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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE 

z 18. 4. 2012 

ktorým sa o vydáva dotazník na podávanie správ členských štátov o vykonávaní 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade 

(Text s významom pre EHP) 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 
o odpade a o zrušení určitých smerníc1, a najmä na jej článok 37 ods. 1, 

keďže: 

(1)  Podľa smernice 2008/98/ES sa od členských štátov vyžadujme, aby každé tri roky 
informovali Komisiu o vykonávaní uvedenej smernice prostredníctvom predloženia 
sektorovej správy, ktorú vypracovali na základe dotazníka alebo osnovy vydaných 
Komisiou, v elektronickej podobe. 

(2) S cieľom umožniť členským štátom splniť povinnosti týkajúce sa predkladania správ 
podľa smernice 2008/98/ES je preto nevyhnutné vydať uvedený dotazník. 

(3) Prvá správa o vykonávaní sa vzťahuje na obdobie odo dňa transpozície smernice 
2008/98/ES, t. j. od 12. decembra 2010, do konca trojročného obdobia, za ktoré sa 
správa predkladá, t. j. do 31. decembra 2012. 

(4) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru 
zriadeného v súlade s článkom 6 smernice 91/692/EHS, 

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:  

Článok 1 

Členské štáty vypracujú svoje správy o vykonávaní smernice 2008/98/ES na základe 
dotazníka uvedeného v prílohe k tomuto rozhodnutiu. 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.  
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Článok 2 

Toto rozhodnutie je určené členským štátom. 

V Bruseli 18. 4. 2012. 

 Za Komisiu 
 Janez POTOČNIK 
 člen Komisie 
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PRÍLOHA 

DOTAZNÍK 

na podávanie správ členských štátov o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/98/ES o odpade 

1. TRANSPOZÍCIA DO VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV (ČLÁNOK 40 
SMERNICE 2008/98/ES) 

Uveďte odkaz a prípadne aj internetový odkaz na vaše vnútroštátne právne predpisy, ktorými 
sa smernica 2008/98/ES transponuje, vrátane všetkých zmien a doplnení. 

2. HIERARCHIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA (ČLÁNOK 4 SMERNICE 2008/98/ES) 

Opíšte, akým spôsobom sa hierarchia odpadového hospodárstva ustanovená v článku 4 
smernice 2008/98/ES zohľadňuje v právnych predpisoch a opatreniach politiky v oblasti 
predchádzania vzniku odpadu a nakladania s odpadom a akým spôsobom váš členský štát 
podporuje možnosti, ktorými sa dosahuje najlepší celkový environmentálny výsledok pri 
uplatňovaní hierarchie odpadového hospodárstva. 

Uveďte najmä príklady kategórií tých odklonov odpadových tokov od hierarchie, v prípade 
ktorých sú ich dôvodom úvahy o životnom cykle celkového vplyvu vzniku a nakladania 
s takýmto odpadom. Členský štát by mal uviesť, ako zabezpečuje, aby bol odklon od 
hierarchie odpadového hospodárstva objektívne odôvodnený, a ako pritom zohľadňuje kritériá 
uvedené v článku 4 ods. 2 poslednej vete a odôvodnení (31). 

3. KLASIFIKÁCIA ODPADU (ČLÁNOK 7 SMERNICE 2008/98/ES) 

(1) Opíšte systém klasifikácie odpadu vo vašom členskom štáte s ohľadom na článok 7 
smernice 2008/98/ES. 

(2) Zmenil členský štát v zmysle článku 7 ods. 2 a 3 smernice 2008/98/ES klasifikáciu 
akéhokoľvek odpadu v zozname odpadov ustanovenom v rozhodnutí Komisie 
2000/532/ES2 z nebezpečného odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný, alebo 
akéhokoľvek odpadu v zozname odpadov z odpadu, ktorý nie je nebezpečný, na 
nebezpečný odpad? 

(3) Líši sa vo vašom členskom štáte klasifikačný systém odpadu, ktorý nie je 
nebezpečný, od európskeho zoznamu odpadov? 

4. ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCU (ČLÁNOK 8 SMERNICE 2008/98/ES) 

(1) Opíšte legislatívne a nelegislatívne opatrenia, prostredníctvom ktorých váš členský 
štát zaviedol pre každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá v rámci svojej 

                                                 
2 Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3. 
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profesionálnej činnosti vyvíja, vyrába, spracúva, upravuje, predáva alebo dováža 
výrobky, rozšírenú zodpovednosť výrobcu. Uveďte najmä, či váš členský štát 
zaviedol povinnosť prijať späť použité výrobky alebo prijal opatrenia, ktorými sa 
zabezpečuje opätovná použiteľnosť alebo recyklovateľnosť výrobku? 

(2) Aké opatrenia prijal váš členský štát na podporu takého dizajnu výrobkov, ktorým sa 
znížia ich environmentálne vplyvy a zníži sa tvorba odpadu počas výroby a použitia 
takýchto výrobkov, ako aj počas následného nakladania s týmito výrobkami potom, 
ako sa stali odpadom? 

5. ZHODNOCOVANIE (ČLÁNOK 10 SMERNICE 2008/98/ES)  

(1) Opíšte spôsob, akým váš členský štát implementoval článok 10 smernice 2008/98/ES 
o zhodnocovaní odpadu a separovanom zbere odpadu v súlade s článkami 4 a 13 
uvedenej smernice. 

(2) Uveďte tie kategórie odpadu, v prípade ktorých sa váš členský štát domnieva, že ich 
separovaný zber nie je z technického, environmentálneho a ekonomického hľadiska 
možný. Separovaný zber znamená zber, pri ktorom sa odpadový tok udržiava 
oddelene podľa druhu a charakteru odpadu, aby sa tým uľahčilo jeho špecifické 
spracovanie. 

6. OPÄTOVNÉ POUŽITIE A RECYKLÁCIA (ČLÁNOK 11 SMERNICE 2008/98/ES) 

(1) Opíšte, aké opatrenia prijal váš členský štát, aby implementoval požiadavky uvedené 
v článku 11 ods. 1 smernice 2008/98/ES s cieľom podporiť opätovné využívanie 
výrobkov a prípravu činností súvisiacich s opätovným využitím. Aké doplňujúce 
opatrenia prijal váš členský štát?  

(2) Na znázornenie krokov, ktoré váš členský štát vykonal v súvislosti s plnením cieľov 
stanovených v článku 11 smernice 2008/98/ES, vyplňte tabuľku uvedenú v bode 19 
tohto dotazníka. V prípade nesplnenia cieľov uveďte dôvody tejto situácie, ako aj 
kroky, ktoré váš členský štát plánuje podniknúť na jej nápravu. 

7. SEPAROVANÝ ZBER (ČLÁNOK 11 ODS. 1 SMERNICE 2008/98/ES) 

(1) Uveďte, pre ktoré odpadové toky boli vo vašom členskom štáte zriadené systémy 
triedeného zberu s cieľom zlepšiť a uľahčiť zhodnocovanie odpadu a podporiť 
recykláciu vysokej kvality. Uveďte najmä, aké kroky ste uskutočnili na zriadenie 
triedeného zberu papiera, kovov, plastov a skla (do roku 2015) a na podporu 
triedeného zberu biologického odpadu? 

(2) Ktoré odpadové toky sa zbierajú spolu alebo spôsobom čiastočne separovaného 
zberu a prečo? 
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8. ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU (ČLÁNOK 12 A ČLÁNOK 36 ODS. 1 SMERNICE 
2008/98/ES) 

Opíšte opatrenia prijaté na zabezpečenie toho, že odpad prejde postupmi bezpečného 
zneškodňovania, ktoré spĺňajú ustanovenia článku 13 smernice 2008/98/EC o ochrane zdravia 
ľudí a životného prostredia. Aké opatrenia sa v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva 
prijali na zníženie množstva skládkovaného odpadu? Uveďte najmä, či sa zaviedol zákaz 
skládkovania alebo iné hospodárske nástroje na odklonenie odpadu zo skládok Aké opatrenia 
sa prijali na predchádzanie opúšťania odpadu, neriadeného skládkovania odpadu alebo 
nekontrolovaného nakladania s ním v zmysle článku 36 ods. 1 smernice 2008/98/ES? 

9. ZÁSADA „ZNEČISŤOVATEĽ PLATÍ“ A ZODPOVEDNOSŤ ZA NAKLADANIE S ODPADOM 
(ČLÁNKY 14 A 15 SMERNICE 2008/98/ES) 

(1) Stručne opíšte systém, pomocou ktorého váš členský štát plne vykonáva zásadu 
„znečisťovateľ platí“. 

(2) Vysvetlite, či si váš členský štát vybral možnosť, na základe ktorej náklady na 
nakladanie s odpadom znáša úplne alebo čiastočne výrobca výrobku, z ktorého 
odpad vznikol, a či sa distribútori takýchto výrobkov podieľajú na nákladoch, a 
pokiaľ áno, tak na základe akej schémy rozdelenia nákladov? 

10. ZÁSADA SEBESTAČNOSTI A ZÁSADA BLÍZKOSTI (ČLÁNOK 16 SMERNICE 2008/98/ES) 

(1) Aké opatrenia sa prijali na splnenie povinnosti podľa článku 16 ods. 1 smernice 
2008/98/ES, a to zriadiť integrovanú a primeranú sieť zariadení na zneškodňovanie 
odpadu a zariadení na zhodnocovanie zmiešaného komunálneho odpadu 
zo súkromných domácností vrátane prípadov, keď sa takýmto zberom zbiera aj 
odpad od iných pôvodcov? Je takáto sieť organizovaná na regionálnej úrovni?  

(2) Akým spôsobom zabezpečuje váš členský štát, aby sa odpad zneškodňoval alebo 
zhodnocoval v jednom z najbližších vhodných zariadení? 

(3) Uveďte podrobnosti o rozsahu a forme spolupráce, ktorá prípadne prebieha s inými 
členskými štátmi pri plnení povinnosti podľa článku 16 ods. 1 smernice 2008/98/ES. 

(4) Aký stupeň sebestačnosti sa pri zneškodňovaní odpadu dosiahol vo vašom členskom 
štáte? Svoju odpoveď podložte skutočnými alebo odhadovanými údajmi o odpade 
zneškodnenom v rámci vášho členského štátu z celkového množstva odpadu 
vyprodukovaného vo vašom členskom štáte, ktoré vyžaduje zneškodnenie. 

11. NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝM ODPADOM (ČLÁNKY 17 AŽ 20 SMERNICE 
2008/98/ES) 

(1) Opíšte opatrenia, ktorými sa zabezpečilo, že sa tvorba, zber, skladovanie a úprava 
nebezpečného odpadu vykonávajú spôsobom, pri ktorom je zabezpečená ochrana 
životného prostredia a zdravia ľudí. 
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(2) Aké opatrenia sa vykonávajú na zabezpečenie sledovateľnosti nebezpečného odpadu 
od tvorby až po konečné zneškodnenie? Uveďte najmä vedenie záznamov podľa 
článku 35 smernice 2008/98/ES a vhodné označovanie nebezpečného odpadu. 
Akými opatreniami sa zabezpečilo, že sa odpad s nebezpečnými vlastnosťami 
správne klasifikuje ako nebezpečný odpad? 

(3) Uveďte ako sa vykonáva zákaz zmiešavania nebezpečného odpadu, akým spôsobom 
a v akých prípadoch váš členský štát povolil odchýlku od článku 18 ods. 1 smernice 
2008/98/ES, ktorou sa zmiešavanie nebezpečného odpadu umožňuje. 

12. ODPADOVÉ OLEJE (ČLÁNOK 21 SMERNICE 2008/98/ES) 

(1) Opíšte program uplatňovaný vo vašom členskom štáte pri separovanom zbere 
a spracúvaní odpadových olejov. 

(2) Prijal váš členský štát opatrenia na predchádzanie zmiešavaniu odpadových olejov 
s rozličnými vlastnosťami alebo s inými druhmi odpadu alebo inými látkami? O aké 
opatrenia ide? 

(3) Aké doplňujúce opatrenia, ako sú technické požiadavky, zodpovednosť výrobcu, 
ekonomické nástroje alebo dobrovoľné dohody, uplatňuje váš členský štát na účely 
separovaného zberu odpadových olejov a ich správneho spracovania? 

(4) Ďalej uveďte, či vo vašom členský štát odpadové oleje podliehajú požiadavkám na 
regeneráciu a či váš členský štát obmedzuje cezhraničné zásielky odpadových olejov 
zo svojho územia do spaľovní alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadu s cieľom 
uprednostniť regeneráciu odpadových olejov.  

13. BIOLOGICKÝ ODPAD (ČLÁNOK 22 SMERNICE 2008/98/ES) 

Stručne opíšte, ako váš členský štát podporuje:  

(a) separovaný zber biologického odpadu s cieľom vykonávať kompostovanie a digesciu 
biologického odpadu; 

(b) spracovanie biologického odpadu spôsobom, ktorý spĺňa vysokú úroveň ochrany 
životného prostredia; 

(c) použitie environmentálne bezpečných materiálov vytvorených z biologického 
odpadu.  

14. POVOLENIA (ČLÁNKY 23, 24 A 25 SMERNICE 2008/98/ES) 

(1) Akým spôsobom zabezpečuje váš členský štát, že odpad spracúvajú len zariadenia 
alebo podniky, ktoré majú na túto činnosť povolenie v súlade s požiadavkami podľa 
článku 23 smernice 2008/98/ES? 

(2) Do akej miery sa váš členský štát odchýlil od požiadaviek na vydávanie povolení 
a aké ustanovenia prijal na zabezpečenie toho, že spracovanie odpadu vyňaté spod 
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požiadaviek na vydávanie povolení je v súlade so zásadou environmentálne 
priaznivého odpadového hospodárstva? Využil váš členský štát usmernenia Komisie 
o vydávaní povolení a kontrolách? 

15. PROGRAMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA (ČLÁNOK 28 SMERNICE 2008/98/ES) 

(1) Vypracoval váš členský štát program(-y) odpadového hospodárstva tak, aby sa 
dosiahli ciele uvedené v článkoch 1, 4, 13 a 16 smernice 2008/98/ES? Uveďte linku 
na verejne dostupnú webovú stránku, kde sú uvedené. Využil váš členský štát 
usmernenia Komisie o spôsobe vypracovania programu odpadového hospodárstva? 

(2) Koľko programov odpadového hospodárstva ste vypracovali na pokrytie celého 
územia vášho členského štátu? V prípade viac ako jedného programu, uveďte 
spôsob, ktorým váš členský štát zabezpečuje, že celé územie je riadne pokryté týmito 
programami odpadového hospodárstva a že sa tak plnia ciele uvedené v článkoch 1, 
4, 13 a 16 smernice 2008/98/ES. 

16. PROGRAMY PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU (ČLÁNOK 29 SMERNICE 2008/98/ES) 

(1) Vypracoval váš členský štát v súlade s článkami 1 a 4 smernice 2008/98/ES 
program(-y) predchádzania vzniku odpadu? Uveďte linku na verejne dostupnú 
webovú stránku, kde sú uvedené. Využil váš členský štát usmernenia Komisie 
o spôsobe vypracovania programu predchádzania vzniku odpadu? 

(2) Opíšte hlavné prvky programov predchádzania vzniku odpadu, ktoré váš členský štát 
prijal s cieľom prerušiť súvislosť medzi hospodárskym rastom a vplyvmi na životné 
prostredie súvisiacimi so vznikom odpadu. 

(3) Oznámte každý pokrok, ktorý sa dosiahol vďaka programom predchádzania vzniku 
odpadu počas vykazovaného obdobia, a uveďte vývoj tvorby odpadu počas 
vykazovaného obdobia.  

17. KONTROLY (ČLÁNOK 34 SMERNICE 2008/98/ES) 

Stručne opíšte systém pravidelných kontrol, na ktorý sa odkazuje v článku 34 smernice 
2008/98/ES, pričom uveďte ich frekvenciu a náročnosť. Ďalej uveďte aj administratívnu 
kapacitu, ktorú má váš členský štát k dispozícii na vykonávanie uvedených kontrol. Využil 
váš členský štát usmernenia Komisie o vydávaní povolení a kontrolách? 

18. PRESADZOVANIE A SANKCIE (ČLÁNOK 36 ODS.2 SMERNICE 2008/98/ES) 

Uveďte príklady systému účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií, ktoré sa uplatňujú 
v prípade porušenia ustanovení smernice 2008/98/ES vo vašom členskom štáte. 
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19. VEDENIE ZÁZNAMOV S OHĽADOM NA PLNENIE CIEĽOV STANOVENÝCH V ČLÁNKU 11 
ODS. 2 PÍSM. A) A B) SMERNICE 2008/98/ES 

Správa vychádza z rozhodnutia Komisie 2011/753/EÚ3. 

Vykazované obdobie: 

V súlade s rozhodnutím 2011/753/EÚ overujú členské štáty plnenie cieľov stanovených 
v článku 11 ods. 2 smernice 2008/98/ES na základe výpočtu hmotnosti odpadových tokov, 
ktoré vznikajú, a odpadových tokov, ktoré sa pripravujú na opätovné použitie, recyklovaných 
odpadových tokov alebo odpadových tokov, ktoré prešli iným zhodnotením materiálu počas 
jedného kalendárneho roka. Členské štáty poskytujú údaje o štádiu prípravy na opätovné 
použitie, recykláciu a zhodnotenie materiálu príslušných odpadových tokov buď za každý rok 
trojročného vykazovaného obdobia, alebo za roky vykazovaných období stanovených v časti 
5 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/20024.  

1 Členské štáty poskytujú údaje o svojich záznamoch 
s ohľadom na ciele pre jednotlivé roky trojročného 
vykazovaného obdobia (vyberte vhodnú odpoveď)5. 

 

áno / nie 

2 Členský štát poskytuje údaje o svojich záznamoch 
s ohľadom na ciele pre jednotlivé roky vykazovaných 
období stanovené v oddiele 5 prílohy I k nariadeniu (ES) 
č. 2150/2002 (vyberte vhodnú odpoveď)6. 

 

áno / nie 

3 (odpovedzte iba v prvej správe o vykonávaní na základe 
tohto dotazníka) 

Uveďte, ktorý spôsob výpočtu ste si zvolili podľa článku 3 
ods. 1 rozhodnutia 2011/753/EÚ (vyberte vhodnú 
odpoveď)? 

Metóda výpočtu 1 

Metóda výpočtu 2 

Metóda výpočtu 3 

Metóda výpočtu 4 

4 (odpovedzte iba v druhej správe o vykonávaní 
a následných správach) 

Uveďte, či váš členský štát zmenil spôsob výpočtu, ktorý 
si vybral v bode 3. Ak áno, uveďte ktorý spôsob výpočtu si 
váš členský štát zvolil a ako zabezpečuje konzistentnosť 
uvádzaných údajov. 

 

                                                 
3 Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2011, s. 11. 
4 Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s. 1. 
5 Tieto údaje každoročne zbiera Eurostat. 
6 Tieto údaje zbiera Eurostat každý druhý rok.  
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Percentuálne údaje o zhodnocovaní (spolu s prípravou na 
opätovné použitie a zhodnotenie) a recyklácii (spolu 
s prípravou na opätovné použitie a recykláciu) zbiera 
Eurostat. Členské štáty môžu na účely overenia uviesť 
tieto údaje: 

 

% v roku 

% v roku 

Príprava na opätovné použitie a miera recyklácie odpadu 
z domácností a podobného odpadu, ako sa uvádza 
v spôsobe výpočtu, ktorý si členský štát vybral každý rok, 
na ktorý sa táto správa o vykonávaní vzťahuje: 

% v roku 

% v roku 

% v roku 

5 

Miera zhodnotenia stavebného odpadu a odpadu z 
demolácií každý rok, na ktorý sa táto správa o vykonávaní 
vzťahuje: 

% v roku 

6 V prípade nesplnenia cieľov uveďte dôvody tejto situácie, 
ako aj kroky, ktoré váš členský štát plánuje podniknúť na 
jej nápravu. 

 

 

 

 

 


	1. TRANSPOZÍCIA DO VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV (ČLÁNOK 40 SMERNICE 2008/98/ES)
	2. HIERARCHIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA (ČLÁNOK 4 SMERNICE 2008/98/ES)
	3. KLASIFIKÁCIA ODPADU (ČLÁNOK 7 SMERNICE 2008/98/ES)
	4. ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCU (ČLÁNOK 8 SMERNICE 2008/98/ES)
	5. ZHODNOCOVANIE (ČLÁNOK 10 SMERNICE 2008/98/ES)
	6. OPÄTOVNÉ POUŽITIE A RECYKLÁCIA (ČLÁNOK 11 SMERNICE 2008/98/ES)
	7. SEPAROVANÝ ZBER (ČLÁNOK 11 ODS. 1 SMERNICE 2008/98/ES)
	8. ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU (ČLÁNOK 12 A ČLÁNOK 36 ODS. 1 SMERNICE 2008/98/ES)
	9. ZÁSADA „ZNEČISŤOVATEĽ PLATÍ“ A ZODPOVEDNOSŤ ZA NAKLADANIE S ODPADOM (ČLÁNKY 14 A 15 SMERNICE 2008/98/ES)
	10. ZÁSADA SEBESTAČNOSTI A ZÁSADA BLÍZKOSTI (ČLÁNOK 16 SMERNICE 2008/98/ES)
	11. NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝM ODPADOM (ČLÁNKY 17 AŽ 20 SMERNICE 2008/98/ES)
	12. ODPADOVÉ OLEJE (ČLÁNOK 21 SMERNICE 2008/98/ES)
	13. BIOLOGICKÝ ODPAD (ČLÁNOK 22 SMERNICE 2008/98/ES)
	14. POVOLENIA (ČLÁNKY 23, 24 A 25 SMERNICE 2008/98/ES)
	15. PROGRAMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA (ČLÁNOK 28 SMERNICE 2008/98/ES)
	16. PROGRAMY PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU (ČLÁNOK 29 SMERNICE 2008/98/ES)
	17. KONTROLY (ČLÁNOK 34 SMERNICE 2008/98/ES)
	18. PRESADZOVANIE A SANKCIE (ČLÁNOK 36 ODS.2 SMERNICE 2008/98/ES)
	19. VEDENIE ZÁZNAMOV S OHĽADOM NA PLNENIE CIEĽOV STANOVENÝCH V ČLÁNKU 11 ODS. 2 PÍSM. A) A B) SMERNICE 2008/98/ES

