PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2007
5. volební období

44
USNESENÍ
výboru pro životní prostředí
z 12. schůze dne 8. listopadu 2007
Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 277)
_____________________________________________________________________________
Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí JUDr. Jana Dusíka, zpravodajské
zprávě posl. Vlastimila Aubrechta a po rozpravě
výbor pro životní prostředí
I.

doporučuje

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila,

II.

doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přijala k tomuto návrhu zákona
tyto změny a doplňky:
1. k bodu 1 - § 24 odst. 1 písm. d)
slova „motorové vozidlo“ se nahrazují slovy „přepravní prostředek“,
2. k bodu 1 - § 24 odst. 3
slova „motorového vozidla“ se nahrazují slovy „přepravního prostředku“,
3. k bodu 10 - § 27 odst. 10 písm. e)
se slova „o sběru“ nahrazují slovy „podrobnosti o sběru“,
4. k bodu 14 - § 39 odst. 8
se slova „ode dne nabytí účinnosti zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. …/2007 Sb.“ nahrazují slovy „ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona“,
5. bod 15 zní:
„15. V § 39 odst. 12 písm. b) se za slova „dopravců odpadů,“ vkládají slova „odpadů
rezistentních organických znečišťujících látek,“ a za slova „obsahujících PCB se vkládají
slova „a způsob ohlašování změn v jejich evidenci“.“,

6. k bodu 17 - § 56 odst. 2
slova „přepravu odpadů“ se nahrazují slovy „přeshraniční přepravu odpadů“,
7. k bodu 18 - § 56a odst. 1
slova „v přepravě odpadů“ se nahrazují slovy „v přeshraniční přepravě odpadů“,
8. k bodu 19 - § 58 odst. 1 písm. b), e), a f)
slovo „odpadu“ se nahrazuje slovem „odpadů“,
9. k bodu 19 - § 58 odst. 4
slova „podle odstavců 1, 2 a 3“ se nahrazují slovy „podle odstavců 1 a 2“,
10. k bodu 22 - § 66 odst. 2 písm. e)
za slova „PCB nebo“ se vkládá slovo „jako“,
11. k bodu 27 - § 66 odst. 4 písm. g)
slovo „vydaného“ se nahrazuje slovem „vydaném“ a za slovo „nebo“ se vkládá slovo
„podle“,
12. k bodu 31 - § 72 odst. 1 písm. e)
za slova „odpadů a“ se vkládá slovo „podle“,
13. k bodu 34
slovo „17“ se nahrazuje slovy „17 písm. b)“,
III.

pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny,

IV.

zmocňuje
zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí,

V.

zmocňuje
zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře
Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Vlastimil AUBRECHT v.r.
zpravodaj výboru

Bc. Kateřina KONEČNÁ v.r.
ověřovatelka výboru

RNDr. Libor AMBROZEK v.r.
předseda výboru
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