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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Dne 2. prosince 2015 přijala Evropská komise nový balíček opatření pro oběhové 

hospodářství, jehož součástí je i akční plán pro oběhové hospodářství a čtyři legislativní 

návrhy o odpadech. Cílem tohoto legislativního návrhu je stanovit cíle pro snížení množství 

odpadu, včetně cílů pro skládky, opětovné použití a recyklaci, které mají být splněny do roku 

2030. Součástí návrhu je i ambiciózní a přesvědčivý dlouhodobý plán pro nakládání s odpady 

a recyklaci.  

 

Výbor ITRE se rozhodl rozdělit tento balíček do čtyř samostatných částí, které jsou ovšem 

úzce propojeny. Řadou změn týkajících se statistik a definic odpadu se zabývá rámcová 

směrnice o odpadech, zatímco cíle a povinnosti vycházející z těchto definic či statistik jsou 

zahrnuty do dalších tří směrnic. Z tohoto důvodu je třeba zajistit jednotnost všech dokumentů.  

 

Navrhovatel vítá revidovaný návrh Komise, jelikož přináší širší, ucelenější a rovněž 

realističtější přístup. Pro zajištění rovných podmínek mezi členskými státy a pro účinné 

nakládání s odpady v EU je nanejvýš důležité předávání spolehlivých statistických údajů 

týkajících se nakládání s odpady. V této oblasti je nepochybně třeba mnohé zlepšit. Cíle, které 

Evropská komise předkládá, musí být ambiciózní, ale zároveň realistické a dosažitelné pro 

všechny členské státy, v opačném případě hrozí, že dojde k roztříštění vnitřního trhu EU a že 

rozvoj v této oblasti bude neinkluzivní, a tedy nerovnoměrný.  Správný přístup je založen na 

dlouhodobé vizi a dostatečně ambiciózních cílech. Navrhovatel má však i nadále pochybnosti 

ohledně metodiky pro stanovení cílů bez ohledu na jejich vhodnost. Poté, co budou 

shromážděny spolehlivé a srovnatelné údaje, bude rovněž nutné tyto cíle a ambice 

přezkoumat na odpovídající úroveň. Navrhovatel rovněž lituje toho, že celý návrh postrádá 

zaměření na vzdělávání a informace, které by měly být základem přeměny.  

 

Cílem revidovaných směrnic o skládkách odpadů je zdokonalit nakládání s odpady v EU díky 

stanovení omezení pro skládky, která mají být splněna do roku 2030, a dalších omezení 

týkajících se odděleně shromažďovaného odpadu, včetně odpadu biologického. Tento návrh 

by měl vybízet k dalšímu třídění a recyklaci odpadu v souladu s hierarchií způsobů nakládání 

s odpady (viz rámcová směrnice o odpadech). Navrhovatel návrh vítá a hájí stanovisko, podle 

nějž jsou definice a věcně správné statistiky klíčovým prvkem celé právní úpravy odpadů a 

jsou nevyhnutelné pro měření pokroku při dosahování cílů této legislativy a oběhového 

hospodářství.  

 

Navrhovatel by rád zdůraznil význam výměny informací a osvědčených postupů, a to nejen 

na úrovni EU, ale také napříč různými odvětvími ekonomiky, včetně průmyslu zaměřeného na 

odpady, a ve finančním sektoru. Mohli bychom toho dosáhnout zavedením komunikačních 

platforem, které by mohly pomoci posílit povědomí o nových průmyslových řešeních, 

poskytnout lepší přehled o dostupných kapacitách a podpořit průmyslovou součinnost, což 

může výrazně podpořit přechod na hospodářství, které by bylo více oběhové. Navrhovatel je 

rovněž přesvědčen, že finanční prostředky, které Komise vyčlenila na tento přechod, by 

mohly být využívány také na výzkumné projekty v oblasti odpadu, a to zejména pokud jde 

o nebezpečný odpad.  

 

Navrhovatel vítá návrh na zjednodušení ohlašovacích povinností členských států, ačkoli 

některé části znění předloženého Komisí nezajišťují jednoznačný výklad. Komise dále 

navrhuje systém podávání zpráv každé tři roky. Klade se nicméně otázka, jak budou tyto lhůty 
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v praxi splněny a jak dlouho po datu provedení směrnice tento proces podávání zpráv začne, 

má-li být ponechán dostatek času na promýšlení problematiky a v případě potřeby na 

dodatečná opatření.  

 

Navrhovatel podporuje omezení skládkování biologického odpadu, je však také přesvědčen, 

že biologický odpad by měl být povinně shromažďován odděleně a že potřeba povinného 

odděleného shromažďování biologického odpadu by měla být v rámcové směrnici o odpadech 

více zdůrazněna. Navrhovatel proto předloží dodatečné pozměňovací návrhy ohledně 

povinného odděleného shromažďování biologického odpadu v této rámcové směrnici s cílem 

vytvořit jednoznačnou vazbu mezi oběma spisy.  

 

Mezi množstvími odpadu vyprodukovanými v jednotlivých členských státech a vyjádřenými 

v absolutních číslech panují značné rozdíly. Metoda pro výpočet cílů pro skládkování 

navržených Komisí (vyjádřených v procentních podílech) tyto rozdíly dostatečně neodráží. 

Navrhovatel je přesvědčen, že by Komise rovněž měla vyhodnotit zavedení dalšího cíle 

vycházejícího z celkového množství odpadů, které je možné skládkovat, a vyjádřeného 

v kilogramech na osobu a rok. Usnadnilo by se tím srovnávání mezi členskými státy a 

umožnilo lepší vyhodnocování toho, jak probíhá předcházení vzniku odpadu, které má 

v hierarchii nakládání s odpady tu nejvyšší prioritu. Rovněž by se tak tudíž napomohlo 

snižování celkového objemu odpadu, který je každoročně vyprodukován. 

 

Navrhovatel by rád zdůraznil, že je rovněž třeba řádně provést a prosazovat stávající právní 

úpravu odpadu. Jakákoli další opatření přijatá Komisí by měla zohledňovat závazky 

stanovené v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

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

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

návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Nakládání s odpady v Unii je třeba 

zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a 

zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit 

lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální 

využívání přírodních zdrojů a posílit 

oběhové hospodářství. 

(1) Nakládání s odpady 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, podpořit 

transformaci energetiky a energetickou 

účinnost a posílit oběhové hospodářství, 

které umožní snížit závislost Unie v oblasti 
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přírodních zdrojů. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Cíle uvedené ve směrnici Rady 

1999/31/ES14, která stanoví omezení 

skládkování odpadů, by měly být 

pozměněny, aby lépe zohledňovaly ambice 

Unie spojené s přechodem na oběhové 

hospodářství a aby bylo dosaženo pokroku 

v provádění iniciativy EU v oblasti 

surovin15 snížením skládkování odpadu 

určeného pro uložení na skládky u odpadů 

neklasifikovaných jako nebezpečné. 

(2) Cíle uvedené ve směrnici Rady 

1999/31/ES14, která stanoví omezení 

skládkování odpadů, by měly být 

přepracovány, aby lépe zohledňovaly 

ambice Unie spojené s přechodem na 

oběhové hospodářství a aby bylo dosaženo 

pokroku v provádění iniciativy EU v 

oblasti surovin15 postupně snížením 

skládkování odpadu určeného pro uložení 

na skládky u odpadů neklasifikovaných 

jako nebezpečné, dokud se se 

skládkováním úplně neskončí. 

__________________ __________________ 

14 Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. 

dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. 

L 182, 16.7.1999, s. 1). 

14 Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. 

dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. 

L 182, 16.7.1999, s. 1). 

15 COM(2008) 699 a COM(2014) 297. 15 COM(2008) 699 a COM(2014) 297. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Z dalšího omezení skládkování 

odpadů, počínaje druhy odpadů, které se 

sbírají odděleně (např. plasty, kovy, sklo, 

papír, biologické odpady), by vyplývaly 

jednoznačné přínosy pro životní prostředí i 

přínosy hospodářské a sociální. Při 

provádění těchto omezení skládkování 

odpadů by se měla brát v úvahu 

technická, environmentální nebo 

ekonomická proveditelnost recyklace nebo 

jiného využití zbytkových odpadů 

(5) Z dalšího omezení skládkování 

odpadů, počínaje druhy odpadů, které se 

sbírají odděleně (např. plasty, kovy, sklo, 

papír, biologické odpady), by vyplývaly 

jednoznačné přínosy pro životní prostředí i 

přínosy hospodářské a sociální. Mělo by se 

více podporovat zlepšování technické, 

environmentální nebo ekonomické 

proveditelnosti recyklace s cílem co 

nejvíce snížit množství zbytkových odpadů 

pocházejících z odděleně sbíraného 



 

PE582.213v03-00 6/21 AD\1109173CS.docx 

CS 

pocházejících z odděleně sbíraného 

odpadu. 

odpadu. 

Odůvodnění 

Odpad, který byl sbírán odděleně a je recyklovatelný, by neměl končit na skládkách. Jsou 

zapotřebí další investice, které sníží množství zbytkového odpadu. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Velkou část komunálního odpadu 

představuje biologicky rozložitelný 

komunální odpad. Skládkování 

nezpracovaného biologicky rozložitelného 

odpadu má závažné negativní účinky, 

pokud jde o emise skleníkových plynů a 

znečištění povrchových vod, podzemních 

vod, půdy a ovzduší. Směrnice 1999/31/ES 

již stanoví cíle týkající se snížení množství 

biologicky rozložitelného odpadu na 

skládkách, avšak je nutné zavést další 

omezení na ukládání biologicky 

rozložitelných odpadů na skládky tím, že 

se zakáže skládkování biologicky 

rozložitelných odpadů, které se sbírají 

odděleně v souladu s článkem 22 směrnice 

2008/98/ES. 

(6) Velkou část komunálního odpadu 

představuje biologicky rozložitelný 

komunální odpad. Skládkování 

nezpracovaného biologicky rozložitelného 

odpadu má závažné negativní 

environmentální účinky, pokud jde 

o emise skleníkových plynů a znečištění 

povrchových vod, podzemních vod, půdy a 

ovzduší. Směrnice 1999/31/ES již stanoví 

cíle týkající se snížení množství biologicky 

rozložitelného odpadu na skládkách, avšak 

je nutné zavést další omezení na ukládání 

biologicky rozložitelných odpadů na 

skládky tím, že se zakáže skládkování 

biologicky rozložitelných odpadů, které by 

se měly sbírat odděleně v souladu s 

článkem 22 směrnice 2008/98/ES. Komise 

a členské státy by měly podpořit využívání 

alternativních opatření pro udržitelné 

zpracování biologicky rozložitelného 

odpadu v souladu s novými technologiemi 

a technikami, jako je kompostování za 

pomoci žížal nebo biologické trávení. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Mnoho členských států dosud zcela (7) Mnoho členských států dosud zcela 
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nevyvinulo potřebnou infrastrukturu pro 

nakládání s odpady. Stanovení cílů 

týkajících se snížení množství odpadů 

ukládaných na skládky dále usnadní 

oddělený sběr, třídění a recyklaci odpadů a 

zamezí zablokování potenciálně 

recyklovatelných materiálů ve spodní části 

hierarchie způsobů nakládání s odpady. 

nevyvinulo potřebnou infrastrukturu pro 

nakládání s odpady. Stanovení jasných cílů 

týkajících se snížení množství odpadů 

ukládaných na skládky a vytvoření 

rámcového programu s harmonogramem 

pro splnění cílů dále podpoří a usnadní 

oddělený sběr, třídění a recyklaci odpadů. 

Tyto ambiciózní cíle by kromě toho měly 

zajistit náležitý kontext pro podnícení 

vyšších veřejných a soukromých investic 

do infrastruktury, výzkumu a dovedností a 

měly by zamezit zablokování potenciálně 

recyklovatelných materiálů ve spodní části 

hierarchie způsobů nakládání s odpady. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Postupné snižování skládkování 

odpadů je nezbytné k tomu, aby se 

zamezilo škodlivým dopadům na lidské 

zdraví a na životní prostředí a aby se 

zajistilo, že ekonomicky hodnotné odpadní 

materiály budou postupně a účinně 

využívány díky náležitému nakládání s 

odpady v souladu s hierarchií způsobů 

nakládání s odpady. Toto snížení by mělo 

zamezit rozvoji nadbytečných kapacit 

zařízení pro zpracování zbytkových 

odpadů například cestou energetického 

využití nebo málo účinného mechanicko-

biologického zpracování nezpracovaného 

komunálního odpadu, jež by mohly 

ohrožovat dosažení dlouhodobých cílů 

Unie týkajících se úrovně přípravy k 

opětovnému použití a recyklace 

komunálního odpadu stanovených v článku 

11 směrnice 2008/98/ES. Stejně tak, s 

cílem zabránit škodlivým dopadům na 

lidské zdraví a životní prostředí, by členské 

státy měly přijmout veškerá nezbytná 

opatření k zajištění toho, aby byl na 

skládky ukládán pouze odpad, který byl 

předmětem zpracování; splnění této 

(8) Postupné snižování skládkování 

odpadů je nezbytné k tomu, aby se 

zamezilo škodlivým dopadům na lidské 

zdraví a na životní prostředí a aby se 

zajistilo, že ekonomicky hodnotné odpadní 

materiály budou postupně a účinně 

využívány díky náležitému nakládání s 

odpady v souladu s hierarchií způsobů 

nakládání s odpady. Toto postupné 

snižování skládkování odpadů přinese 

zásadní změnu v nakládání s odpady 

v mnoha členských státech. Díky 

zdokonaleným statistikám týkajícím se 

sběru odpadů a nakládání s nimi by mělo 

být možné zamezit rozvoji nadbytečných 

kapacit zařízení pro zpracování zbytkových 

odpadů například cestou energetického 

využití nebo málo účinného mechanicko-

biologického zpracování nezpracovaného 

komunálního odpadu, jež by mohly 

ohrožovat dosažení dlouhodobých cílů 

Unie týkajících se úrovně přípravy 

k opětovnému použití a recyklace 

komunálního odpadu stanovených v článku 

11 směrnice 2008/98/ES. Stejně tak, 

s cílem zabránit škodlivým dopadům na 
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povinnosti by však nemělo vést k vytváření 

nadměrných kapacit pro zpracování 

zbytkového komunálního odpadu. Aby se 

dále zajistila konzistentnost mezi cíli 

stanovenými v článku 11 směrnice 

2008/98/ES a cílem týkajícím se snížení 

skládkování stanoveným v článku 5 této 

směrnice a aby se zajistilo koordinované 

plánování infrastruktur a investic 

potřebných pro splnění těchto cílů, by 

členské státy, kterým může být na dosažení 

cílů v oblasti recyklace komunálního 

odpadu poskytnuto více času, měly rovněž 

dostat více času na dosažení cíle týkajícího 

se snížení množství odpadů ukládaných na 

skládky do roku 2030, který stanoví tato 

směrnice. 

lidské zdraví a životní prostředí, by členské 

státy měly přijmout veškerá nezbytná 

opatření k zajištění toho, aby byl na 

skládky ukládán pouze odpad, který byl 

předmětem zpracování; splnění této 

povinnosti by však nemělo vést k vytváření 

nadměrných kapacit pro zpracování 

zbytkového komunálního odpadu, přičemž 

přispěje k dosažení vysoké kvality 

tříděného materiálu. Za tím účelem je 

nezbytné, aby úsilí odstranit skládkování 

nevedlo ke zvýšení míry spalování a 

kapacit spalování a nadměrnému 

skladování. Aby se dále zajistila 

konzistentnost mezi cíli stanovenými v 

článku 11 směrnice 2008/98/ES a cílem 

týkajícím se snížení skládkování 

stanoveným v článku 5 této směrnice a aby 

se zajistilo koordinované plánování 

infrastruktur a investic potřebných pro 

splnění těchto cílů, by členské státy, 

kterým může být na dosažení cílů v oblasti 

recyklace komunálního odpadu poskytnuto 

více času, měly rovněž dostat více času na 

dosažení cíle týkajícího se snížení 

množství odpadů ukládaných na skládky 

do roku 2030, který stanoví tato směrnice. 

Je rovněž nezbytné zajistit, aby bylo při 

přepravě s odpadem zacházeno co 

nejúčinnějším a nejudržitelnějším 

způsobem v souladu se zásadami 

a požadavky nařízení (ES) č. 1013/2006 

Evropského parlamentu a Rady1a, 

zejména se zásadami blízkosti, priority 

využívání a soběstačnosti, proto je třeba 

tuto přepravu řádně kontrolovat 

a koordinovat, čímž se zajistí, aby byla 

prováděna způsobem, který je v souladu se 

zásadami a předpoklady pro oběhové 

hospodářství. 

 _____________________ 

 1aNařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 

2016 o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190, 

12.7.2006, s. 1). 
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Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Komise by měla vyhodnotit, zda je 

vhodné zavést cíl ustavující celkové 

množství odpadů, komunálního odpadu 

nebo veškerých typů odpadu bez ohledu 

na jejich původ, které je možné 

skládkovat, vyjádřený v kilogramech na 

osobu a rok. Stanovení takového cíle by 

usnadnilo srovnání mezi členskými státy a 

umožnilo lépe vyhodnotit předcházení 

vzniku odpadu, které se nachází na 

nejvyšším stupni hierarchie nakládání 

s odpady. Rovněž by se tím tak napomohlo 

snižování celkového objemu odpadu, který 

je každoročně vyprodukován. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8b) Komise by měla podporovat 

koordinaci a výměnu informací a 

osvědčených postupů mezi členskými 

státy, orgány na nižší než vnitrostátní 

úrovni, zejména v případě, že tato úroveň 

vlády odpovídá za nakládání s odpady, a 

mezi jednotlivými hospodářskými 

odvětvími, včetně odvětví nakládání 

s odpady a finančního sektoru, s cílem 

pomoci dosáhnout cílů směrnice 

1999/31/ES. Toho by bylo možné 

dosáhnout zavedením komunikačních 

platforem, které by pomohly posílit 

povědomí o nových průmyslových 

řešeních, poskytnout lepší přehled 

o dostupných kapacitách, podpořit vazby 

mezi odvětvím nakládání s odpady a 

finančním sektorem a posílit průmyslovou 

součinnost, a to vždy s vědomím, že je 
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zásadní zachovat konkurenceschopnost 

evropského průmyslu. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) V zájmu zajištění lepšího, 

včasnějšího a jednotnějšího provedení této 

směrnice a předjímání problémů při 

provádění by měl být zaveden systém 

včasného varování k odhalení nedostatků a 

přijetí opatření před uplynutím lhůt pro 

splnění cílů. 

(9) V zájmu zajištění lepšího, 

včasnějšího a jednotnějšího provedení této 

směrnice a předjímání problémů při 

provádění by měl být zaveden systém 

včasného varování k odhalení nedostatků a 

přijetí opatření před uplynutím lhůt pro 

splnění cílů a podporovat výměnu 

nejlepších postupů mezi různými 

zainteresovanými stranami. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Statistické údaje oznámené 

členskými státy mají pro Komisi zásadní 

význam při posuzování dodržování 

právních předpisů o odpadech ve všech 

členských státech. Kvalitu, spolehlivost a 

srovnatelnost statistik by mělo zlepšit 

zavedení jednotného kontaktního místa pro 

předávání veškerých údajů o odpadech, 

zrušení zastaralých požadavků na 

předkládání zpráv, porovnání 

vnitrostátních metodik vykazování a 

zavedení zprávy o kontrole kvality údajů. 

Předávání spolehlivých statistických údajů 

týkajících se nakládání s odpady je 

nanejvýš důležité pro účinné provádění a 

zajištění srovnatelnosti údajů, jež členské 

státy poskytují. Od členských států by se 

proto mělo vyžadovat, aby při přípravě 

zpráv o plnění cílů stanovených ve 

směrnici 1991/31/ES používaly nejnovější 

(11) Statistické údaje oznámené 

členskými státy mají pro Komisi zásadní 

význam při posuzování dodržování 

právních předpisů o odpadech ve všech 

členských státech. Kvalitu, spolehlivost a 

srovnatelnost statistik by mělo zlepšit 

stanovením harmonizované metodiky 

sběru a zpracování údajů a zavedení 

jednotného kontaktního místa pro 

předávání veškerých údajů o odpadech, 

kterým by měl být Eurostat, a zrušení 

zastaralých požadavků na předkládání 

zpráv, porovnání vnitrostátních metodik 

vykazování a zavedení zprávy o kontrole 

kvality údajů, která by měla vycházet z 

harmonizovaného formátu. Předávání 

spolehlivých porovnatelných statistických 

údajů týkajících se nakládání s odpady je 

nanejvýš důležité pro účinné provádění a 

zajištění srovnatelnosti údajů, jež členské 
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metodiku, kterou vypracovala Komise a 

národní statistické úřady členských států. 

státy poskytují. Od členských států by se 

proto mělo vyžadovat, aby při přípravě 

zpráv o plnění cílů stanovených ve 

směrnici 1999/31/ES používaly nejnovější 

metodiku, kterou vypracovala Komise a 

národní statistické úřady členských států. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Skládkování nebezpečného 

odpadu, který se sbírá společně s 

odpadem, jenž není klasifikován jako 

nebezpečný (komunální, průmyslový a 

jiný odpad), může přinášet riziko pro 

lidské zdraví a životní prostředí. 

Výzkumné programy zaměřené na 

nakládání s nebezpečným odpadem by 

pomohly takové skládkování omezit. 

Unijní prostředky, které jsou vyčleněny na 

podporu přechodu na oběhové 

hospodářství, by tudíž mohly být využity 

na takové programy. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) Tato směrnice zohledňuje závazky 

stanovené v interinstitucionální dohodě 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 

dne 13. dubna 2016 a měla by být 

prováděna a uplatňována v souladu 

s pokyny obsaženými v této dohodě. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové) 
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Směrnice 1999/31/ES  

Článek 2 – písm. m 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 ba) písmeno m se nahrazuje tímto: 

m)  „biologicky rozložitelným 

odpadem“ rozumíveškerý odpad 

podléhající anaerobnímu či aerobnímu 

rozkladu, jako jsou potravinářské a 

zahradní odpady a rovněž papír a 

lepenka; 

‚m)  „biologicky rozložitelným 

odpadem“ rozumí potraviny, zahradní 

odpad, papír a lepenka, dřevo a 

zemědělský odpad jiného než živočišného 

původu, jako je sláma, a veškerý další 

odpad, který může podléhat anaerobnímu 

či aerobnímu rozkladu;“ 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. -a (nové) 

Směrnice 1999/31/ES 

Čl.  5 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 -a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto: 

1. Členské státy stanoví vnitrostátní 

strategii za účelem provádění omezení 

biologicky rozložitelných odpadů 

ukládaných na skládku nejpozději dva roky 

po dni stanoveném v čl. 18 odst. 1 a 

oznámí tuto strategii Komisi. Tato strategie 

by měla obsahovat opatření zaměřená na 

dosažení cílů stanovených v odstavci 2, 

zejména pomocí recyklace, kompostování, 

výroby bioplynu nebo materiálového a 

energetického využití. Ve lhůtě třiceti 

měsíců počínaje dnem stanoveným v čl. 18 

odst. 1 předloží Komise Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu obsahující 

syntézu vnitrostátních strategií. 

1. Členské státy stanoví vnitrostátní 

strategii za účelem provádění urychleného 

omezení biologicky rozložitelných odpadů 

ukládaných na skládku nejpozději dva roky 

po dni stanoveném v čl. 18 odst. 1 a 

oznámí tuto strategii Komisi. Tato strategie 

by měla obsahovat opatření zaměřená na 

dosažení cílů stanovených v odstavci 2, 

zejména pomocí recyklace, kompostování, 

výroby bioplynu nebo materiálového a 

energetického využití. Ve lhůtě třiceti 

měsíců počínaje dnem stanoveným v čl. 18 

odst. 1 předloží Komise Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu obsahující 

syntézu vnitrostátních strategií. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c 

Směrnice 1999/31/ES 

Čl. 5 – odstavce 5 až 7 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření k zajištění toho, aby se množství 

skládkovaného komunálního odpadu 

snížilo do roku 2030 na 10 % celkového 

množství vzniklého komunálního odpadu. 

5. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření k zajištění toho, aby se množství 

skládkovaného komunálního odpadu 

snížilo do roku 2030 na 10 % celkového 

množství vzniklého komunálního odpadu. 

 5a. Členské státy budou ke dni 

31. prosince 2030 přijímat na skládkách 

určených pro odpad, který není 

nebezpečný, pouze zbytkový odpad 

z komunálního odpadu, odpadu z 

obchodů a průmyslového odpadu, který 

není klasifikován jako nebezpečný. 

6. U Estonska, Řecka, Chorvatska, 

Lotyšska, Malty, Rumunska a Slovenska 

mohou být lhůty pro dosažení cílů 

uvedených v odstavci 5 prodlouženy o pět 

let. Členský stát oznámí Komisi svůj záměr 

využít tohoto ustanovení nejpozději 24 

měsíců před uplynutím lhůty stanovené v 

odstavci 5. V případě prodloužení přijme 

členský stát nezbytná opatření pro snížení 

množství komunálního odpadu ukládaného 

na skládku nejméně na 20 % celkového 

množství vzniklého komunálního odpadu 

do roku 2030. 

6. U Estonska, Řecka, Chorvatska, 

Lotyšska, Malty, Rumunska a Slovenska 

mohou být lhůty pro dosažení cílů 

uvedených v odstavci 5 prodlouženy o pět 

let. Členský stát oznámí Komisi svůj záměr 

využít tohoto ustanovení nejpozději 24 

měsíců před uplynutím lhůty stanovené 

v odstavci 5. V případě prodloužení přijme 

členský stát nezbytná opatření pro snížení 

množství komunálního odpadu ukládaného 

na skládku nejméně na 20 % celkového 

množství vzniklého komunálního odpadu 

do roku 2030. 

K oznámení se přiloží prováděcí plán s 

uvedením opatření, která je nutné přijmout 

pro dodržení cílů před uplynutím nové 

lhůty. Plán rovněž zahrnuje podrobný 

časový harmonogram pro provádění 

navrhovaných opatření a posouzení jejich 

očekávaných dopadů. 

K oznámení se přiloží prováděcí plán 

s uvedením opatření, která je nutné 

přijmout pro dodržení cílů před uplynutím 

nové lhůty. Plán rovněž zahrnuje podrobný 

časový harmonogram pro provádění 

navrhovaných opatření a posouzení jejich 

očekávaných dopadů. 

7. Nejpozději ke dni 31. prosince 

2024 Komise přezkoumá cíl stanovený v 

odstavci 5, a to za účelem jeho snížení a 

zavedení omezení na skládkování i jiných 

nikoliv nebezpečných odpadů než 

komunálního odpadu. Zpráva Komise 

spolu s případnými návrhy bude za tímto 

účelem zaslána Evropskému parlamentu a 

Radě. 

7. Nejpozději ke dni 31. prosince 

2024 Komise přezkoumá cíl stanovený 

v odstavci 5, a to za účelem jeho možného 

dalšího snížení na 5 % na základě 

posouzení dopadu a zavedení omezení na 

skládkování i jiných nikoliv nebezpečných 

odpadů než komunálního odpadu. Komise 

rovněž vyhodnotí, zda je vhodné zavést cíl 

stanovící celkové množství odpadů, které 

je možné skládkovat, vyjádřený např. 

v kilogramech na osobu a rok v povolené 

oblasti. Zpráva Komise spolu s případnými 
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návrhy bude za tímto účelem v případě 

potřeby zaslána Evropskému parlamentu a 

Radě. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový) 

Směrnice 1999/31/ES 

Čl. 8 – písm. a – bod iii 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 4a) v čl. 8 písm. a) se bod iii) 

nahrazuje tímto: 

„iii)  skládka bude provozována takovým 

způsobem, aby byla přijata nezbytná 

opatření pro vyloučení havárií a omezení 

jejich důsledků;“ 

iii)  skládka bude provozována takovým 

způsobem, aby byla neustále přijímána 

nezbytná preventivní opatření pro 

zmírnění hrozby havárií a jejich 

následných důsledků,“ 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

Směrnice 1999/31/ES 

Článek 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 14a 

 Nástroje na podporu přechodu 

k hospodářství, které bude více oběhové 

 1.  Ve snaze přispět k plnění cílů 

stanovených v této směrnici uplatní 

členské státy vhodné ekonomické nástroje 

či jiná opatření. Za tímto účelem mohou 

členské státy využívat ekonomické 

nástroje nebo jiná opatření uvedená 

v příloze IIIa. 

 2.  O konkrétních ekonomických 

nástrojích nebo jiných opatřeních 

zavedených v souladu s tímto odstavcem 1 

podají členské státy Komisi zprávu do ... 
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[vložit datum osmnáct měsíců po vstupu 

této směrnice v platnost] a každých pět let 

po tomto datu.“ 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 1999/31/ES 

Článek 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy předávají Komisi 

údaje týkající se provádění čl. 5 odst. 2 a 5 

za každý kalendářní rok. Předávají tyto 

údaje elektronicky před uplynutím 18 

měsíců od konce vykazovaného roku, pro 

který byly údaje shromážděny. Údaje jsou 

předkládány ve formátu, který stanoví 

Komise v souladu s odstavcem 5. První 

zpráva bude zahrnovat údaje za období od 

1. ledna [uvést rok provedení této směrnice 

+ 1 rok] do 31. prosince [uvést rok 

provedení této směrnice + 1 rok]. 

1. Členské státy předávají Komisi 

údaje týkající se provádění čl. 5 odst. 2 a 5 

za každý kalendářní rok. Shromažďují, 

zpracovávají a předávají tyto údaje 

elektronicky podle harmonizované 

metodiky před uplynutím 18 měsíců od 

konce vykazovaného roku, pro který byly 

údaje shromážděny. Údaje jsou 

předkládány ve formátu, který podpoří 

opětovné použití a cíle v oblasti veřejně 

přístupných údajů, který stanoví Komise 

v souladu s odstavcem 5. První zpráva 

bude zahrnovat údaje za období od 1. ledna 

[uvést rok provedení této směrnice + 1 rok] 

do 31. prosince [uvést rok provedení této 

směrnice + 1 rok]. 

2. Členské státy předávají údaje 

týkající se plnění cílů stanovených v čl. 5 

odst. 2 až do 1. ledna 2025. 

2. Členské státy předávají údaje 

týkající se plnění cílů stanovených v čl. 5 

odst. 2 až do 1. ledna 2025. 

3. K údajům předloženým členskými 

státy podle tohoto článku je připojena 

zpráva o kontrole kvality. 

3. K údajům předloženým členskými 

státy podle tohoto článku je připojena 

zpráva o kontrole kvality. Zpráva 

o kontrole kvality je vypracována 

v souladu s harmonizovaným formátem. 

4. 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 

4. Komise přezkoumá údaje předané jí 

v souladu s tímto článkem a zprávu 

o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva 

posoudí organizaci sběru údajů, zdrojů 

údajů a metodiku použitou v členských 

státech a rovněž úplnost, spolehlivost, 

včasnost a konzistentnost těchto údajů a 

dostupnost veřejně přístupných údajů. 

Posouzení může obsahovat konkrétní 
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zlepšení. Tato zpráva se vypracovává 

každé tři roky. 

doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se 

vypracuje devět měsíců po prvním předání 

údajů členskými státy a poté každé tři 

roky. 

5. Komise přijme prováděcí akty za 

účelem stanovení formátu pro vykazování 

údajů v souladu s odstavcem 1. Tyto 

prováděcí akty se přijímají postupem 

podle čl. 17 odst. 2 této směrnice. 

5. Komise přijme akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 17a za 

účelem stanovení formátu pro vykazování 

porovnatelných údajů a harmonizované 

metodiky v souladu s odstavcem 1 a pro 

zprávu o kontrole kvality uvedenou 

v odstavci 3. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Směrnice 1999/31/ES 

Čl. 17 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 16 je svěřena 

Komisi na dobu neurčitou počínaje [uvést 

datum vstupu této směrnice v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 15 a 16 je 

svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje 

[uvést datum vstupu této směrnice v 

platnost]. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Směrnice 1999/31/ES 

Čl. 17 a – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle článku 16 vstoupí v platnost, pouze 

pokud proti němu Evropský parlament 

nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 

dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský parlament 

i Rada před uplynutím této lhůty informují 

Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 

podnětu Evropského parlamentu nebo 

Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle článku 15 a 16 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 

lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 

tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 

parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
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prodlouží o dva měsíce. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový) 

Směrnice 1999/31/ES 

Příloha I – odst. 1 – bod 1.1 – písm. e 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 9a) v PŘÍLOZE I bodě e) se bod 1.1 

nahrazuje tímto: 

„e) ochranu přírodního nebo 

kulturního bohatství oblasti. 

„e) riziko, které představuje pro místní 

ekosystémy a původní rostoucí rostliny a 

volně žijící živočichy a kulturní bohatství 

oblasti.“; 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 a (nový) 

Směrnice 1999/31/ES  

Příloha III a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 10a)  Vkládá se příloha IIIa, jejíž znění 

je uvedeno v příloze této směrnice. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Příloha (nová) 

Směrnice 1999/31/ES  

Příloha III a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 PŘÍLOHA 

 Doplňuje se nová příloha IIIa, která zní: 

 „Příloha IIIa 

 Nástroje na podporu uplatňování 

hierarchie způsobů nakládání s odpady 
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a přechodu na oběhové hospodářství 

 1. Hospodářské nástroje: 

 1.1. postupné zvýšení daní nebo 

poplatků za skládkování u všech kategorií 

odpadu (komunálního, inertního a 

jiného); 

 1.2. zavedení nebo zvýšení daní či 

poplatků; 

 1.3. systémy přímé podpory cen na  

podporu opětovného využití, opravy 

a recyklace; 

 1.4. internalizace pozitivních 

a negativních externalit spojených s 

recyklací a primárními surovinami;  

 1.5. zavedení nízkého nebo nulového 

DPH na opravy, materiály na opravy 

a prodej použitých produktů; 

 1.6. postupné rozšíření režimů platby 

podle množství odpadu na celé území 

členských států coby pobídek pro původce 

komunálního odpadu ke snižování 

množství odpadu, jeho opětovnému použití 

a recyklaci; 

 1.7. ekologické poplatky nebo předem 

hrazené poplatky za likvidaci odpadu, 

které se použijí na výrobky, u nichž nejsou 

zavedeny programy rozšířené 

odpovědnosti výrobců; 

 1.8. opatření na zlepšení nákladové 

efektivnosti stávajících a budoucích 

systémů odpovědnosti výrobců; 

 1.9. investiční podpora projektům 

podporujícím uplatňování hierarchie 

způsobů nakládání s odpady; 

 1.10. rozšíření působnosti systémů 

odpovědnosti výrobce na nové toky 

odpadů; 

 1.11. systémy vratných záloh a jiné 

systémy podněcující subjekty, které 

produkují komunální odpad, a 

hospodářské subjekty ke snižování, 

opětovnému používání a recyklaci jejich 

odpadu; 
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 1.12. ekonomické pobídky pro místní 

orgány, aby podporovaly prevenci, rozvoj 

a rozšiřování systémů odděleného sběru 

odpadu; 

 1.13. opatření na podporu rozvoje 

odvětví opětovného použití; 

 1.14. kritéria zelených veřejných 

zakázek na podporu hierarchie způsobů 

nakládání s odpady; 

 1.15. opatření postupně utlumující 

škodlivé dotace, které nejsou v souladu 

s hierarchií nakládání s odpady; 

 1.16. pobídky podporující návrh a 

uvádění na trh výrobků, které předcházejí 

vzniku odpadů, například opravitelného 

zboží. 

 2. Další opatření: 

 2.1. zvláštní zákaz spalování 

recyklovatelného odpadu; 

 2.2. omezení uvádění na trh pro 

výrobky a obaly na jedno použití a 

nerecyklovatelné výrobky a obaly; 

 2.3. technická a fiskální opatření na 

podporu rozvoje trhů pro opětovné využití 

výrobků a recyklovaných (včetně 

kompostovaných) materiálů a také na 

zlepšení kvality recyklovaných materiálů; 

 2.4. opatření, včetně vrácení daně nebo 

osvobození od daně; 

 2.5. opatření na zvýšení povědomí 

veřejnosti o řádném nakládání s odpady a 

snižování množství odpadů, mj. 

příležitostné kampaně usilující o snížení 

množství odpadů u zdroje a dosažení 

vysoké úrovně účasti na systémech 

odděleného sběru odpadu; 

 2.6. opatření k zajištění náležité 

koordinace, mimo jiné i digitálními 

prostředky, mezi všemi příslušnými 

orgány veřejné správy, které působí 

v oblasti nakládání s odpady, jakož i 

zapojení dalších klíčových zúčastněných 

stran; 
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 2.7. využívání evropských 

strukturálních a investičních fondů 

k financování rozvoje infrastruktury 

nakládání s odpady potřebné k plnění 

příslušných cílů; 

 2.8. využívání evropských 

strukturálních a investičních fondů pro 

financování prevence vzniku odpadů, 

přípravy k opětovnému použití a 

recyklace, 

 2.9. vytvoření komunikačních 

platforem k výměně osvědčených postupů 

mezi průmyslovými odvětvími, sociálními 

partnery, místními orgány i členskými 

státy; 

 2.10. zavedení minimálního obsahu 

recyklovaných materiálů v produktech; 

 2.11. jakákoli relevantní alternativní 

nebo doplňující opatření sloužící 

k dosažení téhož účelu jako některého 

z těch, které jsou uvedeny v bodech 2.1 až 

2.10.“. 
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