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TABUĽKA  ZHODY 
právneho predpisu s právom Európskej únie 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony (ïalej len „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 79/2015 Z. z.“)
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Èlánok
(È, O,
V, P)

Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Èíslo
predpisu
Èlánok (È, §, O, V, P)

Zhoda
Poznámky
È1 O12 Pb)
Príprava na opätovné použitie a recyklácia 
1. Èlenské štáty prijmú opatrenia na podporu èinností prípravy na opätovné použitie, najmä prostredníctvom podpory vytvárania a podpory sietí prípravy na opätovné použitie a opravy, a to u¾ahèovaním – tam, kde je to v súlade s vhodným nakladaním s odpadom – ich prístupu k odpadu nachádzajúcemu sa v zberných systémoch alebo zariadeniach, ktorý môže by� pripravený na opätovné použitie, ale nie je urèený na prípravu na opätovné použitie týmito systémami alebo zariadeniami, a podporou využívania hospodárskych nástrojov, kritérií na obstarávanie, kvantitatívnych cie¾ov alebo iných opatrení. 
Èlenské štáty prijmú opatrenia na podporu recyklácie vysokej kvality a na tento úèel s výhradou èlánku 10 ods. 2 a 3 zriadia systémy triedeného zberu odpadu. 
S výhradou èlánku 10 ods. 2 a 3 èlenské štáty zriadia triedený zber minimálne pre papier, kov, plast a sklo a do 1. januára 2025 pre textil. 
Èlenské štáty prijmú opatrenia na podporu selektívnej demolácie s cie¾om umožni� odstránenie a bezpeèné zaobchádzanie s nebezpeènými látkami a u¾ahèi� opätovné použitie a recykláciu vysokej kvality selektívnym odstraòovaním materiálov, a zabezpeèi� vytvorenie systémov triedenia stavebného a demolaèného odpadu minimálne pre drevo, minerálne zložky (betón, tehly, dlaždice a keramika, kameò), kov, sklo, plast a sadru.
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Èl. I §81 O7



































































	(7) Obec je okrem povinností pod¾a § 14 ods. 1 povinná

c) zabezpeèi� zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo, kompozitné obaly na báze lepenky a textil,
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LEGENDA:
V ståpci (1):
È – èlánok
O – odsek
V – veta
P – èíslo (písmeno)

V ståpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnos�ou vo¾by
D – transpozícia pod¾a úvahy (dobrovo¾ná)
n.a. – transpozícia sa neuskutoèòuje
V ståpci (5):
È – èlánok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (èíslo)
V ståpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpeèenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
È – èiastoèná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani èiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovate¾nos� (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebra�)




