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8.3.2017 A8-0034/244 

Pozměňovací návrh  244 

Jean-François Jalkh 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Aby se zajistilo, že cíle v oblasti 

recyklace budou vycházet ze spolehlivých 

a srovnatelných údajů, a umožnilo se 

účinnější sledování pokroku při 

dosahování těchto cílů, měla by být 

definice komunálního odpadu ve směrnici 

2008/98/ES v souladu s definicí 

používanou pro statistické účely 

Evropským statistickým úřadem a 

Organizací pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj, na základě které členské státy již 

po několik let oznamují příslušné údaje. 
Definice komunálního odpadu v této 

směrnici je neutrální z hlediska toho, zda 

provozovatel, jenž s odpady nakládá, je 

veřejným nebo soukromým subjektem. 

(6) Definice komunálního odpadu v 

této směrnici je neutrální z hlediska toho, 

zda provozovatel, jenž s odpady nakládá, je 

veřejným nebo soukromým subjektem. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/245 

Pozměňovací návrh  245 

Jean-François Jalkh 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Členské státy by měly přijmout 

opatření na podporu předcházení vzniku 

potravinového odpadu v souladu s 

Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 

přijatou Valným shromážděním 

Organizace spojených národů dne 25. září 

2015, a zejména svého cíle snížení 

potravinového odpadu do roku 2030 na 

polovinu. Tato opatření by měla být 

zaměřena na předcházení vzniku 

potravinového odpadu v prvovýrobě, při 

zpracovávání a výrobě, v maloobchodě a 

jiných způsobech distribuce potravin, v 

restauracích a pohostinství a také v 

domácnostech. Pokud jde o 

environmentální a hospodářský přínos 

předcházení vzniku potravinového 

odpadu, měly by členské státy stanovit 

konkrétní opatření k předcházení vzniku 

potravinového odpadu a měly by měřit 

pokrok při omezování tohoto odpadu. Pro 

takové měření by se měly zavést jednotné 

metodiky, aby se usnadnilo předávání 

osvědčených postupů v celé EU mezi 

členskými státy i mezi provozovateli 

potravinářských podniků. Každé dva roky 

by měly být podávány zprávy o úrovních 

potravinového odpadu. 

vypouští se 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/246 

Pozměňovací návrh  246 

Jean-François Jalkh 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 19 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) V zájmu zajištění lepšího, 

včasnějšího a jednotnějšího provedení této 

směrnice a předjímání problémů při 

provádění by měl být zaveden systém 

včasného varování k odhalení nedostatků 

a přijetí opatření před uplynutím lhůt pro 

splnění cílů. 

vypouští se 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/247 

Pozměňovací návrh  247 

Jean-François Jalkh 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – bod 1 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) vkládá se nový bod, který zní: a) vkládá se nový bod, který zní: 

„1a. „komunálním odpadem“ „1a. „komunálním odpadem“ odpad z 

domácností a další odpad, který je v 

důsledku své povahy a složení podobný 

odpadu z domácností; 

a) směsný odpad a odpad odděleně 

sbíraný z domácností, který tvoří: 

– papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, 

biologický odpad, dřevo, textil, odpadní 

elektrická a elektronická zařízení, odpadní 

baterie a akumulátory, 

– objemný odpad, včetně bílého zboží, 

matrací, nábytku, 

– zahradní odpad, včetně listí a posekané 

trávy; 

 

b) směsný odpad a odděleně sbíraný 

odpad z jiných zdrojů, který je co do 

povahy, složení a množství srovnatelný s 

odpadem z domácností; 

 

c) odpad z tržnic a odpad z 

pouličního úklidu včetně pouličního 

odpadu, obsahu odpadkových košů, 

odpadu z údržby parků a zahrad. 

 

Komunální odpad nezahrnuje odpad z 

kanalizační sítě a zpracování odpadu, 

včetně kalů z čistíren odpadních vod, a 
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stavební a demoliční odpad;“ 

Or. en 

(Viz znění čl. 2 písm. b) směrnice 1999/31/ES.) 

Odůvodnění 

Zachovat stávající definici „komunálního odpadu“. 
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8.3.2017 A8-0034/248 

Pozměňovací návrh  248 

Jean-François Jalkh 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 

Směrnice 2008/98/ES 

Článek 11 b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Vkládá se nový článek, který zní: vypouští se 

„Článek 11b  

Zpráva včasného varování  

1. Komise ve spolupráci s Evropskou 

agenturou pro životní prostředí sestaví 

zprávy o učiněném pokroku k dosažení 

cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 písm. c) a 

d), a to nejpozději tři (3) roky před 

uplynutím každé ze lhůt stanovených v 

uvedených ustanoveních. 

 

2. Zprávy uvedené v odstavci 1 obsahují 

tyto údaje: 

 

a) odhad dosažení cílů pro jednotlivé 

členské státy; 

 

b) seznam členských států, u nichž hrozí, 

že těchto cílů nebude dosaženo v 

příslušných lhůtách, společně s vhodnými 

doporučeními pro tyto členské státy.“ 

 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/249 

Pozměňovací návrh  249 

Jean-François Jalkh 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 38 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro výklad definic využití a 

odstranění může Komise vypracovat 

pokyny. 

vypouští se 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 38a, pokud jde o upřesnění 

použití vzorce pro spalovny odpadu 

uvedeného v příloze II v bodě R1 Lze 

zohlednit místní klimatické podmínky, 

jako je intenzita zimy a potřeba topit, 

pokud ovlivňují množství energie, které 

lze technicky využít nebo vyrobit v podobě 

elektrické energie, topné energie, energie 

chlazení nebo provozní páry. Místní 

podmínky nejvzdálenějších regionů 

uznané podle čl. 349 třetího pododstavce 

Smlouvy o fungování Evropské unie a 

území uvedených v článku 25 aktu o 

přistoupení z roku 1985 mohou být rovněž 

vzaty v úvahu. 

 

Or. en 

(Cílem pozměňovacího návrhu je vypustit čl. 38 odst. 1 taktéž ve stávajícím legislativním 

aktu.) 

 

 


