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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 

návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Nakládání s odpady v Unii je třeba 

zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit 

a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit 

lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální 

využívání přírodních zdrojů a posílit 

oběhové hospodářství. 

(1) Nakládání s odpady, jejich 

přeměnu a využívání v Unii je třeba 

zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit 

a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit 

lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální 

využívání přírodních zdrojů a posílit 

skutečné oběhové hospodářství, které by 

omezilo negativní dopady na životní 

prostředí a zachovalo přírodní zdroje, dále 

je třeba dosáhnout lepšího nakládání se 

surovinami a současně snížit závislost 

hospodářství na dovozu, zvýšit 

energetickou účinnost, snížit energetickou 

závislost Unie, zajistit nové hospodářské 

příležitosti a nové trhy a podpořit 

vytváření kvalitních pracovních míst. Aby 

se hospodářství stalo skutečně oběhovým, 

je nezbytné přijmout dodatečná opatření 

zaměřená na celý životní cyklus výrobků, 

včetně udržitelného získávání materiálů, 

ekologického návrhu výrobků, ekologicky 

účinné výroby a udržitelné spotřeby, a to 

způsobem, který zachová zdroje a uzavře 

okruh. Lepší využívání zdrojů by také 

přineslo podstatné čisté úspory podnikům 

Unie, veřejným orgánům a spotřebitelům 

a současně snížit celkové roční emise 

skleníkových plynů. 
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Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Cíle stanovené ve směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 

2008/98/ES14, pokud jde o přípravu 

k opětovnému použití a recyklaci u odpadů 

je třeba pozměnit, aby lépe odrážely 

ambice Unie spojené s přechodem na 

oběhové hospodářství. 

(2) Cíle stanovené ve směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 

2008/98/ES14, pokud jde o přípravu 

k opětovnému použití a recyklaci 

u odpadů, je třeba pozměnit, aby lépe 

odrážely ambice Unie spojené s přechodem 

na účinné oběhové hospodářství, a to 

přijetím nezbytných opatření, která zajistí, 

aby odpad bylo možné považovat za zdroj 

užitečný pro tento přechod. 

__________________ __________________ 

14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 

o odpadech a o zrušení některých směrnic 

(Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3). 

14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 

o odpadech a o zrušení některých směrnic 

(Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3). 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Dne 9. července 2015 přijal 

Evropský parlament usnesení o účinném 

využívání zdrojů: směrem k oběhovému 

hospodářství1a, v němž zejména zdůraznil, 

že je třeba stanovit závazné cíle v oblasti 

snižování množství odpadu, přijmout 

opatření na předcházení vzniku odpadů 

a stanovit jasné a jednoznačné definice; 

 _______________ 

 Přijaté texty, P8_TA(2015)0266. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Mnoho členských států musí ještě 

vyvinout nezbytnou infrastrukturu pro 

nakládání s odpady. Je proto nutné stanovit 

dlouhodobé cíle politiky, aby se poskytlo 

vodítko pro opatření a investice a aby se 

zamezilo zejména vytváření nadměrných 

strukturálních kapacit pro nakládání se 

zbytkovým odpadem a zamezilo se 

zablokování recyklovatelných materiálů ve 

spodní části hierarchie způsobů nakládání 

s odpady. 

(3) Mnoho členských států musí ještě 

vyvinout nezbytnou infrastrukturu pro 

nakládání s odpady. Je proto nutné stanovit 

dlouhodobé cíle politiky a finanční, 

daňovou a politickou podporu, aby se 

poskytlo vodítko pro opatření a investice 

a aby se zamezilo zejména vytváření 

nadměrných strukturálních kapacit pro 

nakládání se zbytkovým odpadem, jako je 

skládkování a spalování, a zamezilo se 

zablokování recyklovatelných materiálů na 

nejnižší úrovni hierarchie způsobů 

nakládání s odpady. Aby se podařilo splnit 

příslušné cíle, je v této souvislosti nutné 

využít evropské strukturální a investiční 

fondy k financování rozvoje 

infrastruktury pro nakládání s odpady, jež 

je nutná pro prevenci vzniku odpadů, 

přípravu k opětovnému použití 

a recyklaci. Dále je nezbytné, aby členské 

státy upravily své stávající programy 

předcházení vzniku odpadů v souladu 

s touto směrnicí a přizpůsobily tomu své 

investice. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Do směrnice 2008/98/ES by měly 

být zahrnuty definice komunálního odpadu, 

stavebního a demoličního odpadu, procesu 

konečné recyklace a zasypávání za účelem 

objasnění těchto pojmů. 

(5) Do směrnice 2008/98/ES by měly 

být zahrnuty definice komunálního odpadu, 

stavebního a demoličního odpadu, 

obchodního a průmyslového odpadu, 

procesu konečné recyklace, odhazování 

odpadků a odhazování odpadků do moře 
a zasypávání, a to za účelem objasnění 

těchto pojmů. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 
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Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Měla by být zajištěna soudržnost 

směrnice 2008/98/ES a souvisejících 

právních předpisů Unie, jako je směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2009/28/ES1a a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/20061b, 

a to zejména soudržným výkladem 

a uplatňováním pojmů „odpad“, 

„hierarchie způsobů nakládání s odpady“ 

a „vedlejší produkt“ v souladu s těmito 

právními předpisy. 

 __________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 

o podpoře využívání energie 

z obnovitelných zdrojů a o změně 

a následném zrušení směrnic 2001/77/ES 

a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 

16). 

 1b Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. 

prosince 2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických 

látek, o zřízení Evropské agentury pro 

chemické látky, o změně směrnice 

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady 

(EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 

1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS 

a směrnic Komise 91/155/EHS, 

93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. 

věst. L 396, 30.12.2006, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  7 

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 

(6) Aby se zajistilo, že cíle v oblasti 

recyklace budou vycházet ze spolehlivých 

a srovnatelných údajů, a umožnilo se 

účinnější sledování pokroku při dosahování 
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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. 

těchto cílů, měla by být definice 

komunálního odpadu ve směrnici 

2008/98/ES harmonizována 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. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Členské státy by měly zavést 

přiměřené pobídky pro uplatňování 

hierarchie nakládání s odpady, a to 

zejména formou finančních pobídek 

zaměřených na dosažení cílů této směrnice 

v oblasti předcházení vzniku odpadů 

a recyklace, například poplatků za ukládání 

na skládkách a poplatků za spalování, 

režimů platby podle množství odpadu, 

systémů rozšířené odpovědnosti výrobce 

a pobídek pro místní orgány. 

(7) Členské státy by měly zavést 

přiměřené pobídky pro uplatňování 

hierarchie nakládání s odpady, a to 

zejména formou finančních, daňových 

a regulačních pobídek zaměřených na 

dosažení cílů této směrnice v oblasti 

předcházení vzniku odpadů a recyklace, 

například poplatků za ukládání na 

skládkách a poplatků za spalování, režimů 

platby podle množství odpadu, systémů 

rozšířené odpovědnosti výrobce a pobídek 

pro místní orgány. Aby členské státy 

přispěly k plnění cílů stanovených v této 

směrnici, měly by mít možnost využívat 

hospodářské nástroje nebo další opatření 

stanovená v příloze VIa. Členské státy by 

měly přijmout taková opatření, která 

napomohou k dosažení vysoké kvality 

roztříděných surovin. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 a (new) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Přechod k oběhovému 

hospodářství by měl plně využít 

digitálních inovací. Za tím účelem je třeba 

vytvořit elektronické nástroje, jako jsou 

on-line platformy pro obchodování 

s odpady coby novými zdroji, s cílem 

usnadnit obchodní operace a snížit 

administrativní zátěž provozovatelů, 

a posílit tak symbiózu průmyslu. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Nezbytnou součástí účinného 

nakládání s odpady jsou systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobce, jejich efektivnost 

a výkonnost se však mezi jednotlivými 

členskými státy značně liší. Proto je 

nezbytné stanovit pro rozšířenou 

odpovědnost výrobce minimální provozní 

požadavky. Tyto požadavky by měly snížit 

náklady a podpořit výkonnost a měly by 

zajistit rovné podmínky, a to i pro malé 

a střední podniky, a zamezit překážkám 

bránícím hladkému fungování vnitřního 

trhu. Měly by také napomoci zahrnutí 

nákladů souvisejících s ukončením 

životnosti výrobku do cen výrobků 

a motivovat výrobce, aby při navrhování 

svých výrobků brali více ohled na jejich 

recyklovatelnost a opětovnou použitelnost. 

Tyto požadavky by se měly uplatnit na 

nové i stávající systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobce. Je však nezbytné 

přechodné období, aby stávající systémy 

rozšířené odpovědnosti výrobce mohly 

přizpůsobit své struktury a postupy novým 

požadavkům. 

(9) Nezbytnou součástí účinného 

nakládání s odpady jsou systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobce, jejich efektivnost 

a výkonnost se však mezi jednotlivými 

členskými státy značně liší. Proto je 

nezbytné stanovit pro systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobce minimální provozní 

požadavky. Tyto požadavky by měly snížit 

náklady a podpořit výkonnost a měly by 

usnadnit opravitelnost, lepší provádění 

a prosazování odděleného sběru a třídění 

odpadu, zajistit kvalitnější recyklaci, 

pomoci zajistit nákladově účinný přístup 

k druhotným surovinám a rovněž zajistit 

rovné podmínky, a to i pro malé a střední 

podniky, a zamezit překážkám bránícím 

hladkému fungování vnitřního trhu. Měly 

by také napomoci zahrnutí nákladů 

souvisejících s ukončením životnosti 

výrobku do cen výrobků a motivovat 

výrobce, aby při navrhování svých výrobků 

brali více ohled na jejich opravitelnost, 

recyklovatelnost a opětovnou použitelnost 

a na postupné vyřazování nebezpečných 

látek. Tyto požadavky by se měly uplatnit 

na nové i stávající systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobce. Je však nezbytné 

přechodné období, aby stávající systémy 
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rozšířené odpovědnosti výrobce a členské 

státy, v nichž rozšířená odpovědnost 

výrobce nebyla zavedena, mohly 

přizpůsobit své struktury a postupy novým 

požadavkům. Během tohoto přechodného 

období by členské státy, v nichž rozšířená 

odpovědnost výrobce nebyla zavedena, 

měly zajistit, aby jejich systémy nakládání 

s odpady přinášely výsledky, a to 

prosaditelným, transparentním 

a odpovědným způsobem v plném souladu 

s minimálními požadavky na systémy 

rozšířené odpovědnosti výrobce. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Nejúčinnějším způsobem, jak 

zvýšit účinné využívání zdrojů a snížit 

dopad odpadů na životní prostředí, je 

předcházení vzniku odpadů. Je proto 

důležité, aby členské státy přijaly vhodná 

opatření na podporu předcházení vzniku 

odpadů a sledování a posuzování pokroku 

při provádění těchto opatření. Aby se 

zajistilo jednotné měření celkového 

pokroku při provádění opatření pro 

předcházení vzniku odpadů, měly by být 

stanoveny společné ukazatele. 

(10) Nejúčinnějším způsobem, jak 

zvýšit účinné využívání zdrojů, snížit 

dopad odpadů na životní prostředí, 

podporovat trvanlivé, recyklovatelné, 

opětovně použitelné vysoce kvalitní 

materiály a omezit závislost na dovozu 

stále vzácnějších surovin, je předcházení 

vzniku odpadů. Je proto důležité, aby 

členské státy přijaly vhodná opatření na 

podporu předcházení vzniku odpadů, 

včetně opatření, která snižují přítomnost 

nebezpečných látek, podporují recyklaci 

vysoce kvalitních materiálů, bojují proti 

plánovanému zastarávání, zlepšují 

postavení spotřebitele prostřednictvím 

lepších informací o produktu, podporují 

průběžnou komunikaci a pravidelné 

vzdělávací kampaně o předcházení vzniku 

odpadů, a na sledování a posuzování 

pokroku dosaženého při provádění těchto 

opatření i cílů v oblasti předcházení 

vzniku odpadů, s cílem oddělit jej od 

hospodářského růstu. Aby se zajistilo 

jednotné měření celkového pokroku při 

provádění opatření pro předcházení vzniku 

odpadů, měly by být stanoveny společné 
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ukazatele a metody výpočtu. 

 

Pozměňovací návrh  12 

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. 

(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 

o nejméně 50 %. Tato opatření by měla být 

zaměřena na předcházení vzniku 

potravinového odpadu na úrovni 

maloobchodníků a spotřebitelů a na 

snižování ztrát potravin v celém výrobním 

a dodavatelském řetězci, včetně úmyslně 

nesklizené zemědělské produkce 
a posklizňových ztrát, a při distribuci 

potravin ve veřejných a soukromých 

zařízeních, kde jsou prodávána nebo 

nabízena jídla, v restauracích 

a pohostinství a také v domácnostech. 

Pokud jde o environmentální 

a hospodářský přínos předcházení vzniku 

potravinového odpadu, měly by členské 

státy ve svých vnitrostátních programech 

předcházení vzniku odpadů stanovit 

konkrétní opatření k předcházení vzniku 

potravinového odpadu s cílem dosáhnout 

do roku 2025 snížení potravinového 

odpadu nejméně o 30 % a do roku 2030 

pak o 50 % a měly by měřit pokrok 

dosažený při omezování tohoto odpadu. 

Pro takové měření by se měly zavést 

jednotné metodiky, aby se usnadnilo 

předávání osvědčených postupů v celé Unii 

mezi členskými státy i mezi provozovateli 

potravinářských podniků. Každé dva roky 

by měly být podávány zprávy o úrovních 

potravinového odpadu. Aby se zabránilo 

plýtvání s potravinami, měly by členské 
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státy zřídit rámec, který by 

potravinářskému odvětví umožňoval dále 

distribuovat a darovat neprodané 

produkty, a zároveň zajistil, že tato 

distribuce nebude mít negativní dopad na 

lidské zdraví nebo na bezpečnost potravin. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Komise by měla přezkoumat 

možnost stanovení cílů v oblasti recyklace 

obchodního a průmyslového odpadu, 

který není klasifikován jako nebezpečný, 

s tím, že by se na jeho recyklaci vztahovaly 

obdobné povinnosti jako v případě 

komunálního odpadu. Aby vznikl solidní 

základ pro stanovení těchto cílů, měla by 

Komise shromáždit údaje o tomto odpadu 

na základě zpráv podávaných členskými 

státy. Do dvou let od shromáždění těchto 

údajů a na základě posouzení dopadu by 

Komise měla zvážit možnost stanovit do 

roku 2025 oddělené cíle v oblasti 

recyklace obchodního a průmyslového 

odpadu, který není klasifikován jako 

nebezpečný, alespoň pro papír, sklo, kovy, 

plast a bioodpad. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13b) Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/56/ES1a je závazným právním 

nástrojem na úrovni Unie pro posuzování, 

sledování a stanovování 

environmentálních cílů za účelem 

dosažení dobrého stavu životního 

prostředí, pokud jde o odhazování 
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odpadků do moře. Hlavními zdroji odpadu 

v mořích jsou však pozemní činnosti 

a tento odpad je způsoben špatnými 

postupy při nakládání s pevnými odpady, 

chybějící infrastrukturou a nedostatečnou 

informovaností veřejnosti. Proto by 

členské státy v souladu s Agendou pro 

udržitelný rozvoj 2030 přijatou Valným 

shromážděním Organizace spojených 

národů dne 25. září 2015 měly přijmout 

opatření ke snížení pozemního odpadu, 

který pravděpodobně skončí v mořském 

prostředí, a měly by se zejména snažit 

dosáhnout cíle snížit do roku 2030 odpad 

v mořích o 50 %. S ohledem na 

environmentální a ekonomické přínosy, 

které má předcházení vzniku odpadu 

v mořích, by členské státy ve svých 

programech předcházení vzniku odpadů 

měly stanovit zvláštní opatření týkající se 

předcházení odhazování odpadků do moře 

za účelem dosažení cíle snížení tohoto 

odpadu nejméně o 50 % do roku 2030 

a měly by měřit pokrok při snižování 

odpadků v mořích. Pro takové měření by 

se měly zavést jednotné metodiky, aby se 

usnadnila výměna osvědčených postupů 

mezi členskými státy v celé EU. Každé dva 

roky by měly být podávány zprávy 

o úrovních odpadu v mořích. 

 __________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 

2008, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství v oblasti mořské 

environmentální politiky (rámcová 

směrnice o strategii pro mořské prostředí) 

(Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19). 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 c (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13c) S cílem pomoci dosáhnout cílů 

oběhového hospodářství by Komise měla 

aktivně podporovat koordinaci a výměnu 

informací a osvědčených postupů mezi 

členskými státy, organizacemi občanské 

společnosti, místními a regionálními 

orgány, sociálními partnery i mezi 

jednotlivými hospodářskými odvětvími, 

včetně odvětví nakládání s odpady 

a finančního sektoru. Koordinace 

a výměny by bylo možné dosáhnout 

zavedením komunikačních platforem 

o oběhovém hospodářství, které by 

pomohly posílit povědomí o nových 

průmyslových řešeních, poskytnout lepší 

přehled o dostupných kapacitách, 

podpořit vazby mezi odvětvím nakládání 

s odpady a finančním sektorem a posílit 

průmyslovou součinnost. Komise by měla 

také aktivně podporovat platformy pro 

sdílení coby obchodní model oběhového 

hospodářství. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) Oddělený sběr a recyklace 

odpadních olejů by měla významný 

hospodářský i environmentální přínos, 

pokud jde o zajištění dodávek surovin, 

pokrok směrem k oběhovému 

hospodářství a přispění k menší závislosti 

na dodávkách ropy. Některé členské státy 

již velkou část svých odpadních olejů 

sbírají a recyklují. V roce 2015 pocházelo 

však jen asi 13 % všech základových olejů 

z opětovně rafinovaných odpadních olejů. 

Komise by tudíž měla do ... [vložte datum 

– dva roky od vstupu této směrnice 

v platnost] předložit posouzení dopadu na 

zavedení celounijního cíle pro sběr 
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a recyklaci odpadních olejů. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15b) Je-li to možné, členské státy by 

měly podporovat používání materiálů, 

jako jsou trvale využívané materiály, které 

mají vyšší hodnotu pro oběhové 

hospodářství, neboť mohou být 

klasifikovány jako materiály, jež lze 

recyklovat, aniž by došlo ke ztrátě jejich 

kvality, bez ohledu na to, jak často je daný 

materiál recyklován. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Existují velké rozdíly mezi 

členskými státy týkající se jejich 

výkonnosti při nakládání s odpady, 

zejména pokud jde o recyklaci 

komunálního odpadu. Aby se tyto rozdíly 

zohlednily, mělo by se členským státům, 

které podle údajů Eurostatu v roce 2013 

recyklovaly méně než 20 % svého 

komunálního odpadu, poskytnout více 

času, aby mohly dodržet cíle pro přípravu 

k opětovnému použití a recyklaci 

stanovené na léta 2025 a 2030. Pokud mají 

uvedené členské státy plnit dané cíle, měly 

by vzhledem k průměrným ročním mírám 

pokroku zjištěným v členských státech 

během uplynulých patnácti let zvýšit své 

recyklační kapacity na úrovně, které 

významně přesahují průměry dosahované 

v minulosti. Aby se zajistilo dosahování 

trvalého pokroku směrem ke stanoveným 

cílům a aby se včas řešily nedostatky 

(16) Existují velké rozdíly mezi 

členskými státy týkající se jejich 

výkonnosti při nakládání s odpady, 

zejména pokud jde o recyklaci 

komunálního odpadu. Aby se tyto rozdíly 

zohlednily, mělo by se členským státům, 

které podle údajů Eurostatu v roce 2013 

recyklovaly méně než 20 % svého 

komunálního odpadu, poskytnout více 

času, aby mohly dodržet cíle pro přípravu 

k opětovnému použití a recyklaci 

stanovené na léta 2025 a 2030. Pokud mají 

uvedené členské státy plnit dané cíle, měly 

by vzhledem k průměrným ročním mírám 

pokroku zjištěným v členských státech 

během uplynulých patnácti let zvýšit své 

recyklační kapacity na úrovně, které 

významně přesahují průměry dosahované 

v minulosti. Aby se zajistilo dosahování 

trvalého pokroku směrem ke stanoveným 

cílům a aby se včas řešily nedostatky 
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v provádění, měly by členské státy, kterým 

je poskytnuto více času, splnit přechodné 

cíle a vypracovat plán provádění. 

v provádění, měly by členské státy, kterým 

je poskytnuto více času, splnit přechodné 

cíle a s podporou Komise vypracovat plán 

provádění. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Pro účely výpočtu toho, zda bylo 

dosaženo cílů týkajících se přípravy 

k opětovnému použití a recyklace, by 

členské státy měly být schopny brát 

v úvahu výrobky a části, které jsou 

uznanými provozovateli zařízení pro 

opětovné použití a v rámci systémů 

zálohování a zpětného odběru připraveny 

k opětovnému použití, a recyklaci kovů, ke 

které dochází v souvislosti se spalováním. 

S cílem zajistit jednotný výpočet těchto 

údajů přijme Komise podrobná pravidla 

pro určování přípravy k opětovnému 

použití uznanými provozovateli zařízení 

pro přípravu k opětovnému použití a 

v rámci systémů zálohování a zpětného 

odběru, kvalitativní kritéria pro 

recyklované kovy a pro sběr, kontrolu 

a vykazování údajů. 

(18) Pro účely výpočtu toho, zda bylo 

dosaženo cílů týkajících se přípravy 

k opětovnému použití a recyklace, by 

členské státy měly být schopny brát 

v úvahu výrobky a části nebo případně 

obaly, které jsou uznanými provozovateli 

zařízení pro opětovné použití a v rámci 

systémů zálohování a zpětného odběru 

připraveny k opětovnému použití, 

a recyklaci kovů, ke které dochází 

v souvislosti s energetickým využitím a se 

spalováním. S cílem zajistit jednotný 

výpočet těchto údajů přijme Komise 

podrobná pravidla pro určování přípravy 

k opětovnému použití uznanými 

provozovateli zařízení pro přípravu 

k opětovnému použití a v rámci systémů 

zálohování a zpětného odběru, kvalitativní 

kritéria pro recyklované kovy a pro sběr, 

kontrolu a vykazování údajů. 

 

Pozměňovací návrh  20 

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 

(19) V zájmu zajištění lepšího, 

včasnějšího a jednotnějšího provedení této 

směrnice a předjímání problémů při 

provádění by měl být s podporou Komise 

zaveden systém včasného varování 

k odhalení nedostatků a přijetí opatření 
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splnění cílů. před uplynutím lhůt pro splnění cílů. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Dodržení povinnosti vytvořit 

systémy odděleného sběru pro papír, kovy, 

plasty a sklo je nezbytné pro vyšší úroveň 

přípravy k opětovnému použití a míry 

recyklace odpadu v členských státech. 

Biologický odpad by se měl mimoto sbírat 

odděleně, což by mělo přispět k vyšší 

úrovni přípravy k opětovnému použití 

a míry recyklace a k předcházení znečištění 

suchých recyklovatelných materiálů. 

(20) Dodržení povinnosti vytvořit 

systémy odděleného sběru pro papír, kovy, 

plasty, sklo, dřevo a textil je nezbytné pro 

vyšší úroveň přípravy k opětovnému 

použití a míry recyklace odpadu 

v členských státech. Biologický odpad by 

se měl mimoto sbírat odděleně, což by 

mělo přispět k vyšší úrovni přípravy 

k opětovnému použití a míry recyklace a 

k předcházení znečištění suchých 

recyklovatelných materiálů, jakož 

i spalování a skládkování. Účinnější 

využívání odpadu by také mohlo vytvořit 

důležitou pobídku pro dodavatelský 

řetězec v oblasti biohospodářství. Měl by 

tudíž být zaveden povinný sběr 

biologického odpadu oddělený od sběru 

komunálního a zemědělského odpadu. 

Zásadní úlohu při zajišťování dostupnosti 

surovin v Unii hraje biohospodářství. 

Komise by měla zvážit zavedení cíle 

týkajícího se recyklace biologického 

odpadu s cílem přilákat investice do 

infrastruktury v oblasti recyklačních 

zařízení pro biologický odpad a oživit 

přepracovávání organického materiálu. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Řádné nakládání s nebezpečným 

odpadem představuje v Unii dosud 

problém a částečně chybějí údaje 

o zpracování tohoto odpadu. Je proto 

(21) Řádné nakládání s nebezpečným 

odpadem představuje v Unii dosud 

problém a částečně chybějí údaje 

o zpracování tohoto odpadu. Je proto 
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nezbytné posílit mechanismy vedení 

záznamů a sledovatelnosti vytvořením 

elektronických registrů nebezpečného 

odpadu v členských státech. V zájmu 

zjednodušení vedení záznamů pro podniky 

a správní orgány a zlepšení sledování toků 

odpadů v Unii by se elektronický sběr dat 

měl v příslušných případech rozšířit i na 

ostatní druhy odpadů. 

nezbytné posílit mechanismy vedení 

záznamů a sledovatelnosti vytvořením 

elektronických registrů nebezpečného 

odpadu v členských státech. V zájmu 

zjednodušení vedení záznamů pro podniky 

a správní orgány a zlepšení sledování toků 

odpadů v Unii by se elektronický sběr dat 

měl co nejvíce rozšířit i na ostatní druhy 

odpadů. Tyto údaje by měly být sbírány 

v souladu s normami a požadavky, které 

podporují cíle veřejně přístupných údajů, 

a měly by být zpřístupněny jako veřejně 

přístupné údaje. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) Aby se zabránilo znečištění 

komunálního odpadu nebezpečnými 

látkami, což by mohlo snížit kvalitu 

recyklace a tím narušit využívání 

druhotných surovin, členské státy by měly 

zřídit tříděný sběr nebezpečného odpadu 

z domácností. Unijní prostředky, které 

jsou vyčleněny na podporu přechodu na 

oběhové hospodářství, by tudíž mohly být 

využity na výzkumné programy týkající se 

nahrazování nebezpečných materiálů 

a nakládání s nebezpečným odpadem. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Tato směrnice stanoví dlouhodobé 

cíle týkající se nakládání s odpady v Unii 

a poskytuje hospodářským subjektům 

a členským státům jasné vodítko pro 

směrování investic, které jsou potřebné pro 

dosažení cílů této směrnice. Při přípravě 

(22) Tato směrnice stanoví dlouhodobé 

cíle týkající se nakládání s odpady v Unii 

a poskytuje hospodářským subjektům 

a členským státům jasné vodítko pro 

směrování investic, které jsou potřebné pro 

dosažení cílů této směrnice. Při přípravě 
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vnitrostátních strategií pro nakládání 

s odpady a plánování investic do 

infrastruktury pro nakládání s odpady by 

členské státy měly náležitě využívat 

evropské strukturální a investiční fondy 

v souladu s hierarchií způsobů nakládání 

s odpady, a to podporou předcházení 

vzniku odpadů, opětovného použití 

a recyklace. 

vnitrostátních strategií pro nakládání 

s odpady a plánování investic do 

infrastruktury pro nakládání s odpady by 

členské státy měly náležitě využívat 

evropské strukturální a investiční fondy 

v souladu s hierarchií způsobů nakládání 

s odpady, a to podporou především 

předcházení vzniku odpadů a jejich 

opětovného použití a teprve poté recyklace, 

a nikoli podporou skládkování a spalování 

nezpracovaného odpadu. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Určité suroviny jsou pro 

hospodářství Unie velmi důležité a jejich 

dodávky jsou spojeny s vysokým rizikem. 

V zájmu zabezpečení dodávek těchto 

surovin a v souladu s iniciativou v oblasti 

surovin a cíli evropského inovačního 

partnerství v oblasti surovin by členské 

státy měly přijmout opatření k zajištění co 

nejlepšího nakládání s odpady 

obsahujícími významné množství těchto 

surovin s přihlédnutím k ekonomické 

a technické proveditelnosti a přínosům pro 

životní prostředí. Komise vypracovala 

seznam kritických surovin pro EU18. Tento 

seznam Komise pravidelně přezkoumává. 

(23) Určité suroviny jsou pro 

hospodářství Unie velmi důležité a jejich 

dodávky jsou spojeny s vysokým rizikem. 

V zájmu zabezpečení dodávek těchto 

surovin a v souladu s iniciativou v oblasti 

surovin a cíli evropského inovačního 

partnerství v oblasti surovin by členské 

státy měly přijmout opatření k zajištění co 

nejlepšího nakládání s odpady 

obsahujícími významné množství těchto 

surovin tím, že zabrání skládkování 

a spalování nezpracovaného odpadu, 

s přihlédnutím k ekonomické a technické 

proveditelnosti a přínosům pro životní 

prostředí a zdraví. Komise vypracovala 

seznam kritických surovin pro EU18. Tento 

seznam Komise pravidelně přezkoumává. 

__________________ __________________ 

18 COM(2014) 297 final. 18 COM(2014)0297 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 25 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Odhazování odpadků má přímý 

a škodlivý dopad na životní prostředí 

a blahobyt občanů a vysoké náklady na 

jejich odklizení představují pro společnost 

zbytečnou ekonomickou zátěž. Odstranit 

tento problém by mělo pomoci zavedení 

zvláštních opatření v plánech pro nakládání 

s odpady a náležité vymáhání ze strany 

příslušných orgánů. 

(25) Odhazování odpadků má přímý 

a škodlivý dopad na životní prostředí 

a blahobyt občanů a vysoké náklady na 

jejich odklizení představují pro společnost 

zbytečnou ekonomickou zátěž. 

Odhazování odpadků je třeba považovat 

za společenský problém jednotlivců, kteří 

nakládají s odpadem nevhodným nebo 

nezákonným způsobem. Odstranit tento 

problém by mělo pomoci zavedení 

zvláštních opatření v plánech pro nakládání 

s odpady a náležité vymáhání ze strany 

příslušných orgánů. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Statistické údaje oznámené 

členskými státy mají pro Komisi zásadní 

význam při posuzování dodržování 

právních předpisů o odpadech ve všech 

členských státech. Kvalitu, spolehlivost 

a srovnatelnost statistik by mělo zlepšit 

zavedení jednotného kontaktního místa pro 

předávání veškerých údajů o odpadech, 

zrušení zastaralých požadavků na 

předkládání zpráv, porovnání 

vnitrostátních metodik vykazování 

a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů. 

Při podávání zpráv o dosažení cílů 

stanovených v právních předpisech 
o odpadech musí proto členské státy 

používat nejnovější metodiku 

vypracovanou Komisí a národními 

statistickými úřady členských států. 

(28) Statistické údaje oznámené 

členskými státy mají pro Komisi zásadní 

význam při posuzování dodržování 

právních předpisů o odpadech ve všech 

členských státech. Kvalitu, spolehlivost 

a srovnatelnost statistik by mělo zlepšit 

stanovení harmonizované metodiky pro 

shromažďování a zpracovávání údajů 

a zavedení jednotného kontaktního místa 

pro předávání veškerých údajů o odpadech, 

kterým by měl být Eurostat, a zrušení 

zastaralých požadavků na předkládání 

zpráv, porovnání vnitrostátních metodik 

vykazování a zavedení zprávy o kontrole 

kvality údajů, která by měla být založena 

na harmonizovaném formátu. Předávání 

spolehlivých porovnatelných statistických 

údajů týkajících se nakládání s odpady je 

nanejvýš důležité pro účinné provádění 

a zajištění srovnatelnosti údajů, jež 

členské státy poskytují. Při přípravě zpráv 
o provádění podle této směrnice by proto 

členské státy měly používat nejnovější 

metodiku, kterou vypracovala Komise 
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a národní statistické úřady členských států. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 28 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (28a) K podpoře přechodu Unie 

k oběhovému hospodářství, které vnímá 

odpad jako zdroj, je nezbytný výzkum 

a inovace. Za tím účelem je nezbytné 

přispět v rámci programu Horizont 2020 

na projekty v oblasti výzkumu a inovace, 

které mohou prokázat ekonomickou 

a environmentální udržitelnost oběhového 

hospodářství a otestovat ji v praxi. Tyto 

projekty přijímají systémový přístup 

a současně mohou přispět k vypracování 

právních předpisů, jež podporují inovaci 

a zároveň jsou snadno proveditelné, 

zejména tím, že identifikují nejistoty, 

překážky a mezery v regulaci, které by 

mohly narušit rozvoj obchodních modelů 

založených na účinném využívání zdrojů. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 28 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (28b) Komise by každé tři roky měla 

zveřejnit zprávu vypracovanou na základě 

údajů a informací, které jí oznámily 

členské státy, s cílem informovat Evropský 

parlament a Radu o pokroku dosaženém 

při plnění cílů v oblasti recyklace a při 

uplatňování nových povinností 

stanovených touto směrnicí. 
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Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 33 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (33a) Členské státy by měly zajistit, aby 

byly zavedeny vysoké úrovně požadavků 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v odvětvích výroby, recyklace, oprav, 

přípravy na opětovné použití a odpadu, 

s ohledem na specifická rizika, jimž čelí 

pracovníci v těchto odvětvích, a měly by 

zajistit, aby stávající právní předpisy Unie 

v této oblasti byly řádně prováděny 

a prosazovány. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 33 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (33b) Je klíčové zaručit, aby byly 

stávající právní předpisy v oblasti odpadů 

řádně prováděny a prosazovány. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 33 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (33c) Tato směrnice zohledňuje závazky 

stanovené v interinstitucionální dohodě ze 

dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 

právních předpisů a měla by být 

prováděna a uplatňována v souladu 

s pokyny obsaženými v této dohodě. 
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Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod -1 (nový) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 (-1) V čl. 2 odst. 2 se písmeno b) 

nahrazuje tímto: 

„b)  vedlejší produkty živočišného 

původu, včetně zpracovaných výrobků, 

upravené nařízením (ES) č. 1774/2002 

kromě těch, které jsou určeny ke spalování, 

skládkování nebo využití v zařízení na 

výrobu bioplynu nebo kompostování;“ 

„b)  vedlejší produkty živočišného 

původu, včetně zpracovaných výrobků, 

upravené nařízením (ES) č. 1774/2002 

kromě těch, které jsou určeny ke spalování 

nebo skládkování;“ 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 2 – písm. a 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – bod 1 a – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Komunální odpad, jak je definován v této 

směrnici, musí být považován za neutrální 

z hlediska toho, zda je provozovatel, jenž 

s odpady nakládá, veřejným nebo 

soukromým subjektem. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 2 – písm. a a (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – bod 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) vkládá se nový bod, který zní: 

 „1b. „obchodním a průmyslovým 

odpadem“ smíšený odpad, který není 

klasifikován jako nebezpečný, a tříděný 
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odpad ve větším objemu než komunální 

odpad, který vzniká z obchodních 

a průmyslových aktivit či v obchodních 

nebo průmyslových prostorách, včetně 

papíru a kartonu, skla, kovu, plastů, 

biologického odpadu, dřeva a objemného 

odpadu. 

 Obchodní a průmyslový odpad nezahrnuje 

komunální odpad, stavební a demoliční 

odpad, odpad z kanalizační sítě a jeho 

zpracování, včetně kalů z čistíren 

odpadních vod;“; 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 2 – písm. a b (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – bod 1 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ab) vkládá se nový bod, který zní: 

 „1c. „odhazováním odpadků“ veškerá 

činnost nebo opomenutí jednotlivce, ať už 

záměrné či z nedbalosti, jež vede 

k zanechání odpadu.“ 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 2 – písm. a c (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – bod 1 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ac) vkládá se nový bod, který zní: 

 „1d. „potravinovým odpadem“ veškeré 

potraviny odstraněné a zlikvidované na 

úrovni výroby, zpracování, maloobchodu 

a spotřebitelů a potravinové ztráty v celém 

výrobním a dodavatelském řetězci, včetně 

ztrát při primární produkci, přepravě 

a skladování, úmyslně nesklizené 
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zemědělské produkce a posklizňových 

ztrát;“ 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 2 – písm. c 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – bod 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. „biologickým odpadem“ biologicky 

rozložitelné odpady ze zahrad a parků, 

potravinářské a kuchyňské odpady 

z domácností, restaurací, stravovacích 

a maloobchodních zařízení, srovnatelný 

odpad ze zařízení potravinářského 

průmyslu a jiné odpady s podobnými 

vlastnostmi biologického rozkladu co do 

povahy, složení a množství; 

4. „biologickým odpadem“ biologicky 

rozložitelné odpady ze zahrad a parků, 

zemědělský odpad jiného než živočišného 

původu (včetně posklizňových ztrát), 

potravinářské a kuchyňské odpady 

z domácností, restaurací, stravovacích 

a maloobchodních zařízení, srovnatelný 

odpad ze zařízení na výrobu a zpracování 

potravin a jiné odpady s podobnými 

vlastnostmi biologického rozkladu 

a kompostovatelnosti co do povahy 

a složení; 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 2 – písm. d 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – bod 4 a  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4a. „stavebním a demoličním 

odpadem“ odpad, který patří do kategorií 

stavebního a demoličního odpadu 

uvedených v seznamu odpadů přijatého 

podle článku 7; 

4a. „stavebním a demoličním 

odpadem“ odpad, který patří do kategorií 

stavebního a demoličního odpadu, včetně 

lehkých materiálů uvedených v seznamu 

odpadů přijatého podle článku 7; 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 2 – písm. d a (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – bod 4 b (nový)  
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da)  vkládá se nový bod, který zní: 

 „4b. „trvalými materiály“ materiály, 

které lze klasifikovat jako materiály, jež je 

možné poté, co jsou vyrobeny, recyklovat, 

aniž by došlo ke ztrátě jejich kvality, bez 

ohledu na to, jak často je daný materiál 

recyklován.“ 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 2 – písm. d b (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – bod 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 db) vkládá se nový bod, který zní: 

 „9a. „rozšířenou odpovědností výrobce“ 

plná nebo částečná provozní a/nebo 

finanční odpovědnost za produkt 

rozšířená i na fázi životního cyklu 

výrobku poté, co jej spotřebitel přestal 

používat, a která představuje pro členské 

státy prostředek ke splnění cílů Unie 

v oblasti odpadu a zvýšení míry 

opětovného používání a recyklace;“ 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 2 – písm. e 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – bod 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

16. „přípravou k opětovnému použití“ 

způsoby využití zahrnující kontrolu, čištění 

nebo opravu a spočívající v tom, že 

výrobky nebo části výrobků, které byly 

sebrány uznaným provozovatelem zařízení 

pro přípravu k opětovnému použití nebo 

16. „přípravou k opětovnému použití“ 

způsoby využití zahrnující kontrolu, čištění 

nebo opravu a spočívající v tom, že 

výrobky nebo části výrobků, které se staly 

odpadem, jsou upraveny tak, že mohou být 

opětovně použity bez dalšího 
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v rámci systému zálohování a zpětného 

odběru upraveny tak, že mohou být 

opětovně použity bez dalšího 

předzpracování; 

předzpracování; 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 2 – písm. e a (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – bod 16 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea)  vkládá se nový bod, který zní: 

 „16a. „roztokem“ směs odpadů s jednou 

nebo více dalšími látkami či odpady 

vytvořená s cílem snížit bez chemické 

přeměny koncentraci složek přítomných 

v odpadech, aby mohl být zředěný odpad 

postoupen ke zpracování nebo recyklaci, 

které by jinak byly v případě nezředěného 

roztoku zakázány.“  

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 2 – písm. f 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – bod 17 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

17a. „procesem konečné recyklace“ 

proces recyklace, který začíná, když žádné 

další způsoby mechanického třídění již 

nejsou zapotřebí a odpad vstupuje do 

výrobního procesu a je účinně znovu 

zpracován na výrobky, materiály nebo 

látky; 

17a. „procesem konečné recyklace“ 

proces recyklace, který začíná, když žádné 

další způsoby mechanického třídění již 

nejsou zapotřebí a odpad a odpadní 

materiály, jež se v souladu s čl. 6 odst. 1 

již nepovažují za odpad, vstupují do 

výrobního procesu a jsou účinně znovu 

zpracovány na výrobky, materiály nebo 

látky; 
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Pozměňovací návrh  45 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 2 – písm. f a (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – bod 17 b a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa)  vkládá se nový bod, který zní: 

 „17ba. „organickou recyklací“ aerobní 

zpracování (tj. kompostování) biologicky 

rozložitelných složek odpadů jak v domácí 

podobě, tak za kontrolovaných podmínek 

a za použití mikroorganismů či červů, 

čímž vzniká kompost. Skládkování se za 

formu organické recyklace nepokládá;“ 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 2 – písm. f b (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – bod 20 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fb)  vkládá se nový bod, který zní: 

 „20a.  „dekontaminací“ veškeré operace 

spočívající v odstranění nebo zpracování 

nežádoucích nebezpečných nebo 

znečišťujících složek odpadů s cílem 

zničit je.“ 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 2 – písm. f c (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – bod 20 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fc)  vkládá se nový bod, který zní: 

 „20b. „obnovou“ proces, kterým je 

výrobek navrácen do uspokojivého 
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funkčního stavu pomocí obnovy nebo 

opravy hlavních součástek, u nichž by se 

brzy mohla objevit závada.“ 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 2 – písm. f d (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – bod 20 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fd) vkládá se nový bod, který zní: 

 „20c. „odpadním olejem vhodným ke 

sběru“ odpadní olej, který je možné sbírat, 

obvykle přibližně 50 % roční spotřeby 

maziv v členských státech;“ 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 3 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 4 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy prostřednictvím 

odpovídajících hospodářských nástrojů 

poskytují pobídky pro uplatňování 

hierarchie nakládání s odpady. 

3. Ve snaze přispět k plnění cílů 

stanovených v této směrnici a zavést 
pobídky pro uplatňování hierarchie 

nakládání s odpady uplatní členské státy 

vhodné ekonomické nástroje či jiná 

opatření. Za tímto účelem mohou členské 

státy využívat ekonomické nástroje či jiná 

opatření uvedená v příloze VIa. 

O konkrétních nástrojích, zavedených 

v souladu s tímto odstavcem, podají 

členské státy Komisi zprávu do [insert date 

eighteen months after the entry into force 

of this Directive] a každé tři roky po tomto 

datu. 

O konkrétních nástrojích či jiných 

opatřeních, zavedených v souladu s tímto 

odstavcem, podají členské státy Komisi 

zprávu do [insert date eighteen months 

after the entry into force of this Directive] 

a každé tři roky po tomto datu. 
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Pozměňovací návrh  50 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 3 a (nový) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 4 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) V článku 4 se vkládá nový 

odstavec, který zní: 

 „3a.  Před energetickým využitím nebo 

konečným uložením na skládku se odpad 

roztřídí, aby se podpořilo účinné získávání 

recyklovatelných materiálů. Biologicky 

rozložitelné části jsou také zpracovány. 

 Odchylně od prvního pododstavce lze 

odděleně sbíraný biologický odpad 

výjimečně postoupit k anaerobní digesci či 

jiným postupům využívajícím biologicky 

rozložitelný odpad jako výhradní vstup za 

předpokladu, že kvalita odděleného sběru 

splňuje požadavky dotčených zařízení.“ 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 4 – písm. b 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 5 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 38a, které stanoví 

podrobná kritéria pro uplatňování 

podmínek stanovených v odstavci 1 na 

konkrétní látky nebo předměty. 

2. Rada a Evropský parlament 

stanoví prostřednictvím řádného 

legislativního postupu a za pomoci 

Komise podrobná kritéria pro uplatňování 

podmínek stanovených v odstavci 1 na 

konkrétní látky nebo předměty. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 5 – písm. a – bod i 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. -a (nové) 



 

AD\1106026CS.docx 29/58 PE582.196v02-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -a) odpad byl připraven na opětovné 

použití; 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 5 – písm. b 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 6 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 38a, které stanoví 

podrobná kritéria pro uplatňování 

podmínek stanovených v odstavci 1 na 

určité druhy odpadů. Tato podrobná 

kritéria zahrnují podle potřeby limitní 

hodnoty pro znečišťující látky a zohledňují 

jakékoli možné nepříznivé dopady látky 

nebo předmětu na životní prostředí. 

2. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 38a, které stanoví 

podrobná kritéria pro uplatňování 

podmínek stanovených v odstavci 1 na 

určité druhy odpadů. Pro určité materiály, 

jako je kamenivo, papír, sklo, kovy, plasty, 

pneumatiky a textil, je třeba zvážit 

konkrétní kritéria týkající se toho, kdy 

odpad přestává být odpadem. Tato 

podrobná kritéria zahrnují podle potřeby 

limitní hodnoty pro znečišťující látky 

a zohledňují jakékoli možné nepříznivé 

dopady látky nebo předmětu na životní 

prostředí. 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 7 – písm. -a (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 -a) V odstavci 1 se první pododstavec 

nahrazuje tímto: 

„1. S cílem posílit předcházení vzniku 

odpadů, jejich opětovné použití, recyklaci 

a jiné využití odpadů mohou členské státy 

přijmout legislativní nebo nelegislativní 

„1. S cílem posílit předcházení vzniku 

odpadů, jejich opětovné použití, recyklaci 

a jiné využití odpadů přijmou členské státy 

legislativní nebo nelegislativní opatření 
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opatření k zajištění toho, aby se na všechny 

fyzické nebo právnické osoby, které 

profesionálně vyvíjejí, vyrábějí, 

zpracovávají, upravují, prodávají nebo 

dovážejí výrobky (výrobci výrobků) 

vztahovala rozšířená odpovědnost 

výrobce.“ 

k zajištění toho, aby se na všechny fyzické 

nebo právnické osoby, které profesionálně 

vyvíjejí, vyrábějí, zpracovávají, upravují, 

prodávají nebo dovážejí výrobky (výrobci 

výrobků) vztahovala rozšířená 

odpovědnost výrobce.“ 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 7 – písm. a 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato opatření mohou rovněž zahrnovat 

systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, 

jež výrobcům výrobků stanoví konkrétní 

provozní a finanční povinnosti. 

Tato opatření rovněž zahrnují systémy 

rozšířené odpovědnosti výrobce, jež 

výrobcům výrobků stanoví konkrétní 

provozní, organizační a finanční 

povinnosti, v nichž je odpovědnost výrobce 

rozšířena na fázi životního cyklu výrobku 

poté, co jej spotřebitel přestal používat. 

Cílem odpovědnosti výrobce je pokrýt 

všechny výrobky uváděné na trh.  

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 7 – písm. b 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato opatření mohou mimo jiné 

podporovat vývoj, výrobu a uvádění na trh 

takových výrobků, které jsou vhodné pro 

více použití, jsou trvanlivé po technické 

stránce a poté, co se stanou odpadem, jsou 

vhodné pro přípravu k opětovnému použití 

a recyklaci, aby se usnadnilo náležité 

uplatňování hierarchie nakládání s odpady. 

Opatření by měla brát v úvahu dopady 

výrobků během jejich celého životního 

Tato opatření mimo jiné podporují vývoj, 

výrobu a uvádění na trh takových výrobků, 

které jsou vhodné pro více použití, jsou 

trvanlivé po technické stránce a snadno 

opravitelné a poté, co se stanou odpadem 

a jsou připraveny k opětovnému použití 

nebo recyklovány, jsou vhodné ke 

zpřístupnění na trhu nebo k umístění na 

trh, aby se usnadnilo náležité uplatňování 

hierarchie nakládání s odpady. Opatření 

berou v úvahu dopad výrobků během 
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cyklu. jejich celého životního cyklu, hierarchii 

nakládání s odpady a příslušné právní 

předpisy a normy Unie, které se na 

výrobky již vztahují. 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 7 – písm. c 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Komise organizuje výměnu 

informací mezi členskými státy a subjekty 

zapojenými do systémů odpovědnosti 

výrobce, které se týkají uplatňování 

požadavků stanovených v článku 8a 

v praxi a osvědčených postupů pro 

zajištění řádné správy věcí veřejných 

a přeshraniční spolupráce systémů 

rozšířené odpovědnosti výrobce. To 

zahrnuje mimo jiné výměnu informací 

o organizačních prvcích a sledování 

organizací odpovědných výrobců, výběru 

provozovatelů pro nakládání s odpady 

a předcházení vyhazování odpadků. 

Výsledky výměny informací Komise 

zveřejní. 

5. Komise organizuje výměnu 

informací mezi členskými státy a subjekty 

zapojenými do systémů odpovědnosti 

výrobce, které se týkají uplatňování 

požadavků stanovených v článku 8a 

v praxi a osvědčených postupů pro 

zajištění řádné správy věcí veřejných 

a přeshraniční spolupráce systémů 

rozšířené odpovědnosti výrobce. To 

zahrnuje mimo jiné výměnu informací 

o organizačních prvcích a sledování 

organizací odpovědných výrobců, výběru 

provozovatelů pro nakládání s odpady 

a předcházení vyhazování odpadků. 

Výsledky výměny informací Komise 

zveřejní a případně poskytne pokyny 

k příslušným aspektům. 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 8 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 a – odst. 1 – odrážka 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– jasně vymezí úlohy a povinnosti 

výrobců výrobků uvádějících zboží na trh 

Unie, organizací uplatňujících rozšířenou 

odpovědnost výrobců jejich jménem, 

soukromých nebo veřejných zpracovatelů 

odpadu, místních orgánů a v příslušných 

– jasně vymezí úlohy a povinnosti 

výrobců výrobků uvádějících zboží na trh 

Unie (tj. veškerých fyzických 

a právnických osob, které profesionálně 

vyvíjejí, vyrábějí, zpracovávají, upravují, 

prodávají nebo dovážejí výrobky), 
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případech uznaných provozovatelů zařízení 

pro přípravu k opětovnému použití; 

organizací uplatňujících rozšířenou 

odpovědnost výrobců jejich jménem, 

soukromých nebo veřejných zpracovatelů 

odpadu, místních orgánů, distributorů 

a maloobchodních prodejců, konečných 

uživatelů a spotřebitelů, sítí opětovného 

použití a oprav a v příslušných případech 

uznaných provozovatelů zařízení pro 

přípravu k opětovnému použití; 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 8 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 a – odst. 1 – odrážka 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– v souladu s hierarchií nakládání 

s odpady stanoví měřitelné cíle pro 

nakládání s odpady zaměřené na dosažení 

alespoň kvantitativních cílů, jež pro tento 

systém stanoví tato směrnice, směrnice 

94/62/ES, směrnice 2000/53/ES, směrnice 

2006/66/ES a směrnice 2012/19/EU; 

– stanoví měřitelné cíle pro 

předcházení vzniku odpadů, opětovné 

použití, přípravu k opětovnému použití, 

recyklaci a minimální obsah 

recyklovaného materiálu pro plasty 
zaměřené na dosažení alespoň 

kvantitativních cílů, jež pro tento systém 

stanoví tato směrnice, směrnice 94/62/ES, 

směrnice 2000/53/ES, směrnice 

2006/66/ES a směrnice 2012/19/EU 

a dalších cílů, které jsou považovány za 

relevantní pro tento systém; 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 8 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 a – odst. 1 – odrážka 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– stanoví systém podávání zpráv za 

účelem sběru údajů o výrobcích uváděných 

na trh Unie výrobci, na něž se vztahuje 

rozšířená odpovědnost výrobce. Jakmile se 

tyto výrobky stanou odpadem, systém 

podávání zpráv zajistí, aby byly 

– stanoví systém podávání zpráv za 

účelem sběru údajů o výrobcích, nebo 

případně obalech, uváděných na trh Unie 

výrobci, na něž se vztahuje rozšířená 

odpovědnost výrobce. Jakmile se tyto 

výrobky, nebo případně obaly, stanou 
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shromažďovány údaje o sběru těchto 

odpadů a nakládání s nimi, v příslušných 

případech s upřesněním toků odpadu; 

odpadem, systém podávání zpráv zajistí, 

aby byly shromažďovány údaje o sběru 

těchto odpadů a nakládání s nimi, 

v příslušných případech s upřesněním toků 

odpadu; 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 8 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 a – odst. 1 – odrážka 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– zajistí rovné a nediskriminační 

zacházení s výrobci výrobků, a pokud jde 

o malé a střední podniky. 

– zajistí rovné a nediskriminační 

zacházení s výrobci výrobků, zpracovateli 

odpadu a subjekty zabývajícími se 

recyklací, a pokud jde o malé a střední 

podniky. 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 8 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 a – odst. 1 – odrážka 4 a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – obsahují požadavky týkající se 

zlepšení návrhu výrobků (ekodesignu) 

z hlediska účinného předcházení vzniku 

odpadu, a nikoli pouze recyklace 

a opětovného používání materiálů, včetně 

optimalizovaného zacházení s výrobky na 

konci jejich životnosti, s cílem podpořit 

vyšší účinnost využívání materiálu 

a odměňovat snahu výrobce přihlížet 

k možnosti opakovaného použití výrobků, 

jejich opravy a recyklace; 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 8 
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Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 a – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) měla potřebné provozní a finanční 

prostředky pro splnění svých povinností 

týkajících se rozšířené odpovědnosti 

výrobce; 

b) měla potřebné provozní, 

organizační a finanční prostředky pro 

splnění svých povinností týkajících se 

rozšířené odpovědnosti výrobce; 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 8 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 a – odst. 4 – písm. a  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) pokrývaly celé náklady na 

nakládání s odpady u výrobků, jež uvádějí 

na trh Unie, včetně všech následujících 

položek: 

a) pokrývaly tyto náklady na 

nakládání s odpady u výrobků, jež uvádějí 

na trh Unie: 

– náklady na činnosti odděleného 

sběru, třídění a zpracování odpadů, jež 

jsou požadovány pro dodržení cílů 

týkajících se nakládání s odpady 

uvedených v odst. 1 druhé odrážce se 

zohledněním příjmů z opětovného použití 

nebo prodeje recyklovaných surovin 

získaných z jejich výrobků, 

– náklady na činnosti odděleného 

sběru, třídění pro účely recyklace, 

přípravu pro opětovné použití, recyklaci 

a další operace pro další využití, jež jsou 

požadovány pro dodržení cílů týkajících se 

nakládání s odpady uvedených v odst. 1 

druhé odrážce se zohledněním příjmů 

z opětovného použití nebo prodeje 

recyklovaných surovin získaných z jejich 

výrobků; 

– náklady na poskytování 

odpovídajících informací držitelům odpadů 

v souladu s odstavcem 2, 

– náklady na poskytování 

odpovídajících informací držitelům odpadů 

v souladu s odstavcem 2, 

– náklady na shromažďování 

a vykazování údajů v souladu s odst. 1 třetí 

odrážkou; 

– náklady na shromažďování 

a vykazování údajů v souladu s odst. 1 třetí 

odrážkou; 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 8 
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Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 a – odst. 4 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) byly upravovány na základě 

skutečných nákladů souvisejících se 

skončením životnosti jednotlivých výrobků 

nebo skupin podobných výrobků, a to se 

zohledněním jejich opětovné použitelnosti 

a recyklovatelnosti; 

b) byly upravovány na základě 

skutečných nákladů souvisejících se 

skončením životnosti jednotlivých výrobků 

nebo skupin podobných výrobků, a to se 

zohledněním jejich opětovné použitelnosti, 

opravitelnosti, recyklovatelnosti, 

přítomnosti nebezpečných látek a využití 

trvalých materiálů, které je možno 

recyklovat vícekrát, aniž by ztratily své 

vlastnosti. Aby byly vytvořeny 

optimalizované tržní podmínky pro 

výrobce za účelem využití této úpravy, 

stanoví se pro vnitřní trh Unie soubor 

kritérií sloužících jako základ pro úpravu 

a metoda jejich měření. Nejpozději [insert 

the date: 2 years after the entry into force 

of this Directive] vypracuje Komise studii 

a vytvoří ve spolupráci s členskými státy 

a relevantními průmyslovými odvětvími 

platformu pro více zúčastněných stran, 

aby bylo možné stanovit tato kritéria 

a přijmout v souladu s čl. 39 odst. 2 

prováděcí akty k jejich uplatňování. 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 8 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 a – odst. 5 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy vytvoří odpovídající rámec 

pro sledování a vymáhání, aby bylo 

zajištěno, že výrobci výrobků budou 

dodržovat své povinnosti vyplývající 

z rozšířené odpovědnosti výrobce, budou 

náležitě využívány finanční prostředky 

a všechny subjekty zapojené do 

uplatňování systému budou vykazovat 

spolehlivé údaje. 

Členské státy vytvoří odpovídající rámec 

pro sledování a vymáhání, aby bylo 

zajištěno, že výrobci výrobků budou 

dodržovat své povinnosti vyplývající 

z rozšířené odpovědnosti výrobce, budou 

náležitě využívány finanční prostředky 

a všechny subjekty zapojené do 

uplatňování systému budou vykazovat 

spolehlivé údaje. Pokud se na výrobek 

vztahuje systém rozšířené odpovědnosti 
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výrobce, členské státy zajistí, aby 

nakládání se zbytkovým odpadem, který 

vznikl při opětovném použití a přípravě 

k opětovnému použití tohoto výrobku, 

podléhalo poplatku týkajícímu se 

rozšířené odpovědnosti výrobce. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 8 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 a – odst. 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 7a. Jednoznačně se definuje úloha 

a odpovědnost veškerých dalších subjektů 

zapojených do odpadního řetězce. 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Předcházení vzniku odpadů Opětovné použití a předcházení vzniku 

odpadů 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– podporují používání výrobků, které 

účinně využívají zdroje, jsou trvanlivé, 

opravitelné a recyklovatelné, 

– prosazují a podporují výrobu 

a používání výrobků, které účinně 

využívají zdroje, jsou trvanlivé, opětovně 

použitelné, opravitelné a recyklovatelné, 

včetně výrobků vyrobených z udržitelných 
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obnovitelných surovin; 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– vymezují a zaměřují se na výrobky, 

které jsou hlavními zdroji surovin vysoce 

důležitých pro hospodářství Unie a jejichž 

dodávky jsou spojeny s vysokým rizikem, 

aby se zamezilo tomu, že se tyto materiály 

stanou odpadem, 

– vymezují a podporují opětovné 

používání výrobků obsahujících významné 

množství důležitých surovin, jejichž 

dodávky jsou spojeny s vysokým rizikem, 
a to i s ohledem na zabezpečení dodávek, 

aby se zamezilo tomu, že se tyto materiály 

stanou odpadem, 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– podporují vytváření systémů 

podporujících činnosti zaměřené 

k opětovnému použití, zejména včetně 

elektrických a elektronických zařízení, 

textilu a nábytku, 

– podporují vytváření systémů, 

zahrnujících obzvláště digitální 

informační platformy, podporujících 

činnosti zaměřené na opravu a opětovné 

použití, repasi a obnovu, včetně zejména 

elektrických a elektronických zařízení, 

pneumatik, textilu, nábytku a obalových 

a stavebních materiálů a výrobků, 

 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 3 a (nová) 



 

PE582.196v02-00 38/58 AD\1106026CS.docx 

CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – podněcují podporu malých 

a středních podniků (MSP), přičemž 

zvláštní pozornost věnují mikropodnikům, 

začínajícím podnikům a dalším 

příslušným snahám, které šíří informace 

o údržbě stárnoucích výrobků, používání 

recyklovaných materiálů a předcházení 

vzniku odpadu obecně, propagují 

a prosazují tyto činnosti nebo přímo 

poskytují služby, které se jich týkají, 

v souladu s hierarchií způsobů nakládání 

s odpady a myšlenkou oběhového 

hospodářství, 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– snižují vznik odpadů při procesech 

souvisejících s průmyslovou výrobou, 

těžbou nerostů, výstavbou a demolicemi, se 

zohledněním nejlepších dostupných 

technik, 

– podporují účinné využívání zdrojů 

a snižují vznik odpadů při procesech 

souvisejících s průmyslovou výrobou, 

zpracovatelským průmyslem, těžbou 

nerostů, výstavbou a demolicemi, se 

zohledněním nejlepších dostupných 

technik, pokud již nepodléhají 

požadavkům směrnice 2010/75/EU,  

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 4 a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – přijímají / podporují / přijímají 

řešení v oblasti průmyslové součinnosti 

prostřednictvím využívání vedlejších 
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produktů a opětovného využívání 

a recyklace odpadu, 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 4 b (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – snižují obsah nebezpečných látek 

v materiálech a výrobcích, mj. 

prostřednictvím stanovování cílů, 

podporování komunikace ohledně 

nebezpečných látek či zajišťování toho, 

aby byly informace o nich poskytovány 

v rámci celého dodavatelského řetězce, 

 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 4 c (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – omezují obchodní odpad a jiný než 

nebezpečný průmyslový odpad vznikající 

v obchodu a službách, 

 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 4 d (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – snižují vznik odpadů a emise 

způsobené spotřebou plastů, plastových 

složek a odpadků pocházejících z pevniny, 

včetně odpadů, u nichž je pravděpodobné, 
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že by se mohly dostat do mořského 

prostředí, s cílem snížit znečištění moří do 

roku 2030 nejméně o 50 %, 

 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– snižují vznik potravinového odpadu 

v prvovýrobě, při zpracovávání a výrobě, 

v maloobchodě a jiných způsobech 

distribuce potravin, v restauracích 

a pohostinství a také v domácnostech. 

– snižují vznik potravinového odpadu 

ve zpracovatelském průmyslu a při balení, 

v prvovýrobě, včetně ztrát po sklizni 

a záměrně nesklizených zemědělských 

produktů, a v celých dodavatelských 

řetězcích, při zpracovávání a výrobě, 

v maloobchodě a jiných způsobech 

distribuce potravin, v restauracích 

a pohostinství a také v domácnostech 

s cílem zajistit snížení potravinového 

odpadu nejméně o 30 % do roku 2025 a 

o 50 % do roku 2030. 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 5 a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – omezují vznik obalových odpadů 

stanovením cílů snižování v souladu 

s článkem 4 směrnice 94/62/ES; 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 5 b (nová) 



 

AD\1106026CS.docx 41/58 PE582.196v02-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – požadují oznamování zjištěných 

případů plánovaného zastarávání výrobků 

a bojují proti uvádění takovýchto výrobků 

na vnitrostátní trhy; 

 

Pozměňovací návrh  81 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 5 c (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – vypracovávají vzdělávací a školící 

programy, které vyzdvihují přínosy 

oběhového hospodářství, a vytvářejí 

průběžné komunikační a pravidelné 

osvětové kampaně, které zvýší povědomí 

o předcházení vzniku odpadů a o cílech 

této směrnice v oblasti opětovného 

používání a recyklace.  

 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy sledují a posuzují 

provádění opatření na předcházení vzniku 

odpadů. Za tímto účelem používají vhodné 

kvalitativní a kvantitativní ukazatele a cíle 

týkající se zejména množství komunálního 

odpadu na obyvatele, který byl odstraněn 

nebo byl energeticky využit. 

2. Členské státy vytvoří programy pro 

předcházení vzniku odpadů zaměřené na 

omezení produkce odpadů, například 

měřením hmotnosti odpadů na jednoho 

obyvatele. Členské státy sledují a posuzují 

provádění opatření na předcházení vzniku 

odpadů. Za tímto účelem používají vhodné 

kvalitativní a kvantitativní ukazatele a cíle 

týkající se zejména množství komunálního 

odpadu na obyvatele, který byl snížen, 

odstraněn nebo byl energeticky využit. 

Členské státy mohou také použít další 
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kvalitativní nebo kvantitativní ukazatele, 

včetně ukazatelů sledujících vznik jiného 

než komunálního odpadu. 

 

Pozměňovací návrh  83 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy sledují a posuzují svá 

opatření na předcházení vzniku 

potravinového odpadu prostřednictvím 

měření potravinového odpadu na základě 

metodik vyvinutých v souladu s odstavcem 

4. 

3. Členské státy sledují a posuzují svá 

opatření na předcházení vzniku 

potravinového odpadu prostřednictvím 

měření úrovní potravinového odpadu na 

základě společné metodiky. Komise do 31. 

prosince 2017 přijme akt v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 38a 

s cílem stanovit metodiku pro jednotné 

měření úrovní potravinového odpadu, 

včetně minimálních kvalitativních 

požadavků. 

 

Pozměňovací návrh  84 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření, která zajistí, aby výrobci 

poskytovali přístup k návodům k použití, 

náhradním součástkám, technickým 

informacím nebo jakýmkoli dalším 

nástrojům, zařízením či softwaru, pokud 

to vyžaduje uznaný provozovatel zařízení 

pro přípravu k opětovnému použití a pro 

opětovné použití. 
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Pozměňovací návrh  85 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 a (nový) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 10 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 (9a) V článku 10 se odstavec 2 

nahrazuje tímto: 

„2. „Pokud je to nezbytné pro soulad 

s odstavcem 1 a pro usnadnění nebo 

zlepšení využití, sběr odpadu se provádí 

odděleně, pokud je to proveditelné 

z hlediska technického, hospodářského a 

z hlediska životního prostředí, 

a nesměšuje se s jiným odpadem nebo 

jiným materiálem s odlišnými 

vlastnostmi.“ 

„2. Pro soulad s odstavcem 1 a pro 

usnadnění nebo zlepšení využití, se sběr 

odpadu provádí odděleně a nesměšuje se 

s jiným odpadem nebo jiným materiálem 

s odlišnými vlastnostmi. 

 

Pozměňovací návrh  86 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 9 b (nový) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 10 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrh 

 (9b) V článku 10 se doplňuje nový 

odstavec, který zní: 

 „2a. Pokud je to proveditelné, členské 

státy přijmou opatření nezbytná 

k dekontaminaci nebezpečného odpadu 

před jeho využitím. ” 

 

Pozměňovací návrh  87 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 10 – písm. a 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy přijmou vhodná 

opatření na podporu činností přípravy 

k opětovnému použití, zejména tvorbou 

a podporou sítí pro opravy a opětovné 

použití a umožněním přístupu těchto sítí do 

sběrných míst pro odpady a využíváním 

ekonomických nástrojů, kritérií pro veřejné 

zakázky, množstevních cílů nebo jiných 

opatření. 

1. Členské státy přijmou opatření na 

podporu činností přípravy k opětovnému 

použití, zejména napomáháním vzniku 

a podporou provozovatelů zařízení pro 

přípravu k opětovnému použití a jejich sítí 

a umožněním přístupu těchto sítí do 

sběrných míst a zařízení pro odpady 

a využíváním ekonomických nástrojů, 

kritérií pro veřejné zakázky nebo jiných 

opatření. 

 

Pozměňovací návrh  88 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 10 – písm. b a (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 – odst. 2 – návětí 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 ba) v odstavci 2 se návětí nahrazuje 

tímto: 

„Za účelem dosažení souladu s cíli této 

směrnice a přiblížení se k evropské 

recyklační společnosti s vysokou úrovní 

hospodárnosti využívání zdrojů přijmou 

členské státy opatření nezbytná k dosažení 

těchto cílů:” 

„Za účelem dosažení souladu s cíli této 

směrnice a přiblížení se k evropskému 

oběhovému hospodářství s vysokou úrovní 

hospodárnosti využívání zdrojů přijmou 

členské státy opatření nezbytná k dosažení 

těchto cílů:“ 

 

Pozměňovací návrh  89 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 10 – písm. d a (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) vkládá se odstavec, který zní: 

 „2a.  Komise posoudí vhodnost zavedení 

cíle pro regeneraci a opětovnou rafinaci 

odpadních olejů. Do tohoto cíle bude 

zahrnuta regenerace i opětovná rafinace. 
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Za tímto účelem předloží Komise do roku 

2018 posouzení dopadu.“ 

 

Pozměňovací návrh  90 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 10 – písm. e 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

U Estonska, Řecka, Chorvatska, Lotyšska, 

Malty, Rumunska a Slovenska mohou být 

lhůty pro dosažení cílů uvedených v odst. 2 

písm. c) a d) prodlouženy o pět let. 

Členský stát oznámí Komisi svůj záměr 

využít tohoto ustanovení nejpozději 24 

měsíců před uplynutím příslušných lhůt 

stanovených v odst. 2 písm. c) a d). 

V případě prodloužení členský stát přijme 

nezbytná opatření ke zvýšení úrovně 

přípravy k opětovnému použití a recyklace 

komunálního odpadu nejméně na 50 % 

hmotnosti do roku 2025 a nejméně na 60 % 

hmotnosti do roku 2030. 

U Estonska, Řecka, Kypru, Chorvatska, 

Lotyšska, Malty, Rumunska a Slovenska 

mohou být lhůty pro dosažení cílů 

uvedených v odst. 2 písm. c) a d) 

prodlouženy o pět let. Členský stát oznámí 

Komisi svůj záměr využít tohoto 

ustanovení nejpozději 24 měsíců před 

uplynutím příslušných lhůt stanovených 

v odst. 2 písm. c) a d). V případě 

prodloužení členský stát přijme nezbytná 

opatření ke zvýšení úrovně přípravy 

k opětovnému použití a recyklace 

komunálního odpadu nejméně na 50 % 

hmotnosti do roku 2025 a nejméně na 60 % 

hmotnosti do roku 2030. Výše uvedené 

členské státy mohou za pomoci Komise 

vypracovat roční vnitrostátní plány, 

v nichž upřesní opatření, která mají být 

přijata pro splnění cílů. 

 

Pozměňovací návrh  91 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 10 – písm. e 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a.  Pro účely výpočtu cílů 

stanovených v odst. 2 písm. c) a d) a 

v odstavci 3 lze množství biologicky 

rozložitelného odpadu, který je předmětem 

aerobního nebo anaerobního zpracování, 

započítat jako recyklované, jestliže toto 
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zpracování produkuje kompost, digestát 

nebo jiný materiál, jehož hlavní část se po 

případném dalším nutném zpracování 

používá jako recyklovaný výrobek, 

materiál nebo látka. 

 

Pozměňovací návrh  92 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 10 – písm. f a (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) doplňuje se nový odstavec, který 

zní: 

 „5a. Členské státy přijmou potřebná 

opatření s cílem povzbudit 

k dekontaminaci nebezpečného odpadu 

před recyklací a opětovným použitím.“  

 

Pozměňovací návrh  93 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 11 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 a – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pro účely výpočtu, zda cílů 

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

a čl. 11 odst. 3 bylo dosaženo, mohou 

členské státy zohlednit recyklaci kovů, 

k níž dochází v souvislosti se spalováním, 

v poměru k podílu spalovaného 

komunálního odpadu, pokud tyto 

recyklované kovy splňují určité kvalitativní 

požadavky. 

5. Pro účely výpočtu, zda cílů 

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

a čl. 11 odst. 3 bylo dosaženo, mohou 

členské státy zohlednit recyklaci kovů, 

k níž dochází v souvislosti s energetickým 

využitím a se spalováním, v poměru 

k podílu spalovaného komunálního 

odpadu, pokud tyto recyklované kovy 

splňují určité kvalitativní požadavky. 

 

Pozměňovací návrh  94 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 11 
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Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 a – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. K zajištění harmonizovaných 

podmínek pro uplatňování odstavce 5 

přijme Komise akty v přenesené 

pravomoci, v souladu s článkem 38a, které 

stanoví společnou metodiku pro výpočet 

hmotnosti kovů, jež byly recyklovány 

v souvislosti se spalováním, včetně 

kvalitativních kritérií pro recyklované 

kovy. 

6. K zajištění harmonizovaných 

podmínek pro uplatňování odstavce 5 

přijme Komise akty v přenesené 

pravomoci, v souladu s článkem 38a, které 

stanoví společnou metodiku pro výpočet 

hmotnosti materiálů, jež byly recyklovány 

v souvislosti s energetickým využitím 

a spalováním, včetně kvalitativních kritérií 

pro recyklované materiály. 

 

Pozměňovací návrh  95 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 12 a (nový) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 15 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) V článku 15 se doplňuje nový 

odstavec, který zní: 

 „4a.  V souladu se směrnicí 2014/24/EU 

mohou členské státy přijmout opatření 

k zajištění toho, aby výběrové řízení na 

provozovatele zařízení pro nakládání 

s odpady pořádané místními orgány 

a organizacemi provádějícími rozšířenou 

odpovědnost v zastoupení výrobce výrobků 

zahrnovalo sociální ustanovení s cílem 

podpořit roli sociálních a solidárních 

podniků a platforem.“ 

 

Pozměňovací návrh  96 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 12 b (nový) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 20 – odst. 2 a (nový) 



 

PE582.196v02-00 48/58 AD\1106026CS.docx 

CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12b) V článku 20 se vkládá nový 

odstavec, který zní: 

 „Členské státy zřídí oddělené toky sběru 

nebezpečného odpadu produkovaného 

v domácnostech, aby zajistily, že 

nebezpečný odpad je zpracován řádně 

a nekontaminuje jiné druhy komunálního 

odpadu.“ 

 

Pozměňovací návrh  97 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 12 c (nový) 

Směrnice 2008/98/ES 

Článek 21 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 (12c) Článek 21 se nahrazuje tímto: 

„1. Aniž jsou dotčeny povinnosti 

vztahující se k nakládání s nebezpečnými 

odpady uvedené v článcích 18 a 19, 

členské státy přijmou nezbytná opatření 

s cílem zajistit, aby 

„1. Aniž jsou dotčeny povinnosti 

vztahující se k nakládání s nebezpečnými 

odpady uvedené v článcích 18 a 19, 

členské státy přijmou nezbytná opatření 

s cílem zajistit, aby 

a) sběr odpadních olejů probíhal, 

pokud je to technicky proveditelné, 

odděleně; 

a) sběr odpadních olejů probíhal, 

pokud je to technicky proveditelné, 

odděleně; 

b) odpadní oleje byly zpracovány 

v souladu s články 4 a 13; 

b) odpadní oleje byly zpracovány 

v souladu s články 4, 11 a 13; 

c) pokud je to technicky 

a ekonomicky proveditelné, odpadní oleje 

odlišných vlastností se nesměšovaly 

a odpadní oleje se nesměšovaly s jinými 

druhy odpadů nebo látek, pokud směšování 

znemožňuje jejich zpracování. 

c) pokud je to technicky 

a ekonomicky proveditelné, odpadní oleje 

odlišných vlastností se nesměšovaly 

a odpadní oleje se nesměšovaly s jinými 

druhy odpadů nebo látek, pokud směšování 

znemožňuje jejich zpracování. 

2.   Pro účely odděleného sběru 

odpadních olejů a jejich náležitého 

zpracování mohou členské státy v souladu 

s podmínkami stanovenými na vnitrostátní 

úrovni použít dodatečná opatření, jako jsou 

technické požadavky, odpovědnost 

původce, ekonomické nástroje nebo 

2. Na podporu cílů stanovených 

v článku 11 pro sběr a regeneraci 

odpadních olejů a pro účely odděleného 

sběru odpadních olejů a jejich náležitého 

zpracování mohou členské státy v souladu 

s podmínkami stanovenými na vnitrostátní 

úrovni použít dodatečná opatření, jako jsou 



 

AD\1106026CS.docx 49/58 PE582.196v02-00 

 CS 

dobrovolné dohody. technické požadavky, odpovědnost 

původce, ekonomické nástroje nebo 

dobrovolné dohody. 

3.  Pokud se na odpadní oleje 

v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy vztahují požadavky na 

regeneraci, mohou členské státy stanovit, 

že se tyto odpadní oleje regenerují, pokud 

je to technicky proveditelné, a, použijí-li 

se články 11 nebo 12 nařízení (ES) 

č. 1013/2006, zakázat přeshraniční 

přepravu odpadních olejů ze svého území 

do zařízení pro spalování nebo 

spoluspalování s cílem upřednostnit 

regeneraci odpadních olejů.” 

3.  Použijí-li se články 11 nebo 12 

nařízení (ES) č. 1013/2006, členské státy 

zakáží přeshraniční přepravu odpadních 

olejů ze svého území do zařízení pro 

spalování nebo spoluspalování s cílem 

upřednostnit regeneraci odpadních olejů.“ 

 

Pozměňovací návrh  98 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 13 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 22 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, pokud je to 

proveditelné z hlediska technického, 

hospodářského a z hlediska životního 

prostředí a je-li to vhodné pro zaručení 

příslušných norem kvality pro 

kompostování a dosažení cílů stanovených 

v čl. 11 odst. 2 písm. a), c) a d) a čl. 11 

odst. 3, oddělený sběr biologického 

odpadu. 

Členské státy zajistí oddělený sběr 

biologického odpadu pro zaručení 

příslušných norem kvality pro 

kompostování a digesci a pro dosažení cílů 

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

a d) a čl. 11 odst. 3. 

 

Pozměňovací návrh  99 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 13 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 22 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) recyklaci včetně kompostování, 

a anaerobní digesci biologického odpadu; 

a) recyklaci včetně kompostování, 

a anaerobní digesci biologického odpadu 
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a biologických obalů; 

 

Pozměňovací návrh  100 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 13 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 22 – odst. 2 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca)  používání biologického odpadu 

k výrobě energie z obnovitelných zdrojů, 

zejména k výrobě moderních biopaliv pro 

letectví. 

 

Pozměňovací návrh  101 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 13 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 22 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 S ohledem na odstavce 1 a 2 Komise 

nejpozději do 31. prosince 2018 vydá 

pokyny týkající se vytvoření systémů sběru 

biologického odpadu a nakládání s ním. 

 

Pozměňovací návrh  102 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 13 a (nový) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 24 – písm. b 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 (13a) Čl. 24 písm. b) se nahrazuje tímto: 

b) využívání odpadů. b) využívání odpadů, které nejsou 

nebezpečné. 
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Pozměňovací návrh  103 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 16 – point a – point ii 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 28 – odst. 3 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f)  opatření pro boj proti všem formám 

odhazování odpadků a k odklízení všech 

druhů odpadků. 

f)  opatření pro boj proti všem formám 

odhazování odpadků a pro předcházení 

takovému chování a k odklízení všech 

druhů odpadků. 

 

Pozměňovací návrh  104 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 16 – písm. b a (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 28 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba)  doplňuje se nový odstavec, který 

zní: 

 „5a. Opatření ke snížení množství 

odpadků v mořích zahrnují: 

 a)  prevenci týkající se plastů na jedno 

použití a druhů obalů, které se nacházejí 

v odpadcích v mořích a v odpadcích 

pocházejících z pevniny nejčastěji; 

 b)  podporu znovu použitelných obalů 

a opakovaně plnitelných nádob; 

 c)  nahrazování materiálů, které nelze 

recyklovat a které brání dalšímu 

zpracování; 

 d)  zavádění systémů vratných záloh 

pro zvýšení sběru odpadu a prevenci 

odhazování odpadků; 

 e)  nahrazování plastů v konečných 

výrobcích, například kosmetických 

přípravcích, detergentech a výrobcích 

osobní hygieny, které se často nacházejí 

v odpadcích v mořích a odpadcích 

pocházejících z pevniny.“ 
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Pozměňovací návrh  105 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 21 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 37 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. K údajům předloženým členským 

státem podle tohoto článku je připojena 

zpráva o kontrole kvality a zpráva 

o opatřeních přijatých podle čl. 11a odst. 4. 

4. K údajům předloženým členským 

státem podle tohoto článku je připojena 

zpráva o kontrole kvality, která se 

vypracovává podle harmonizovaného 

vzoru, a zpráva o opatřeních přijatých 

podle čl. 11a odst. 4. 

 

Pozměňovací návrh  106 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 21 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 37 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Komise přezkoumá údaje předané jí 

v souladu s tímto článkem a zprávu 

o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva 

posoudí organizaci sběru údajů, zdrojů 

údajů a metodiku použitou v členských 

státech a rovněž úplnost, spolehlivost, 

včasnost a konzistentnost těchto údajů. 

Posouzení může obsahovat konkrétní 

doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se 

vypracovává každé tři roky. 

5. Komise přezkoumá údaje předané jí 

v souladu s tímto článkem a zprávu 

o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva 

posoudí organizaci sběru údajů, zdrojů 

údajů a metodiku použitou v členských 

státech a rovněž úplnost, spolehlivost, 

včasnost a konzistentnost těchto údajů 

a dostupnost veřejně přístupných údajů. 

Posouzení může obsahovat konkrétní 

doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se 

vypracovává devět měsíců po prvním 

vykázání údajů ze strany členských států 

a poté každé tři roky. 

 

Pozměňovací návrh  107 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 21 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 37 – odst. 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Komise přijme prováděcí akty, 

které stanoví formát pro vykazování údajů 

v souladu s odstavci 1 a 2 a pro podávání 

zpráv o zasypávání. Tyto prováděcí akty se 

přijímají postupem podle čl. 39 odst. 2. 

6. Komise přijme prováděcí akty, 

které stanoví formát pro vykazování údajů 

v souladu s odstavci 1 a 2 a pro podávání 

zpráv o zasypávání a jež podporují cíle 

týkající se opakovaného využívání údajů 

a veřejně přístupných údajů. Tyto 

prováděcí akty se přijímají postupem podle 

čl. 39 odst. 2. 

 

Pozměňovací návrh  108 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 22 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro výklad definic využití a odstranění 

může Komise vypracovat pokyny. 

Pro výklad definic předcházení vzniku 

odpadů, opětovného využití, využití 

a odstranění může Komise vypracovat 

pokyny. 

 

Pozměňovací návrh  109 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 25 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (25a) Doplňuje se nová příloha VIa 

v souladu s přílohou této směrnice. 

 

Pozměňovací návrh  110 

Návrh směrnice 

Příloha VI – nadpis 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Metoda výpočtu pro přípravu 

k opětovnému použití výrobků a jejich 

Metoda výpočtu pro recyklaci 

komunálního odpadu pro účely čl. 11 
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částí pro účely čl. 11 odst. 2 písm. c) a d) 

a čl. 11 odst. 3 

odst. 2 písm. c) a d) a čl. 11 odst. 3 

 

Pozměňovací návrh  111 

Návrh směrnice 

Příloha VI – bod 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro výpočet upravené míry recyklace 

a přípravy k opětovnému použití v souladu 

s čl. 11 odst. 2 písm. c) a d) a čl. 11 odst. 3 

použijí členské státy tento vzorec: 

Pro výpočet upravené míry recyklace 

v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. c) a d) a čl. 

11 odst. 3 použijí členské státy tento 

vzorec: 

 

Pozměňovací návrh  112 

Návrh směrnice 

Příloha VI – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  113 

Návrh směrnice 

Příloha VI – bod 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 

 

 

Pozměňovací návrh  114 

Návrh směrnice 

Příloha VI – bod 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

R: hmotnost výrobků a jejich částí vypouští se 
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připravených k opětovnému použití 

v daném roce, 

Pozměňovací návrh  115 

Návrh směrnice 

Příloha VIa (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 „Příloha VIa 

 Nástroje na podporu uplatňování 

hierarchie odpadů a přechodu na oběhové 

hospodářství 

 1.  Ekonomické nástroje: 

 1.1. postupné zvýšení daní a poplatků 

za skládkování u všech kategorií odpadu 

(komunálního, inertního a jiného); 

 1.2. zavedení nebo zvýšení daní 

a poplatků za spalování; 

 1.3. systémy přímé podpory cen na 

podporu opětovného využití, opravy 

a recyklace; 

 1.4. internalizace pozitivních 

a negativních externalit spojených 

s recyklací a primárními surovinami; 

 1.5. zavedení nízkého nebo nulového 

DPH na opravy, materiály na opravy 

a prodej použitých produktů; 

 1.6. postupné rozšíření systémů platby 

podle množství odpadu na celé území 

členských států, čímž budou původci 

komunálního odpadu podněcováni ke 

snižování množství svého odpadu a k jeho 

opětovnému použití a recyklaci; 

 1.7. ekologické poplatky nebo předem 

hrazené poplatky za likvidaci odpadu, 

které se použijí na výrobky, u nichž nejsou 

zavedeny programy rozšířené 

odpovědnosti výrobců, 

 1.8. opatření na zvýšení nákladové 

efektivnosti stávajících a budoucích 

systémů odpovědnosti výrobce; 
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 1.9. investiční podpora projektům 

podporujícím uplatňování hierarchie 

odpadů; 

 1.10 rozšíření působnost programů 

odpovědnosti výrobců na nové druhy 

odpadů; 

 1.11. systémy vratných záloh a jiné 

systémy podněcující subjekty, které 

produkují komunální odpad, 

a hospodářské subjekty ke snižování, 

opětovnému používání a recyklaci svého 

odpadu; 

 1.12. ekonomické pobídky pro místní 

orgány k prosazování prevence, rozvoji 

a intenzifikaci systémů tříděného sběru 

odpadu; 

 1.13. opatření na podporu rozvoje 

odvětví opětovného použití; 

 1.14. ekologická kritéria veřejných 

zakázek na podporu hierarchie odpadů; 

 1.15. opatření postupně utlumující 

škodlivé dotace, které nejsou v souladu 

s hierarchií odpadů; 

 1.16. pobídky podporující návrh 

a uvádění na trh výrobků, které 

předcházejí vzniku odpadů, například 

opravitelného zboží; 

 2. Další opatření: 

 2.1. zvláštní zákazy spalování 

recyklovatelného odpadu; 

 2.2. tržní omezení pro výrobky a obaly 

určené na jedno použití a výrobky a obaly, 

které nejsou recyklovatelné; 

 2.3. technická a fiskální opatření na 

podporu rozvoje trhů pro opětovně 

používané a recyklované materiály (včetně 

kompostovaných), jakož i zlepšování 

kvality recyklovaných materiálů; 

 2.4. opatření, včetně vracení daně nebo 

osvobození od daně; 

 2.5. opatření pro zvyšování povědomí 

veřejnosti o řádném nakládání s odpady 

a snižování množství odpadků, včetně 
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kampaní ad hoc s cílem zajistit snižování 

množství odpadů u zdroje a vysokou míru 

účasti v systémech tříděného sběru; 

 2.6. opatření k zajištění vhodné 

koordinace mezi všemi příslušnými 

veřejnoprávními orgány, které se podílejí 

na nakládání s odpady, včetně využití 

digitálních prostředků, a zapojení 

ostatních klíčových zainteresovaných 

stran; 

 2.7. využívání evropských 

strukturálních a investičních fondů 

k financování rozvoje infrastruktury 

nakládání s odpady potřebné ke splnění 

příslušných cílů; 

 2.8. využívání evropských 

strukturálních a investičních fondů 

k financování předcházení vzniku odpadů, 

přípravy k opětovnému použití 

a recyklace; 

 2.9. vytvoření komunikačních 

platforem k výměně osvědčených postupů 

mezi průmyslovými odvětvími, sociálními 

partnery, místními orgány i členskými 

státy; 

 2.10. zavedení minimálního obsahu 

recyklovaných materiálů v produktech; 

 2.11. veškerá významná alternativní 

nebo dodatečná opatření, která mají 

dosáhnout téhož účelu.“ 
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