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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

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

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

návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Nakládání s odpady v Unii je třeba 

zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a 

zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit 

lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální 

využívání přírodních zdrojů a posílit 

oběhové hospodářství. 

(1) Nakládání s odpady 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, posílit 

oběhové hospodářství, zvýšit energetickou 

účinnost a snížit závislost Unie na energii 

a na zdrojích. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Dne 9. července 2015 přijal 

Parlament usnesení o účinném využívání 

zdrojů: směrem k oběhovému 

hospodářství1a, v němž zejména zdůraznil, 

že je třeba stanovit cíle v oblasti snižování 

množství odpadu, přijmout opatření na 

předcházení vzniku odpadů a stanovit 

jasné a jednoznačné definice; 

 _______________ 

 1a Přijaté texty, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Mnoho členských států musí ještě 

vyvinout nezbytnou infrastrukturu pro 

nakládání s odpady. Je proto nutné stanovit 

dlouhodobé cíle politiky, aby se poskytlo 

vodítko pro opatření a investice a aby se 

zamezilo zejména vytváření nadměrných 

strukturálních kapacit pro nakládání se 

zbytkovým odpadem a zamezilo se 

zablokování recyklovatelných materiálů ve 

spodní části hierarchie způsobů nakládání s 

odpady. 

(3) Mnoho členských států musí ještě 

vyvinout nezbytnou infrastrukturu pro 

nakládání s odpady. Je proto nutné stanovit 

dlouhodobé cíle politiky, aby se poskytlo 

vodítko pro opatření a investice a aby se 

zamezilo zejména vytváření nadměrných 

strukturálních kapacit pro nakládání se 

zbytkovým odpadem nebo ukládání na 

skládky a zamezilo se zablokování 

recyklovatelných materiálů na nejnižší 

úrovni hierarchie způsobů nakládání s 

odpady. 

Or. en 

Odůvodnění 

Návrh vyjasňuje bod odůvodnění a zdůrazňuje úlohu odpadu pro uplatňování oběhového 

hospodářství. Zdůrazňuje skutečnost, že je třeba se vyhýbat nejnižší úrovni hierarchie 

způsobů nakládání s odpady, tj. ukládání na skládky. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Do směrnice 2008/98/ES by měly 

být zahrnuty definice komunálního odpadu, 

stavebního a demoličního odpadu, procesu 

konečné recyklace a zasypávání za účelem 

objasnění těchto pojmů. 

(5) Do směrnice 2008/98/ES by měly 

být zahrnuty definice komunálního odpadu, 

stavebního a demoličního odpadu, 

obchodního a průmyslového odpadu, 

procesu konečné recyklace, vyhazování 

odpadu a zasypávání za účelem objasnění 

těchto pojmů. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Aby se zajistilo, že cíle v oblasti 

recyklace budou vycházet ze spolehlivých 

a srovnatelných údajů, a umožnilo se 

účinnější sledování pokroku při dosahování 

těchto cílů, měla by být definice 

komunálního odpadu ve směrnici 

2008/98/ES v souladu s definicí 

používanou pro statistické účely 

Evropským statistickým úřadem a 

Organizací pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj, na základě které členské státy již po 

několik let oznamují příslušné údaje. 

Definice komunálního odpadu v této 

směrnici je neutrální z hlediska toho, zda 

provozovatel, jenž s odpady nakládá, je 

veřejným nebo soukromým subjektem. 

(6) Aby se zajistilo, že cíle v oblasti 

recyklace budou vycházet ze spolehlivých 

a srovnatelných údajů, a umožnilo se 

účinnější sledování pokroku při dosahování 

těchto cílů, měla by být definice 

komunálního odpadu ve směrnici 

2008/98/ES harmonizována s definicí 

používanou pro statistické účely 

Evropským statistickým úřadem a 

Organizací pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj, na základě které členské státy již po 

několik let oznamují příslušné údaje. 

Definice komunálního odpadu v této 

směrnici je neutrální z hlediska toho, zda 

provozovatel, jenž s odpady nakládá, je 

veřejným nebo soukromým subjektem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Členské státy by měly zavést 

přiměřené pobídky pro uplatňování 

hierarchie nakládání s odpady, a to 

zejména formou finančních pobídek 

zaměřených na dosažení cílů této směrnice 

v oblasti předcházení vzniku odpadů a 

recyklace, například poplatků za ukládání 

na skládkách a poplatků za spalování, 

režimů platby podle množství odpadu, 

systémů rozšířené odpovědnosti výrobce a 

pobídek pro místní orgány. 

(7) Členské státy by měly zavést 

přiměřené pobídky pro uplatňování 

hierarchie nakládání s odpady, a to 

zejména formou finančních, fiskálních a 

regulatorních pobídek zaměřených na 

dosažení cílů této směrnice v oblasti 

předcházení vzniku odpadů a recyklace, 

například poplatků za ukládání na 

skládkách a poplatků za spalování, zákazu 

ukládání na skládku, režimů platby podle 

množství odpadu, systémů rozšířené 

odpovědnosti výrobce, systémů přímé 

cenové podpory, internalizace pozitivních 

i negativních vnějších vlivů spojených s 
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recyklací a primárními surovinami, 

politiky nulové DPH na opravu a prodej 

výrobků z druhé ruky, povinných zelených 

veřejných zakázek a pobídek pro místní 

orgány. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Nezbytnou součástí účinného 

nakládání s odpady jsou systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobce, jejich efektivnost a 

výkonnost se však mezi jednotlivými 

členskými státy značně liší. Proto je 

nezbytné stanovit pro rozšířenou 

odpovědnost výrobce minimální provozní 

požadavky. Tyto požadavky by měly snížit 

náklady a podpořit výkonnost a měly by 

zajistit rovné podmínky, a to i pro malé a 

střední podniky, a zamezit překážkám 

bránícím hladkému fungování vnitřního 

trhu. Měly by také napomoci zahrnutí 

nákladů souvisejících s ukončením 

životnosti výrobku do cen výrobků a 

motivovat výrobce, aby při navrhování 

svých výrobků brali více ohled na jejich 

recyklovatelnost a opětovnou použitelnost. 

Tyto požadavky by se měly uplatnit na 

nové i stávající systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobce. Je však nezbytné 

přechodné období, aby stávající systémy 

rozšířené odpovědnosti výrobce mohly 

přizpůsobit své struktury a postupy novým 

požadavkům. 

(9) Nezbytnou součástí účinného 

nakládání s odpady jsou systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobce, jejich efektivnost a 

výkonnost se však mezi jednotlivými 

členskými státy značně liší. Proto je 

nezbytné stanovit pro systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobce minimální povinné 

provozní požadavky. Tyto požadavky by 

měly snížit náklady a podpořit výkonnost, 

usnadnit lepší provádění a prosazování 

odděleného sběru a třídění odpadu, zajistit 

kvalitnější recyklaci, pomoci zajistit 

nákladově účinný přístup k druhotným 

surovinám a rovněž zajistit rovné 

podmínky, a to i pro malé a střední 

podniky, a zamezit překážkám bránícím 

hladkému fungování vnitřního trhu. Měly 

by také napomoci zahrnutí nákladů 

souvisejících s ukončením životnosti 

výrobku do cen výrobků a motivovat 

výrobce, aby při navrhování svých výrobků 

brali více ohled na jejich recyklovatelnost a 

opětovnou použitelnost. Tyto požadavky 

by se měly uplatnit na nové i stávající 

systémy rozšířené odpovědnosti výrobce. 

Je však nezbytné přechodné období, aby 

stávající systémy rozšířené odpovědnosti 

výrobce i členské státy, v nichž rozšířená 

odpovědnost výrobce nebyla zavedena, 

mohly přizpůsobit své struktury a postupy 

novým požadavkům. Během tohoto 

přechodného období by členské státy, v 



 

PE582.196v01-00 6/40 PA\1093649CS.doc 

CS 

nichž rozšířená odpovědnost výrobce 

nebyla zavedena, měly zajistit, aby jejich 

systémy nakládání s odpady přinášely 

výsledky, a to prosaditelným, 

transparentním a odpovědným způsobem 

v plném souladu s minimálními 

požadavky na systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobce. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje definici rozšířené odpovědnosti výrobce a dále 

zdůvodňuje, proč je třeba, aby EU měla minimální požadavky na systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobce. Také několik členských států, v nichž rozšířená odpovědnost výrobce 

nebyla zavedena, by mělo být schopno prokázat výsledky v oblasti nakládání s odpady, a to 

stejně transparentním i odpovědným způsobem. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Nejúčinnějším způsobem, jak 

zvýšit účinné využívání zdrojů a snížit 

dopad odpadů na životní prostředí, je 

předcházení vzniku odpadů. Je proto 

důležité, aby členské státy přijaly vhodná 

opatření na podporu předcházení vzniku 

odpadů a sledování a posuzování pokroku 

při provádění těchto opatření. Aby se 

zajistilo jednotné měření celkového 

pokroku při provádění opatření pro 

předcházení vzniku odpadů, měly by být 

stanoveny společné ukazatele. 

(10) Nejúčinnějším způsobem, jak 

zvýšit účinné využívání zdrojů, snížit 

dopad odpadů na životní prostředí a omezit 

závislost na dovozu stále vzácnějších 

surovin, je předcházení vzniku odpadů. Je 

proto důležité, aby členské státy přijaly 

vhodná opatření na podporu předcházení 

vzniku odpadů, včetně opatření, která 

snižují přítomnost nebezpečných látek, 

podporují recyklaci vysoce kvalitních 

materiálů, bojují proti plánovanému 

zastarávání, zlepšují postavení spotřebitele 

prostřednictvím lepších informací o 

produktu, podporují průběžnou 

komunikaci a pravidelné vzdělávací 

kampaně o předcházení vzniku odpadů a 

sledují a posuzují pokrok při provádění 

těchto opatření. Aby se zajistilo jednotné 

měření celkového pokroku při provádění 

opatření pro předcházení vzniku odpadů, 

měly by být stanoveny společné ukazatele. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Komise by měla přezkoumat 

možnost stanovit cíle v oblasti recyklace 

obchodního a průmyslového odpadu, 

který není klasifikován jako nebezpečný. 

Aby vznikl solidní základ pro stanovení 

těchto cílů, měla by Komise shromáždit 

údaje o tomto odpadu na základě zpráv 

podávaných členskými státy.  Do dvou let 

od shromáždění údajů a na základě 

posouzení dopadu by Komise měla zvážit 

možnost stanovit do roku 2025 oddělené 

cíle v oblasti recyklace inertního 

obchodního a průmyslového odpadu, 

který není klasifikován jako nebezpečný, 

alespoň pro papír, kovy a bioodpad.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) Oddělený sběr a recyklace 

odpadních olejů by měla významný 

hospodářský i environmentální přínos, 

pokud jde o zajištění dodávek surovin, 

pokrok směrem k oběhovému 

hospodářství a přispění k menší závislosti 

na dodávkách ropy. Některé členské státy 

již sbírají a recyklují velkou část svých 

odpadních olejů.  I přesto však v roce 

2015 pocházelo jen přibližně 13 % všech 

základových olejů z opětovně 

rafinovaných odpadních olejů. Proto by 
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měl být na úrovni Unie stanoven cíl pro 

sběr a recyklaci odpadních olejů. Členské 

státy, které v současnosti nemají zařízení 

pro opětovnou rafinaci odpadních olejů, 

by měly mít možnost tyto oleje vyvážet do 

jiných členských států s cílem splnit tento 

celounijní cíl. 

Or. en 

Odůvodnění 

Opětovná rafinace odpadních olejů omezuje environmentální zátěž způsobovanou primární 

produkcí maziv a snižuje dopad na změnu klimatu tím, že se v rámci celé operace ušetří až 30 

% energie. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Pro účely výpočtu toho, zda bylo 

dosaženo cílů týkajících se přípravy k 

opětovnému použití a recyklace, by 

členské státy měly být schopny brát v 

úvahu výrobky a části, které jsou uznanými 

provozovateli zařízení pro opětovné použití 

a v rámci systémů zálohování a zpětného 

odběru připraveny k opětovnému použití, a 

recyklaci kovů, ke které dochází v 

souvislosti se spalováním. S cílem zajistit 

jednotný výpočet těchto údajů přijme 

Komise podrobná pravidla pro určování 

přípravy k opětovnému použití uznanými 

provozovateli zařízení pro přípravu k 

opětovnému použití a v rámci systémů 

zálohování a zpětného odběru, kvalitativní 

kritéria pro recyklované kovy a pro sběr, 

kontrolu a vykazování údajů. 

(18) Pro účely výpočtu toho, zda bylo 

dosaženo cílů týkajících se přípravy k 

opětovnému použití a recyklace, by 

členské státy měly být schopny brát v 

úvahu výrobky a části nebo případně 

obaly, které jsou uznanými provozovateli 

zařízení pro opětovné použití a v rámci 

systémů zálohování a zpětného odběru 

připraveny k opětovnému použití, a 

recyklaci kovů, ke které dochází v 

souvislosti s energetickým využitím a se 

spalováním. S cílem zajistit jednotný 

výpočet těchto údajů přijme Komise 

podrobná pravidla pro určování přípravy k 

opětovnému použití uznanými 

provozovateli zařízení pro přípravu k 

opětovnému použití a v rámci systémů 

zálohování a zpětného odběru, kvalitativní 

kritéria pro recyklované kovy a pro sběr, 

kontrolu a vykazování údajů. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Metodu výpočtu uvedenou v příloze VI rámcové směrnice o vodě převzatou ve směrnici o 

obalech a obalových odpadech je třeba přizpůsobit situaci v souvislosti s obaly, jelikož 

harmonizace bez úpravy může vést k nesprávné interpretaci, nejasnostem nebo zbytečné 

administrativní zátěži. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Řádné nakládání s nebezpečným 

odpadem představuje v Unii dosud 

problém a částečně chybějí údaje o 

zpracování tohoto odpadu. Je proto 

nezbytné posílit mechanismy vedení 

záznamů a sledovatelnosti vytvořením 

elektronických registrů nebezpečného 

odpadu v členských státech. V zájmu 

zjednodušení vedení záznamů pro podniky 

a správní orgány a zlepšení sledování toků 

odpadů v Unii by se elektronický sběr dat 

měl v příslušných případech rozšířit i na 

ostatní druhy odpadů. 

(21) Řádné nakládání s nebezpečným 

odpadem představuje v Unii dosud 

problém a částečně chybějí údaje o 

zpracování tohoto odpadu. Je proto 

nezbytné posílit mechanismy vedení 

záznamů a sledovatelnosti vytvořením 

elektronických registrů nebezpečného 

odpadu v členských státech. V zájmu 

zjednodušení vedení záznamů pro podniky 

a správní orgány a zlepšení sledování toků 

odpadů v Unii by se elektronický sběr dat 

měl co nejvíce rozšířit i na ostatní druhy 

odpadů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Sledování toků odpadů je nezbytnou podmínkou pro účinné uplatňování této směrnice a 

zavedení systémů elektronického sběru dat by k tomu mohlo přispět a zároveň snížit náklady 

na sledování. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Statistické údaje oznámené 

členskými státy mají pro Komisi zásadní 

význam při posuzování dodržování 

právních předpisů o odpadech ve všech 

členských státech. Kvalitu, spolehlivost a 

(28) Údaje oznámené členskými státy 

mají pro Komisi zásadní význam při 

posuzování dodržování právních předpisů 

o odpadech ve všech členských státech. 

Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost 
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srovnatelnost statistik by mělo zlepšit 

zavedení jednotného kontaktního místa pro 

předávání veškerých údajů o odpadech, 

zrušení zastaralých požadavků na 

předkládání zpráv, porovnání 

vnitrostátních metodik vykazování a 

zavedení zprávy o kontrole kvality údajů. 

Při podávání zpráv o dosažení cílů 

stanovených v právních předpisech o 

odpadech musí proto členské státy používat 

nejnovější metodiku vypracovanou Komisí 

a národními statistickými úřady členských 

států. 

oznámených údajů by mělo zlepšit 

zavedení jednotného kontaktního místa pro 

předávání veškerých údajů o odpadech, 

zrušení zastaralých požadavků na 

předkládání zpráv, porovnání 

vnitrostátních metodik vykazování a 

zavedení zprávy o kontrole kvality údajů. 

Při podávání zpráv o dosažení cílů 

stanovených v právních předpisech o 

odpadech musí proto členské státy používat 

nejnovější metodiku vypracovanou 

Komisí, národními statistickými úřady 

členských států a vnitrostátními orgány 

odpovědnými za nakládání s odpady. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 -1) V čl. 2 odst. 2 se písmeno b) 

nahrazuje tímto: 

„b) vedlejší produkty živočišného původu, 

včetně zpracovaných výrobků, upravené 

nařízením (ES) č. 1774/2002 kromě těch, 

které jsou určeny ke spalování, 

skládkování nebo využití v zařízení na 

výrobu bioplynu nebo kompostování;“ 

„b) vedlejší produkty živočišného původu, 

včetně zpracovaných výrobků, upravené 

nařízením (ES) č. 1774/2002 kromě těch, 

které jsou určeny ke spalování nebo 

skládkování;“ 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:cs:PDF) 

Odůvodnění 

Vedlejší produkty živočišného původu jsou většinou z působnosti rámcové směrnice o vodě 

vyňaty, protože spadají do působnosti nařízení o vedlejších produktech živočišného původu 

(č. 1069/2009). Významnou výjimkou z tohoto obecného pravidla jsou vedlejší produkty 

živočišného původu (a tudíž také hnůj). Hlavním důvodem pro zpracovávání hnoje v 

zařízeních na výrobu bioplynu je zabránit emisím z volného skladování, produkovat energii z 
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obnovitelných zdrojů a vyrobit organické hnojivo, které má lepší agronomické vlastnosti než 

nezpracovaný hnůj.  

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. „biologickým odpadem“ biologicky 

rozložitelné odpady ze zahrad a parků, 

potravinářské a kuchyňské odpady z 

domácností, restaurací, stravovacích a 

maloobchodních zařízení, srovnatelný 

odpad ze zařízení potravinářského 

průmyslu a jiné odpady s podobnými 

vlastnostmi biologického rozkladu co do 

povahy, složení a množství; 

4. „biologickým odpadem“ biologicky 

rozložitelné odpady ze zahrad a parků, 

potravinářské a kuchyňské odpady z 

domácností, restaurací, stravovacích a 

maloobchodních zařízení, srovnatelný 

odpad ze zařízení potravinářského 

průmyslu a jiné odpady s podobnými 

vlastnostmi biologického rozkladu co do 

povahy a složení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

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

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) vkládá se nové písmeno, které zní: 

 „5a. „výrobci výrobků uvádějícími zboží 

na trh Unie“ každá fyzická nebo 

právnická osoba, která profesionálně 

vyvíjí, vyrábí, zpracovává, upravuje, 

prodává nebo dováží výrobky;“ 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d b (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 db) vkládá se nové písmeno, které zní: 

 „9a. „rozšířenou odpovědností výrobce“ 

plnou nebo částečnou provozní nebo 

finanční odpovědnost za produkt 

rozšířenou i na pospotřební životní cyklus 

výrobku, která představuje pro členské 

státy prostředek ke splnění cílů Unie v 

oblasti odpadu a zvýšení míry opětovného 

používání a recyklace;“  

Or. en 

Odůvodnění 

Definice rozšířené odpovědnosti výrobce v rámcové směrnici o vodě i ve směrnici o obalech a 

obalových odpadech chybí. Tato definice je dostatečně široká, aby se do ní vešla různá 

ustanovení o rozšířené odpovědnosti výrobce v členských státech, ale vyjasní, na které členské 

státy a systémy se navrhované minimální požadavky EU budou vztahovat. Dále vyjasňuje 

oblast působnosti a cíle rozšířené odpovědnosti výrobce. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. e 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

16. „přípravou k opětovnému použití“ 

způsoby využití zahrnující kontrolu, čištění 

nebo opravu a spočívající v tom, že 

výrobky nebo části výrobků, které byly 

sebrány uznaným provozovatelem zařízení 

pro přípravu k opětovnému použití nebo v 

rámci systému zálohování a zpětného 

odběru upraveny tak, že mohou být 

opětovně použity bez dalšího 

předzpracování; 

16. „přípravou k opětovnému použití“ 

způsoby využití zahrnující kontrolu, čištění 

nebo opravu a spočívající v tom, že 

výrobky nebo části výrobků, které se 

změnily v odpad, jsou upraveny tak, že 

mohou být opětovně použity bez dalšího 

předzpracování; 
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Or. en 

Odůvodnění 

Proces přípravy k opětovnému použití zahrnuje také organizace, které nejsou primárně 

zaměřeny na nakládání s odpadem, například charitativní obchody, bleší trhy apod. Cílem 

tohoto pozměňovacího návrhu je předejít nadměrné regulaci, která by měla negativní dopad 

na existenci těchto organizací. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

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

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 16 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) vkládá se nové písmeno, které zní: 

 „16a. „provozovateli zařízení pro 

přípravu k opětovnému použití“ podniky 

nebo sítě podniků nakládajících s odpady, 

spolupracujících na přípravě řetězce 

procesu opětovného použití, které dodržují 

platné právní předpisy v oblasti odpadu i 

ostatní relevantní právní předpisy na 

území, kde podnikají“; 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato definice vyjasňuje podmínky pro to, aby určitá organizace mohla být uznána za 

„provozovatele zařízení pro přípravu k opětovnému použití“ a objasňuje termín používaný v 

následných částech směrnice. Odráží jejich význam v procesu nakládání s odpady a zároveň 

zdůrazňuje úlohu příslušných vnitrostátních právních předpisů. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. f 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 17 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

17b. „zasypáváním“ některý ze způsobů 17b. „zasypáváním“ některý ze způsobů 
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využití, při němž je vhodný odpad pro 

účely rekultivace použit ve výkopech nebo 

pro pro stavební účely při úpravách krajiny 

nebo na stavbách místo jiných materiálů, 

které přestaly být odpadem, jež by byly 

jinak k tomuto účelu použity; 

využití, – s výjimkou recyklace – při němž 

je vhodný odpad, který není klasifikován 

jako nebezpečný, pro účely rekultivace 

použit ve výkopech nebo pro stavební 

účely při úpravách krajiny nebo na 

stavbách místo jiných materiálů, které 

přestaly být odpadem, jež by byly jinak k 

tomuto účelu použity;“; 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh posiluje hierarchii nakládání s odpady tím, že ze zasypávání 

vylučuje recyklovatelný odpad. Současně by definice měla také předejít tomu, aby se v 

procesu zasypávání nepoužíval žádný nebezpečný odpad, s ohledem na ochranu zdraví, 

místního prostředí a vodních zdrojů. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

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

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 20 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) vkládá se nové písmeno, které zní: 

 „20a. „obchodním a průmyslovým 

odpadem“ smíšený odpad ve větším 

objemu než komunální odpad, který 

vzniká z obchodních aktivit, včetně výroby 

specifických výrobků zahrnujících papír a 

karton, sklo, kovy, plasty, bioodpad, dřevo, 

textil a objemný odpad. Obchodní a 

průmyslový odpad nezahrnuje odpad z 

domácností, stavební a demoliční odpad, 

nebezpečný odpad a odpad z kanalizační 

sítě a zpracování odpadu, včetně kalů z 

čistíren odpadních vod;“ 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. f b (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 20 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fb) vkládá se nové písmeno, které zní: 

 „20b. „vyhazováním odpadu“ jakékoli 

kroky nebo opomenutí držitele odpadu, ať 

už záměrné nebo z nedbalosti, které vedou 

ke vzniku odpadu;“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. f c (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 20 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fc) vkládá se nové písmeno, které zní: 

 „20c. „potravinovým odpadem“ 

potraviny, které se ztratí z potravinového 

řetězce; vyloučeny jsou však potraviny 

předané k materiálovému využití, jako 

jsou výrobky z biologických materiálů, 

krmivo, nebo potraviny zaslané za účelem 

přerozdělení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. f d (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 20 d (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fd) vkládá se nové písmeno, které zní: 

 „20d. „látkami znečišťujícími recyklaci“ 

předměty nebo látky, které jsou smíseny s 

recyklovatelným odpadem, včetně, ale 

nikoli výlučně, vlhkosti, 

nerecyklovatelného materiálu, 

recyklovatelného odpadu jiného druhu, 

lepidla, barvy a štítků.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 -a) V čl. 8 odst. 1 se první pododstavec 

nahrazuje tímto: 

„1. S cílem posílit předcházení vzniku 

odpadů, jejich opětovné použití, recyklaci a 

jiné využití odpadů mohou členské státy 

přijmout legislativní nebo nelegislativní 

opatření k zajištění toho, aby se na všechny 

fyzické nebo právnické osoby, které 

profesionálně vyvíjejí, vyrábějí, 

zpracovávají, upravují, prodávají nebo 

dovážejí výrobky (výrobci výrobků) 

vztahovala rozšířená odpovědnost 

výrobce.“ 

„1. S cílem posílit předcházení vzniku 

odpadů, jejich opětovné použití, recyklaci a 

jiné využití odpadů přijmou členské státy 

legislativní nebo nelegislativní opatření k 

zajištění toho, aby se na všechny fyzické 

nebo právnické osoby, které profesionálně 

vyvíjejí, vyrábějí, zpracovávají, upravují, 

prodávají nebo dovážejí výrobky (výrobci 

výrobků) vztahovala rozšířená 

odpovědnost výrobce.“ 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:cs:PDF) 

 



 

PA\1093649CS.doc 17/40 PE582.196v01-00 

 CS 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Čl. 1. – odst. 1 – bod 7 – písm. -a a (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 aa) V čl. 8 odst. 1 se první pododstavec 

nahrazuje tímto: 

„2. Členské státy mohou přijmout 

vhodná opatření na podporu návrhů 

výrobků s cílem snížit jejich dopad na 

životní prostředí a vznik odpadů během 

výroby a následného používání výrobků a s 

cílem zajistit, aby využití a odstraňování 

výrobků, které se staly odpadem, probíhalo 

v souladu s články 4 a 13.“ 

„2. Členské státy přijmou vhodná 

opatření na podporu návrhů výrobků s 

cílem snížit jejich dopad na životní 

prostředí a vznik odpadů během výroby a 

následného používání výrobků a s cílem 

zajistit, aby využití a odstraňování 

výrobků, které se staly odpadem, probíhalo 

v souladu s články 4 a 13.“ 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:cs:PDF) 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato opatření mohou mimo jiné 

podporovat vývoj, výrobu a uvádění na trh 

takových výrobků, které jsou vhodné pro 

více použití, jsou trvanlivé po technické 

stránce a poté, co se stanou odpadem, jsou 

vhodné pro přípravu k opětovnému použití 

a recyklaci, aby se usnadnilo náležité 

uplatňování hierarchie nakládání s odpady. 

Opatření by měla brát v úvahu dopady 

výrobků během jejich celého životního 

cyklu. 

Tato opatření mimo jiné podporují vývoj, 

výrobu a uvádění na trh takových výrobků, 

které jsou vhodné pro více použití, jsou 

trvanlivé po technické stránce a lze je 

snadno opravit, a poté, co se stanou 

odpadem, jsou vhodné pro přípravu k 

opětovnému použití a recyklaci, aby se 

usnadnilo náležité uplatňování hierarchie 

nakládání s odpady. Opatření by měla brát 

v úvahu dopady výrobků během jejich 

celého životního cyklu. 

Or. en 
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(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:cs:PDF) 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Komise organizuje výměnu 

informací mezi členskými státy a subjekty 

zapojenými do systémů odpovědnosti 

výrobce, které se týkají uplatňování 

požadavků stanovených v článku 8a v 

praxi a osvědčených postupů pro zajištění 

řádné správy věcí veřejných a přeshraniční 

spolupráce systémů rozšířené odpovědnosti 

výrobce. To zahrnuje mimo jiné výměnu 

informací o organizačních prvcích a 

sledování organizací odpovědných 

výrobců, výběru provozovatelů pro 

nakládání s odpady a předcházení 

vyhazování odpadků. Výsledky výměny 

informací Komise zveřejní. 

5. Komise organizuje výměnu 

informací mezi členskými státy a subjekty 

zapojenými do systémů odpovědnosti 

výrobce, které se týkají uplatňování 

požadavků stanovených v článku 8a v 

praxi a osvědčených postupů pro zajištění 

řádné správy věcí veřejných a přeshraniční 

spolupráce systémů rozšířené odpovědnosti 

výrobce. To zahrnuje mimo jiné výměnu 

informací o organizačních prvcích a 

sledování organizací odpovědných 

výrobců, výběru provozovatelů pro 

nakládání s odpady a předcházení 

vyhazování odpadků. Výsledky výměny 

informací Komise zveřejní a případně 

poskytne pokyny k příslušným aspektům. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 a – odst. 1 – odrážka 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– jasně vymezí úlohy a povinnosti 

výrobců výrobků uvádějících zboží na trh 

Unie, organizací uplatňujících rozšířenou 

odpovědnost výrobců jejich jménem, 

soukromých nebo veřejných zpracovatelů 

odpadu, místních orgánů a v příslušných 

– jasně vymezí úlohy a povinnosti 

výrobců výrobků uvádějících zboží na trh 

Unie, organizací uplatňujících rozšířenou 

odpovědnost výrobců jejich jménem, 

soukromých nebo veřejných zpracovatelů 

odpadu, místních orgánů, distributorů a 
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případech uznaných provozovatelů zařízení 

pro přípravu k opětovnému použití; 

maloobchodníků a v příslušných případech 

uznaných provozovatelů zařízení pro 

přípravu k opětovnému použití; 

Or. en 

Odůvodnění 

Členské státy musí vykonávat činnosti stanovené v tomto bodu, a nikoli systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobce, jak by mohlo vyplývat z navrhované formulace. Pozměňovací návrh 

dále vyjasňuje definici výrobců výrobků z článku 8.1 a doplňuje seznam příslušných subjektů 

v hodnotovém řetězci. Jasně vymezené úlohy a povinnosti všech subjektů zajistí související 

odpovědnost. Pokyny EU týkající se úloh a povinností pomohou zajistit harmonizované 

provádění na úrovni členských států. Dochází také k posílení nediskriminačních ustanovení, 

která chrání jak spotřebitele, tak výrobce. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 a – odst. 1 – odrážka 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– v souladu s hierarchií nakládání s 

odpady stanoví měřitelné cíle pro 

nakládání s odpady zaměřené na dosažení 

alespoň kvantitativních cílů, jež pro tento 

systém stanoví tato směrnice, směrnice 

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

2006/66/ES a směrnice 2012/19/EU; 

– v souladu s hierarchií nakládání s 

odpady stanoví měřitelné cíle pro 

nakládání s odpady zaměřené na dosažení 

alespoň kvantitativních cílů, jež pro tento 

systém stanoví tato směrnice, směrnice 

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

2006/66/ES a směrnice 2012/19/EU, a 

další cíle, které jsou považovány za 

relevantní pro tento systém; 

Or. en 

Odůvodnění 

Členské státy musí vykonávat činnosti stanovené v tomto bodu, a nikoli systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobce, jak by mohlo vyplývat z navrhované formulace. Pozměňovací návrh 

dále vyjasňuje definici výrobců výrobků z článku 8.1 a doplňuje seznam příslušných subjektů 

v hodnotovém řetězci. Jasně vymezené úlohy a povinnosti všech subjektů zajistí související 

odpovědnost. Pokyny EU týkající se úloh a povinností pomohou zajistit harmonizované 

provádění na úrovni členských států. Dochází také k posílení nediskriminačních ustanovení, 

která chrání jak spotřebitele, tak výrobce. 
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Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 a – odst. 1 – odrážka 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– stanoví systém podávání zpráv za 

účelem sběru údajů o výrobcích uváděných 

na trh Unie výrobci, na něž se vztahuje 

rozšířená odpovědnost výrobce. Jakmile se 

tyto výrobky stanou odpadem, systém 

podávání zpráv zajistí, aby byly 

shromažďovány údaje o sběru těchto 

odpadů a nakládání s nimi, v příslušných 

případech s upřesněním toků odpadu; 

– stanoví systém podávání zpráv za 

účelem sběru údajů o výrobcích, nebo 

případně obalech, uváděných na trh Unie 

výrobci, na něž se vztahuje rozšířená 

odpovědnost výrobce. Jakmile se tyto 

výrobky, nebo případně obaly, stanou 

odpadem, systém podávání zpráv zajistí, 

aby byly shromažďovány údaje o sběru 

těchto odpadů a nakládání s nimi, v 

příslušných případech s upřesněním toků 

odpadu; 

Or. en 

Odůvodnění 

Členské státy musí vykonávat činnosti stanovené v tomto bodu, a nikoli systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobce, jak by mohlo vyplývat z navrhované formulace. Pozměňovací návrh 

dále vyjasňuje definici výrobců výrobků z článku 8.1 a doplňuje seznam příslušných subjektů 

v hodnotovém řetězci. Jasně vymezené úlohy a povinnosti všech subjektů zajistí související 

odpovědnost. Pokyny EU týkající se úloh a povinností pomohou zajistit harmonizované 

provádění na úrovni členských států. Dochází také k posílení nediskriminačních ustanovení, 

která chrání jak spotřebitele, tak výrobce. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 a – odst. 1 – odrážka 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– zajistí rovné a nediskriminační 

zacházení s výrobci výrobků, a pokud jde o 

malé a střední podniky. 

– zajistí rovné a nediskriminační 

zacházení s výrobci výrobků, a pokud jde o 

malé a střední podniky. Zejména je třeba, 

aby jednotkové náklady účtované 

kteroukoli organizací uplatňující 

rozšířenou odpovědnost výrobce jménem 
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výrobce výrobků na služby týkající se 

konkrétního produktu, byly pro všechny 

výrobce výrobků totožné. 

Or. en 

Odůvodnění 

Členské státy musí vykonávat činnosti stanovené v tomto bodu, a nikoli systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobce, jak by mohlo vyplývat z navrhované formulace. Pozměňovací návrh 

dále vyjasňuje definici výrobců výrobků z článku 8.1 a doplňuje seznam příslušných subjektů 

v hodnotovém řetězci. Jasně vymezené úlohy a povinnosti všech subjektů zajistí související 

odpovědnost. Pokyny EU týkající se úloh a povinností pomohou zajistit harmonizované 

provádění na úrovni členských států. Dochází také k posílení nediskriminačních ustanovení, 

která chrání jak spotřebitele, tak výrobce. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2008/98/ES 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – napomoci zahrnutí environmentálních 

nákladů souvisejících s životním cyklem 

výrobků a ukončením jejich životnosti do 

cen výrobků a motivovat výrobce výrobků, 

aby při navrhování svých výrobků brali 

větší ohled na předcházení vzniku odpadů, 

životnost výrobků, jejich opětovnou 

použitelnost a recyklovatelnost. 

Or. en 

Odůvodnění 

Členské státy musí vykonávat činnosti stanovené v tomto bodu, a nikoli systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobce, jak by mohlo vyplývat z navrhované formulace. Pozměňovací návrh 

dále vyjasňuje definici výrobců výrobků z článku 8.1 a doplňuje seznam příslušných subjektů 

v hodnotovém řetězci. Jasně vymezené úlohy a povinnosti všech subjektů zajistí související 

odpovědnost. Pokyny EU týkající se úloh a povinností pomohou zajistit harmonizované 

provádění na úrovni členských států. Dochází také k posílení nediskriminačních ustanovení, 

která chrání jak spotřebitele, tak výrobce. 

 



 

PE582.196v01-00 22/40 PA\1093649CS.doc 

CS 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2008/98/ES 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – zahrnovat jasné cíle na zlepšení designu 

výrobků (ekodesign) s cílem předcházet 

vzniku odpadů, a nikoli se zaměřovat 

pouze na recyklaci a opětovné využití 

materiálu; 

Or. en 

Odůvodnění 

Členské státy musí vykonávat činnosti stanovené v tomto bodu, a nikoli systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobce, jak by mohlo vyplývat z navrhované formulace. Pozměňovací návrh 

dále vyjasňuje definici výrobců výrobků z článku 8.1 a doplňuje seznam příslušných subjektů 

v hodnotovém řetězci. Jasně vymezené úlohy a povinnosti všech subjektů zajistí související 

odpovědnost. Pokyny EU týkající se úloh a povinností pomohou zajistit harmonizované 

provádění na úrovni členských států. Dochází také k posílení nediskriminačních ustanovení, 

která chrání jak spotřebitele, tak výrobce. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 a – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření na ochranu spotřebitelů tím, že: 

 a) zajistí, aby žádný držitel odpadů 

nebyl diskriminován jakoukoli organizací 

uplatňující rozšířenou odpovědnost 

výrobce jménem výrobce výrobků při 

využívání systému sběru odpadu; 

 b) pro spotřebitele bez dodatečných 

nákladů zajistí přiměřenou dostupnost a 

disponibilitu systémů sběru odpadu 

poskytovaných jakoukoli organizací 

uplatňující rozšířenou odpovědnost 
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výrobce jménem výrobce výrobků ve všech 

zeměpisných oblastech definovaných v 

souladu s odst. 3 písm. a); 

 c) zajistí, aby každá organizace 

uplatňující rozšířenou odpovědnost 

výrobce jménem výrobce výrobků ve všech 

zeměpisných oblastech definovaných v 

souladu s odst. 3 písm. a) poskytovala 

služby a infrastrukturu pro sběr odpadu, 

které budou splňovat srovnatelné 

standardy v oblasti kvality, dostupnosti a 

disponibility tak, aby žádný spotřebitel 

nebyl diskriminován kvůli místu svého 

bydliště; 

 d) zajistí, aby žádná organizace 

uplatňující rozšířenou odpovědnost 

výrobce jménem výrobce výrobků ve všech 

zeměpisných oblastech definovaných v 

souladu s odst. 3 písm. a) neomezovala, ať 

už přímo či nepřímo, spotřebitele při 

umisťování produktů do systému sběru 

odpadu, ani pokud tato organizace již 

splnila své cíle v oblasti sběru odpadu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento návrh posiluje ochranu spotřebitelů a vyjasňuje povinnosti, které provozovatelé 

stanovili pro provádění systému rozšířené odpovědnosti výrobce. Také odráží skutečnost, že 

spotřebitel nemůže tyto služby snadno jednotlivě vyžadovat, což může vést k situaci, kdy 

služby rozšířené odpovědnosti výrobce zaplacené v ceně výrobku zakoupeného spotřebitelem 

nemohou být využity, protože nejsou k dispozici sběrná místa pro odpady nebo jsou obtížně 

dostupná, což pro spotřebitele znamená dodatečné náklady a obtíže.  Aby se těmto situacím 

předešlo, měl by být spotřebitel chráněn právními předpisy. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 a – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) pokrývaly celé náklady na 

nakládání s odpady u výrobků, jež uvádějí 

a) pokrývaly následující náklady na 

nakládání s odpady u výrobků, jež uvádějí 
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na trh Unie, včetně všech následujících 

položek: 

na trh Unie: 

Or. en 

Odůvodnění 

Neomezená povinnost výrobců / dovozců „pokrýt celé náklady na nakládání s odpady“ je 

nepřiměřená roli výrobce / dovozce a jejich odpovědnosti za sběr a třídění použitých obalů 

pro recyklaci.  Pro výrobce by to znamenalo potenciálně neomezenou a nepřiměřenou 

finanční zátěž nad rámec jejich odpovědnosti a kontroly.  Cílem tohoto pozměňovacího 

návrhu je vymezit odpovědnost a finanční závazek výrobce. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 a – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a – odrážka 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– náklady na činnosti odděleného 

sběru, třídění a zpracování odpadů, jež jsou 

požadovány pro dodržení cílů týkajících se 

nakládání s odpady uvedených v odst. 1 

druhé odrážce se zohledněním příjmů z 

opětovného použití nebo prodeje 

recyklovaných surovin získaných z jejich 

výrobků, 

– náklady na činnosti odděleného 

sběru, třídění pro recyklaci a zpracování 

odpadů, jež jsou požadovány pro dodržení 

cílů týkajících se nakládání s odpady 

uvedených v odst. 1 druhé odrážce se 

zohledněním příjmů z opětovného použití 

nebo prodeje recyklovaných surovin 

získaných z jejich výrobků, 

Or. en 

Odůvodnění 

Neomezená povinnost výrobců / dovozců „pokrýt celé náklady na nakládání s odpady“ je 

nepřiměřená roli výrobce / dovozce a jejich odpovědnosti za sběr a třídění použitých obalů 

pro recyklaci.  Pro výrobce by to znamenalo potenciálně neomezenou a nepřiměřenou 

finanční zátěž nad rámec jejich odpovědnosti a kontroly. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu 

je vymezit odpovědnost a finanční závazek výrobce. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 8 a – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a – odrážka 3 a (nová) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – náklady na předcházení vzniku a 

sběr odpadu 

Or. en 

Odůvodnění 

Povinnost „pokrýt celé náklady na nakládání s odpady“ by pro výrobce znamenala 

potenciálně neomezenou a nepřiměřenou finanční zátěž nad rámec jejich odpovědnosti a 

kontroly. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vymezit odpovědnost a finanční závazek 

výrobce. Navíc „včetně všech následujících položek“ naznačuje, že náklady se mohou v 

jednotlivých členských státech lišit, což by mohlo vést k roztříštěnosti vnitřního trhu. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Předcházení vzniku odpadů Opětovné použití a předcházení vzniku 

odpadů 

Or. en 

Odůvodnění 

Doplnění v názvu zdůrazňuje neplýtvající charakter opětovného použití. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– podporují používání výrobků, které 

účinně využívají zdroje, jsou trvanlivé, 

opravitelné a recyklovatelné, 

– podporují výrobu a používání 

výrobků, které účinně využívají zdroje, 

jsou trvanlivé, opravitelné a 

recyklovatelné, 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– vymezují a zaměřují se na výrobky, 

které jsou hlavními zdroji surovin vysoce 

důležitých pro hospodářství Unie a jejichž 

dodávky jsou spojeny s vysokým rizikem, 

aby se zamezilo tomu, že se tyto materiály 

stanou odpadem, 

– vymezují a podporují opětovné 

používání výrobků obsahujících významné 

množství důležitých surovin, jejichž 

dodávky jsou spojeny s vysokým rizikem, 

a to i s ohledem na zabezpečení dodávek, 

aby se zamezilo tomu, že se tyto materiály 

stanou odpadem, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– podporují vytváření systémů 

podporujících činnosti zaměřené k 

opětovnému použití, zejména včetně 

elektrických a elektronických zařízení, 

textilu a nábytku, 

– podporují vytváření systémů 

podporujících činnosti zaměřené k 

opětovnému použití, zejména včetně 

elektrických a elektronických zařízení, 

textilu, nábytku a obalových a stavebních 

materiálů a výrobků, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 
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Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 3 a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – podporují nezávislé provozovatele 

zařízení pro opravy, například pomocí 

daňových pobídek, jako je snížená sazba 

DPH, nebo kritérií pro veřejné zakázky, 

včetně kritérií pro poskytování informací; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 3 b (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – snižují obsah nebezpečných látek v 

materiálech a výrobcích prostřednictvím 

stanovování cílů a podporují komunikaci 

ohledně nebezpečných látek v rámci 

dodavatelského řetězce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 4 a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – snižují tvorbu odpadů a emise v 

důsledku spotřeby plastů a plastových 

součástek, a to i s cílem snížit znečištění 

moří; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  46 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 5 a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – požadují oznamování zjištěných 

případů plánovaného zastarávání výrobků 

a bojují pro uvádění takovýchto výrobků 

na svoje vnitrostátní trhy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 5 b (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – zahrnují tvorbu průběžných 

komunikačních a pravidelných 

vzdělávacích kampaní na zvýšení 

povědomí o předcházení vzniku odpadu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy sledují a posuzují 

provádění opatření na předcházení vzniku 

odpadů. Za tímto účelem používají vhodné 

2. Členské státy sledují a posuzují 

provádění opatření na předcházení vzniku 

odpadů. Za tímto účelem používají vhodné 
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kvalitativní a kvantitativní ukazatele a cíle 

týkající se zejména množství komunálního 

odpadu na obyvatele, který byl odstraněn 

nebo byl energeticky využit. 

kvalitativní a kvantitativní ukazatele a cíle 

týkající se zejména množství komunálního 

odpadu na obyvatele, který byl odstraněn 

nebo byl energeticky využit. Mohou také 

použít další kvalitativní nebo kvantitativní 

ukazatele, včetně ukazatelů sledujících 

vznik jiného než komunálního odpadu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh směrnice 

Čl. 1. – odst. 1 – bod 10 – písm. -a (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 – nadpis 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 -a) Název článku 11 se nahrazuje 

tímto: 

„Opětovné použití a recyklace“ „Příprava k opětovnému použití a 

recyklaci“ 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:cs:PDF) 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje, že proces přípravy k opětovnému použití se týká 

zpracování odpadu nebo potenciálního odpadu. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh směrnice 

Čl. 1. – odst. 1 – bod 10 – písm. a 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy přijmou vhodná 

opatření na podporu činností přípravy k 

opětovnému použití, zejména tvorbou a 

1. Členské státy přijmou opatření na 

podporu činností přípravy k opětovnému 

použití, zejména tvorbou a podporou 
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podporou sítí pro opravy a opětovné 

použití a umožněním přístupu těchto sítí do 

sběrných míst pro odpady a využíváním 

ekonomických nástrojů, kritérií pro veřejné 

zakázky, množstevních cílů nebo jiných 

opatření. 

provozovatelů zařízení sloužících pro 

přípravu k opětovnému použití a jejich 

sítí, zejména těch, které fungují jako 

sociální podniky, a umožněním přístupu 

těchto sítí do sběrných míst a zařízení pro 

odpady a využíváním ekonomických 

nástrojů, kritérií pro veřejné zakázky nebo 

jiných opatření. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba vyjasnit charakter opětovného použití a přípravy k opětovnému použití, včetně 

organizací zapojených do těchto procesů. Zavedení kvantitativních cílů pro opětovné použití 

je zásadně důležité pro zlepšení spolupráce mezi všemi subjekty zabývajícími se odpady, aby 

se příprava k opětovnému použití stala alternativou k ostatním možnostem zpracování 

odpadů. Jedná se také o osvědčené postupy, neboť řada členských států již tyto cíle zavedla. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh směrnice 

Čl. 1. – odst. 1 – bod 10 – písm. a 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy stanoví oddělené 

kvantitativní cíle pro přípravu k 

opětovnému použití, aby byl 

provozovatelům zařízení sloužících pro 

přípravu k opětovnému použití zajištěn 

tento přístup do sběrných míst a zařízení 

pro odpady. Do roku 2020 bude poměr 

sebraného komunálního odpadu 

pocházejícího především z odpadních 

elektrických a elektronických zařízení, 

nábytku a textilu činit alespoň 2 %. Do 

roku 2030 se tento poměr zvýší až na 4 %. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba vyjasnit charakter opětovného použití a přípravy k opětovnému použití, včetně 

organizací zapojených do těchto procesů. Zavedení kvantitativních cílů pro opětovné použití 

je zásadně důležité pro zlepšení spolupráce mezi všemi subjekty zabývajícími se odpady, aby 



 

PA\1093649CS.doc 31/40 PE582.196v01-00 

 CS 

se příprava k opětovnému použití stala alternativou k ostatním možnostem zpracování 

odpadů. Jedná se také o osvědčené postupy, neboť řada členských států již tyto cíle zavedla. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přijmou opatření na podporu 

systémů třídění stavebního a demoličního 

odpadu a přinejmenším pro odpady z: 

dřeva, kameniva, kovu, skla a sádry. 

Za účelem splnění cíle stanoveného v 

odst. 2 písm. b) přijmou členské státy 

opatření na podporu systémů třídění 

stavebního a demoličního odpadu a 

přinejmenším pro odpady z: dřeva, 

surovinových frakcí (beton, cihly, kachle 

a keramika), kovu, skla, plastů a sádry.  

 Členské státy přijmou opatření na 

podporu systémů třídění obchodního a 

průmyslového odpadu a přinejmenším pro 

odpady z: kovu, plastu, papíru a kartonu, 

bioodpad, skla a dřeva. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba vyjasnit charakter opětovného použití a přípravy k opětovnému použití, včetně 

organizací zapojených do těchto procesů. Zavedení kvantitativních cílů pro opětovné použití 

je zásadně důležité pro zlepšení spolupráce mezi všemi subjekty zabývajícími se odpady, aby 

se příprava k opětovnému použití stala alternativou k ostatním možnostem zpracování 

odpadů. Jedná se také o osvědčené postupy, neboť řada členských států již tyto cíle zavedla. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh směrnice 

Čl. 1. – odst. 1 – bod 10 – písm. d 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) do roku 2030 zvýšit úroveň 

přípravy k opětovnému použití a recyklace 

komunálního odpadu nejméně na 65 % 

d) do roku 2030 zvýšit úroveň 

přípravy k opětovnému použití a recyklace 

komunálního odpadu nejméně na 70 % 
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hmotnosti. hmotnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh směrnice 

Čl. 1. – odst. 1 – bod 10 – písm. d 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 – odst. 2 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) do roku 2020 zvýšit úroveň 

regenerace odpadních olejů nejméně na 

60 % hmotnosti odpadních olejů 

vyrobených a sebraných v rámci Unie. 

Or. en 

Odůvodnění 

Regenerace odpadních olejů na základové oleje představuje možnost zpracování tohoto 

nebezpečného odpadu, která účinně využívá zdroje a je bez problému technicky proveditelná. 

Aby byly splněny stanovené cíle pro regeneraci odpadních olejů, bylo by třeba stanovit 

celounijní cíle pro sběr těchto olejů. Oddělený sběr odpadních olejů již probíhá ve všech 

členských státech EU v souladu s povinnostmi stanovenými v článku 21 směrnice 2008/98/ES. 

Stanovení cílů pro sběr odpadních olejů tudíž zlepší provádění článku 21 ve všech členských 

státech EU. 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh směrnice 

Čl. 1. – odst. 1 – bod 10 – písm. d 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 – odst. 2 – písm. d b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 db) do roku 2030 zvýšit úroveň 

regenerace odpadních olejů nejméně na 

85 % hmotnosti odpadních olejů 

vyrobených a sebraných v rámci Unie. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Regenerace odpadních olejů na základové oleje představuje možnost zpracování tohoto 

nebezpečného odpadu, která účinně využívá zdroje a je bez problému technicky proveditelná. 

Aby byly splněny stanovené cíle pro regeneraci odpadních olejů, bylo by třeba stanovit 

celounijní cíle pro sběr těchto olejů. Oddělený sběr odpadních olejů již probíhá ve všech 

členských státech EU v souladu s povinnostmi stanovenými v článku 21 směrnice 2008/98/ES. 

Stanovení cílů pro sběr odpadních olejů tudíž zlepší provádění článku 21 ve všech členských 

státech EU. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh směrnice 

Čl. 1. – odst. 1 – bod 10 – písm. d 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 – odst. 2 – písm. d c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 dc) za účelem splnění cílů pro 

regeneraci odpadních olejů a aniž by tím 

byly dotčeny povinnosti stanovené v 

článku 21, do roku 2020 zvýšit každoroční 

sběr odpadních olejů nejméně na 95 % 

hmotnosti a do roku 2025 na 100 % 

hmotnosti odpadních olejů vyrobených a 

sebraných v rámci Unie. 

Or. en 

Odůvodnění 

Regenerace odpadních olejů na základové oleje představuje možnost zpracování tohoto 

nebezpečného odpadu, která účinně využívá zdroje a je bez problému technicky proveditelná. 

Aby byly splněny stanovené cíle pro regeneraci odpadních olejů, bylo by třeba stanovit 

celounijní cíle pro sběr těchto olejů. Oddělený sběr odpadních olejů již probíhá ve všech 

členských státech EU v souladu s povinnostmi stanovenými v článku 21 směrnice 2008/98/ES. 

Stanovení cílů pro sběr odpadních olejů tudíž zlepší provádění článku 21 ve všech členských 

státech EU. 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh směrnice 

Čl. 1. – odst. 1 – bod 10 – písm. f a (nové) 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 – odst. 5a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) V článku 11 se doplňuje nový 

odstavec, který zní: 

 5a. Aby vznikl solidní základ pro 

stanovení cílů pro recyklaci obchodního a 

průmyslového odpadu, který není 

klasifikován jako nebezpečný, shromáždí 

Komise údaje o tomto odpadu na základě 

zpráv podávaných členskými státy. 

 Členské státy tyto údaje předají 

elektronicky Komisi do šesti měsíců od 

konce vykazovaného roku, pro který byly 

údaje shromážděny. Do dvou let od 

shromáždění údajů a na základě 

posouzení dopadu Komise zváží možnost 

stanovit do roku 2025 oddělené cíle v 

oblasti recyklace inertního obchodního a 

průmyslového odpadu, který není 

klasifikován jako nebezpečný, alespoň pro 

papír, kovy a bioodpad. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 a – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro účely výpočtu, zda bylo 

dosaženo cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 

písm. c) a d) a čl. 11 odst. 3, 

1. Pro účely výpočtu, zda bylo 

dosaženo cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 

písm. c) až dc) a čl. 11 odst. 3, 

Or. en 

Odůvodnění 

Upravuje odkaz na změny na čl. 11 odst. 2. 
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Pozměňovací návrh  59 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 a – odst. 1 – pododstavec 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 komunálního 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 VI. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 a – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pro účely výpočtu, zda cílů 

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

čl. 11 odst. 3 bylo dosaženo, mohou 

členské státy zohlednit recyklaci kovů, k 

níž dochází v souvislosti se spalováním, v 

poměru k podílu spalovaného komunálního 

odpadu, pokud tyto recyklované kovy 

splňují určité kvalitativní požadavky. 

5. Pro účely výpočtu, zda cílů 

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

čl. 11 odst. 3 bylo dosaženo, mohou 

členské státy zohlednit recyklaci kovů, k 

níž dochází v souvislosti s energetickým 

využitím a spalováním, v poměru k podílu 

spalovaného komunálního odpadu, pokud 

tyto recyklované kovy splňují určité 

kvalitativní požadavky. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  61 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 a – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. K zajištění harmonizovaných 

podmínek pro uplatňování odstavce 5 

přijme Komise akty v přenesené 

pravomoci, v souladu s článkem 38a, které 

stanoví společnou metodiku pro výpočet 

hmotnosti kovů, jež byly recyklovány v 

souvislosti se spalováním, včetně 

kvalitativních kritérií pro recyklované 

kovy. 

6. K zajištění harmonizovaných 

podmínek pro uplatňování odstavce 5 

přijme Komise akty v přenesené 

pravomoci, v souladu s článkem 38a, které 

stanoví společnou metodiku pro výpočet 

hmotnosti kovů, jež byly recyklovány v 

souvislosti s energetickým využitím a 

spalováním, včetně kvalitativních kritérií 

pro recyklované kovy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 11 b – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise ve spolupráci s Evropskou 

agenturou pro životní prostředí sestaví 

zprávy o učiněném pokroku k dosažení cílů 

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

to nejpozději tři (3) roky před uplynutím 

každé ze lhůt stanovených v uvedených 

ustanoveních. 

1. Komise ve spolupráci s Evropskou 

agenturou pro životní prostředí sestaví 

zprávy o učiněném pokroku k dosažení cílů 

stanovených v čl. 11 odst. 2 písm. c) až dc) 

a čl. 11 odst. 3, a to nejpozději tři (3) roky 

před uplynutím každé ze lhůt stanovených 

v uvedených ustanoveních. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový) 
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Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 15 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 12a) V článku 15 se doplňuje nový 

odstavec, který zní: 

 „4a. Členské státy přijmou opatření k 

zajištění toho, aby výběrová řízení na 

provozovatele pro nakládání s odpady 

pořádaná místními orgány a 

organizacemi, které uplatňují rozšířenou 

odpovědnost výrobce jménem výrobce 

výrobků uvádějících zboží na trh Unie, 

zahrnovala sociální klauzule s cílem 

podpořit roli sociálních podniků.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 22 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. „Členské státy zajistí, pokud je to 

proveditelné z hlediska technického, 

hospodářského a z hlediska životního 

prostředí a je-li to vhodné pro zaručení 

příslušných norem kvality pro 

kompostování a dosažení cílů stanovených 

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

odst. 3, oddělený sběr biologického 

odpadu. 

1. „Členské státy zajistí oddělený sběr 

biologického odpadu pro zaručení 

příslušných norem kvality pro 

kompostování a dosažení cílů stanovených 

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

odst. 3. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 
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Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro výklad definic využití a 

odstranění může Komise vypracovat 

pokyny. 

1. Pro výklad definic předcházení 

vzniku odpadů, opětovného využití, využití 

a odstranění může Komise vypracovat 

pokyny. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh směrnice 

Příloha VI – nadpis 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Metoda výpočtu pro přípravu k 

opětovnému použití výrobků a jejich částí 
pro účely čl. 11 odst. 2 písm. c) a d) a čl. 

11 odst. 3 

Metoda výpočtu pro recyklaci 

komunálního odpadu pro účely čl. 11 

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

Or. en 

Odůvodnění 

Spojování cílů pro recyklaci a přípravu k opětovnému použití je v rozporu s hierarchií EU pro 

nakládání s odpady, jelikož je to staví na stejnou úroveň, a je to tudíž z hlediska politiky 

nesmyslné. Jedná se z definice o dvě zcela odlišné činnosti. Oddělené cíle pro recyklaci 

komunálního odpadu pomohou omezit možnost velkých mezer souvisejících s váhou a 

zastínění při sběru údajů a jsou nejlepším přístupem pro stanovení cílů pro kvalitní recyklaci 

a prevenci prostřednictvím opětovného použití. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh směrnice 

Příloha VI – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro výpočet upravené míry recyklace a 

přípravy k opětovnému použití v souladu s 

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

Pro výpočet upravené míry recyklace v 

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

11 odst. 3 použijí členské státy tento 
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použijí členské státy tento vzorec: vzorec: 

Or. en 

Odůvodnění 

Spojování cílů pro recyklaci a přípravu k opětovnému použití je v rozporu s hierarchií EU pro 

nakládání s odpady, jelikož je to staví na stejnou úroveň, a je to tudíž z hlediska politiky 

nesmyslné. Jedná se z definice o dvě zcela odlišné činnosti. Oddělené cíle pro recyklaci 

komunálního odpadu pomohou omezit možnost velkých mezer souvisejících s váhou a 

zastínění při sběru údajů a jsou nejlepším přístupem pro stanovení cílů pro kvalitní recyklaci 

a prevenci prostřednictvím opětovného použití. 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh směrnice 

Příloha VI – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh směrnice 

Příloha VI – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh směrnice 

Příloha VI – odst. 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

R: hmotnost výrobků a jejich částí 

připravených k opětovnému použití v 

daném roce, 

vypouští se 

Or. en 

 

 


