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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Při zohlednění různých výchozích pozic členských států, pokud jde o postupné zvyšování cílů 

týkajících se recyklace a přípravy k opětovnému použití, se ukazuje, že k dosažení 

stanovených cílů budou potřebné různé úrovně úsilí, a je tudíž nutná určitá pružnost ohledně 

časového harmonogramu pro dosahování těchto cílů. 

 

Jak návrh uznává, mnoho členských států dosud zcela nevyvinulo potřebnou infrastrukturu 

pro nakládání s odpady. Je proto nutné stanovit jednoznačné cíle politiky, aby se zamezilo 

zablokování recyklovatelných surovin ve spodní části hierarchie způsobů nakládání s odpady. 

Aniž bychom zpochybňovali cíle samotné, jejich splnitelnost si vyžaduje určitou mírou 

časové flexibility. 

 

Na druhé straně existence nových cílů, které byly zvýšeny, poskytuje ospravedlnění 

vynaložení nových zdrojů na jejich dosažení. Je tedy na místě, aby Evropská unie zvýšila 

zdroje přidělené členským státům na jejich podporu při uskutečňování nezbytných investic.  

 

Musí být také vytvořeny správné podmínky a pobídky k tomu, aby bylo pro průmysl 

atraktivní začlenit do svých výrobních procesů obalové odpady s cílem vyrábět produkty 

s přidanou hodnotou a přitom šetřit primární suroviny. 

 

Mezitím zůstává proveditelnou možností pro nakládání s obaly a obalovým odpadem 

energetické využití, kdykoli je to ospravedlněno z technického, ekonomického a ekologického 

hlediska. 

 

Systémy rozšířené odpovědnosti výrobců jsou vhodnými prostředky jak pro prevenci 

vytváření obalového odpadu, tak i pro vývoj systémů, které zaručí návrat nebo sběr použitých 

obalů či obalového odpadu od zákazníků, jiných koncových uživatelů nebo z odpadkových 

toků a opakované použití nebo využití, včetně recyklace, sebraných obalů nebo obalového 

odpadu. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

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

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

návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Nakládání s odpady v Unii je třeba 

zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a 

zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit 

lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální 

využívání přírodních zdrojů a posílit 

(1) Nakládání s odpady v Unii je třeba 

zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a 

zlepšit kvalitu životního prostředí včetně 

mořského prostředí a volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin, 
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oběhové hospodářství. chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a 

racionální využívání přírodních zdrojů a 

posílit oběhové hospodářství, snížit 

závislost na zdrojích a zvýšit účinnost 

využívání zdrojů. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Členské státy by měly podporovat 

udržitelné biohospodářství s cílem 

využívat odpad jako zdroj. V souladu s 

tímto cílem je předcházení vzniku odpadů 

nejúčinnějším způsobem, jak zvýšit účinné 

využívání zdrojů, a členské státy by měly 

přijmout opatření k předcházení 

nadbytečného používání obalů a snížit 

výrobu a spotřebu jednorázových obalů. 

Členské státy by měly mít možnost 

uplatnit tržní omezení, pokud jde o 

nadbytečné obaly. Členské státy by měly 

vyžadovat, aby veškeré obaly uváděné na 

trh splňovaly minimální požadavky, jež 

podporují design oběhových odpadů, jež 

by mohly zahrnovat používání 

recyklovaného obsahu a materiálů s 

nízkými emisemi skleníkových plynů. 

Komise by měla v případě potřeby 

podpořit přípravu norem a pokynů Unie 

týkajících se základních požadavků 

uvedených v příloze II. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1b) Vytváření odpadků a nevhodné 

odstraňování obalů a obalových odpadů 

má negativní dopady jak na mořské 

životní prostředí, tak na hospodářství Unie 
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a představuje zbytečná rizika pro veřejné 

zdraví. K nejčastěji nacházeným 

předmětům na plážích patří velkou měrou 

také obalové odpady, což má dlouhodobé 

dopady na životní prostředí a ovlivňuje 

cestovní ruch a požitek veřejnosti z těchto 

přírodních oblastí. Kromě toho obalové 

odpady, které se dostanou do mořského 

prostředí, podrývají hierarchii způsobů 

nakládání s odpady, zejména tím, že se 

zabrání jejich přípravě k opětovnému 

použití, recyklaci a dalšímu využití, dříve 

než dojde k tomuto nesprávnému 

odstranění. V zájmu snížení tohoto 

nepoměrného podílu obalových odpadů 

na odpadcích v moři by měl být stanoven 

závazný cíl, který by podporovala cílená 

opatření přijatá členskými státy. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Postupným navyšováním 

stávajících cílů týkajících se přípravy k 

opětovnému použití a recyklace obalových 

obalů by mělo být zajištěno postupné a 

účinné využívání ekonomicky hodnotných 

odpadních materiálů díky náležitému 

nakládání s odpady v souladu s hierarchií 

způsobů nakládání s odpady. Tím by mělo 

být zajištěno, aby hodnotné materiály 

nacházející se v odpadech byly vráceny do 

evropského hospodářství, a aby tak bylo 

dosaženo pokroku při provádění iniciativy 

v oblasti surovin15 a vytváření oběhového 

hospodářství. 

(5) Postupným navyšováním 

stávajících cílů týkajících se přípravy k 

opětovnému použití a recyklace obalových 

obalů by mělo být zajištěno postupné a 

účinné využívání ekonomicky hodnotných 

odpadních materiálů díky náležitému 

nakládání s odpady v souladu s hierarchií 

způsobů nakládání s odpady. Tím by mělo 

být zajištěno, aby hodnotné materiály 

nacházející se v odpadech byly vráceny do 

evropského hospodářství, a aby tak bylo 

dosaženo pokroku při provádění iniciativy 

v oblasti surovin15 a vytváření oběhového 

hospodářství, aniž by – v případě 

obalových materiálů – byla dotčena 

bezpečnost potravin, zdraví spotřebitelů a 

bezpečnost materiálů, které se dostávají 

do styku s potravinami. 

__________________ __________________ 

15 COM(2013) 442. 15 COM(2013) 442. 
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Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Zároveň musí být také vytvořeny 

správné podmínky a pobídky k tomu, aby 

bylo pro průmysl atraktivní začlenit do 

svých výrobních procesů obalové odpady s 

cílem vyrábět produkty s přidanou 

hodnotou a přitom šetřit primární 

suroviny. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Mnoho členských států dosud zcela 

nevyvinulo potřebnou infrastrukturu pro 

nakládání s odpady. Je proto nutné stanovit 

jednoznačné cíle politiky, aby se zamezilo 

zablokování recyklovatelných surovin ve 

spodní části hierarchie způsobů nakládání s 

odpady. 

(6) Mnoho členských států dosud zcela 

nevyvinulo potřebnou infrastrukturu pro 

nakládání s odpady k recyklování. Je proto 

nutné stanovit jednoznačné cíle politiky k 

vybudování vybavení a zařízení k 

nakládání s odpady, které jsou nezbytné 

pro prevenci vzniku odpadů, přípravu k 

opětovnému použití a recyklaci, aby se 

zamezilo zablokování recyklovatelných 

surovin ve spodní části hierarchie způsobů 

nakládání s odpady a vytvořily se pobídky 

k investicím do inovativní infrastruktury 

nakládání s odpady pro recyklování. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Sběr a recyklace odpadních olejů 

by měly značné hospodářské a ekologické 
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přínosy z hlediska zajištění dodávek 

surovin, pokročení k oběhovému 

hospodářství a přispění ke snížení 

závislosti na dodávkách surové ropy. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Vzhledem ke kombinaci cílů v 

oblasti recyklace a omezení skládkování, 

jež jsou obsaženy ve směrnicích 

2008/98/ES a 1999/31/ES, již nejsou nutné 

cíle vztahující se na celou Unii, pokud jde 

o energetické využití, a maximální cíle pro 

recyklaci obalového odpadu, které jsou 

stanoveny ve směrnici 94/62/ES. 

(7) Vzhledem ke kombinaci cílů v 

oblasti recyklace a omezení skládkování, 

jež jsou obsaženy ve směrnicích 

2008/98/ES a 1999/31/ES, již nejsou nutné 

cíle vztahující se na celou Unii, pokud jde 

o energetické využití, a maximální cíle pro 

recyklaci obalového odpadu, které jsou 

stanoveny ve směrnici 94/62/ES. 

Energetické využití by však stále mohlo 

představovat možnost pro nakládání s 

obaly a obalovým odpadem jen tehdy, kdy 

bude ospravedlněno z technického, 

ekonomického a ekologického hlediska, 

což bude vyžadovat pečlivé posuzování 

vlivu obalů na životní prostředí ve všech 

fázích. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7а) Součástí vnitrostátních strategií 

členských států by mělo být zvyšování 

informovanosti v podobě různých pobídek 

a výhod plynoucích z produktů 

vyrobených z recyklovaných odpadů, což 

povzbudí investice do odvětví 

recyklovaných produktů. 
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Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Tato směrnice stanoví dlouhodobé 

cíle týkající se nakládání s odpady v Unii a 

poskytuje hospodářským provozovatelům a 

členským státům jasné vodítko pro 

směrování investic, které jsou nezbytné pro 

dosažení cílů této směrnice. Při přípravě 

vnitrostátních strategií pro nakládání s 

odpady a plánování investic do 

infrastruktury pro nakládání s odpady by 

členské státy měly náležitě využívat 

evropské strukturální a investiční fondy v 

souladu s hierarchií způsobů nakládání s 

odpady, a to prostřednictvím podpory 

předcházení vzniku odpadů, opětovného 

použití a recyklace. 

(8) Tato směrnice stanoví dlouhodobé 

cíle týkající se nakládání s odpady v Unii a 

poskytuje hospodářským provozovatelům a 

členským státům jasné vodítko pro 

směrování investic, které jsou nezbytné pro 

dosažení cílů této směrnice. Při přípravě 

vnitrostátních strategií pro nakládání s 

odpady a plánování investic do 

infrastruktury pro nakládání s odpady by 

členské státy měly náležitě využívat 

evropské strukturální a investiční fondy v 

souladu s hierarchií způsobů nakládání s 

odpady, a to prostřednictvím přednostní 

podpory předcházení vzniku odpadů a 

opětovného použití, po nichž následuje 

recyklace. Evropské strukturální a 

investiční fondy by se neměly využívat k 

financování spaloven ani skládek. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Měl by být dále podporován také 

tříděný sběr obalů a obalových odpadů. 

Nicméně pokud analýza životního cyklu 

ukáže přínosy pro životní prostředí, mohly 

by být učiněny výjimky. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Pro účely výpočtu toho, zda bylo (11) Pro účely výpočtu toho, zda bylo 
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dosaženo cílů týkajících se celkové úrovně 

přípravy k opětovnému použití a recyklace, 

by členské státy měly být schopny brát v 

úvahu výrobky a části, které jsou uznanými 

provozovateli zařízení pro přípravu k 

opětovnému použití a v rámci systémů 

zálohování a zpětného odběru připraveny k 

opětovnému použití. S cílem zajistit 

harmonizované podmínky pro tyto výpočty 

přijme Komise podrobná pravidla pro 

určování úrovně přípravy k opětovnému 

použití uznanými provozovateli zařízení 

pro přípravu k opětovnému použití a v 

rámci systémů zálohování a zpětného 

odběru a pro sběr, ověřování a vykazování 

údajů. 

dosaženo cílů týkajících se celkové úrovně 

přípravy k opětovnému použití a recyklace, 

by členské státy měly být schopny brát v 

úvahu výrobky a části, které jsou uznanými 

provozovateli zařízení pro přípravu k 

opětovnému použití, v rámci systémů 

zálohování a zpětného odběru a 

provozovateli recyklace připraveny k 

opětovnému použití. S cílem zajistit 

harmonizované podmínky pro tyto výpočty 

přijme Komise podrobná pravidla pro 

určování úrovně přípravy k opětovnému 

použití uznanými provozovateli zařízení 

pro přípravu k opětovnému použití a v 

rámci systémů zálohování a zpětného 

odběru a pro sběr, ověřování a vykazování 

údajů. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Aby se zajistila spolehlivost 

shromažďovaných údajů o přípravě k 

opětovnému použití, je nezbytné stanovit 

společná pravidla pro podávání zpráv. 

Podobně je důležité stanovit přesnější 

pravidla, podle nichž by měly členské státy 

podávat zprávy o tom, co je účinně 

recyklováno a může být započteno pro 

dosažení cílů týkajících se recyklace. 

Obecné pravidlo je, že za tímto účelem se 

musí dosažení cílů týkajících se recyklace 

vykazovat na bázi vstupu do procesu 

konečné recyklace. S cílem snížit 

administrativní zátěž by členským státům 

mělo být umožněno, aby při dodržení 

přísných podmínek mohly dosažení cílů 

týkajících se recyklace vykazovat na bázi 

výstupu z třídicích zařízení. Ztráty 

materiálů či látek na váze v důsledku 

fyzikálních procesů a/nebo procesů 

chemické přeměny, které jsou procesu 

konečné recyklace vlastní, by neměly být 

odečítány od hmotnosti odpadu, který se 

(12) Aby se zajistila spolehlivost 

shromažďovaných údajů o přípravě k 

opětovnému použití, je nezbytné stanovit 

společná pravidla pro podávání zpráv. Tyto 

údaje by měly být shromažďovány v 

souladu s normami a specifikacemi, které 

podporují cíle veřejně přístupných dat, a 

měly by být zpřístupněny jakožto veřejně 

přístupná data. Podobně je důležité 

stanovit přesnější pravidla, podle nichž by 

měly členské státy podávat zprávy o tom, 

co je účinně recyklováno a může být 

započteno pro dosažení cílů týkajících se 

recyklace. Obecné pravidlo je, že za tímto 

účelem se musí dosažení cílů týkajících se 

recyklace vykazovat na bázi vstupu do 

procesu konečné recyklace. S cílem snížit 

administrativní zátěž by členským státům 

mělo být umožněno, aby při dodržení 

přísných podmínek mohly dosažení cílů 

týkajících se recyklace vykazovat na bázi 

výstupu z třídicích zařízení. Ztráty 

materiálů či látek na váze v důsledku 
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vykazuje jako recyklovaný. fyzikálních procesů a/nebo procesů 

chemické přeměny, které jsou procesu 

konečné recyklace vlastní, by neměly být 

odečítány od hmotnosti odpadu, který se 

vykazuje jako recyklovaný. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Statistické údaje oznámené 

členskými státy mají pro Komisi zásadní 

význam při posuzování dodržování 

právních předpisů o odpadech v členských 

státech. Kvalitu, spolehlivost a 

srovnatelnost statistik by mělo zlepšit 

zavedení jednotného kontaktního místa pro 

předávání veškerých údajů o odpadech, 

zrušení zastaralých požadavků na 

předkládání zpráv, porovnání 

vnitrostátních metodik vykazování a 

zavedení zprávy o kontrole kvality údajů. 

(14) Statistické údaje oznámené 

členskými státy mají pro Komisi zásadní 

význam při posuzování dodržování 

právních předpisů o odpadech v členských 

státech. Kvalitu, spolehlivost a 

srovnatelnost statistik by mělo zlepšit 

zavedení jednotného kontaktního místa pro 

předávání veškerých údajů o odpadech, 

zrušení zastaralých požadavků na 

předkládání zpráv, porovnání 

vnitrostátních metodik vykazování a 

zavedení zprávy o kontrole kvality údajů. 

Zpráva o kontrole kvality údajů by měla 

být vypracována na základě 

harmonizovaného formátu. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) Pokud je to možné, měly by 

členské státy poskytovat pobídky k 

využívání materiálů, jako jsou trvalé 

materiály, které mají pro oběhové 

hospodářství vyšší hodnotu, protože je 

možné je považovat za materiály, jež lze 

recyklovat bez ztráty kvality bez ohledu na 

to, jak často jsou recyklovány. 
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Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15b) Důležitým cílem této směrnice je 

zlepšení podmínek na vnitřním trhu. 

Proto je za významné opatření 

považováno podávání zpráv ze strany 

Komise o dopadech směrnice na 

fungování vnitřního trhu. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Pro účinné provádění a zajištění 

srovnatelnosti údajů od členských států je 

nanejvýš důležité předávání spolehlivých 

statistických údajů týkajících se nakládání 

s odpady. Při přípravě zpráv o plnění cílů 

stanovených ve směrnici 94/62/ES by se 

proto mělo od členských států požadovat, 

aby používaly nejnovější metodiku, kterou 

vypracovala Komise a národní statistické 

úřady členských států. 

(16) Pro účinné provádění a zajištění 

srovnatelnosti údajů od členských států je 

nanejvýš důležité předávání spolehlivých 

statistických údajů týkajících se nakládání 

s odpady. Při přípravě zpráv o plnění cílů 

stanovených ve směrnici 94/62/ES by se 

proto mělo od členských států požadovat, 

aby používaly společnou metodiku pro 

shromažďování a zpracovávání údajů, 

kterou vypracovala Komise ve spolupráci s 

národními statistickými úřady členských 

států a vnitrostátními orgány 

odpovědnými za nakládání s odpady. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Jelikož cílů této směrnice, totiž 

zamezení jakémukoli dopadu z obalů a 

obalového odpadu na životní prostředí 

nebo omezení takového dopadu a tím 

zajištění vysoké úrovně ochrany životního 

(21) Jelikož cílů této směrnice, totiž 

zamezení jakémukoli dopadu z obalů a 

obalového odpadu na životní prostředí 

nebo omezení takového dopadu a tím 

zajištění vysoké úrovně ochrany životního 
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prostředí na jedné straně a zajištění 

fungování vnitřního trhu a zamezení 

překážek obchodu a omezení hospodářské 

soutěže v Unii na straně druhé, nemůže 

být dosaženo uspokojivě členskými státy, 

ale spíše jich z důvodu rozsahu účinků 

opatření může být lépe dosaženo na úrovni 

Unie, může Unie přijmout opatření v 

souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 

v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V 

souladu se zásadou proporcionality 

stanovenou v uvedeném článku 

nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co 

je nezbytné pro dosažení těchto cílů, 

prostředí a zohlednění fungování vnitřního 

trhu nemůže být dosaženo uspokojivě 

členskými státy, ale spíše jich z důvodu 

rozsahu účinků opatření může být lépe 

dosaženo na úrovni Unie, může Unie 

přijmout opatření v souladu se zásadou 

subsidiarity stanovenou v článku 5 

Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 

zásadou proporcionality stanovenou v 

uvedeném článku nepřekračuje tato 

směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 

dosažení těchto cílů, 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) Členské státy by měly zajistit, aby 

byly zavedeny vysoké úrovně požadavků v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci pro všechny pracovníky v Unii v 

souladu se stávajícími právními předpisy 

Unie a podle zvláštních rizik, kterým čelí 

pracovníci v některých odvětvích výroby, 

recyklace a odpadu. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21b) Ve valné většině případů nezávisí 

poskytování obalů na koncovém 

zákazníkovi, který si je ani nevybírá, ale 

spíše na výrobci. Systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobců jsou vhodnými 

prostředky jak pro prevenci vytváření 

obalového odpadu, tak i pro vývoj 

systémů, které zaručí návrat nebo sběr 

použitých obalů či obalového odpadu od 
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zákazníků, jiných koncových uživatelů 

nebo z odpadkových toků a opakované 

použití nebo využití, včetně recyklace, 

sebraných obalů nebo obalového odpadu. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod - 1 (nový) 

Směrnice 94/62/ES  

Čl. 1 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 (-1) V článku 1 se odstavec 1 

nahrazuje tímto:  

1. Účelem této směrnice je 

harmonizovat vnitrostátní opatření týkající 

se nakládání s obaly a obalovými odpady, 

aby se jednak zabránilo jakýmkoli jejich 

vlivům na životní prostředí všech 

členských států i třetích zemí anebo aby se 

tyto účinky zmenšily, a tím se dosáhlo 

vysoké úrovně ochrany životního prostředí, 

a jednak aby se zabezpečilo fungování 

vnitřního trhu, zabránilo se překážkám 

obchodu a omezování a narušování 

hospodářské soutěže v rámci Společenství. 

„1. Účelem této směrnice je 

harmonizovat vnitrostátní opatření týkající 

se nakládání s obaly a obalovými odpady, 

aby se zabránilo jakýmkoli jejich vlivům 

na životní prostředí všech členských států i 

třetích zemí anebo aby se tyto účinky 

zmenšily, a tím se dosáhlo vysoké úrovně 

ochrany životního prostředí, s ohledem na 

fungování vnitřního trhu.“; 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – point 1 – písm. b a (nové) 

Směrnice 94/62/ES 

Čl. 3 – bod 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) Doplňuje se nový bod, který zní: 

 „2a. „biologickými obaly“ se rozumí 

veškeré obaly, které pocházejí z materiálů 

biologického původu s výjimkou 

materiálů tvořících součást geologických 

útvarů a/nebo fosilních zdrojů;“ 
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Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – point 1 – písm. c a (nové) 

Směrnice 94/62/ES 

Čl. 3 – bod 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) V článku 3 se doplňuje nový bod, 

který zní: 

 (12a) „vícevrstvými obaly“ obaly složené 

z více než jedné vrstvy materiálu.“; 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 94/62/ES 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Těmito dalšími opatřeními mohou být 

vnitrostátní programy, pobídky 

prostřednictvím systémů rozšířené 

odpovědnosti výrobce za minimalizaci 

vlivu obalů na životní prostředí nebo 

podobné akce, schvalované podle potřeby 

po konzultaci s hospodářskými subjekty a 

zaměřené na koordinaci a využívání řady 

podnětů rozvíjených v rámci členských 

států v oblasti prevence. Tyto akce musí 

být v souladu s cíli této směrnice určenými 

v čl. 1 odst. 1. 

Tato další opatření budou v souladu s cíli 

této směrnice stanovenými ve čl. 1 odst. 1 

a směrnice 2008/98/ES, a to tím, že přispějí 

k omezení vzniku obalových odpadů, 

budou předcházet používání obalů a 

minimalizovat vliv obalů na životní 

prostředí. Tato opatření budou sestávat ze 

systémů rozšířené odpovědnosti výrobce, 

jak jsou definovány ve směrnici 

2008/98/ES, a dalších vnitrostátních 

programů, jak budou určeny členskými 

státy. Tato opatření mohou být případně 

přijímána za konzultace s hospodářskými 

subjekty a nevládními organizacemi. 

Budou navrhována, aby spojovala 

iniciativy prováděné ve členských státech, 

a k jejich využívání v oblasti prevence.  

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 
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Směrnice 94/62/ES 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) V čl. 4 odst. 1 se doplňují nové 

pododstavce, které znějí: 

 „Hospodářské subjekty zapojené do 

výroby plastových obalů mají prospěch z 

následujících finančních pobídek, pokud 

příslušné orgány ohledně určitého druhu 

obalů nerozhodly, že to je technicky 

neproveditelné nebo to představuje 

neodůvodněné riziko pro veřejné zdraví: 

 a) výrobci obalů, kteří snižují 

množství barviv použitých v jejich pevných 

plastových obalových nádobách 

uváděných na trh, mají prospěch z nižšího 

finančního příspěvku v rámci systémů 

rozšířené odpovědnosti výrobce, který je 

odstupňován podle množství barviv 

používaných v pevných plastových 

obalech z původních materiálů; 

 b) hospodářské subjekty, které 

používají opětovně plnitelné plastové nebo 

skleněné nádoby, mají prospěch z nižšího 

finančního příspěvku v rámci systémů 

rozšířené odpovědnosti výrobce úměrně 

míře, v jaké subjekt používá opětovně 

plnitelné produkty tam, kde to je v rámci 

podniku možné. 

 Komise přijme prováděcí akty potřebné k 

provádění tohoto odstavce do... [osmnáct 

měsíců po datu vstupu této směrnice v 

platnost]. Tyto prováděcí akty se přijímají 

v souladu s postupem uvedeným v čl. 21 

odst. 2.“; 

 

Pozměňovací návrh 26 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový) 

Směrnice 94/62/ES 

Čl. 4 – odst. 2 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

 (2b) V článku 4 se odstavec 2 

nahrazuje tímto: 

2.  Komise je v souladu s článkem 10 

nápomocna při podpoře prevence tím, že 

podporuje vývoj vhodných evropských 

norem. Cílem těchto norem je 

minimalizace vlivu obalů na životní 

prostředí v souladu s články 9 a 10. 

„2. Komise je v souladu s článkem 10 

nápomocna při podpoře prevence tím, že 

podporuje vývoj vhodných evropských 

norem. Cílem těchto norem je 

minimalizace vlivu obalů na životní 

prostředí v souladu s články 9 a 10, snížení 

množství obalů a ukončení nadměrného 

používání obalů.“ 

 

Pozměňovací návrh 27 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 c (nový) 

Směrnice 94/62/ES 

Čl. 4 – odst. 2 a (nový) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 (2c) V článku 4 se odstavec 3 

nahrazuje tímto: 

3.  Komise podle potřeby předloží 

návrhy opatření, jimiž se posílí a dokončí 

prosazování základních požadavků a 

zajistí, že nový obal je uveden na trh pouze 

tehdy, přijal-li výrobce všechna nezbytná 

opatření k minimalizaci jeho vlivu na 

životní prostředí, aniž by to ovlivnilo 

základní funkce obalu. 

„3. Komise do 31. prosince 2018 

předloží návrhy opatření, jimiž se posílí a 

dokončí prosazování základních požadavků 

a zajistí, že nový obal je uveden na trh 

pouze tehdy, přijal-li výrobce všechna 

nezbytná opatření k minimalizaci jeho 

vlivu na životní prostředí, aniž by to 

ovlivnilo základní funkce obalu. Komise 

předloží zejména návrh opatření 

týkajících se nerecyklovatelných obalů, 

obalů obsahujících nebezpečné látky, 

jednorázových obalů, odstranitelných a 

nadbytečných obalů a omezení množství 

obalů a posoudí možnost tržních omezení 

pro tyto předměty na úrovni Unie.“; 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 d (nový) 

Směrnice 94/62/ES 

Článek 5 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

 (2d) Článek 5 se nahrazuje tímto: 

Opětovné použití „Opětovné použití 

Členské státy mohou v souladu se 

Smlouvou podporovat systémy 

opakovaného použití těch obalů, které lze 

opakovaně použít způsobem příznivým pro 

životní prostředí. 

1. Členské státy v souladu se 

Smlouvou podporují systémy opakovaného 

použití těch obalů, které lze opakovaně 

použít způsobem příznivým pro životní 

prostředí. 

 Členské státy mohou zejména podporovat 

zavádění systémů zálohování pro opětovně 

používané obaly, i prostřednictvím 

systémů rozšířené odpovědnosti výrobce, a 

poskytovat přiměřené pobídky výrobcům 

opětovně použitelných obalů. 

 2. Opakovaně používané obaly 

shromážděné v systému zálohování a 

zpětného odběru se mohou započítat v 

rámci plnění preventivních cílů 

stanovených ve vnitrostátních 

preventivních programech, které byly 

přijaty v souladu s kritérii stanovenými v 

článku 4.“ 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b 

Směrnice 94/62/ES 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) nejpozději 31. prosince 2025 bude 

alespoň 65 % hmotnosti veškerých 

obalových odpadů připraveno k 

opětovnému použití a recyklováno; 

f) nejpozději 31. prosince 2025 bude 

alespoň 65 % hmotnosti veškerých 

obalových odpadů připraveno k 

opětovnému použití nebo recyklováno; 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – point 3 – písm. b 

Směrnice 94/62/ES 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. h 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) nejpozději 31. prosince 2030 bude 

alespoň 75 % hmotnosti veškerých 

obalových odpadů připraveno k 

opětovnému použití a recyklováno; 

h) nejpozději 31. prosince 2030 bude 

alespoň 75 % hmotnosti veškerých 

obalových odpadů připraveno k 

opětovnému použití nebo recyklováno; 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – point 3 – písm. b a (nové) 

Směrnice 94/62/ES 

Čl. 6 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) V článku 6 se vkládá nový 

odstavec, který zní: 

 „1a. Pro účely výpočtu cílů 

stanovených v čl. 6 odst. 1 lze v případě 

potřeby množství biologicky rozložitelného 

odpadu, který je vstupuje do aerobního 

nebo anaerobního zpracování, započítat 

jako recyklovaný odpad, pokud při 

takovém zpracování vznikne kompost, 

produkt vyhnívání nebo jiný materiál, 

jehož převážná část se – po dalším 

zpracování, je-li to nutné – použije jako 

recyklovaný výrobek, materiál nebo 

látka.“; 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c 

Směrnice 94/62/ES 

Čl. 6 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Obalový odpad vyvážený z Unie 

započítává do dosažení cílů stanovených v 

odstavci 1 pouze členský stát, v němž byl 

obalový odpad sebrán, jsou-li splněny 

požadavky čl. 6a odst. 4 a může-li vývozce 

2. Obalový odpad vyvážený z Unie 

započítává do dosažení cílů stanovených v 

odstavci 1 pouze členský stát, v němž byl 

obalový odpad sebrán, jsou-li splněny 

požadavky čl. 6a odst. 4 a vývozce v 
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v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006(*) 

prokázat, že přeprava odpadů splňuje 

požadavky uvedeného nařízení a že ke 

zpracování odpadů mimo Unii došlo v 

podmínkách, které odpovídají 

požadavkům příslušných právních předpisů 

Unie na ochranu životního prostředí. 

souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006(*) 

prokáže, že přeprava odpadů splňuje 

požadavky uvedeného nařízení a že ke 

zpracování odpadů mimo Unii je v souladu 

s požadavky této směrnice a všech 
příslušných právních předpisů v oblasti 

životního prostředí a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c a (nové) 

Směrnice 94/62/ES 

Čl. 6 – odst. 3a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) V článku 6 se vkládá nový 

odstavec, který zní: 

 „3a. Členské státy se mohou 

rozhodnout pro energetické využití tam, 

kde je vhodnější než recyklace materiálů z 

ekologických, technických a 

ekonomických důvodů.“ 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c b (nové) 

Směrnice 94/62/ES 

Čl. 6 – odst. 4 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 cb) V článku 6 se odstavec 4 

nahrazuje tímto: 

4. Členské státy případně podporují 

používání materiálů získaných recyklací 

obalových odpadů k výrobě obalů a dalších 

výrobků: 

„4. Členské státy podporují používání 

materiálů získaných recyklací obalových 

odpadů k výrobě obalů a dalších výrobků: 

a) zlepšováním tržních podmínek pro 

takové materiály; 

a) zlepšováním tržních podmínek  a 

přezkoumáním právních předpisů, jež by 

mohly představovat překážku používání 
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takových materiálů; 

b) přezkoumáním stávajících předpisů, 

které brání použití těchto materiálů. 

b) přezkoumáním stávajících předpisů, 

které brání použití těchto materiálů, při 

zajištění vysoké úrovně ochrany životního 

prostředí a lidského zdraví; 

 ba) zavedením daňových a 

ekonomických pobídek pro používání 

recyklovaných obalových materiálů, jakož 

i ekologických kritérií u veřejných 

zakázek; 

 bb) podporováním materiálů, které, 

jsou-li recyklovány do materiálů 

přicházejících do styku s potravinami, 

neohrožují lidské zdraví; 

 bc)  podporováním používání 

materiálů, které lze opětovně použít nebo 

recyklovat bez ztráty kvality bez ohledu na 

to, jak často jsou opětovně používány nebo 

recyklovány.“ 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d 

Směrnice 94/62/ES 

Čl. 6 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) odstavce 5, 8 a 9 se zrušují. d) odstavce 5 a 9 se zrušují a odstavec 

8 se nahrazuje tímto: 

 „Komise s ohledem na individuální 

okolnosti v jednotlivých členských státech 

posoudí provádění této směrnice, pokud 

jde o fungování vnitřního trhu.  Toto 

posouzení by mělo být prováděno alespoň 

každé tři roky a zpráva o posouzení by 

měla být předložena Evropskému 

parlamentu a Radě.“ 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d a (nové) 
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Směrnice 94/62/ES  

Čl. 6 – odst. 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) Doplňuje se nový odstavec 11a, 

který zní: 

 „11a. Aniž by byl dotčen článek 6b 

mohou členské státy v závislosti na své 

konkrétní situaci obdržet výjimky, pokud 

jde o časový harmonogram pro dosažení 

cílů uvedených v odst. 1 písm. f) – i), 

pokud bude zajištěno postupné sladění s 

těmito cíli, a po zohlednění doporučení 

uvedených v čl. 6b odst. 2 písm. b)“; 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 94/62/ES 

Čl. 6 a – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) členské státy mohou do výpočtu 

zahrnout výrobky a části připravené k 

opětovnému použití uznanými 

zpracovateli pro přípravu k opětovnému 

použití nebo v rámci systémů zálohování a 

zpětného odběru. Pro výpočet očištěné 

míry obalového odpadu připraveného k 

opětovnému použití a recyklovaného 

odpadu, která zohledňuje hmotnost 

výrobků a částí připravených k 

opětovnému použití, použijí členské státy 

ověřené údaje od provozovatelů a uplatní 

vzorec uvedený v příloze IV. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

Směrnice 94/62/ES 

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 



 

PE582.211v02-00 22/28 AD\1106291CS.docx 

CS 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 (5a) V čl. 7 odst. 1 se první pododstavec 

nahrazuje tímto: 

1. Za účelem plnění cílů stanovených 

touto směrnicí přijmou členské státy 

nezbytná opatření, aby zajistily vytvoření 

systémů pro: 

„1. Členské státy přijmou opatření 

nezbytná k zajištění toho, že budou 

zavedeny systémy, například systémy 

rozšířené odpovědnosti výrobce, pro: ” 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový) 

Směrnice 94/62/ES 

Článek 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5b) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 7a 

 Snížení množství obalů a obalových 

odpadů v mořském prostředí 

 1. Členské státy přijmou všechna 

opatření nezbytná ke snížení množství 

obalových odpadů, které se na jejich 

území dostávají do mořského prostředí. 

Tato opatření zahrnují všechny 

následující body: 

 a) přijetí závazného cíle snížení pro 

obalové odpady o 50 % do roku 2025 v 

porovnání s úrovněmi v roce 2015; 

 b) zavedení a provádění programů 

měření a sledování obalových odpadů, 

které se dostávají do mořského prostředí; 

 c) přijetí zvláštních opatření k 

omezení hlavních zdrojů obalových 

odpadů nacházených v mořském prostředí 

a na plážích v jednotlivých regionech, 

včetně programů zvyšování 

informovanosti, ekonomických nástrojů a 

pobídek a tržních omezení. 

 2. Členské státy každým rokem do [x] 

předloží Komisi zprávy objasňující jejich 
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pokrok při snižování množství obalových 

odpadů pocházejících z jejich území, které 

se dostávají do mořského prostředí, včetně 

popisu opatření přijatých podle odstavce 1 

a očekávaných výsledků. 

 3. Komise přijme prováděcí akty 

potřebné k provádění tohoto článku do... 

[osmnáct měsíců po datu vstupu této 

směrnice v platnost]. Tyto prováděcí akty 

se přijímají v souladu s postupem 

uvedeným v čl. 21 odst. 2.“; 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c (nový) 

Směrnice 94/62/ES 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 (5c) V článku 8 se odstavec 2 

nahrazuje tímto: 

2. Aby se usnadnil sběr, opakované 

použití a využití, včetně recyklace, obaly 

se označí, aby je daný průmysl mohl 

identifikovat a třídit podle typu použitého 

obalového materiálu nebo materiálů na 

základě rozhodnutí Komise 97/129/ES [9].  

„2. Aby se usnadnil sběr, opakované 

použití a využití, včetně recyklace, obaly 

obsahují informace užitečné za tímto 

účelem. Obaly se zejména označí, aby je 

daný průmysl mohl identifikovat a třídit 

podle typu použitého obalového materiálu 

nebo materiálů na základě rozhodnutí 

Komise 97/129/ES [9].“; 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. d 

Směrnice 92/64/ES 

Čl. 12 – odst. 3 b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3b. K údajům předloženým členským 

státem podle tohoto článku je připojena 

zpráva o kontrole kvality a zpráva o 

provádění čl. 6a odst. 4. 

3b. K údajům předloženým členským 

státem podle tohoto článku je připojena 

zpráva o kontrole kvality a zpráva o 

provádění čl. 6a odst. 4. Zpráva o kontrole 

kvality se vypracovává v souladu s 
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harmonizovaným formátem. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. d 

Směrnice 94/62/ES 

Čl. 12 – odst. 3 c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3c. Komise přezkoumá údaje předané jí 

v souladu s tímto článkem a zprávu o 

výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva 

zahrnuje posouzení organizace sběru údajů, 

zdrojů údajů a metodiky použité v 

členských státech a rovněž posouzení 

úplnosti, spolehlivosti, včasnosti a 

konzistentnosti těchto údajů. Posouzení 

může obsahovat konkrétní doporučení ke 

zlepšení. Tato zpráva se vypracovává 

každé tři roky. 

3c. Komise přezkoumá údaje předané jí 

v souladu s tímto článkem a zprávu o 

výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva 

zahrnuje posouzení organizace sběru údajů, 

zdrojů údajů a metodiky použité v 

členských státech a rovněž posouzení 

úplnosti, spolehlivosti, včasnosti a 

konzistentnosti těchto údajů a dostupnost 

veřejně přístupných dat. Posouzení může 

obsahovat konkrétní doporučení ke 

zlepšení. Tato zpráva se vypracovává 

každé tři roky. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. d 

Směrnice 94/62/ES 

Čl. 12 – odst. 3 d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3d. Komise přijme prováděcí akty za 

účelem stanovení formátu pro vykazování 

údajů podle odstavce 3a. Tyto prováděcí 

akty se přijímají postupem podle čl. 21 

odst. 2. 

3d. Komise přijme prováděcí akty, 

které stanoví formát pro vykazování údajů 

v souladu s odstavcem 3a a pro podávání 

zpráv o kontrole kvality uvedené v 

odstavci 3b, které budou podporovat cíle 

týkající se opakovaného využívání údajů a 

veřejně přístupných údajů. Tyto prováděcí 

akty se přijímají postupem podle čl. 21 

odst. 2. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh směrnice 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 a (nový) 

Směrnice 94/62/ES 

Čl. 15 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 (7a) V článku 15 se odstavec 1 

nahrazuje tímto: 

„V souladu s příslušnými ustanoveními 

Smlouvy zavede Rada ekonomické 

nástroje na podporu plnění cílů 

stanovených touto směrnicí. Pokud taková 

opatření nebudou existovat, mohou členské 

státy, v souladu se zásadami, jimiž se řídí 

politika Společenství týkající se životního 

prostředí, mimo jiné se zásadou 

„znečišťovatel platí“, a se závazky 

vyplývajícími ze Smlouvy, přijmout svá 

opatření k plnění uvedených cílů.“ 

„V souladu s příslušnými ustanoveními 

Smlouvy zavede Rada ekonomické 

nástroje na podporu plnění cílů 

stanovených touto směrnicí. Pokud taková 

opatření nebudou existovat, mohou členské 

státy, v souladu se zásadami, jimiž se řídí 

politika Společenství týkající se životního 

prostředí, mimo jiné se zásadou 

„znečišťovatel platí“, a se závazky 

vyplývajícími ze Smlouvy, přijmout svá 

opatření k plnění uvedených cílů. Taková 

opatření mohou být částí systémů 

rozšířené odpovědnosti výrobce, 

rozdílných poplatků za používání 

jednorázových obalů, systémů plateb 

podle množství odpadu a systémů 

zálohování a zpětného odběru.“ 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 b (nový) 

Směrnice 94/62/ES 

Článek 15 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7b) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 15a 

 Všeobecné požadavky na systémy 

rozšířené odpovědnosti výrobce 

 Členské státy zajistí, aby se systémy 

rozšířené odpovědnosti výrobce vytvořené 

podle článku 8 a 8a směrnice 2008/98/ES* 

vztahovaly rovněž na obaly a obalový 

odpad. 

 ________________ 
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 *Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 

2008 o odpadech a o zrušení některých 

směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 

3).“ 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh směrnice 

Příloha – bod - 1 (nový) 

Směrnice 94/62/ES 

Příloha II – bod 1 – odrážka 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 V příloze II se bod 1, první odrážka 

nahrazuje tímto: 

- Obaly se musí být navrženy, 

vyrobeny a uváděny na trh způsobem, 

který umožní jejich opakované použití 

nebo využití, včetně recyklace, a omezí na 

minimum jejich vliv na životní prostředí, 

když se obalové odpady nebo zbytky po 

operacích nakládání s odpady odstraňují. 

„- Obaly se musí být navrženy, 

vyrobeny a uváděny na trh způsobem, 

který umožní jejich opakované použití 

nebo využití včetně recyklace – v souladu 

se zásadou hierarchie způsobů nakládání 

s odpady – a omezí na minimum jejich vliv 

na životní prostředí, když se obalové 

odpady nebo zbytky po operacích 

nakládání s odpady odstraňují.“ 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh směrnice 

Příloha – bod -1 a (nový) 

Směrnice 94/62/ES 

Příloha II – bod 3 – písm. a 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 V příloze II bodu 3 se písmeno a) 

nahrazuje tímto: 

„a) Obaly využitelné formou recyklace 

materiálu 

„a) Obaly využitelné formou recyklace 

materiálu 

Obaly se musí být vyrobeny způsobem, 

který umožní recyklaci určitého podílu 

hmotnosti materiálů použitých při výrobě 

výrobků určených k prodeji, v souladu s 

platnými normami Společenství. Velikost 

tohoto podílu se může různit v závislosti na 

druhu materiálu, z něhož se obal skládá.” 

Obaly se musí být vyrobeny takovým 

způsobem, aby byly z technického, 

environmentálního a hospodářského 

hlediska recyklovatelné, a s ohledem na 

třídění, čištění a rozsah rozměrů a 

použitých materiálů tak, aby byla možná 

recyklace určitého podílu hmotnosti 
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materiálů použitých při výrobě výrobků 

určených k prodeji, v souladu s platnými 

normami Společenství. Velikost tohoto 

podílu se může různit v závislosti na druhu 

materiálu, z něhož se obal skládá. Formáty 

a materiálové provedení, které budou 

bránit třídění nebo přepracování, musí být 

nahrazeny známými a účinnými 

alternativami. 
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