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1. 7. 2015 A8-0215/2 

Pozměňovací návrh  2 

Peter Liese 

za skupinu PPE 
 
Zpráva A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 
Účinné využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 21 a (nové) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na petici „Stop plýtvání 

potravinami v Evropě!“; 

Or. en 
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1. 7. 2015 A8-0215/3 

Pozměňovací návrh  3 

Peter Liese 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Účinné využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

N. vzhledem k tomu, že Parlament 
opakovaně vyzýval Komisi, aby stanovila 
ukazatele a právně závazné cíle pro účinné 
využívání zdrojů; 

N. vzhledem k tomu, že Parlament 
opakovaně vyzýval Komisi, aby stanovila 
ukazatele a cíle pro účinné využívání 
zdrojů; 

Or. en 
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1. 7. 2015 A8-0215/4 

Pozměňovací návrh  4 

Peter Liese 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Účinné využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. naléhavě žádá Komisi, aby do konce 
roku 2015 navrhla závazný cíl zvýšit do 
roku 2030 účinnost využívání zdrojů na 
úrovni EU o 30 % oproti roku 2014, ale i 
individuální cíle pro jednotlivé členské 
státy; zdůrazňuje, že dříve, než bude 
možné cíle účinného využívání zdrojů 
uplatnit, je třeba, aby byly podloženy 
ukazateli; 

19. naléhavě žádá Komisi, aby do konce 
roku 2015 navrhla cíl zvýšit do roku 2030 
účinnost využívání zdrojů na úrovni EU 
o 30 % oproti roku 2014, ale i individuální 
cíle pro jednotlivé členské státy; 
zdůrazňuje, že dříve, než bude možné cíle 
účinného využívání zdrojů uplatnit, je 
třeba, aby byly podloženy ukazateli; 

Or. en 
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1. 7. 2015 A8-0215/5 

Pozměňovací návrh  5 

Peter Liese 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Účinné využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. naléhavě vyzývá Komisi, aby do konce 
roku 2015 předložila ohlášený návrh revize 
právních předpisů o odpadech, v níž 
důsledně uplatní hierarchii způsobů 
nakládání s odpady a do níž zahrne tyto 
body:  

– jasné a jednoznačné definice; 

– vypracování opatření v oblasti 
předcházení vzniku odpadů; 

– stanovení závazných cílů v oblasti 
omezování komunálního, komerčního 
a průmyslového odpadu, jichž má být 
dosaženo do roku 2025; 

– stanovení jasných minimálních norem 
pro rozšíření požadavků na odpovědnost 
výrobců s cílem zajistit transparentnost 
a nákladovou efektivnost systémů 
rozšířené odpovědnosti výrobce; 

– uplatňování systémů plateb podle 
množství odpadu v oblasti zbytkového 
odpadu v kombinaci se systémy povinného 
tříděného sběru papíru, kovů, plastů a skla 
s cílem zajistit vysokou kvalitu 
recyklovaných materiálů; zavedení 
povinného tříděného sběru biologického 
odpadu do roku 2020; 

– zvýšení cílů recyklace anebo přípravy na 
opětovné použití odpadu do roku 2030 
alespoň na 70 % pevného komunálního 

35. naléhavě vyzývá Komisi, aby do konce 
roku 2015 předložila ohlášený návrh revize 
právních předpisů o odpadech, v níž 
důsledně uplatní hierarchii způsobů 
nakládání s odpady a do níž zahrne tyto 
body:  

– jasné a jednoznačné definice; 

– vypracování opatření v oblasti 
předcházení vzniku odpadů; 

– stanovení závazných cílů v oblasti 
omezování komunálního, komerčního 
a průmyslového odpadu, jichž má být 
dosaženo do roku 2025; 

– stanovení jasných minimálních norem 
pro rozšíření požadavků na odpovědnost 
výrobců s cílem zajistit transparentnost 
a nákladovou efektivnost systémů 
rozšířené odpovědnosti výrobce; 

– uplatňování systémů plateb podle 
množství odpadu v oblasti zbytkového 
odpadu v kombinaci se systémy povinného 
tříděného sběru papíru, kovů, plastů a skla 
s cílem zajistit vysokou kvalitu 
recyklovaných materiálů; zavedení 
povinného tříděného sběru biologického 
odpadu do roku 2020; 

– zvýšení cílů recyklace anebo přípravy na 
opětovné použití odpadu do roku 2030 
alespoň na 70 % pevného komunálního 
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odpadu a 80 % recyklace obalových 
odpadů v závislosti na jednoznačné metodě 
podávání zpráv, která zabrání vykazování 
zlikvidovaného odpadu (na skládkách nebo 
ve spalovně) jako recyklovaného odpadu, 
při čemž bude ve všech členských státech 
využita stejná harmonizovaná metoda 
s externě ověřovanými statistikami; 
zavedení povinnosti subjektů provádějících 
recyklaci předkládat zprávy o „vstupním“ 
množství odpadu, které v třídírně odpadů 
přijímají, jakož i o „výstupním“ množství 
recyklátů, které třídírnu odpadů opouští; 

– přísné omezení spalování (s rekuperací 
energie či bez ní) na nerecyklovatelný a 
biologicky nerozložitelný odpad, jehož má 
být dosaženo do roku 2020; 

– postupné povinné omezování veškerého 
skládkování probíhající v souladu 
s požadavky v oblasti recyklace a ve třech 
fázích (2020, 2025 a 2030), které by vedlo 
k úplnému zákazu skládkování, s výjimkou 
některých druhů nebezpečného a 
zbytkového odpadu, pro něž skládkování 
představuje nejekologičtější řešení; 

– zavedení poplatků za skládkování a 
spalování; 

odpadu a 80 % recyklace obalových 
odpadů v závislosti na jednoznačné metodě 
podávání zpráv, která zabrání vykazování 
zlikvidovaného odpadu (na skládkách nebo 
ve spalovně) jako recyklovaného odpadu, 
při čemž bude ve všech členských státech 
využita stejná harmonizovaná metoda 
s externě ověřovanými statistikami; 
zavedení povinnosti subjektů provádějících 
recyklaci předkládat zprávy o „vstupním“ 
množství odpadu, které v třídírně odpadů 
přijímají, jakož i o „výstupním“ množství 
recyklátů, které třídírnu odpadů opouští; 

– přísné omezení spalování (s rekuperací 
energie či bez ní) na nerecyklovatelný a 
biologicky nerozložitelný odpad, jehož má 
být dosaženo do roku 2020; 

– postupné povinné omezování veškerého 
skládkování probíhající v souladu 
s požadavky v oblasti recyklace a ve třech 
fázích (2020, 2025 a 2030), které by vedlo 
k úplnému zákazu skládkování, s výjimkou 
některých druhů nebezpečného a 
zbytkového odpadu, pro něž skládkování 
představuje nejekologičtější řešení; 

– podporování členských států při 
zavádění poplatků za skládkování 
a spalování; 

Or. en 
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1. 7. 2015 A8-0215/6 

Pozměňovací návrh  6 

Peter Liese 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Účinné využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 47 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. vyzývá Komisi, aby do konce roku 
2015 navrhla cíle, opatření a nástroje pro 
účinné řešení potravinového odpadu, 
včetně závazného cíle snížit do roku 2025 
alespoň o 30 % potravinový odpad 
v odvětvích výroby, maloobchodního 
prodeje, distribuce, stravování, 
pohostinství a v domácnostech; vyzývá 
Komisi, aby při posuzování dopadu 
příslušných nových legislativních návrhů 
zhodnotila jejich případný dopad na 
potravinový odpad; 

47. vyzývá Komisi, aby do konce roku 
2015 navrhla cíle, opatření a nástroje pro 
účinné řešení potravinového odpadu, 
včetně závazného cíle snížit do roku 2025 
alespoň o 30 % potravinový odpad 
v odvětvích výroby, maloobchodního 
prodeje, distribuce, stravování, 
pohostinství a v domácnostech; vyzývá 
Komisi, aby v členských státech 

podporovala přijetí úmluv, na základě 

kterých by odvětví maloobchodního 

prodeje potravin rozdělovalo neprodané 

zboží dobročinným organizacím; vyzývá 
Komisi, aby při posuzování dopadu 
příslušných nových legislativních návrhů 
zhodnotila jejich případný dopad na 
potravinový odpad; 

Or. en 
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1. 7. 2015 A8-0215/7 

Pozměňovací návrh  7 

Peter Liese 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Účinné využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 52 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

52. naléhavě vyzývá Komisi, aby navrhla 
uplatňování zásad a norem pro využívání 
nejlepších dostupných technik u všech 
materiálů a částí budov a aby zavedla pasy 
budov zahrnující celý jejich životní cyklus; 
domnívá se, že pasy budov by měly zvýšit 

transparentnost a obsahovat informace, 

které usnadní údržbu, opravy, renovace, 

opětovné využití a recyklaci; 

52. žádá Komisi, aby ověřila, zda lze 
zásady a normy pro využívání nejlepších 
dostupných technik rozšířit na všechny 
materiály a části budov, a aby zavedla 
pasy budov zahrnující celý jejich životní 
cyklus; 

Or. en 
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1. 7. 2015 A8-0215/8 

Pozměňovací návrh  8 

Peter Liese 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Účinné využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 53 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

53. domnívá se, že vzhledem k tomu, že 
90 % zástavby roku 2050 existuje již nyní, 
měly by být stanoveny zvláštní požadavky 
a pobídky pro renovace, aby byla do roku 
2050 většina budov energeticky 
pozitivních; vyzývá proto Komisi, aby 

vyvinula dlouhodobou strategii renovací 

stávajících budov a posílila význam 

vnitrostátních strategií pro renovace, které 

zavedla směrnice 2012/27/EU 

o energetické účinnosti; 

53. domnívá se, že vzhledem k tomu, že 
90 % zástavby roku 2050 existuje již nyní, 
měly by být stanoveny zvláštní požadavky 
a pobídky pro renovace, aby se do roku 
2050 zlepšila energetická náročnost 
budov;  

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
1. 7. 2015 A8-0215/9 

Pozměňovací návrh  9 

Peter Liese 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Účinné využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 60 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

60. vyzývá Komisi, aby navrhla povinné 
postupy pro zadávání zelených veřejných 
zakázek; domnívá se, že ve všech 
veřejných zakázkách je třeba 
upřednostňovat opětovně použité, 
opravené, repasované, modernizované 
a jiné udržitelné výrobky a řešení účinně 
využívající zdroje, a pokud upřednostněny 
nejsou, měla by platit zásada „dodržuj nebo 
vysvětli“; 

60. vyzývá Komisi, aby navrhla postupy 
pro zadávání veřejných zakázek, v nichž je 
třeba upřednostňovat opětovně použité, 
opravené, repasované, modernizované 
a jiné udržitelné výrobky a řešení účinně 
využívající zdroje, a pokud upřednostněny 
nejsou, měla by platit zásada „dodržuj nebo 
vysvětli“; 

Or. en 
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1. 7. 2015 A8-0215/10 

Pozměňovací návrh  10 

Peter Liese 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Účinné využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. naléhavě vyzývá Komisi, aby v první 
polovině roku 2016 předložila sdělení 
o udržitelných potravinách, jehož 
předložení bylo od roku 2013 už několikrát 
odloženo; zdůrazňuje, že jelikož na výrobu 
a spotřebu potravin připadá významný 
podíl využívání zdrojů, toto sdělení by se 
mělo uceleným způsobem zabývat 
neúčinným využíváním zdrojů 
v potravinovém řetězci a podporovat 
rozvoj udržitelné politiky v oblasti 
potravin; žádá Komisi, aby posoudila 
nárůst používání potravinových obalů, 
které neškodí životnímu prostředí, a 
současně zhodnotila, zda je proveditelné 
postupně nahrazovat obaly na potraviny 

biologickým a biologicky rozložitelným, 
kompostovatelným materiálem v souladu 
s evropskými normami; 

65. naléhavě vyzývá Komisi, aby v první 
polovině roku 2016 předložila sdělení 
o udržitelných potravinách, jehož 
předložení bylo od roku 2013 už několikrát 
odloženo; zdůrazňuje, že jelikož na výrobu 
a spotřebu potravin připadá významný 
podíl využívání zdrojů, toto sdělení by se 
mělo uceleným způsobem zabývat 
neúčinným využíváním zdrojů 
v potravinovém řetězci a podporovat 
rozvoj udržitelné politiky v oblasti 
potravin; žádá Komisi, aby posoudila 
nárůst používání potravinových obalů, 
které neškodí životnímu prostředí, a 
současně zhodnotila, zda je v případě 
potřeby proveditelné používat biologický a 
biologicky rozložitelný, kompostovatelný 
materiál v souladu s evropskými normami 
a materiál založený na životním cyklu; 

Or. en 

 
 


