
 

AD\1106026SK.docx  PE582.196v02-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
 

2015/0275(COD) 

27.10.2016 

STANOVISKO 

Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 

2008/98/ES o odpade 

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

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Miroslav Poche 



 

PE582.196v02-00 2/60 AD\1106026SK.docx 

SK 

PA_Legam 



 

AD\1106026SK.docx 3/60 PE582.196v02-00 

 SK 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 

zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 

návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) V záujme ochrany, zachovania a 

zvýšenia kvality životného prostredia, 

ochrany zdravia ľudí a rozvážneho a 

racionálneho využívania prírodných 

zdrojov a podpory intenzívnejšieho 

obehového hospodárstva by sa malo 

nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť. 

(1) Nakladanie s odpadom, jeho 

transformácia a použitie v Únii by sa mali 

zlepšiť v záujme ochrany, zachovania a 

zvýšenia kvality životného prostredia, 

ochrany zdravia ľudí a rozvážneho a 

racionálneho využívania prírodných 

zdrojov a podpory skutočného obehového 

hospodárstva, čím by sa obmedzili 

negatívne vplyvy na životné prostredie a 

zachovávali prírodné zdroje, a dosiahlo by 

sa tiež lepšie riadenie surovín, pričom by 

sa znížila závislosť hospodárstva na 

dovoze, zvýšila energetická účinnosť, 

znížila energetická závislosť Únie, 

vytvorili by sa nové hospodárske 

príležitosti a nové trhy a podporilo by sa 

vytváranie kvalitných pracovných miest. 

Aby sa dosiahlo skutočné obehové 

hospodárstvo, je nevyhnutné prijať 

dodatočné opatrenia zamerané na celý 

životný cyklus výrobkov vrátane 

udržateľnej ťažby materiálov, 

ekologického navrhovania výrobkov, 

ekologicky účinnej výroby a udržateľnej 

spotreby, a to spôsobom, ktorý je vhodný 

na zachovanie zdrojov, ktoré sa v 

uzavretom systéme stávajú odpadom. 

Zlepšenie využívania zdrojov by tiež 

prinieslo významné čisté úspory podnikom 

v EÚ, verejným orgánom a spotrebiteľom, 

pričom by sa zároveň znížili celkové ročné 

emisie skleníkových plynov. 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Ciele stanovené v smernici 

Európskeho parlamentu a Rady 

2008/98/ES pre oblasť prípravy odpadu na 

opätovné použitie a jeho recykláciu by sa 

mali zmeniť tak, aby vernejšie odrážali 

ambície Únie prejsť na obehové 

hospodárstvo. 

(2) Ciele stanovené v smernici 

Európskeho parlamentu a Rady 

2008/98/ES14 pre oblasť prípravy odpadu 

na opätovné použitie a jeho recykláciu by 

sa mali zmeniť tak, aby vernejšie odrážali 

ambície Únie prejsť na účinné obehové 

hospodárstvo, a to prijatím nevyhnutných 

opatrení na zabezpečenie toho, aby 

sa odpad pri tomto prechode mohol 

považovať za užitočnú surovinu. 

__________________ __________________ 

14 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 

odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. 

EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3). 

14 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 

odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. 

EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3). 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Európsky parlament 9. júla 2015 

prijal uznesenie k efektívnemu využívaniu 

zdrojov: smerom k obehovému 

hospodárstvu1a, v ktorom zdôraznil najmä 

potrebu stanoviť záväzné ciele pre 

znižovanie objemu odpadu, rozvíjať 

opatrenia na predchádzanie vzniku 

odpadu a jasne a jednoznačne vymedziť 

pojmy; 

 _______________ 

 1a Prijaté texty, P8_TA(2015)0266. 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Mnohé členské štáty ešte musia 

vybudovať potrebnú infraštruktúru 

odpadového hospodárstva. Preto je 

mimoriadne dôležité vytýčiť dlhodobé 

ciele politiky ako orientáciu pre opatrenia a 

investície, a pritom predovšetkým zabrániť 

vytvoreniu nadmerných štrukturálnych 

kapacít na spracovanie zvyškového odpadu 

a zablokovanie recyklovateľných 

materiálov v spodnej časti hierarchie 

odpadového hospodárstva. 

(3) Mnohé členské štáty ešte musia 

vybudovať potrebnú infraštruktúru 

odpadového hospodárstva. Preto je 

mimoriadne dôležité vytýčiť dlhodobé 

ciele politiky a finančnú, fiškálnu 

a politickú podporu ako orientáciu pre 

opatrenia a investície, a pritom 

predovšetkým zabrániť vytvoreniu 

nadmerných štrukturálnych kapacít na 

spracovanie zvyškového odpadu, 

napríklad na skládkovanie a spaľovanie, 
a zablokovanie recyklovateľných 

materiálov v najnižšej časti hierarchie 

odpadového hospodárstva. V tej súvislosti 

je pre naplnenie podstatných cieľov 

dôležité využívať európske štrukturálne a 

investičné fondy na financovanie rozvoja 

infraštruktúry odpadového hospodárstva 

na prevenciu, opätovné používanie 

a recykláciu. Veľmi dôležité je a to, aby 

členské štáty zmenili svoje existujúce 

programy predchádzania vzniku odpadu 

v súlade s novými ustanoveniami tejto 

smernice a aby náležite prispôsobili svoje 

investície. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Je potrebné do smernice 

2008/98/ES zahrnúť vymedzenie pojmov 

komunálny odpad, stavebný a demolačný 

odpad, konečný proces recyklácie a spätné 

zasypávanie, aby sa objasnil rozsah týchto 

pojmov. 

(5) Je potrebné do smernice 

2008/98/ES zahrnúť vymedzenie pojmov 

komunálny odpad, stavebný a demolačný 

odpad, obchodný a priemyselný odpad, 

konečný proces recyklácie, znečisťovanie 

odpadom, odhadzovanie odpadu do mora 
a spätné zasypávanie, aby sa objasnil 

rozsah týchto pojmov. 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) Mala by sa zaručiť jednotnosť 

medzi smernicou 2008/98/ES 

a príslušnými právnymi aktmi Únie, ako 

je smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2009/28/ES1a a nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1907/20061b, ato najmä jednotným 

výkladom a uplatňovaním konceptov 

„odpad“, „hierarchia odpadového 

hospodárstva“ a „vedľajší produkt“ 

podľa týchto právnych aktov. 

 __________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o 

podpore využívania energie z 

obnoviteľných zdrojov energie a o zmene 

a doplnení a následnom zrušení smerníc 

2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 

140, 5.6.2009, s. 16). 

 1b Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 

2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a 

obmedzovaní chemikálií (REACH) a o 

zriadení Európskej chemickej agentúry, o 

zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a 

o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 

793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 

1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a 

smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 

93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 

30.12.2006, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) V záujme toho, aby ciele recyklácie 

vychádzali zo spoľahlivých a 

porovnateľných údajov, a účinnejšieho 

monitorovania pokroku pri dosahovaní 

týchto cieľov, by vymedzenie pojmu 

komunálny odpad v smernici 2008/98/ES 

malo byť v súlade s definíciou, ktorú na 

štatistické účely používajú Európsky 

štatistický úrad a Organizácia pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj a na 

základe ktorej členské štáty už niekoľko 

rokov nahlasujú údaje. Vymedzenie pojmu 

komunálny odpad v tejto smernici je 

neutrálne vzhľadom na verejný či 

súkromný štatút prevádzkovateľa, ktorý 

nakladá s odpadom. 

(6) V záujme toho, aby ciele recyklácie 

vychádzali zo spoľahlivých a 

porovnateľných údajov, a účinnejšieho 

monitorovania pokroku pri dosahovaní 

týchto cieľov, by vymedzenie pojmu 

komunálny odpad v smernici 2008/98/ES 

malo byť zjednotené s definíciou, ktorú na 

štatistické účely používajú Európsky 

štatistický úrad a Organizácia pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj a na 

základe ktorej členské štáty už niekoľko 

rokov nahlasujú údaje. Vymedzenie pojmu 

komunálny odpad v tejto smernici je 

neutrálne vzhľadom na verejný či 

súkromný štatút prevádzkovateľa, ktorý 

nakladá s odpadom. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Členské štáty by mali zaviesť 

primerané stimuly na uplatňovanie 

hierarchie odpadového hospodárstva, 

predovšetkým v podobe finančných 

stimulov zameraných na dosiahnutie cieľov 

pri predchádzaní vzniku odpadu a jeho 

recyklácie vytýčených v tejto smernici, ako 

napríklad možno uviesť poplatky za 

skládkovanie a spaľovanie, schémy podľa 

zásady „plať za to, čo vyhodíš“, systémy 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu a 

stimuly pre miestne orgány. 

(7) Členské štáty by mali zaviesť 

primerané stimuly na uplatňovanie 

hierarchie odpadového hospodárstva, 

predovšetkým v podobe finančných, 

fiškálnych a regulačných stimulov 

zameraných na dosiahnutie cieľov pri 

predchádzaní vzniku odpadu a jeho 

recyklácie vytýčených v tejto smernici, ako 

napríklad možno uviesť poplatky za 

skládkovanie a spaľovanie, schémy podľa 

zásady „plať za to, čo vyhodíš“, systémy 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu a 

stimuly pre miestne orgány. V záujme 

plnenia cieľov stanovených v tejto 

smernici by členské štáty mali byť 

schopné využívať hospodárske nástroje 

alebo iné opatrenia stanovené v prílohe 

VIa. Členské štáty by mali prijať také 

opatrenia, ktoré pomôžu dosiahnuť 

vysokú kvalitu triedeného materiálu. 



 

PE582.196v02-00 8/60 AD\1106026SK.docx 

SK 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) Pri prechode na obehové 

hospodárstvo by sa mali v plnej miere 

využívať digitálne inovácie. V tej 

súvislosti by sa mali vyvinúť elektronické 

nástroje, ako je online platforma na 

obchodovanie s odpadmi ako novými 

zdrojmi, s cieľom zjednodušiť obchodné 

operácie a znížiť administratívnu záťaž 

pre prevádzkovateľov, a tým zlepšiť 

priemyselnú symbiózu. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Systémy rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu tvoria podstatnú súčasť 

efektívneho nakladania s odpadom, ale ich 

účinnosť a fungovanie sa v jednotlivých 

členských štátoch výrazne líšia. Preto je 

potrebné stanoviť pre rozšírenú 

zodpovednosť výrobcu minimálne 

prevádzkové požiadavky. Výsledkom 

uplatňovania týchto požiadaviek by malo 

byť zníženie nákladov a zvýšenie 

výkonnosti, zabezpečenie rovnakých 

podmienok pre všetkých vrátane malých a 

stredných podnikov, ako aj zabránenie 

prekážkam bezproblémového fungovania 

vnútorného trhu. Takisto by mali byť 

prínosom pre začlenenie nákladov pri 

skončení životnosti výrobku do ceny 

výrobkov a mali by sa prostredníctvom 

nich zabezpečiť stimuly pre výrobcov, aby 

sa pri navrhovaní výrobkov viac 

zameriavali na recyklovateľnosť a možnosť 

(9) Systémy rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu tvoria podstatnú súčasť 

efektívneho nakladania s odpadom, ale ich 

účinnosť a fungovanie sa v jednotlivých 

členských štátoch výrazne líšia. Preto je 

potrebné stanoviť pre rozšírenú 

zodpovednosť výrobcu systémy 

minimálnych prevádzkových požiadaviek. 

Výsledkom uplatňovania týchto 

požiadaviek by malo byť zníženie 

nákladov a zvýšenie výkonnosti, podpora 

opraviteľnosti, lepšieho uplatňovania 

a presadzovania separovaného zberu 

a triedenia, zabezpečenie lepšej kvality 

recyklácie, podpora pri zabezpečení 

nákladovo účinného prístupu 

k druhotným surovinám, zabezpečenie 

rovnakých podmienok pre všetkých 

vrátane malých a stredných podnikov, ako 

aj zabránenie prekážkam bezproblémového 

fungovania vnútorného trhu. Takisto by 
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ich opätovného použitia. Mali by sa 

uplatňovať tak na nové, ako na existujúce 

systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu. 

V prípade existujúcich systémov rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu je však potrebné 

prechodné obdobie, aby sa ich štruktúry a 

postupy mohli prispôsobiť novým 

požiadavkám. 

mali byť prínosom pre začlenenie nákladov 

pri skončení životnosti výrobku do ceny 

výrobkov a mali by sa prostredníctvom 

nich zabezpečiť stimuly pre výrobcov, aby 

sa pri navrhovaní výrobkov viac 

zameriavali na opraviteľnosť, 

recyklovateľnosť, možnosť ich opätovného 

použitia a postupné ukončenie používania 

nebezpečných látok. Mali by sa uplatňovať 

tak na nové, ako na existujúce systémy 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu. V 

prípade existujúcich systémov rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu a členských štátov 

bez systémov rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu je však potrebné prechodné 

obdobie, aby sa ich štruktúry a postupy 

mohli prispôsobiť novým požiadavkám. 

Počas prechodného obdobia by členské 

štáty bez systémov rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu mali zabezpečiť, 

aby ich systémy odpadového hospodárstva 

fungovali presaditeľným, transparentným 

a zodpovedným spôsobom v plnom súlade 

s minimálnymi požiadavkami systémov 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Predchádzanie vzniku odpadu je 

najefektívnejším spôsobom zlepšovania 

efektívneho využívania zdrojov a 

znižovania vplyvu odpadu na životné 

prostredie. Preto je dôležité, aby členské 

štáty prijali primerané opatrenia na 

predchádzanie vzniku odpadu a 

monitorovali a hodnotili pokrok dosiahnutý 

pri vykonávaní takých opatrení. Na 

zabezpečenie jednotného merania 

celkového pokroku pri vykonávaní 

opatrení na predchádzanie vzniku odpadu 

by sa mali stanoviť spoločné ukazovatele. 

(10) Predchádzanie vzniku odpadu je 

najefektívnejším spôsobom zlepšovania 

efektívneho využívania zdrojov, 

znižovania vplyvu odpadu na životné 

prostredie, podpory recyklovateľných, 

opätovne použiteľných kvalitných 

materiálov a znižovania závislosti 

na dovoze čoraz vzácnejších surovín. 

Preto je dôležité, aby členské štáty prijali 

primerané opatrenia na predchádzanie 

vzniku odpadu vrátane opatrení 

týkajúcich sa obmedzenia výskytu 

nebezpečných látok, podpory recyklácie 

vysokokvalitných materiálov, boja proti 

plánovanému zastarávaniu, posilňovania 
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postavenia spotrebiteľov prostredníctvom 

zlepšených informácií o výrobkoch, 

podpory trvalej komunikácie 

a pravidelných vzdelávacích kampaní 

zameraných na predchádzanie vzniku 

odpadu, a monitorovali a hodnotili pokrok 

dosiahnutý pri vykonávaní takých opatrení, 

ako aj ciele prevencie v oblasti 

predchádzania vzniku odpadu, s cieľom 

odstrániť jeho prepojenie s hospodárskym 

rastom. Na zabezpečenie jednotného 

merania celkového pokroku pri vykonávaní 

opatrení na predchádzanie vzniku odpadu 

by sa mali stanoviť spoločné ukazovatele 

a metódy výpočtu. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Členské štáty by mali prijať 

opatrenia na podporu predchádzania 

vzniku potravinového odpadu v súlade s 

programom trvalo udržateľného rozvoja do 

roku 2030, ktorý prijalo Valné 

zhromaždenie Organizácie Spojených 

národov v septembri 2015, a predovšetkým 

na podporu cieľa znížiť objem 

potravinového odpadu do roku 2030 o 

polovicu. Tieto opatrenia by mali byť 

zamerané na predchádzanie vzniku 

potravinového odpadu v prvovýrobe, pri 

spracúvaní a výrobe, maloobchodnej a 
inej distribúcii potravín, v reštauráciách a 

stravovacích službách, ako aj v 

domácnostiach. Vzhľadom na 

environmentálne a hospodárske výhody 

predchádzania vzniku potravinového 

odpadu by členské štáty mali stanoviť 

osobitné opatrenia na predchádzanie 

vzniku potravinového odpadu a mali by 

merať pokrok pri znižovaní potravinového 

odpadu. Na uľahčenie výmeny 

osvedčených postupov na celom území EÚ 

tak medzi členskými štátmi, ako medzi 

(12) Členské štáty by mali prijať 

opatrenia na podporu predchádzania 

vzniku potravinového odpadu v súlade s 

programom trvalo udržateľného rozvoja do 

roku 2030, ktorý prijalo Valné 

zhromaždenie Organizácie Spojených 

národov 25. septembra 2015, a 

predovšetkým na podporu cieľa znížiť 

objem potravinového odpadu do roku 2030 

najmenej o 50 %. Tieto opatrenia by mali 

byť zamerané na predchádzanie vzniku 

potravinového odpadu na úrovniach 

maloobchodu a spotrebiteľa vo výrobnom 

a dodávateľskom reťazci vrátane 

úmyselne nezberaných 

poľnohospodárskych výrobkov a strát 

nasledujúcich po zbere, ako aj pri inej 

distribúcii potravín, vo verejných a v 

súkromných organizáciách, ktoré 

predávajú alebo ponúkajú jedlá, a v 

reštauráciách a stravovacích službách, ako 

aj v domácnostiach. Vzhľadom na 

environmentálne a hospodárske výhody 

predchádzania vzniku potravinového 

odpadu by členské štáty mali vo svojich 
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prevádzkovateľmi potravinárskych 

podnikov by sa mali stanoviť jednotné 

metodiky takéhoto merania. Správy o 

úrovniach potravinového odpadu by sa 

mali podávať každé dva roky. 

vnútroštátnych programoch na 

predchádzanie vzniku odpadu stanoviť 

osobitné opatrenia na predchádzanie 

vzniku potravinového odpadu s cieľom 

dosiahnuť zníženie potravinového odpadu 

najmenej o 30 % do roku 2025 a o 50 % 

do roku 2030 a mali by merať dosiahnutý 

pokrok pri znižovaní potravinového 

odpadu. Na uľahčenie výmeny 

osvedčených postupov na celom území 

Únie tak medzi členskými štátmi, ako 

medzi prevádzkovateľmi potravinárskych 

podnikov by sa mali stanoviť jednotné 

metodiky takéhoto merania. Správy o 

úrovniach potravinového odpadu by sa 

mali podávať každé dva roky. S cieľom 

predchádzať vzniku potravinového 

odpadu by členské štáty mali zriadiť 

rámec na to, aby potravinársky sektor 

mohol ďalej šíriť a darovať nepredané 

výrobky, pričom by zabezpečil, že takéto 

rozdeľovanie nebude mať žiadny 

negatívny vplyv na ľudské zdravie alebo 

bezpečnosť potravín. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13 a) Komisia by mala preskúmať 

možnosť stanovenia cieľov v oblasti 

recyklácie odpadu, ktorý nie je 

nebezpečný, ako aj obchodného 

a priemyselného odpadu s povinnou 

recykláciou, podobných tým, ktoré platia 

pre komunálny odpad. Komisia by na 

základe spoločného podávania správ zo 

strany členských štátov mala 

zhromažďovať údaje o takomto odpade 

s cieľom stanoviť presný základ na 

stanovenie týchto cieľov. Do dvoch rokov 

od zozbierania týchto údajov a na základe 

posúdenia vplyvu by Komisia mala zvážiť 

možnosť do roku 2025 stanoviť 

samostatné ciele v oblasti recyklácie 
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obchodného a priemyselného odpadu 

aspoň pre papier, sklo, kovy, plasty a 

biologický odpad. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13b) Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2008/56/ES1a je záväzný právny 

nástroj na úrovni Únie určený na 

posudzovanie, monitorovanie a stanovenie 

environmentálnych cieľov s cieľom 

dosiahnuť dobrý environmentálny stav, 

pokiaľ ide o odhadzovanie odpadu do 

mora. Hlavnými zdrojmi morského 

odpadu sú však činnosti na pevnine a sú 

spôsobené nedostatočnými postupmi v 

oblasti hospodárenia s tuhým odpadom, 

chýbajúcou infraštruktúrou a 

nedostatočným povedomím verejnosti. 

Členské štáty by preto mali prijať 

opatrenia na zníženie objemu odpadu 

pochádzajúceho z pevniny, ktorý 

pravdepodobne skončí v morskom 

prostredí, a to v súlade s programom 

trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, 

ktorý prijalo Valné zhromaždenie 

Organizácie Spojených národov 25. 

septembra 2015, a mali by usilovať o 

dosiahnutie zníženia objemu morského 

odpadu o 50 % do roku 2030. Vzhľadom 

na environmentálne a hospodárske 

prínosy predchádzania vzniku morského 

odpadu by členské štáty mali vo svojich 

programoch predchádzania vzniku 

odpadu prijať osobitné opatrenia na 

predchádzanie vzniku morského odpadu s 

cieľom dosiahnuť aspoň cieľ zníženia 

odpadu o 50 % do roku 2030 a súčasne by 

mali merať pokrok dosiahnutý pri 

znižovaní objemu morského odpadu. V 

záujme uľahčenia výmeny osvedčených 

postupov medzi členskými štátmi v Únii by 

sa mali zaviesť jednotné metodiky tohto 
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merania. Správy o úrovni morského 

odpadu by sa mali podávať každé dva 

roky. 

 __________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou 

sa ustanovuje rámec pre činnosť 

Spoločenstva v oblasti morskej 

environmentálnej politiky (rámcová 

smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 

164, 25.6.2008, s. 19). 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13c) S cieľom podporiť dosiahnutie 

cieľov obehového hospodárstva by 

Komisia mala aktívne podporovať 

koordináciu a výmenu informácií a 

najlepších postupov medzi členskými 

štátmi, organizáciami občianskej 

spoločnosti, miestnymi a regionálnymi 

orgánmi, sociálnymi partnermi a medzi 

rôznymi sektormi hospodárstva vrátane 

odpadového a finančného sektora. Táto 

koordinácia a výmena by sa dala 

dosiahnuť zriadením komunikačných 

platforiem zameraných na obehové 

hospodárstvo, ktoré by pomohli zvýšiť 

povedomie o nových priemyselných 

riešeniach, poskytli by lepší prehľad o 

dostupných kapacitách a prispeli by k 

prepojeniu odpadového a finančného 

sektora a k podpore priemyselnej 

symbiózy. Komisia by tiež mala aktívne 

podporovať platformy pre spoločné 

používanie ako podnikateľský model 

obehového hospodárstva. 
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Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15a) Separovaný zber a recyklácia 

odpadových olejov by mali mať výrazný 

hospodársky a environmentálny prínos, 

pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok 

surovín, posun smerom k obehovému 

hospodárstvu a príspevok k menšej 

závislosti od dodávok ropy. Niektoré 

členské štáty už zhromažďujú a recyklujú 

veľkú časť svojich odpadových olejov. V 

roku 2015 však asi len 13 % základových 

olejov pochádzalo z opakovane 

rafinovaných odpadových olejov. Komisia 

by preto mala predložiť do... [vložte dátum 

2 roky od nadobudnutia účinnosti tejto 

smernice], posúdenie vplyvu zavedenia 

celoeurópskeho cieľa v oblasti zberu a 

recyklácie odpadových olejov. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15b) Členské štáty by mali podľa 

možností stimulovať používanie 

materiálov, ako sú trvanlivé materiály, 

ktoré majú vyššiu hodnotu pre obehové 

hospodárstvo, pretože môžu byť 

klasifikované ako materiály, ktoré možno 

recyklovať bez straty kvality, a to bez 

ohľadu na to, ako často sa materiál 

recykluje. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 16 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Medzi členskými štátmi existujú 

veľké rozdiely vo výkonnosti pri nakladaní 

s odpadom, najmä pokiaľ ide o recykláciu 

komunálneho odpadu. S cieľom zohľadniť 

tieto rozdiely by sa tým členským štátom, 

ktoré podľa údajov Eurostatu v roku 2013 

recyklovali menej než 20 % svojho 

komunálneho odpadu, malo poskytnúť viac 

času na dosiahnutie cieľov týkajúcich sa 

prípravy na opätovné použitie a recyklácie 

stanovených na roky 2025 a 2030. Na 

základe ročných mier pokroku, ktoré sa v 

členských štátoch zaznamenali za 

uplynulých 15 rokov, možno usudzovať, že 

predmetné členské štáty by museli na 

dosiahnutie daných cieľov zvýšiť svoju 

kapacitu recyklácie na úrovne, ktoré by 

výrazne presahovali ich priemery v 

minulosti. V záujme zabezpečenia 

neustáleho pokroku pri dosahovaní cieľov 

a včasného vyriešenia nedostatkov vo 

vykonávaní právnych predpisov by členské 

štáty, ktorým sa poskytuje dodatočný čas, 

mali spĺňať priebežné ciele a vytýčiť si 

plán vykonávania. 

(16) Medzi členskými štátmi existujú 

veľké rozdiely vo výkonnosti pri nakladaní 

s odpadom, najmä pokiaľ ide o recykláciu 

komunálneho odpadu. S cieľom zohľadniť 

tieto rozdiely by sa tým členským štátom, 

ktoré podľa údajov Eurostatu v roku 2013 

recyklovali menej než 20 % svojho 

komunálneho odpadu, malo poskytnúť viac 

času na dosiahnutie cieľov týkajúcich sa 

prípravy na opätovné použitie a recyklácie 

stanovených na roky 2025 a 2030. Na 

základe ročných mier pokroku, ktoré sa v 

členských štátoch zaznamenali za 

uplynulých 15 rokov, možno usudzovať, že 

predmetné členské štáty by museli na 

dosiahnutie daných cieľov zvýšiť svoju 

kapacitu recyklácie na úrovne, ktoré by 

výrazne presahovali ich priemery v 

minulosti. V záujme zabezpečenia 

neustáleho pokroku pri dosahovaní cieľov 

a včasného vyriešenia nedostatkov vo 

vykonávaní právnych predpisov by členské 

štáty, ktorým sa poskytuje dodatočný čas, 

s podporou Komisie mali spĺňať priebežné 

ciele a vytýčiť si plán vykonávania. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Členské štáty by na účely výpočtu, 

či sa podarilo dosiahnuť ciele opätovného 

použitia a recyklácie, mali byť schopné 

zohľadniť výrobky a zložky, ktoré na 

opätovné použitie pripravili uznaní 

prevádzkovatelia opätovného použitia 

alebo sa na opätovné použitie pripravili v 

rámci systémov vratných záloh, ako aj 

recykláciu kovov, ktorá sa vykonáva v 

súvislosti so spaľovaním. V záujme 

zabezpečenia jednotnosti tohto výpočtu 

Komisia prijme podrobné pravidlá 

(18) Členské štáty by na účely výpočtu, 

či sa podarilo dosiahnuť ciele opätovného 

použitia a recyklácie, mali byť schopné 

zohľadniť výrobky a zložky, prípadne 

obaly, ktoré na opätovné použitie pripravili 

uznaní prevádzkovatelia opätovného 

použitia alebo sa na opätovné použitie 

pripravili v rámci systémov vratných záloh, 

ako aj recykláciu kovov, ktorá sa vykonáva 

v súvislosti s energetickým 

zhodnocovaním a so spaľovaním. V 

záujme zabezpečenia jednotnosti tohto 
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určovania uznaných prevádzkovateľov 

prípravy na opätovné použitie a systémov 

vratných záloh, podrobné pravidlá týkajúce 

sa kritérií kvality recyklovaných kovov, 

ako aj zberu, overovania a nahlasovania 

údajov. 

výpočtu Komisia prijme podrobné pravidlá 

určovania uznaných prevádzkovateľov 

prípravy na opätovné použitie a systémov 

vratných záloh, podrobné pravidlá týkajúce 

sa kritérií kvality recyklovaných kovov, 

ako aj zberu, overovania a nahlasovania 

údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) V záujme zabezpečenia lepšieho, 

včasnejšieho a jednotnejšieho vykonávania 

tejto smernice a aby sa vopred odhadli 

prípadné problémy, ktoré by pri 

vykonávaní mohli nastať, je potrebné 

zaviesť systém včasného varovania, 

pomocou ktorého bude ešte pred uplynutím 

lehôt na splnenie cieľov možné odhaliť 

nedostatky a podniknúť potrebné opatrenia. 

(19) V záujme zabezpečenia lepšieho, 

včasnejšieho a jednotnejšieho vykonávania 

tejto smernice a aby sa vopred odhadli 

prípadné problémy, ktoré by pri 

vykonávaní mohli nastať, je potrebné 

za podpory Komisie zaviesť systém 

včasného varovania, pomocou ktorého 

bude ešte pred uplynutím lehôt na splnenie 

cieľov možné odhaliť nedostatky a 

podniknúť potrebné opatrenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) V záujme zintenzívnenia miery 

prípravy na opätovné použitie a miery 

recyklácie v členských štátoch je 

nevyhnutné splnenie povinnosti zaviesť 

systémy triedeného zberu papiera, kovov, 

plastov a skla. Biologický odpad by sa 

navyše mal zbierať separovane, aby sa 

prispelo k zvýšeniu miery prípravy na 

opätovné použitie a miery recyklácie a 

zabránilo kontaminácii suchých 

recyklovateľných materiálov. 

(20) V záujme zintenzívnenia miery 

prípravy na opätovné použitie a miery 

recyklácie v členských štátoch je 

nevyhnutné splnenie povinnosti zaviesť 

systémy triedeného zberu papiera, kovov, 

plastov, dreva, textilu a skla. Biologický 

odpad by sa navyše mal zbierať 

separovane, aby sa prispelo k zvýšeniu 

miery prípravy na opätovné použitie a 

miery recyklácie a aby sa zabránilo 

kontaminácii suchých recyklovateľných 

materiálov a predchádzalo ich spaľovaniu 

a skládkovaniu. Navyše, efektívnejšie 

využívanie odpadu by mohlo vytvoriť 
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dôležitý stimul pre dodávateľský reťazec 

biohospodárstva. Separovaný zber 

biologického odpadu z komunálneho a 

poľnohospodárskeho odpadu by preto mal 

byť povinný. Biohospodárstvo zohráva 

kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní 

dostupnosti surovín v celej Únii. Komisia 

by mala zvážiť stanovenie cieľa v oblasti 

recyklácie biologického odpadu s cieľom 

prilákať investície do infraštruktúry 

zariadení na recykláciu biologického 

odpadu a podporiť opätovné spracovanie 

organického materiálu. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Správne nakladanie s nebezpečným 

odpadom predstavuje v EÚ stále problém a 

čiastočne chýbajú údaje o spracovaní tohto 

druhu odpadu. Preto je potrebné vytvoriť 

elektronické registre nebezpečného odpadu 

v členských štátoch, a tak posilniť 

mechanizmy evidencie záznamov a 

vysledovateľnosti. Elektronický zber 

údajov by sa mal v prípade potreby rozšíriť 

aj na ďalšie druhy odpadu s cieľom 

zjednodušiť podnikom a úradom evidenciu 

záznamov a zlepšiť monitorovanie tokov 

odpadu v Únii. 

(21) Správne nakladanie s nebezpečným 

odpadom predstavuje v EÚ stále problém a 

čiastočne chýbajú údaje o spracovaní tohto 

druhu odpadu. Preto je potrebné vytvoriť 

elektronické registre nebezpečného odpadu 

v členských štátoch, a tak posilniť 

mechanizmy evidencie záznamov a 

vysledovateľnosti. Elektronický zber 

údajov by sa mal čo najviac rozšíriť aj na 

ďalšie druhy odpadu s cieľom zjednodušiť 

podnikom a úradom evidenciu záznamov a 

zlepšiť monitorovanie tokov odpadu v 

Únii. Tieto údaje by sa mali zbierať v 

súlade s normami a špecifikáciami, ktoré 

podporujú ciele v oblasti otvorených 

údajov, a mali by sa sprístupňovať ako 

otvorené údaje. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 21 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (21a) S cieľom zabrániť kontaminácii 

komunálneho odpadu nebezpečnými 

látkami, ktoré by mohli znížiť kvalitu 

recyklácie, a tým zabrániť využívaniu 

druhotných surovín, by členské štáty mali 

zriadiť toky triedeného zberu 

nebezpečného odpadu z domácností. 

Finančné prostriedky Únie, ktoré sú 

pridelené na podporu prechodu na 

obehové hospodárstvo, by sa mohli použiť 

na výskumné programy týkajúce sa 

nahrádzania nebezpečných materiálov 

a spracovania nebezpečného odpadu. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 22 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) V tejto smernici sa stanovujú 

dlhodobé ciele odpadového hospodárstva 

Únie a hospodárskym subjektom a 

členským štátom sa ňou vytyčuje jasné 

zameranie investícií potrebných na 

dosiahnutie cieľov tejto smernice. V rámci 

rozvoja vnútroštátnych stratégií 

odpadového hospodárstva a plánovania 

investícií do jeho infraštruktúry by mali 

členské štáty riadne využívať európske 

štrukturálne a investičné fondy a v súlade s 

hierarchiou odpadového hospodárstva 

podporovať prípravu na opätovné použitie 

a recykláciu odpadu. 

(22) V tejto smernici sa stanovujú 

dlhodobé ciele odpadového hospodárstva 

Únie a hospodárskym subjektom a 

členským štátom sa ňou vytyčuje jasné 

zameranie investícií potrebných na 

dosiahnutie cieľov tejto smernice. V rámci 

rozvoja vnútroštátnych stratégií 

odpadového hospodárstva a plánovania 

investícií do jeho infraštruktúry by mali 

členské štáty riadne využívať európske 

štrukturálne a investičné fondy a v súlade s 

hierarchiou odpadového hospodárstva 

v prvom rade podporovať predchádzanie 

vzniku odpadu a jeho opätovné použitie, 

a až následne recykláciu odpadu, a 

nepodporovať skládkovanie a spaľovanie 

odpadu. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 23 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Určité suroviny majú veľký 

význam pre hospodárstvo Únie, pričom 

zároveň existuje značné riziko nedostatku 

zásobovania týmito surovinami. S cieľom 

zaistiť bezpečnosť dodávok daných surovín 

a v súlade s iniciatívou v oblasti surovín, 

ako aj s cieľmi a úlohami vyplývajúcimi z 

európskeho inovačného partnerstva v 

oblasti surovín, by členské štáty mali prijať 

opatrenia zamerané na dosiahnutie čo 

najlepšieho nakladania s odpadom 

obsahujúcim značné množstvo daných 

surovín, s prihliadnutím na jeho 

hospodársku a technickú uskutočniteľnosť, 

ako aj prínos pre životné prostredie. 

Komisia zostavila zoznam surovín 

kritických pre EÚ18. Komisia tento zoznam 

pravidelne skúma. 

(23) Určité suroviny majú veľký 

význam pre hospodárstvo Únie, pričom 

zároveň existuje značné riziko nedostatku 

zásobovania týmito surovinami. S cieľom 

zaistiť bezpečnosť dodávok daných surovín 

a v súlade s iniciatívou v oblasti surovín, 

ako aj s cieľmi a úlohami vyplývajúcimi z 

európskeho inovačného partnerstva v 

oblasti surovín, by členské štáty mali prijať 

opatrenia zamerané na dosiahnutie čo 

najlepšieho nakladania s odpadom 

obsahujúcim značné množstvo daných 

surovín tým, že zabránia skládkovaniu 

a spaľovaniu nespracovaného odpadu, s 

prihliadnutím na jeho hospodársku a 

technickú uskutočniteľnosť, ako aj prínos 

pre životné prostredie a zdravie. Komisia 

zostavila zoznam surovín kritických pre 

EÚ18. Komisia tento zoznam pravidelne 

skúma. 

__________________ __________________ 

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

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 25 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) Znečisťovanie odpadom má priamy 

škodlivý vplyv na životné prostredie a 

životné podmienky občanov, pričom v 

dôsledku vysokých nákladov na jeho 

odstraňovanie vzniká zbytočné 

hospodárske zaťaženie pre spoločnosť. 

Zavedenie osobitných opatrení v 

programoch odpadového hospodárstva a 

ich náležité presadzovanie zo strany 

príslušných orgánov by malo pomôcť tento 

problém odstrániť. 

(25) Znečisťovanie odpadom má priamy 

škodlivý vplyv na životné prostredie a 

životné podmienky občanov, pričom v 

dôsledku vysokých nákladov na jeho 

odstraňovanie vzniká zbytočné 

hospodárske zaťaženie pre spoločnosť. 

Znečisťovanie odpadom treba vnímať ako 

spoločenský problém jednotlivcov, ktorí 

s odpadom zaobchádzajú neprimeraným 

alebo nezákonným spôsobom. Zavedenie 

osobitných opatrení v programoch 

odpadového hospodárstva a ich náležité 

presadzovanie zo strany príslušných 

orgánov by malo pomôcť tento problém 
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odstrániť. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Štatistické údaje, ktoré členské 

štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový 

význam z hľadiska posúdenia, či sa v 

členských štátoch dodržiavajú právne 

predpisy o odpade. Mala by sa zlepšiť 

kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť 

štatistík a na tento účel by sa malo vytvoriť 

jedno vstupné miesto pre všetky údaje o 

odpadoch, mali by sa vypustiť zastarané 

požiadavky na podávanie správ, malo by sa 

stanoviť referenčné porovnávanie 

vnútroštátnych metodík podávania správ a 

mala by sa zaviesť správa o kontrole 

kvality údajov. Preto musia členské štáty 

pri podávaní správ o dosahovaní cieľov 

stanovených v právnych predpisoch o 

odpade uplatňovať najnovšiu metodiku, 

ktorú vypracovala Komisia a národné 

štatistické úrady členských štátov. 

(28) Štatistické údaje, ktoré členské 

štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový 

význam z hľadiska posúdenia, či sa v 

členských štátoch dodržiavajú právne 

predpisy o odpade. Mala by sa zlepšiť 

kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť 

štatistík, čo by vytvorilo harmonizovanú 

metodiku zberu údajov a ich spracovania, 
a na tento účel by sa malo vytvoriť jedno 

vstupné miesto pre všetky údaje o 

odpadoch, ktorým by sa mal stať Eurostat, 

a mali by sa vypustiť zastarané požiadavky 

na podávanie správ, malo by sa stanoviť 

referenčné porovnávanie vnútroštátnych 

metodík podávania správ a mala by sa 

zaviesť správa o kontrole kvality údajov 

založená na harmonizovanom formáte. 

Spoľahlivé nahlasovanie porovnateľných 

štatistických údajov o odpadovom 

hospodárstve má zásadný význam z 

hľadiska efektívneho vykonávania a 

zabezpečenia porovnateľnosti údajov 

medzi členskými štátmi. Preto musia 

členské štáty pri príprave správ o 

vykonávaní opatrení podľa tejto smernice 
uplatňovať najnovšiu metodiku, ktorú 

vypracovala Komisia a národné štatistické 

úrady členských štátov. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 28 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (28a) Výskum a inovácie majú zásadný 

význam pre podporu prechodu Únie na 
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obehové hospodárstvo, v ktorom sa odpad 

považuje za zdroj. Na dosiahnutie tohto 

cieľa je nevyhnutné prispievať v rámci 

programu Horizont 2020 do projektov v 

oblasti výskumu a inovácií, ktoré sú 

schopné preukázať a testovať v tejto 

oblasti hospodársku a environmentálnu 

udržateľnosť obehového hospodárstva. 

Prijatím systematického prístupu môžu 

tieto projekty prispieť k tvorbe právnych 

predpisov, ktoré podporujú inovácie a 

súčasne sa dajú jednoducho uplatňovať, a 

to najmä určením regulačných neistôt, 

prekážok a nedostatkov, ktoré bránia 

rozvoju podnikateľských modelov 

založených na efektívnom využívaní 

zdrojov. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 28 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (28b) Komisia by mala každé tri roky 

uverejniť správu založenú na údajoch a 

informáciách, ktoré nahlásili členské 

štáty, s cieľom podať správu Európskemu 

parlamentu a Rade o dosiahnutom 

pokroku pri plnení cieľov recyklácie a pri 

vykonávaní nových povinností 

stanovených v tejto smernici. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 33 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (33a) Členské štáty by mali zabezpečiť 

vysokú úroveň ochrany zdravia a 

bezpečnosti pri práci pri výrobe, 

recyklácii, opravách, príprave na 

opätovné použitie a v odpadovom 

hospodárstve, pričom by mali brať do 
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úvahy osobitné riziká, ktorým čelia 

pracovníci v týchto sektoroch, a mali by 

zabezpečiť, aby sa existujúce právne 

predpisy Únie v tejto oblasti správne 

uplatňovali a presadzovali, 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 33 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (33b) Je nevyhnutné zabezpečiť správne 

vykonávanie a uplatňovanie existujúcich 

právnych predpisov o odpade. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 33 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (33c) Táto smernica bola prijatá s 

prihliadnutím na záväzky stanovené v 

Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 

2016 o lepšej tvorbe práva a mala by sa 

vykonávať a uplatňovať v súlade s 

usmernením uvedeným v tejto dohode. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod -1 (nový) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1) V článku 2 ods. 2 sa písmeno b) 

nahrádza takto: 

„b)  živočíšne vedľajšie produkty 

vrátane spracovaných produktov, na ktoré 

sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1774/2002, 

„b)  živočíšne vedľajšie produkty 

vrátane spracovaných produktov, na ktoré 

sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1774/2002, 
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okrem tých, ktoré sú určené na spálenie, 

skládkovanie alebo použitie v zariadeniach 

na výrobu bioplynu alebo kompostu;“ 

okrem tých, ktoré sú určené na spálenie 

alebo skládkovanie;“ 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 2 – písmeno a 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – bod 1a – pododsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Vymedzenie pojmu komunálny odpad v 

tejto smernici sa považuje za neutrálne 

vzhľadom na súkromný či verejný štatút 

prevádzkovateľa, ktorý nakladá s týmto 

odpadom. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 2 – písmeno aa (nové) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – bod 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) vkladá sa tento bod: 

 „1b. „obchodný a priemyselný odpad“ 

je zmesový odpad a separovane vyzbieraný 

odpad, ktorý nie je nebezpečný, v 

množstvách väčších ako komunálny 

odpad, ktorý pochádza z obchodných 

a priemyselných alebo priestorov a zahŕňa 

papier a lepenku, sklo, kovy, plasty, 

biologický odpad, drevo a objemný odpad. 

 Komerčný a priemyselný odpad nezahŕňa 

komunálny odpad, stavebný a demolačný 

odpad a odpad z kanalizačnej siete a 

čistiarní vrátane čistiarenského kalu;“ 
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Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 2 – písmeno ab (nové) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – bod 1 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ab) vkladá sa tento bod: 

 „1c. „znečisťovanie odpadom“ je každé 

konanie jednotlivca alebo opomenutie, či 

už je takéto konanie alebo opomenutie 

úmyselné alebo z nedbanlivosti, ktoré 

vedie k znečisteniu odpadom;“ 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 2 – písmeno a c (nové) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – bod 1 d (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ac) vkladá sa tento bod: 

 “1d. „potravinový odpad“ sú potraviny 

odstránené a vyradené na úrovni výroby, 

spracovania, predaja a spotrebiteľov, ako 

aj straty potravín v rámci celého 

potravinárskeho výrobného 

a dodávateľského reťazca vrátane 

prvovýroby, strát pri doprave 

a skladovaní, úmyselne nezberaných 

poľnohospodárskych produktov a strát po 

zbere úrody;“ 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 2 – písmeno c 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – odsek 4 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. „biologický odpad“ je biologicky 

rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, 

potravinový a kuchynský odpad z 

domácností, reštaurácií, stravovacích a 

maloobchodných zariadení, porovnateľný 

odpad z potravinárskych závodov a iný 

odpad s podobnými vlastnosťami 

biologickej rozložiteľnosti, ktorý vykazuje 

porovnateľnú povahu, zloženie a 

množstvo;“; 

4. „biologický odpad“ je biologicky 

rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, 

poľnohospodársky odpad iného ako 

živočíšneho pôvodu (vrátane strát po zbere 

úrody), potravinový a kuchynský odpad z 

domácností, reštaurácií, stravovacích a 

maloobchodných zariadení, porovnateľný 

odpad zo závodov na výrobu a spracovanie 

potravín a iný odpad s podobnými 

vlastnosťami biologickej rozložiteľnosti 

a kompostovateľnosti, ktorý vykazuje 

porovnateľnú povahu a zloženie;“; 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 2 – písmeno d 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – odsek 4a  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4a. „stavebný a demolačný odpad“ je 

odpad zaradený do kategórií stavebného a 

demolačného odpadu uvedených v 

zozname odpadu prijatom podľa článku 

7;“; 

4a. „stavebný a demolačný odpad“ je 

odpad zaradený do kategórií stavebného a 

demolačného odpadu vrátane odľahčených 

materiálov uvedených v zozname odpadu 

prijatom podľa článku 7;“; 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 2 – písmeno d a (nové) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – bod 4 b (nový)  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da)  vkladá sa tento bod: 

 “4b. „stále materiály“ sú materiály, 

ktoré možno klasifikovať ako materiály, 

ktoré sú po vyrobení recyklovateľné bez 

straty kvality bez ohľadu na to, ako často 

sa recyklujú.“ 
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Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 2 – písmeno d b (nové) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – bod 9 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 db) vkladá sa tento bod: 

 “9a. „rozšírená zodpovednosť výrobcu“ 

je úplná alebo čiastočná operačná alebo 

finančná zodpovednosť výrobcu za 

výrobok, ktorá sa rozširuje aj na fázu 

životného cyklu výrobku po jeho použití 

spotrebiteľom ako prostriedok, pomocou 

ktorého členské štáty plnia ciele Únie v 

oblasti odpadového hospodárstva a 

zvyšujú mieru opätovného použitia a 

recyklácie;“ 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 2 – písmeno e 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – odsek 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

16. „príprava na opätovné použitie“ sú 

činnosti zhodnocovania súvisiace s 

kontrolou, čistením alebo opravou, pri 

ktorých sa odpad, výrobky alebo zložky 

výrobkov, ktoré vyzbieral uznaný 

prevádzkovateľ prípravy na opätovné 

použitie alebo sa vyzbierali v rámci 

systému vratných záloh, pripravia, aby sa 

opätovne použili bez akéhokoľvek iného 

predbežného spracovania;“; 

16. „príprava na opätovné použitie“ sú 

činnosti zhodnocovania súvisiace s 

kontrolou, čistením alebo opravou, pri 

ktorých sa odpad, výrobky alebo zložky 

výrobkov, z ktorých sa stal odpad, 

pripravia, aby sa opätovne použili bez 

akéhokoľvek iného predbežného 

spracovania;“; 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 2 – písmeno e a (nové) 
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Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – bod 16 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea)  vkladá sa tento bod: 

 “16a. „riedenie“ je zmiešanie odpadu s 

jedným alebo viacerými inými materiálmi 

alebo odpadom na účely zníženia 

koncentrácie zložiek nachádzajúcich sa v 

odpade bez chemickej premeny s cieľom 

umožniť spracovanie alebo recykláciu 

zriedeného odpadu, ktoré by inak boli v 

prípade nezriedeného odpadu zakázané;“  

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 2 – písmeno f 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – odsek 17a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

17a. „konečný proces recyklácie“ je 

proces recyklácie, ktorý sa začína, keď už 

nie je potrebné žiadne ďalšie mechanické 

triedenie a odpadové materiály vstupujú do 

výrobného procesu a skutočne sa z nich 

opätovne vyrobia výrobky, materiály alebo 

látky; 

17a. „konečný proces recyklácie“ je 

proces recyklácie, ktorý sa začína, keď už 

nie je potrebné žiadne ďalšie mechanické 

triedenie a keď odpad a odpadové 

materiály, ktoré sa v súlade s článkom 6 

ods. 1 prestanú považovať za odpad, 
vstupujú do výrobného procesu a skutočne 

sa z nich opätovne vyrobia výrobky, 

materiály alebo látky; 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 2 – písmeno f a (nové) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – bod 17 b a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa)  vkladá sa tento bod: 

 “17ba. „organická recyklácia“ je aeróbne 

(napr. kompostovanie) nakladanie s 
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biologicky rozložiteľnou časťou odpadu 

za riadených podmienok a využitia buď 

mikroorganizmov alebo červov, ktoré 

produkuje kompost. Skládka sa nepokladá 

za formu organickej recyklácie;“; 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 2 – písmeno f b (nové) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – bod 20 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fb)  dopĺňa sa tento bod: 

 “20a.  „dekontaminácia“ je každá 

činnosť, ktorá spočíva v odstránení 

nechcených nebezpečných zložiek alebo 

znečisťujúcich látok z odpadu alebo v ich 

spracovaní na účely ich zničenia.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 2 – písmeno f c (nové) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – bod 20 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fc)  dopĺňa sa tento bod: 

 „20b. „ďalšia úprava“ je proces vrátenia 

výrobku do uspokojivého 

prevádzkyschopného stavu prestavbou 

alebo opravou hlavných komponentov 

podliehajúcich poruchám;“ 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 2 – písmeno f d (nové) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – bod 20 c (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fd) dopĺňa sa tento bod: 

 „20c. „odpadové oleje vhodné na zber“ 

sú odpadové oleje, ktoré možno zbierať a 

ktoré obvykle predstavujú 50 % ročnej 

spotreby mazív v členských štátoch;“ 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 3 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 4 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty využívajú primerané 

hospodárske nástroje na poskytovanie 

stimulov na uplatňovanie hierarchie 

odpadového hospodárstva. 

3. V snahe prispieť k dosiahnutiu 

cieľov stanovených v tejto smernici 

a poskytnúť stimuly na uplatňovanie 

hierarchie odpadového hospodárstva 

členské štáty využívajú primerané 

hospodárske nástroje alebo iné opatrenia. 

Na tento účel môžu členské štáty využiť 

hospodárske nástroje alebo iné opatrenia 

stanovené v prílohe VIa. 

Členské štáty Komisii oznámia konkrétne 

nástroje zavedené v súlade s týmto 

odsekom do [insert date eighteen months 

after the entry into force of this Directive] 

a následne každých päť rokov po 

uvedenom dátume.“ 

Členské štáty Komisii oznámia konkrétne 

nástroje alebo iné opatrenia zavedené v 

súlade s týmto odsekom do [insert date 

eighteen months after the entry into force 

of this Directive] a následne každých päť 

rokov po uvedenom dátume.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 3 a (nový) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 4 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a) V článku 4 sa dopĺňa tento odsek: 

 “3a.  Odpad sa vytriedi pred 

energetickým zhodnocovaním alebo 
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konečným uložením na skládku s cieľom 

podporiť účinnú ťažbu recyklovateľných 

materiálov. Spracujú sa aj biologicky 

rozložiteľné časti.“ 

 Odchylne od prvého pododseku sa môže 

separovane vyzbieraný odpad podrobiť 

anaeróbnej digescii alebo iným 

procesným inštaláciám využívajúcim 

výlučne biologicky rozložiteľný odpad, a 

to za predpokladu, že kvalita tohto 

biologicky rozložiteľného odpadu spĺňa 

požiadavky cielených inštalácií.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 4 – písmeno b 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 5 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia je splnomocnená prijímať 

v súlade s článkom 38a delegované akty s 

cieľom stanoviť podrobné kritériá 

uplatňovania podmienok stanovených v 

odseku 1 na konkrétne látky alebo veci.“; 

2. Rada a Európsky parlament s 

pomocou Komisie prostredníctvom 

riadneho legislatívneho postupu stanovia 
podrobné kritériá uplatňovania podmienok 

stanovených v odseku 1 na konkrétne látky 

alebo veci. 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 5 – písmeno a – bod i 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno -a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 –a) odpad je pripravený na opätovné 

použitie; 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 5 – písmeno b 
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Smernica 2008/98/ES 

Článok 6 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia je splnomocnená prijímať 

v súlade s článkom 38a delegované akty s 

cieľom stanoviť podrobné kritériá 

uplatňovania podmienok stanovených v 

odseku 1 na určitý odpad. Uvedené 

podrobné kritéria v prípade potreby 

zahŕňajú aj limitné hodnoty pre 

znečisťujúce látky a zohľadňujú sa v nich 

všetky prípadné nepriaznivé vplyvy látky 

alebo veci na životné prostredie. 

2. Komisia je splnomocnená prijímať 

v súlade s článkom 38a delegované akty s 

cieľom stanoviť podrobné kritériá 

uplatňovania podmienok stanovených v 

odseku 1 na určitý odpad. Pri určitých 

materiáloch, ako sú agregáty, papier, sklo, 

kov, plast, pneumatiky a textílie, treba 

zvážiť osobitné kritériá stavu konca 

odpadu. Uvedené podrobné kritéria v 

prípade potreby zahŕňajú aj limitné 

hodnoty pre znečisťujúce látky a 

zohľadňujú sa v nich všetky prípadné 

nepriaznivé vplyvy látky alebo veci na 

životné prostredie. 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 7 – písmeno -a (nové) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 –a) v odseku 1 sa prvý pododsek 

nahrádza takto: 

"1. S cieľom posilniť opätovné 

využívanie a predchádzanie vzniku 

odpadu, jeho recykláciu a iné 

zhodnocovanie môžu členské štáty prijať 

legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia, 

aby zabezpečili, že každá fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá v rámci svojej 

profesionálnej činnosti vyvíja, vyrába, 

spracúva, upravuje alebo dováža výrobky 

(výrobca výrobkov) má rozšírenú 

zodpovednosť výrobcu. 

"1. S cieľom posilniť opätovné 

používanie a predchádzanie vzniku 

odpadu, jeho recykláciu a iné 

zhodnocovanie členské štáty prijmú 

legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia, 

aby zabezpečili, že každá fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá v rámci svojej 

profesionálnej činnosti vyvíja, vyrába, 

spracúva, upravuje, predáva alebo dováža 

výrobky (výrobca výrobkov), má rozšírenú 

zodpovednosť výrobcu.“ 
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Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 7 – písmeno a 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„Takéto opatrenia môžu takisto zahŕňať 

zavedenie systémov rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu, v ktorých sa 

vymedzia konkrétne prevádzkové a 

finančné povinnosti výrobcov výrobkov.“; 

Takéto opatrenia zahŕňajú takisto 

zavedenie systémov rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu, v ktorých sa 

vymedzia konkrétne prevádzkové a 

finančné povinnosti výrobcov výrobkov, 

pri ktorých sa zodpovednosť výrobcu 

rozširuje na štádium životného cyklu 

výrobku po jeho použití spotrebiteľom. 

Zodpovednosť výrobcu sa má vzťahovať 

na všetky výrobky umiestnené na trhu.  

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 7 – písmeno b 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Takéto opatrenia môžu slúžiť okrem iného 

na podporu vývoja, výroby a odbytu 

výrobkov, ktoré sú vhodné na viacnásobné 

použitie, ktoré sú trvanlivé z technického 

hľadiska a ktoré sú po tom, ako sa stanú 

odpadom, vhodné na opätovné použitie a 

recykláciu s cieľom umožniť správne 

uplatňovanie hierarchie odpadového 

hospodárstva. V týchto opatreniach by sa 

mal zohľadniť vplyv výrobkov počas 

celého ich životného cyklu. 

Takéto opatrenia slúžia okrem iného na 

podporu vývoja, výroby a odbytu 

výrobkov, ktoré sú vhodné na viacnásobné 

použitie, ktoré sú trvanlivé z technického 

hľadiska a ľahko opraviteľné a ktoré sú po 

tom, ako sa stanú odpadom a sú 

pripravené na opätovné použitie alebo sú 

recyklované, vhodné na sprístupnenie 

alebo uvedenie na trh s cieľom umožniť 

správne uplatňovanie hierarchie 

odpadového hospodárstva. V týchto 

opatreniach sa zohľadňuje vplyv výrobkov 

počas celého ich životného cyklu, 

hierarchia odpadového hospodárstva a 

príslušné právne predpisy a normy Únie, 

ktoré sa už na výrobky vzťahujú. 
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Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 7 – písmeno c 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Komisia organizuje výmenu 

informácií medzi členskými štátmi a 

aktérmi zapojenými do systémov 

zodpovednosti výrobcov o praktickom 

vykonávaní požiadaviek vymedzených v 

článku 8a a o najlepších postupoch na 

zabezpečenie primeraného riadenia 

systémov rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu a cezhraničnej spolupráce v rámci 

nich. Zahŕňa to okrem iného výmenu 

informácií o organizačných črtách a 

monitorovanie organizácií pôsobiacich v 

oblasti zodpovednosti výrobcu, výber 

prevádzkovateľov nakladania s odpadom a 

predchádzanie znečisťovaniu odpadom. 

Komisia uverejní výsledky výmeny 

informácií.“. 

5. Komisia organizuje výmenu 

informácií medzi členskými štátmi a 

aktérmi zapojenými do systémov 

zodpovednosti výrobcov o praktickom 

vykonávaní požiadaviek vymedzených v 

článku 8a a o najlepších postupoch na 

zabezpečenie primeraného riadenia 

systémov rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu a cezhraničnej spolupráce v rámci 

nich. Zahŕňa to okrem iného výmenu 

informácií o organizačných črtách a 

monitorovanie organizácií pôsobiacich v 

oblasti zodpovednosti výrobcu, výber 

prevádzkovateľov nakladania s odpadom a 

predchádzanie znečisťovaniu odpadom. 

Komisia uverejní výsledky výmeny 

informácií a môže poskytnúť usmernenia 

týkajúce sa podstatných prvkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8a – odsek 1 – zarážka 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- jednoznačne vymedzili úlohy a 

oblasti zodpovednosti výrobcov výrobkov, 

ktorí umiestňujú tovar na trh v Únii, 

organizácií vykonávajúcich v ich mene 

rozšírenú zodpovednosť výrobcu, 

súkromných alebo verejných subjektov 

pôsobiacich v oblasti nakladania s 

odpadom, miestnych orgánov a v prípade 

potreby aj uznaných prevádzkovateľov 

prípravy na opätovné použitie, 

- jednoznačne vymedzili úlohy a 

oblasti zodpovednosti výrobcov výrobkov, 

ktorí umiestňujú tovar na trh v Únii (t. j. 

každej fyzickej alebo právnickej osoby, 

ktorá v rámci svojej profesionálnej 

činnosti vyvíja, vyrába, spracúva, 

upravuje, predáva alebo dováža výrobky), 

organizácií vykonávajúcich v ich mene 

rozšírenú zodpovednosť výrobcu, 

súkromných alebo verejných subjektov 

pôsobiacich v oblasti nakladania s 
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odpadom, miestnych orgánov, 

distribútorov, maloobchodných predajcov, 

koncových používateľov a spotrebiteľov, 

sietí zameraných na opätovné používanie 

a opravu, ako aj uznaných 

prevádzkovateľov prípravy na opätovné 

použitie, 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8a – odsek 1 – zarážka 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- stanovili merateľné ciele 

nakladania s odpadom v súlade s 

hierarchiou odpadového hospodárstva 
zamerané na dosiahnutie minimálne 

kvantitatívnych cieľov relevantných pre 

systém, ako sa stanovuje v tejto smernici, 

smernici 94/62/ES, smernici 2000/53/ES, 

smernici 2006/66/ES a smernici 

2012/19/EÚ, 

- stanovili merateľné ciele 

predchádzania vzniku odpadu, 

opätovného použitia, prípravy na 

opätovné použitie a recyklácie, ako aj 

ciele minimálneho recyklovaného obsahu 

plastov zamerané na dosiahnutie 

minimálne kvantitatívnych cieľov 

relevantných pre systém, ako sa stanovuje 

v tejto smernici, smernici 94/62/ES, 

smernici 2000/53/ES, smernici 2006/66/ES 

a smernici 2012/19/EÚ, ako aj iné ciele, 

ktoré sa považujú za podstatné pre tento 

systém; 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8 a – odsek 1 – zarážka 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- zriadil systém podávania správ na 

zbieranie údajov o výrobkoch, ktoré na trh 

Únie uviedli výrobcovia, na ktorých sa 

vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. 

Keď sa dané výrobky stanú odpadom, 

pomocou systému podávania správ sa 

zabezpečí zhromaždenie údajov o zbere a 

- zriadil systém podávania správ na 

zbieranie údajov o výrobkoch, 

prípadne obaloch, ktoré na trh Únie 

uviedli výrobcovia, na ktorých sa vzťahuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcu. Keď sa 

dané výrobky, prípadne obaly, stanú 

odpadom, pomocou systému podávania 
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spracovaní predmetného odpadu a v 

prípade potreby sa špecifikujú toky 

odpadových materiálov, 

správ sa zabezpečí zhromaždenie údajov o 

zbere a spracovaní predmetného odpadu a 

v prípade potreby sa špecifikujú toky 

odpadových materiálov, 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8 a – odsek 1 – zarážka 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie 

s výrobcami výrobkov a ich 

nediskriminácia, aj vzhľadom na malé a 

stredné podniky. 

- zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie 

s výrobcami výrobkov a s 

prevádzkovateľmi pôsobiacimi v oblasti 

nakladania s odpadom a recyklácie, ako 

aj ich nediskriminácia, aj vzhľadom na 

malé a stredné podniky. 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8a – odsek 1 – zarážka 4 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - obsahuje požiadavky na zlepšenie 

dizajnu výrobkov (ekodizajn) s cieľom 

predchádzať vzniku odpadov, a nie len 

recyklovať a zhodnocovať materiály, 

vrátane optimalizovaného spracovania 

na konci životného cyklu výrobkov v 

záujme lepšej materiálovej efektívnosti a 

odmenenia úsilia výrobcov, ktorí 

zohľadňujú opätovnú využiteľnosť, 

opraviteľnosť a recyklovateľnosť 

výrobkov; 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 8 
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Smernica 2008/98/ES 

Článok 8a – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) mala prevádzkové a finančné 

prostriedky potrebné na plnenie svojich 

povinností vyplývajúcich z rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu; 

b) mala prevádzkové, organizačné a 

finančné prostriedky potrebné na plnenie 

svojich povinností vyplývajúcich z 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu; 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8a – odsek 4 – písmeno a  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) pokrývali všetky náklady 

nakladania s odpadom pri výrobkoch, ktoré 

uvádza na trh v Únii vrátane: 

a) pokrývali tieto náklady na 

nakladanie s odpadom pri výrobkoch, ktoré 

uvádza na trh v Únii: 

-  nákladov na triedený zber, činností 

triedenia a spracovania vyžadovaných na 

dosiahnutie cieľov nakladania s odpadom 

uvedených v odseku 1 druhej zarážke, 

pričom sa zohľadňujú príjmy z opätovného 

použitia alebo predaja druhotných surovín 

z ich výrobkov, 

-  nákladov na triedený zber, činností 

triedenia na recykáciu, prípravy 

na opätovné použitie a recykláciu, 

recyklácie a iných foriem obnovy 
vyžadovaných na dosiahnutie cieľov 

nakladania s odpadom uvedených v odseku 

1 druhej zarážke, pričom sa zohľadňujú 

príjmy z opätovného použitia alebo predaja 

druhotných surovín z ich výrobkov, 

– nákladov na poskytovanie 

primeraných informácií držiteľom odpadu 

v súlade s odsekom 2, 

– nákladov na poskytovanie 

primeraných informácií držiteľom odpadu 

v súlade s odsekom 2, 

– nákladov na zhromažďovanie a 

nahlasovanie údajov v súlade s odsekom 1 

treťou zarážkou; 

– nákladov na zhromažďovanie a 

nahlasovanie údajov v súlade s odsekom 1 

treťou zarážkou; 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8a – odsek 4 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) boli stanovené na základe 

skutočných nákladov pri skončení 

životnosti jednotlivých výrobkov alebo 

skupín podobných výrobkov, pričom je 

potrebné zohľadniť predovšetkým ich 

opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť; 

b) boli stanovené na základe 

skutočných nákladov pri skončení 

životnosti jednotlivých výrobkov alebo 

skupín podobných výrobkov, pričom je 

potrebné zohľadniť predovšetkým ich 

opätovnú použiteľnosť, opraviteľnosť, 

recyklovateľnosť, prítomnosť 

nebezpečných látok a využívanie stálych 

materiálov, ktoré sa dajú recyklovať 

viackrát bez straty ich charakteristík. V 

záujme vytvorenia optimálnych trhových 

podmienok pre výrobcov, aby mohli 

využiť túto moduláciu, stanoví sa pre 

vnútorný trh Únie súbor kritérií ako 

základ pre moduláciu a metódu ich 

merania. Komisia do... [vložiť dátum: 

dvoch roky od nadobudnutia účinnosti 

tejto smernice] uskutoční štúdiu a v 

spolupráci s členskými štátmi vytvorí 

platformu pre zainteresované strany 

a príslušné sektory priemyslu, aby sa 

definovali kritériá a prijali vykonávacie 

akty v súlade s článkom 39 ods. 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8a – odsek 5 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty vytvoria primeraný rámec 

monitorovania a presadzovania predpisov s 

cieľom zabezpečiť, aby si výrobcovia 

výrobkov plnili povinnosti vyplývajúce z 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu, aby sa 

prostriedky využívali náležitým spôsobom 

a aby všetci aktéri zapojení do 

uplatňovania systému nahlasovali 

spoľahlivé údaje. 

Členské štáty vytvoria primeraný rámec 

monitorovania a presadzovania predpisov s 

cieľom zabezpečiť, aby si výrobcovia 

výrobkov plnili povinnosti vyplývajúce z 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu, aby sa 

prostriedky využívali náležitým spôsobom 

a aby všetci aktéri zapojení do 

uplatňovania systému nahlasovali 

spoľahlivé údaje. Ak sa na výrobok 

vzťahuje systém rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu, členské štáty zabezpečia, aby sa 

na spracovanie zvyškového odpadu, ktorý 
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vznikol počas opätovného použitia a 

prípravy na opätovné použitie tohto 

výrobku, vzťahoval poplatok v rámci 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu. 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8a – odsek 7 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 7a. Je potrebné jednoznačne vymedziť 

úlohu a zodpovednosť ďalších aktérov 

zapojených do odpadového reťazca. 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Predchádzanie vzniku odpadu Opätovné použitie a predchádzanie vzniku 

odpadu 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- na podporu používania výrobkov z 

efektívne využitých zdrojov, ktoré sú 

trvácne, možno ich opraviť a sú 

recyklovateľné, 

- na propagáciu a podporu výroby a 

používania výrobkov z efektívne využitých 

zdrojov, ktoré sú trvácne, opätovne 

použiteľné, možno ich opraviť a sú 

recyklovateľné, a to aj výrobkov 

vyrobených z udržateľných obnoviteľných 
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surovín; 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- na určovanie výrobkov, ktoré sú 

hlavným zdrojom surovín mimoriadne 

dôležitých pre hospodárstvo Únie, pri 

ktorých existuje značné riziko nedostatku 

zásobovania týmito surovinami, a na 

zameranie sa na dané výrobky s cieľom 

zabrániť tomu, aby sa predmetné materiály 

stali odpadom, 

- na určovanie výrobkov, ktoré 

obsahujú významné množstvo dôležitých 
surovín, pri ktorých existuje značné riziko 

nedostatku zásobovania týmito surovinami, 

a to aj v súvislosti s bezpečnosťou 

dodávok, a na podporu ich opätovného 

používania a na zameranie sa na dané 

výrobky s cieľom zabrániť tomu, aby sa 

predmetné materiály stali odpadom, 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- podporu vytvárania systémov 

propagácie činností opätovného použitia 

predovšetkým elektrických a 

elektronických zariadení, textílií a nábytku, 

- podporu vytvárania systémov, 

a osobitne aj digitálnych informačných 

platforiem, slúžiacich na propagáciu 
opráv a činností opätovného použitia 

predovšetkým elektrických a 

elektronických zariadení, pneumatík, 

textílií, nábytku, ako aj obalových 

a stavebných materiálov a výrobkov, 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 3 a (nová) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - stimuláciu podpory malých a 

stredných podnikov (MSP) s osobitným 

zameraním na mikropodniky, začínajúce 

podniky a iné subjekty, ktoré vyvíjajú 

významné úsilie a šíria informovanosť, 

propagujú a podporujú alebo priamo 

poskytujú služby súvisiace s údržbou 

výrobkov na konci ich životnosti, 

používaním recyklovaných materiálov a 

predchádzaním vzniku odpadu v súlade s 

hierarchiou odpadového hospodárstva a 

koncepciou obehového hospodárstva, 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- zníženie miery vzniku odpadu v 

postupoch súvisiacich s priemyselnou 

výrobou, ťažbou nerastov, stavebnými a 

demolačnými činnosťami, pričom je 

potrebné zohľadniť najlepšie dostupné 

techniky, 

- podporu efektívneho využívania 

zdrojov a zníženie miery vzniku odpadu v 

postupoch súvisiacich s priemyselnou 

produkciou, výrobou, ťažbou nerastov, 

stavebnými a demolačnými činnosťami, 

pričom je potrebné zohľadniť najlepšie 

dostupné techniky, ak sa na ne ešte 

nevzťahujú požiadavky smernice 

2010/75/EÚ, 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 4 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -  prijatie/podporu pre/vytvorenie 

symbiotických riešení v priemysle využitím 

vedľajších produktov, zhodnocovaním a 
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recykláciou odpadu; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 4 b (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - zníženie obsahu nebezpečných 

látok v materiáloch a výrobkoch napríklad 

stanovením cieľov, podporou 

komunikácie, či zabezpečením toho, že 

informácie o nebezpečných látkach sú 

k dispozícii v celom dodávateľskom 

reťazci; 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 4 c (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - zníženie miery vzniku komerčného 

odpadu a priemyselného odpadu, ktorý 

nie je nebezpečný, v odvetví obchodu a 

služieb, 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 4 d (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - zníženie produkcie odpadu a emisií 

spôsobených spotrebou plastov, 

plastových súčastí a pozemného odpadu 
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vrátane takého, ktorý by pravdepodobne 

mohol skončiť v morskom prostredí, s 

cieľom zabezpečiť zníženie znečistenia 

morí aspoň o 50 % do roku 2030; 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- zníženie miery vzniku 

potravinového odpadu v prvovýrobe, pri 

spracúvaní a výrobe, maloobchodnej a inej 

distribúcii potravín, v reštauráciách a 

stravovacích službách, ako aj v 

domácnostiach. 

- zníženie miery vzniku 

potravinového odpadu vo výrobe a pri 

balení, v prvovýrobe vrátane strát po 

zbere úrody a úmyselne nezberanej úrody 

a v rámci dodávateľských reťazcov, pri 

spracúvaní a výrobe, maloobchodnej a inej 

distribúcii potravín, v reštauráciách a 

stravovacích službách, ako aj v 

domácnostiach s cieľom zabezpečiť 

zníženie miery potravinového odpadu 

najmenej o 30 % do roku 2025 a namenej 

o 50 % do roku 2030. 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 5 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - zníženie miery vzniku odpadu z 

obalov stanovením cieľov zníženia v 

súlade s článkom 4 smernice 94/62/ES. 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 5 b (nová) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - požiadavku, aby sa zistené prípady 

plánovaného zastarávania výrobkov 

oznamovali a boj proti uvádzaniu takýchto 

výrobkov na ich vnútroštátne trhy; 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 5 c (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - vytvorenie vzdelávacích a 

školiacich programov, ktoré zdôrazňujú 

prínosy obehového hospodárstva a rozvoj 

nepretržitej komunikácie a pravidelných 

vzdelávacích kampaní na zvýšenie 

informovanosti o predchádzaní vzniku 

odpadov a cieľoch tejto smernice v oblasti 

opätovného použitia a recyklácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  82 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty monitorujú a 

posudzujú vykonávanie opatrení na 

predchádzanie vzniku odpadu. Na tento 

účel používajú primerané kvalitatívne a 

kvantitatívne ukazovatele a ciele, ktoré sa 

vzťahujú predovšetkým na množstvo 

zneškodneného alebo energeticky 

zhodnoteného komunálneho odpadu na 

obyvateľa. 

2. Členské štáty zavedú programy 

predchádzania vzniku odpadu zamerané 

na zníženie produkcie odpadu, a to 

napríklad prostredníctvom merania 

hmotnosti odpadu na obyvateľa. Členské 

štáty monitorujú a posudzujú vykonávanie 

opatrení na predchádzanie vzniku odpadu. 

Na tento účel používajú primerané 

kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele a 

ciele, ktoré sa vzťahujú predovšetkým na 

množstvo obmedzeného, odstráneného 

alebo energeticky zhodnoteného 
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komunálneho odpadu na obyvateľa. 

Členské štáty môžu používať aj ďalšie 

kvalitatívne alebo kvantitatívne 

ukazovatele vrátane tých, ktoré 

monitorujú vytváranie iného ako 

komunálneho odpadu. 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty monitorujú a 

posudzujú vykonávanie svojich opatrení na 

predchádzanie vzniku potravinového 

odpadu, a na tento účel určujú množstvo 

potravinového odpadu na základe metodík 

stanovených podľa odseku 4. 

3. Členské štáty monitorujú a 

posudzujú vykonávanie svojich opatrení na 

predchádzanie vzniku potravinového 

odpadu, a na tento účel určujú množstvo 

potravinového odpadu na základe spoločne 

metodiky. Komisia do 31. decembra 2017 

prijme delegovaný akt v súlade s článkom 

38a, ktorým sa stanoví metodika a 

požiadaviek na minimálnu kvalitu v 

záujme jednotného určenia úrovní 

potravinového odpadu. 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Členské štáty prijmú nevyhnutné 

opatrenia, pomocou ktorých sa zaistí, že 

výrobcovia poskytnú prístup k návodom 

na obsluhu, náhradným dielom, 

technickým informáciám alebo k 

akémukoľvek nástroju, zariadeniu alebo 

softvéru, ak to vyžaduje uznaný 

prevádzkovateľ prípravy na opätovné 

použitie. 
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Pozmeňujúci návrh  85 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 a (nový) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 10 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 9a) V článku 10 sa odsek 2 nahrádza 

takto: 

„2. Ak je to potrebné na zaistenie 

súladu s odsekom 1 a na uľahčenie alebo 

zlepšenie zhodnocovania, odpad sa zbiera 

separovane, ak je to technicky, 

environmentálne a hospodársky 

uskutočniteľné, a nezmiešava sa s iným 

odpadom alebo iným materiálom s 

odlišnými vlastnosťami. 

“2. Na zistenie súladu s odsekom 1 a 

na uľahčenie alebo zlepšenie 

zhodnocovania odpad sa zbiera separovane 

a nezmiešava sa s iným odpadom alebo 

iným materiálom s odlišnými 

vlastnosťami.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 9 b (nový) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 10 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou  Pozmeňujúci návrh 

 9b) V článku 10 sa dopĺňa tento odsek: 

 „2a. Ak je to možné, členské štáty 

prijmú nevyhnutné opatrenia na 

dekontamináciu nebezpečného odpadu 

pred jeho zhodnotením. “ 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 10 – písmeno a 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty prijmú vhodné 

opatrenia na podporu činností prípravy na 

opätovné použitie, najmä prostredníctvom 

podpory vytvárania sietí opätovného 

využívania a opravy, poskytovania 

podpory pre takéto siete a uľahčenia 

prístupu takýchto sietí k miestam zberu 

odpadu a prostredníctvom podpory 

využívania hospodárskych nástrojov, 

kritérií na obstarávanie, kvantitatívnych 

cieľov alebo iných opatrení 

1. Členské štáty prijmú opatrenia na 

podporu činností prípravy na opätovné 

použitie, najmä prostredníctvom podpory 

vytvárania prevádzkovateľov prípravy na 

opätovné použitie a ich sietí, poskytovania 

podpory pre takýchto operátorov a siete a 

uľahčenia prístupu takýchto sietí k 

miestam a zariadeniam zberu odpadu a 

prostredníctvom podpory využívania 

ekonomických nástrojov, kritérií na 

obstarávanie alebo iných opatrení. 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 10 – písmeno b a (nové) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11 – odsek 2 – uvádzacia veta 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 ba) v odseku 2 sa úvodná veta 

nahrádza takto: 

S cieľom splniť ciele tejto smernice a 

priblížiť sa k európskej recyklačnej 

spoločnosti s vysokou úrovňou účinnosti 

zdrojov členské štáty prijmú príslušné 

opatrenia zamerané na dosiahnutie týchto 

cieľov: 

„S cieľom splniť ciele tejto smernice a 

priblížiť sa k európskemu obehovému 

hospodárstvu s vysokou úrovňou účinnosti 

zdrojov členské štáty prijmú príslušné 

opatrenia zamerané na dosiahnutie týchto 

cieľov:“ 

 

Pozmeňujúci návrh  89 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 10 – písmeno d a (nové) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) Vkladá sa tento odsek: 

 „2a.  Komisia posúdi vhodnosť 

zavedenia cieľa pre regeneráciu a 

opätovnú rafináciu odpadových olejov. 
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Takýto cieľ musí zahŕňať regeneráciu i 

opätovnú rafináciu.“ Na tento účel 

Komisia do roku 2018 predloží hodnotenie 

vplyvu.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  90 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 10 – písmeno e 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Estónsku, Grécku, Chorvátsku, Lotyšsku, 

Malte, Rumunsku a Slovensku sa môže na 

dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 2 

písm. c) a d) poskytnúť dodatočných päť 

rokov. Členský štát oznámi Komisii svoj 

úmysel využiť toto ustanovenie najneskôr 

24 mesiacov pred termínmi stanovenými v 

odseku 2 písm. c) a d). V prípade 

predĺženia lehoty členský štát prijme 

potrebné opatrenia zamerané na zvýšenie 

miery prípravy na opätovné použitie a 

miery recyklácie komunálneho odpadu na 

minimálne 50 % do roku 2025 a minimálne 

na 60 % do roku 2030. 

Estónsku, Grécku, Cypru, Chorvátsku, 

Lotyšsku, Malte, Rumunsku a Slovensku 

sa môže na dosiahnutie cieľov uvedených v 

odseku 2 písm. c) a d) poskytnúť 

dodatočných päť rokov. Členský štát 

oznámi Komisii svoj úmysel využiť toto 

ustanovenie najneskôr 24 mesiacov pred 

termínmi stanovenými v odseku 2 písm. c) 

a d). V prípade predĺženia lehoty členský 

štát prijme potrebné opatrenia zamerané na 

zvýšenie miery prípravy na opätovné 

použitie a miery recyklácie komunálneho 

odpadu na minimálne 50 % do roku 2025 a 

minimálne na 60 % do roku 2030. Tieto 

členské štáty môžu za pomoci Komisie 

vypracovať ročné národné plány, v 

ktorých spresnia opatrenia, ktoré sa 

prijmú na splnenie cieľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  91 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 10 – písmeno e 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a.  Na účely výpočtu cieľov 

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

odseku 3 možno množstvo biologicky 

odbúrateľného odpadu, ktorý sa spracúva 

aeróbne alebo anaeróbne, započítať do 
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recyklovaného odpadu, ak sa týmto 

spracovaním produkuje kompost, digestát 

alebo iný materiál, ktorého hlavná časť sa 

po prípadnom ďalšom nutnom spracovaní 

používa ako recyklovaný produkt, 

materiál alebo látka. 

 

Pozmeňujúci návrh  92 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 10 – písmeno f a (nové) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) dopĺňa sa tento odsek: 

 „5a. Členské štáty prijmú opatrenia 

potrebné na stimulovanie dekontaminácie 

nebezpečných odpadov pred recykláciou a 

opätovným požitím.“  

 

Pozmeňujúci návrh  93 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 11 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11 a – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty môžu na účely 

výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v 

článku 11 ods. 2 písm. c) a d) a článku 11 

ods. 3, zohľadniť recykláciu kovov, ktorá 

sa vykonáva v súvislosti so spaľovaním, v 

pomere k podielu spaľovaného 

komunálneho odpadu, za predpokladu, že 

recyklované kovy spĺňajú určité 

požiadavky na kvalitu. 

5. Členské štáty môžu na účely 

výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v 

článku 11 ods. 2 písm. c) a d) a článku 11 

ods. 3, zohľadniť recykláciu kovov, ktorá 

sa vykonáva v súvislosti s energetickým 

zhodnocovaním a so spaľovaním, v 

pomere k podielu spaľovaného 

komunálneho odpadu, za predpokladu, že 

recyklované kovy spĺňajú určité 

požiadavky na kvalitu. 

 

Pozmeňujúci návrh  94 

Návrh smernice 
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Článok 1 – bod 11 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11 a – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Komisia s cieľom zabezpečiť 

harmonizované podmienky uplatňovania 

odseku 5 prijme v súlade s článkom 38a 

delegované akty, v ktorých stanoví 

spoločnú metodiku výpočtu hmotnosti 

kovov, ktoré sa recyklovali v súvislosti so 

spaľovaním, vrátane kritérií kvality 

recyklovaných kovov. 

6. Komisia s cieľom zabezpečiť 

harmonizované podmienky uplatňovania 

odseku 5 prijme v súlade s článkom 38a 

delegované akty, v ktorých stanoví 

spoločnú metodiku výpočtu hmotnosti 

materiálov, ktoré sa recyklovali v súvislosti 

s energetickým zhodnocovaním a so 

spaľovaním, vrátane kritérií kvality 

recyklovaných materiálov. 

 

Pozmeňujúci návrh  95 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 12 a (nový) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 15 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 12a) V článku 15 sa dopĺňa tento odsek: 

 „4a.  V súlade so smernicou 

2014/24/EÚ môžu členské štáty prijať 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby 

výberové konania na prevádzkovateľov 

nakladania s odpadom, ktoré vykonávajú 

miestne orgány a organizácie 

vykonávajúce rozšírenú zodpovednosť v 

mene výrobcu výrobkov, zahŕňali sociálne 

ustanovenia s cieľom podporiť úlohu 

sociálnych a solidárnych podnikov a 

platforiem.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  96 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 12 b (nový) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 20 – odsek 2 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 12b) V článku 20 sa dopĺňa tento odsek: 

 „Členské štáty zabezpečia oddelené toky 

zberu nebezpečného odpadu z domácností, 

aby zabezpečili správne spracovanie 

nebezpečného odpadu a zabránili 

znečisťovaniu ďalších tokov 

komunálneho odpadu.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  97 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 12 c (nový) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 21 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 12c) Článok 21 sa nahrádza takto: 

"1. Bez toho, aby boli dotknuté 

povinnosti týkajúce sa nakladania s 

nebezpečným odpadom ustanovené v 

článkoch 18 a 19, členské štáty prijmú 

potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, 

aby sa: 

"1. Bez toho, aby boli dotknuté 

povinnosti týkajúce sa nakladania s 

nebezpečným odpadom ustanovené v 

článkoch 18 a 19, členské štáty prijmú 

potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, 

aby sa: 

a) odpadové oleje zbierali oddelene, 

ak je to technicky uskutočniteľné; 

a) odpadové oleje zbierali oddelene, 

ak je to technicky uskutočniteľné; 

b) odpadové oleje spracúvali v súlade 

s článkami 4 a 13; 

b) odpadové oleje spracúvali v súlade 

s článkami 4, 11 a 13; 

c) ak je to technicky uskutočniteľné a 

ekonomicky životaschopné, odpadové 

oleje s rozličnými vlastnosťami 

nezmiešavali a aby sa odpadové oleje 

nezmiešavali s inými druhmi odpadu alebo 

látkami, ak takéto zmiešavanie bráni ich 

spracovaniu. 

c) ak je to technicky uskutočniteľné a 

ekonomicky životaschopné, odpadové 

oleje s rozličnými vlastnosťami 

nezmiešavali a aby sa odpadové oleje 

nezmiešavali s inými druhmi odpadu alebo 

látkami, ak takéto zmiešavanie bráni ich 

spracovaniu. 

2.  Na účely separovaného zberu 

odpadových olejov a ich správneho 

spracovania môžu členské štáty podľa 

svojich vnútroštátnych podmienok 

uplatňovať dodatočné opatrenia ako napr. 

technické požiadavky, zodpovednosť 

výrobcu, ekonomické nástroje alebo 

2. Na podporu cieľov stanovených v 

článku 11 pre zber a regeneráciu 

odpadových olejov a na účely 

separovaného zberu odpadových olejov a 

ich správneho spracovania môžu členské 

štáty podľa svojich vnútroštátnych 

podmienok uplatňovať dodatočné opatrenia 
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dobrovoľné dohody. ako napr. technické požiadavky, 

zodpovednosť výrobcu, ekonomické 

nástroje alebo dobrovoľné dohody.“ 

3.  Ak odpadové oleje podľa 

vnútroštátnych právnych predpisov 

podliehajú požiadavkám na regeneráciu, 

členské štáty môžu stanoviť, že ak je to 

technicky uskutočniteľné, takéto 

odpadové oleje sa musia regenerovať, a 

ak sa uplatňujú články 11 alebo 12 

nariadenia (ES) č. 1013/2006, obmedziť 

cezhraničné zásielky odpadových olejov zo 

svojho územia do spaľovní alebo zariadení 

na spoluspaľovanie odpadu, aby sa 

uprednostnila regenerácia odpadových 

olejov. 

3.  Ak sa uplatňujú články 11 alebo 12 

nariadenia (ES) č. 1013/2006, členské štáty 

obmedzia cezhraničné zásielky 

odpadových olejov zo svojho územia do 

spaľovní alebo zariadení na 

spoluspaľovanie odpadu, aby sa 

uprednostnila regenerácia odpadových 

olejov.“; 

 

Pozmeňujúci návrh  98 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 13 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 22 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia triedený zber 

biologického odpadu v prípadoch, keď je 

technicky, environmentálne a 

hospodársky realizovateľný a vhodný, aby 

sa zabezpečili relevantné kvalitatívne 

normy týkajúce sa kompostu a dosiahli 

ciele stanovené v článku 11 ods. 2 písm. a), 

c) a d) a článku 11 ods. 3. 

Členské štáty zabezpečia triedený zber 

biologického odpadu, aby sa zabezpečili 

relevantné kvalitatívne normy týkajúce sa 

kompostovania a digestácie a dosiahli 

ciele stanovené v článku 11 ods. 2 písm. a), 

c) a d) a článku 11 ods. 3. 

 

Pozmeňujúci návrh  99 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 13 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 22 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) recyklácie vrátane kompostovania a 

digescie biologického odpadu; 

a) recyklácie vrátane kompostovania a 

digescie biologického odpadu a obalov z 
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biologických materiálov; 

 

Pozmeňujúci návrh  100 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 13 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 22 – odsek 2 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca)  používania biologického odpadu 

na výrobu energie z obnoviteľných 

zdrojov, najmä na výrobu pokročilých 

biopalív pre letectvo. 

 

Pozmeňujúci návrh  101 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 13 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 22 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 So zreteľom na odseky 1 a 2 Komisia do 

31. decembra 2018 uverejní usmernenia 

týkajúce sa zriaďovania systémov zberu a 

spracovania biologického odpadu. 

 

Pozmeňujúci návrh  102 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 13 a (nový) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 24 – písmeno b 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 13a) V článku 24 sa písmeno b) 

nahrádza takto: 

b) zhodnocovanie odpadu. b) zhodnocovanie odpadu, ktorý nie je 

nebezpečný. 
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Pozmeňujúci návrh  103 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 16 – písmeno a – bod ii 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 28 – odsek 3 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f)  opatrenia na boj proti všetkým 

podobám znečisťovania odpadu a na 

vyčistenie od všetkých typov odpadu.“; 

f)  opatrenia na predchádzanie a boj 

proti všetkým podobám znečisťovania 

odpadom a na vyčistenie od všetkých 

typov odpadu.“; 

 

Pozmeňujúci návrh  104 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 16 – písmeno b a (nové) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 28 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba)  dopĺňa sa tento odsek: 

 „5a. Opatrenia na zníženie množstva 

odpadkov v moriach zahŕňajú: 

 a)  prevenciu týkajúcu sa plastov na 

jedno použitie a druhov obalov, ktoré sú 

najčastejšími odpadkami v moriach a 

odpadkami pochádzajúcimi z pevniny; 

 b)  podporu opätovne použiteľných 

obalov a opakovane naplniteľných nádob; 

 c)  nahrádzanie materiálov, ktoré 

nemožno recyklovať a ktoré bránia 

ďalšiemu spracovaniu; 

 d)  zavádzanie systémov vratných 

záloh na zvýšenie zberu odpadu a 

prevenciu znečisťovania odpadkami; 

 e)  nahrádzanie plastov v konečných 

produktoch, napríklad kozmetických 

prípravkoch, detergentoch a výrobkoch 

osobnej starostlivosti, ktoré sú častými 

odpadkami v moriach a odpadkami 

pochádzajúcimi z pevniny.“ 
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Pozmeňujúci návrh  105 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 21 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 37 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. K údajom, ktoré členské štáty 

oznamujú v súlade s týmto článkom, musí 

byť pripojená správa o kontrole kvality a 

správa o opatreniach prijatých podľa 

článku 11a ods. 4. 

4. K údajom, ktoré členské štáty 

oznamujú v súlade s týmto článkom, musí 

byť pripojená správa o kontrole kvality, 

ktorá sa vyhotovuje v harmonizovanom 

formáte, a správa o opatreniach prijatých 

podľa článku 11a ods. 4. 

 

Pozmeňujúci návrh  106 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 21 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 37 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Komisia preskúma údaje nahlásené 

v súlade s týmto článkom a uverejní správu 

o výsledkoch preskúmania. Táto správa 

musí obsahovať posúdenie systému zberu 

údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej 

v členských štátoch, ako aj úplnosti, 

spoľahlivosti, včasnosti a konzistentnosti 

údajov. Posúdenie môže obsahovať aj 

konkrétne odporúčania na zlepšenie. 

Správa sa vypracúva každé tri roky. 

5. Komisia preskúma údaje nahlásené 

v súlade s týmto článkom a uverejní správu 

o výsledkoch preskúmania. Táto správa 

obsahuje posúdenie systému zberu údajov, 

zdrojov údajov a metodiky použitej v 

členských štátoch, ako aj úplnosti, 

spoľahlivosti, včasnosti a konzistentnosti 

údajov a dostupnosti otvorených údajov. 

Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne 

odporúčania na zlepšenie. Správa sa 

vypracúva deväť mesiacov po tom, ako 

členské štáty nahlásia údaje a následne 
každé tri roky. 

 

Pozmeňujúci návrh  107 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 21 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 37 – odsek 6 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Komisia prijme vykonávacie akty, 

v ktorých stanoví formát na nahlasovanie 

údajov podľa odsekov 1 a 2 a na 

nahlasovanie činností spätného 

zasypávania. Uvedené vykonávacie akty sa 

prijímajú v súlade s postupom uvedeným v 

článku 39 ods. 2. 

6. Komisia prijme vykonávacie akty, 

v ktorých stanoví formát na nahlasovanie 

údajov podľa odsekov 1 a 2 a na 

nahlasovanie činností spätného 

zasypávania, ktorý bude podporovať ciele 

opakovaného používania údajov a 

otvorených dát. Uvedené vykonávacie akty 

sa prijímajú v súlade s postupom 

uvedeným v článku 39 ods. 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  108 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 22 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 38 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia môže vypracovať usmernenia pre 

výklad vymedzení pojmov zhodnocovanie 

a zneškodňovanie. 

Komisia môže vypracovať usmernenia k 

výkladu vymedzení pojmov predchádzanie 

vzniku odpadu, opätovné použitie, 
zhodnocovanie a zneškodňovanie. 

 

Pozmeňujúci návrh  109 

Návrh smernice 

Článok 1 – bod 25 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 25a) V súlade s prílohou k tejto 

smernici sa dopĺňa príloha VIa. 

 

Pozmeňujúci návrh  110 

Návrh smernice 

Príloha VI – nadpis 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Metóda výpočtu prípravy výrobkov a Metóda výpočtu recyklácie komunálneho 
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zložiek na opätovné použitie na účely 

článku 11 ods. 2 písm. c) a d) a článku 11 

ods. 3 

odpadu na účely článku 11 ods. 2 písm. c) 

a d) a článku 11 ods. 3 

 

Pozmeňujúci návrh  111 

Návrh smernice 

Príloha VI – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty na výpočet upravenej miery 

recyklácie a prípravy na opätovné použitie 

v súlade s článkom 11 ods. 2 písm. c) a d) a 

článkom 11 ods. 3 používajú tento vzorec: 

Členské štáty na výpočet upravenej miery 

recyklácie v súlade s článkom 11 ods. 2 

písm. c) a d) a článkom 11 ods. 3 používajú 

tento vzorec: 

 

Pozmeňujúci návrh  112 

Návrh smernice 

Príloha VI – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  113 

Návrh smernice 

Príloha VI – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  114 

Návrh smernice 

Príloha VI – odsek 5 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

R: hmotnosť výrobkov a zložiek 

pripravených na opätovné použitie v 

danom roku, 

vypúšťa sa 

Pozmeňujúci návrh  115 

Návrh smernice 

Príloha VI a (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 „Príloha VIa 

 Nástroje na podporu uplatňovania 

hierarchie odpadového hospodárstva a 

prechodu na obehové hospodárstvo 

 1.  Hospodárske nástroje: 

 1.1. progresívne zvyšovanie daní 

a/alebo poplatkov za ukladanie na 

skládkach pre všetky kategórie odpadu 

(komunálny, inertný a iný); 

 1.2. zavedenie alebo zvýšenie daní 

a/alebo poplatkov za spaľovanie; 

 1.3. systémy priamej podpory cien na 

podporu opätovného použitia, opravy a 

recyklácie; 

 1.4. internalizácia pozitívnych a 

negatívnych externalít spojených 

s recykláciou a prvotnými surovinami; 

 1.5. zavedenie nízkej alebo nulovej 

DPH na opravu, materiály na opravu 

a predaj použitých výrobkov; 

 1.6. postupné rozšírenie programov 

platby podľa množstva odpadu na celé 

územie členských štátov, čo pôvodcov 

komunálneho odpadu motivuje k 

zníženiu, opätovnému používaniu a 

recyklácii odpadu; 

 1.7. ekologické poplatky alebo vopred 

hradené poplatky za likvidáciu odpadu, 

ktoré sa použijú na výrobky, pri ktorých 

nie sú zavedené programy rozšírenej 



 

PE582.196v02-00 58/60 AD\1106026SK.docx 

SK 

zodpovednosti výrobcov, 

 1.8. opatrenia na zvýšenie nákladovej 

efektívnosti existujúcich a plánovaných 

systémov zodpovednosti výrobcov; 

 1.9. investičná pomoc na projekty 

presadzujúce uplatňovanie hierarchie 

odpadového hospodárstva; 

 1.10 rozšírenie pôsobnosti systémov 

zodpovednosti výrobcu na nové toky 

odpadov; 

 1.11. zálohové systémy a iné systémy 

podnecujúce pôvodcov komunálneho 

odpadu a hospodárske subjekty, aby 

znižovali množstvo odpadu, opätovne ho 

používali a recyklovali; 

 1.12. hospodárske stimuly pre 

samosprávy na podporu prevencie, 

rozvoja a posilnenia systémov 

separovaného zberu; 

 1.13. opatrenia na podporu rozvoja v 

oblasti opätovného používania; 

 1.14. ekologické kritériá pri verejnom 

obstarávaní, ktoré podporujú hierarchiu 

odpadového hospodárstva; 

 1.15. opatrenia na postupné zrušenie 

škodlivých subvencií, ktoré nie sú v súlade 

s hierarchiou odpadového hospodárstva; 

 1.16. stimuly podporujúce dizajn a 

uvádzanie na trh výrobkov, ktoré 

zabraňujú vzniku odpadov, napríklad 

opraviteľného tovaru, 

 2. Iné opatrenia: 

 2.1. osobitné zákazy spaľovania 

recyklovateľného odpadu; 

 2.2. trhové obmedzenia pre výrobky na 

jedno použitie a nerecyklovateľné výrobky 

a obaly; 

 2.3. technické a fiškálne opatrenia na 

podporu rozvoja trhov s opätovne 

používanými výrobkami a recyklovanými 

materiálmi (vrátane kompostovaných) a 

na zvýšenie kvality recyklovaných 

materiálov; 



 

AD\1106026SK.docx 59/60 PE582.196v02-00 

 SK 

 2.4. opatrenia zahŕňajúce vrátenie 

dane a/alebo oslobodenie od dane; 

 2.5. opatrenia na zvýšenie verejného 

povedomia o riadnom odpadovom 

hospodárstve a znižovaní znečisťovania 

odpadom vrátane ad hoc kampaní na 

zaistenie znižovania objemu odpadu pri 

zdroji a vysokej miery zapojenia sa do 

systémov separovaného zberu; 

 2.6. opatrenia na zaistenie náležitej 

koordinácie, aj digitálnymi prostriedkami, 

všetkých príslušných verejných orgánov 

zapojených do odpadového hospodárstva 

a angažovania ďalších kľúčových 

zainteresovaných strán; 

 2.7. využívanie európskych 

štrukturálnych a investičných fondov s 

cieľom financovať budovanie 

infraštruktúry odpadového hospodárstva 

potrebné na splnenie príslušných cieľov; 

 2.8. využívanie európskych 

štrukturálnych a investičných fondov na 

financovanie prevencie vzniku odpadov, 

prípravy na opätovné použitie a 

recyklácie; 

 2.9. vytvorenie komunikačných 

platforiem na podporu výmeny najlepších 

postupov medzi odvetviami, sociálnymi 

partnermi, miestnymi orgánmi, ako aj 

členskými štátmi; 

 2.10. zavedenie minimálneho 

recyklovaného obsahu vo výrobkoch; 

 2.11. akékoľvek alternatívne alebo 

doplňujúce opatrenia s rovnakým 

účelom.“ 
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