režimu zařízení ke sběru, výkupu a dopravě odpadů, resp. zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů.
PL
souhlasí

s výhradou, že není stanovena povinnost provádění pravidlených inspekcí
6/3
Členské státy jsou povinny zajistit, aby každé sběrné místo a každé zařízení nakládající s autovraky autovraků splňovalo alespoň následující požadavky:
a)	z autovraků musí být před další úpravou vyňaty všechny kapaliny, baterie, pneumatiky, klimatizace, air-bagy, katalyzátory a další nebezpečné součásti a materiály, a musí být učiněna další podobná opatření k omezení přímého účinku na životní prostředí; před další úpravou musí být z vozidel uvedených na trh po 1. lednu 2003 vyňaty též součásti obsahující olovo, rtuť, kadmium a šestimocný chrom;
§ 37 odst. 3: Před odstraněním autovraků z nich musí být vyjmuty součásti obsahující olovo, rtuť, kadmium a šestimocný chrom a součásti obsahující provozní náplně; tyto součásti musí být odstraněny samostatně v souladu se zákonem a prováděcími předpisy k němu. Výsledná hmota z drcení autovraku nesmí vykazovat žádné nebezpečné vlastnosti. Za splnění těchto povinností odpovídá provozovatel zařízení k odstraňování autovraků.
§ 11 vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady – Technické požadavky na nakládání s autovraky.
PL
 zčásti transponuje prováděcí předpis
souhlasí
6/3
b)	materiály a součásti musí být vyjímány a musí být s nimi nakládáno odděleně, aby odpad z drticího zařízení nebyl klasifikován jako nebezpečný;
c)	drticí činnosti a skladování musí být prováděno tak, aby byla zajištěna vhodnost součástí vozidel pro opakované použití a využití, zejména recyklaci.



6/4
Členské státy jsou povinny zajistit, aby povolení podle odst. 2 obsahovalo všechny podmínky nezbytné k naplnění požadavků odst. 1, 2 a 3.
Zařízení k nakládání s autovraky podléhají v plném rozsahu  režimu zařízení ke sběru, výkupu a dopravě odpadů, resp. zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů.
Zařízení musí splňovat i speciální požadavky stanovené v ust. § 12 a příl. č. 8 a 9 vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady.
PL
souhlasí
7/1
Členské státy jsou povinny zajistit, aby součástky vhodné pro opakované použití byly opakovaně používány, aby součástky, které nelze opakovaně použít, byly využity a aby přednost byla dávána recyklaci, aniž by byla dotčeny požadavky na bezpečnost vozidel a požadavky na ochranu životního prostředí, zejména týkající se výfukových plynů a hluku.
§ 10 odst. 1: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity nebo odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví, životní prostředí nebo zvířata a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.
§ 11 odst. 1: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před energetickým využitím odpadů.
§ 11 odst. 2 písm. b) vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady:
(Provozovatel) v souladu s Informací pro demontáž nebo obvyklým technologickým postupem demontuje znovu využitelné součásti či díly tak, aby se daly znovu použít nebo zamontovat do funkčního výrobku s co nejmenší potřebou oprav nebo doplnění.

souhlasí
7/2
Členské státy jsou povinny zajistit, aby ekonomičtí činitelé splnili následující cíle:
a)	do 1. ledna 2005 bude podíl opakovaného použití a využití u všech autovraků zvýšen na nejméně 85% hmotnosti na vozidlo, a podíl opakovaného použití a recyklace na nejméně 80% hmotnosti na vozidlo;
b)	do 1. ledna 2015 bude podíl opakovaného použití a využití u všech autovraků zvýšen na nejméně 95% hmotnosti na vozidlo, a podíl opakovaného použití a recyklace na nejméně 85% hmotnosti na vozidlo.

zatím netransponováno
souhlasí
9/1
Členské státy jsou povinny zajistit vytvoření databází týkajících se autovraků a nakládání s nimi, které umožní členským státům a Komisi monitorovat implementaci cílů této směrnice; údaje budou poskytovány ve formátu, který bude přijat do 30. června 1999; údaje budou dostupné spolu s národními zprávami podle čl. 10 a budou pravidelně aktualizovány.

zatím netransponováno
souhlasí
9/2
Členské státy jsou povinny zveřejňovat informace o míře opakovaného použití, využití a recyklace, dosažených v předchozím roce u vozidel a součástek; tyto informace obdrží od  výrobců vozidel a zařízení provádějích demontáž, ověří je a zpřístupní  prodejcům vozidel.

není relevantní pro transpozici 
nesouhlasí

netransponováno
10
Členské státy budou podávat zprávy o aplikaci této směrnice Komisi podle čl. 5 směrnice 91/692/EEC; první zpráva bude pokrývat období 1999 – 2001.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.
PL
souhlasí
11/1
Členské státy uvedou v účinnost opatření, která jsou nutná pro naplnění této směrnice, do 30. června 2001 a uvědomí o tom Komisi. Nutný odkaz na tuto směrnici.

bude splněno, až návrh směrnice bude schválen a směrnice nabude účinnosti
souhlasí
11/2
Členské státy sdělí Komisi texty hlavních ustanovení národního práva, přijatých v oblasti, na kterou se vztahuje tato směrnice.
§ 72 odst. 1 písm. o): Ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice.

souhlasí
13
Tato směrnice vstupuje v účinnost 20. dnem po jejím vyhlášení v OJ. 

není relevantní pro transpozici
souhlasí
14
Tato směrnice je určena členským státům. 

není relevantní pro transpozici
souhlasí
Př.
Technické požadavky podle čl. 6 (1)
§ 37 odst. 4: Ministerstvo stanoví vyhláškou technické podrobnosti pro nakládání s autovraky.
Příloha č. 8 vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady
transponuje prováděcí předpis
souhlasí

příloha není k dipozici
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Obecné připomínky k tabulkám shody  

Celková úroveň převodu směrnic EU prostřednictvím návrhu Zákona o odpadovém hospodářství a jeho prováděcích nařízení je velmi vysoká. Na druhé straně, stále existují některé nesrovnalosti, z nichž některé jsou důležité povahy. Také není možné důkladné a podrobné srovnání, a to díky faktu, že v současné době není většina textů Příloh k dispozici.  Je nutné ověřit shodu v situacích, kdy se na Přílohy na které se vztahuje návrh Zákona o odpadovém hospodářství a návrh vyhlášek odvolávají, protože jde o běžnou situaci. 

·	Návrh Zákona o odpadovém hospodářství nepředepisuje přímo minimální obsah souhlasu pro jakékoliv zařízení odpadového hospodářství, ale pouze obsah použití takového povolení, což není dostatečný převod.

·	Je vynechán požadavek na pravidelnost kontrol prováděných příslušnými státními orgány, s výjimkou zařízení s TIO2.

·	Nejsou stanoveny priority kontrolních činností pro nebezpečné odpady.

·	Jelikož v současné době není k dispozici příloha formulující podrobný komentář k Plánu hospodaření s odpady v České republice, není možné ověřit, zdali bude Plán obsahovat všechny plány pro speciální odpady a jim přiřazené priority, jak je to požadováno příslušnými směrnicemi.

·	Definice využití, odstranění atd. jsou používány ve vztahu k  hospodaření se speciálními odpady v širším slova smyslu stanoveném Směrnicí 75/442/EEC. Návrh nevymezuje jejich obsah  ve vztahu k možnostem vhodného přístupu k speciálním odpadům, tak jak to činí legislativa EU. 

·	Chybí povinnost dekontaminace pro zařízení obsahující méně než 5 litrů PCB/ PCT.

·	Není předepsán speciální postup kontroly   a postup souhlasu pro případ uzavření skládky odpadů.

·	Některé definice nejsou převedeny a některé jsou převedeny trochu jiným způsobem. 

 

