
 

1 

IV. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Návrh vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs 
vedlejším produktem nebo přestává být odpadem 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 
2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech 

Ustanovení Obsah 

 

CELEX č. Ustanovení Obsah  

§ 1 § 1 

 

Předmět úpravy 

 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy 
Evropské unie1) a stanoví 

a) konkrétní účel, ke kterému smí být znovuzískaná 
asfaltová směs jako vedlejší produkt využívána,  

b) povolený postup zpracování znovuzískané asfaltové 
směsi, která je vedlejším produktem, 

c) kvalitativní kritéria, která zajistí, že při nakládání se 
znovuzískanou asfaltovou směsí, která je vedlejším 
produktem, nedojde k ohrožení životního prostředí a 
lidského zdraví, 

d) znovuzískanou asfaltovou směs a asfaltovou směs, 
které přestávají být odpadem, 

e) konkrétní účel, ke kterému smí být znovuzískaná 
asfaltová směs, která přestane být odpadem, 
využívána, 

f) požadavky na znovuzískanou asfaltovou směs 
vstupující do procesu recyklace nebo využití, ze kterých 
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Čl. 1 odst. 5 
písm. c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1 odst. 6 
písm. b) 
odst. 3 

c) doplňuje se nový odstavec, který zní: 

„3.   Pokud nebyla kritéria stanovena na úrovni Unie 
podle odstavce 2, mohou členské státy samy 
stanovit podrobná kritéria pro uplatňování 
podmínek stanovených v odstavci 1 na určité látky 
nebo předměty. 

Členské státy oznámí Komisi tato podrobná kritéria 
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/1535 (*3), pokud to uvedená 
směrnice vyžaduje. 

(*3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).“" 

3.   Pokud nebyla kritéria stanovena na úrovni Unie 
podle odstavce 2, mohou členské státy stanovit 
podrobná kritéria pro uplatňování podmínek 
stanovených v odstavci 1 na určité druhy odpadů. 
Tato podrobná kritéria zohlední veškeré případné 
nepříznivé dopady látky či předmětu na životní 
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vznikne znovuzískaná asfaltová směs nebo asfaltová 
směs, které přestávají být odpadem, 

g) kvalitativní kritéria, která musí znovuzískaná 
asfaltová směs nebo asfaltová směs splnit, aby přestala 
být odpadem, 

h) požadavky na vzorkování a zkoušení, 

i) náležitosti průvodní dokumentace. 

 

1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98 
ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 
ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 
2008/98/ES o odpadech. 

prostředí a lidské zdraví a musí být v souladu s 
požadavky stanovenými v odst. 2 písm. a) až e). 

Členské státy oznámí Komisi tato kritéria v souladu 
se směrnicí (EU) 2015/1535, pokud to uvedená 
směrnice vyžaduje. 
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