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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

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

zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 

pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) V záujme ochrany, zachovania a 

zvýšenia kvality životného prostredia, 

ochrany zdravia ľudí a rozvážneho a 

racionálneho využívania prírodných 

zdrojov a podpory intenzívnejšieho 

obehového hospodárstva by sa malo 

nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť. 

(1) V záujme ochrany, zachovania a 

zvýšenia kvality životného prostredia, 

ochrany zdravia ľudí a rozvážneho a 

racionálneho využívania prírodných 

zdrojov, podpory intenzívnejšieho 

obehového hospodárstva, zvyšovania 

energetickej účinnosti a znižovania 

závislosti Únie na energii a prírodných 

zdrojoch by sa malo nakladanie s odpadom 

v Únii zlepšiť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2 a) 9. júla 2015 prijal Európsky 

parlament uznesenie s názvom Efektívne 

využívanie zdrojov: prechod na obehové 

hospodárstvo1a, v ktorom osobitne 

zdôraznil potrebu stanoviť záväzné ciele 

pre znižovanie objemu odpadu, rozvíjať 

opatrenia na predchádzanie vzniku 

odpadu a jasne a jednoznačne vymedziť 

pojmy; 

 _______________ 

 1a Prijaté texty, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Mnohé členské štáty ešte musia 

vybudovať potrebnú infraštruktúru 

odpadového hospodárstva. Preto je 

mimoriadne dôležité vytýčiť dlhodobé 

ciele politiky ako orientáciu pre opatrenia a 

investície, a pritom predovšetkým zabrániť 

vytvoreniu nadmerných štrukturálnych 

kapacít na spracovanie zvyškového odpadu 

a zablokovanie recyklovateľných 

materiálov v spodnej časti hierarchie 

odpadového hospodárstva. 

(3) Mnohé členské štáty ešte musia 

vybudovať potrebnú infraštruktúru 

odpadového hospodárstva. Preto je 

mimoriadne dôležité vytýčiť dlhodobé 

ciele politiky ako orientáciu pre opatrenia a 

investície, a pritom predovšetkým zabrániť 

vytvoreniu nadmerných štrukturálnych 

kapacít na spracovanie zvyškového odpadu 

alebo jeho skládkovanie a zablokovanie 

recyklovateľných materiálov v najnižšej 

časti hierarchie odpadového hospodárstva. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V návrhu sa objasňuje odôvodnenie a zdôrazňuje úloha odpadu pri zavádzaní obehového 

hospodárstva. Zdôrazňuje sa v ňom skutočnosť, že by bolo vhodné vyhýbať sa najnižšej úrovni 

hierarchie odpadového hospodárstva, teda skládkam. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Je potrebné do smernice 

2008/98/ES zahrnúť vymedzenie pojmov 

komunálny odpad, stavebný a demolačný 

odpad, konečný proces recyklácie a spätné 

zasypávanie, aby sa objasnil rozsah týchto 

pojmov. 

(5) Je potrebné do smernice 

2008/98/ES zahrnúť vymedzenie pojmov 

komunálny odpad, stavebný a demolačný 

odpad, obchodný a priemyselný odpad, 

konečný proces recyklácie, znečisťovanie 

odpadom a spätné zasypávanie, aby sa 

objasnil rozsah týchto pojmov. 

Or. en 

 



 

PA\1093649SK.doc 5/42 PE582.196v01-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) V záujme toho, aby ciele recyklácie 

vychádzali zo spoľahlivých a 

porovnateľných údajov, a účinnejšieho 

monitorovania pokroku pri dosahovaní 

týchto cieľov, by vymedzenie pojmu 

komunálny odpad v smernici 2008/98/ES 

malo byť v súlade s definíciou, ktorú na 

štatistické účely používajú Európsky 

štatistický úrad a Organizácia pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj a na 

základe ktorej členské štáty už niekoľko 

rokov nahlasujú údaje. Vymedzenie pojmu 

komunálny odpad v tejto smernici je 

neutrálne vzhľadom na verejný či 

súkromný štatút prevádzkovateľa, ktorý 

nakladá s odpadom. 

(6) V záujme toho, aby ciele recyklácie 

vychádzali zo spoľahlivých a 

porovnateľných údajov, a účinnejšieho 

monitorovania pokroku pri dosahovaní 

týchto cieľov, by vymedzenie pojmu 

komunálny odpad v smernici 2008/98/ES 

malo byť zjednotené s definíciou, ktorú na 

štatistické účely používajú Európsky 

štatistický úrad a Organizácia pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj a na 

základe ktorej členské štáty už niekoľko 

rokov nahlasujú údaje. Vymedzenie pojmu 

komunálny odpad v tejto smernici je 

neutrálne vzhľadom na verejný či 

súkromný štatút prevádzkovateľa, ktorý 

nakladá s odpadom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Členské štáty by mali zaviesť 

primerané stimuly na uplatňovanie 

hierarchie odpadového hospodárstva, 

predovšetkým v podobe finančných 

stimulov zameraných na dosiahnutie cieľov 

pri predchádzaní vzniku odpadu a jeho 

recyklácie vytýčených v tejto smernici, ako 

napríklad možno uviesť poplatky za 

skládkovanie a spaľovanie, schémy podľa 

zásady „plať za to, čo vyhodíš“, systémy 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu a 

stimuly pre miestne orgány. 

(7) Členské štáty by mali zaviesť 

primerané stimuly na uplatňovanie 

hierarchie odpadového hospodárstva, 

predovšetkým v podobe finančných, 

fiškálnych a regulačných stimulov 

zameraných na dosiahnutie cieľov pri 

predchádzaní vzniku odpadu a jeho 

recyklácie vytýčených v tejto smernici, ako 

napríklad možno uviesť poplatky za 

skládkovanie a spaľovanie, zákaz 

skládkovania, schémy podľa zásady „plať 

za to, čo vyhodíš“, systémy rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu, systémy priamej 

podpory cien, internalizácia pozitívnych a 
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negatívnych externalít spojených 

s recykláciou a prvotnými surovinami, 

politika nulovej DPH na opravy a predaj 

použitých výrobkov, povinné zelené 

verejné obstarávanie a stimuly pre miestne 

orgány. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Systémy rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu tvoria podstatnú súčasť 

efektívneho nakladania s odpadom, ale ich 

účinnosť a fungovanie sa v jednotlivých 

členských štátoch výrazne líšia. Preto je 

potrebné stanoviť pre rozšírenú 

zodpovednosť výrobcu minimálne 

prevádzkové požiadavky. Výsledkom 

uplatňovania týchto požiadaviek by malo 

byť zníženie nákladov a zvýšenie 

výkonnosti, zabezpečenie rovnakých 

podmienok pre všetkých vrátane malých a 

stredných podnikov, ako aj zabránenie 

prekážkam bezproblémového fungovania 

vnútorného trhu. Takisto by mali byť 

prínosom pre začlenenie nákladov pri 

skončení životnosti výrobku do ceny 

výrobkov a mali by sa prostredníctvom 

nich zabezpečiť stimuly pre výrobcov, aby 

sa pri navrhovaní výrobkov viac 

zameriavali na recyklovateľnosť a možnosť 

ich opätovného použitia. Mali by sa 

uplatňovať tak na nové, ako na existujúce 

systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu. 

V prípade existujúcich systémov rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu je však potrebné 

prechodné obdobie, aby sa ich štruktúry a 

postupy mohli prispôsobiť novým 

požiadavkám. 

(9) Systémy rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu tvoria podstatnú súčasť 

efektívneho nakladania s odpadom, ale ich 

účinnosť a fungovanie sa v jednotlivých 

členských štátoch výrazne líšia. Preto je 

potrebné stanoviť pre rozšírenú 

zodpovednosť výrobcu minimálne povinné 

systémy prevádzkových požiadaviek. 

Výsledkom uplatňovania týchto 

požiadaviek by malo byť zníženie 

nákladov a zvýšenie výkonnosti, podpora 

pri lepšom uplatňovaní a presadzovaní 

separovaného zberu a triedenia, 

zabezpečenie lepšej kvality recyklácie, 

podpora pri zabezpečení nákladovo 

účinného prístupu k druhotným 

surovinám, zabezpečenie rovnakých 

podmienok pre všetkých vrátane malých a 

stredných podnikov, ako aj zabránenie 

prekážkam bezproblémového fungovania 

vnútorného trhu. Takisto by mali byť 

prínosom pre začlenenie nákladov pri 

skončení životnosti výrobku do ceny 

výrobkov a mali by sa prostredníctvom 

nich zabezpečiť stimuly pre výrobcov, aby 

sa pri navrhovaní výrobkov viac 

zameriavali na recyklovateľnosť a možnosť 

ich opätovného použitia. Mali by sa 

uplatňovať tak na nové, ako na existujúce 

systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu. 

V prípade existujúcich systémov rozšírenej 
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zodpovednosti výrobcu a členských štátov 

bez systémov rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu je však potrebné prechodné 

obdobie, aby sa ich štruktúry a postupy 

mohli prispôsobiť novým požiadavkám. 

Počas prechodného obdobia by členské 

štáty bez systémov rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu mali zabezpečiť, 

aby ich systémy odpadového hospodárstva 

fungovali presaditeľným, transparentným 

a zodpovedným spôsobom v plnom súlade 

s minimálnymi požiadavkami systémov 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V tomto pozmeňujúcom návrhu sa objasňuje vymedzenie pojmu rozšírená zodpovednosť 

výrobcu a bližšie zdôvodňuje potreba minimálnych požiadaviek v oblasti rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu na úrovni EÚ. Malá časť štátov, ktorá nemá systém rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu, by mala byť schopná preukázať výsledky v oblasti výkonnosti 

odpadového hospodárstva rovnako transparentným a zodpovedným spôsobom. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Predchádzanie vzniku odpadu je 

najefektívnejším spôsobom zlepšovania 

efektívneho využívania zdrojov a 

znižovania vplyvu odpadu na životné 

prostredie. Preto je dôležité, aby členské 

štáty prijali primerané opatrenia na 

predchádzanie vzniku odpadu a 

monitorovali a hodnotili pokrok dosiahnutý 

pri vykonávaní takých opatrení. Na 

zabezpečenie jednotného merania 

celkového pokroku pri vykonávaní 

opatrení na predchádzanie vzniku odpadu 

by sa mali stanoviť spoločné ukazovatele. 

(10) Predchádzanie vzniku odpadu je 

najefektívnejším spôsobom zlepšovania 

efektívneho využívania zdrojov, 

znižovania vplyvu odpadu na životné 

prostredie a znižovania závislosti 

na dovoze čoraz vzácnejších surovín. 

Preto je dôležité, aby členské štáty prijali 

primerané opatrenia na predchádzanie 

vzniku odpadu vrátane opatrení 

týkajúcich sa obmedzenia výskytu 

nebezpečných látok, podpory recyklácie 

vysokokvalitných materiálov, boja proti 

plánovanému zastarávaniu, posilňovania 

postavenia spotrebiteľov prostredníctvom 

zlepšených informácií o výrobkoch, 

podpory trvalej komunikácie 

a pravidelných vzdelávacích kampaní 
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zameraných na predchádzanie vzniku 

odpadu a monitorovali a hodnotili pokrok 

dosiahnutý pri vykonávaní takých opatrení. 

Na zabezpečenie jednotného merania 

celkového pokroku pri vykonávaní 

opatrení na predchádzanie vzniku odpadu 

by sa mali stanoviť spoločné ukazovatele. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 13 a) Komisia by mala preskúmať 

možnosť stanovenia cieľov v oblasti 

recyklácie obchodného a priemyselného 

odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Komisia 

by na základe spoločného podávania 

správ zo strany členských štátov mala 

zhromažďovať údaje o takomto odpade 

s cieľom stanoviť presný základ na 

stanovenie týchto cieľov. Do dvoch rokov 

od zozbierania údajov a na základe 

posúdenia vplyvu by Komisia mala zvážiť 

možnosť do roku 2025 stanoviť 

samostatné ciele v oblasti recyklácie 

inertného obchodného a priemyselného 

odpadu aspoň pre papier, kovy a 

biologický odpad. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 15 a) Separovaný zber a recyklácia 

odpadových olejov by mali mať výrazný 
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hospodársky a environmentálny prínos, 

pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok 

surovín, posun smerom k obehovému 

hospodárstvu a príspevok k menšej 

závislosti od dodávok ropy. Niektoré 

členské štáty už zhromažďujú a recyklujú 

veľkú časť svojich odpadových olejov. V 

roku 2015 však asi len 13 % základových 

olejov pochádzalo z opakovane 

rafinovaných odpadových olejov. Preto 

treba stanoviť cieľ v oblasti zberu 

a recyklácie odpadových olejov pre celú 

Úniu. Aby bolo možné dosiahnuť tento 

cieľ v rámci celej Únie mali by členské 

štáty, ktoré v súčasnosti nemajú 

prostriedky na opätovné rafinovanie 

odpadových olejov, byť schopné 

exportovať tieto oleje do iných členských 

štátov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Regenerácia odpadových olejov znižuje zaťaženie životného prostredia prvovýrobou mazív a 

znižuje jej vplyv na zmenu klímy, pričom sa v celom postupe ušetrí až 30 % energie. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Členské štáty by na účely výpočtu, 

či sa podarilo dosiahnuť ciele opätovného 

použitia a recyklácie, mali byť schopné 

zohľadniť výrobky a zložky, ktoré na 

opätovné použitie pripravili uznaní 

prevádzkovatelia opätovného použitia 

alebo sa na opätovné použitie pripravili v 

rámci systémov vratných záloh, ako aj 

recykláciu kovov, ktorá sa vykonáva v 

súvislosti so spaľovaním. V záujme 

zabezpečenia jednotnosti tohto výpočtu 

Komisia prijme podrobné pravidlá 

určovania uznaných prevádzkovateľov 

prípravy na opätovné použitie a systémov 

(18) Členské štáty by na účely výpočtu, 

či sa podarilo dosiahnuť ciele opätovného 

použitia a recyklácie, mali byť schopné 

zohľadniť výrobky a zložky, alebo, ak je to 

vhodné, obaly, ktoré na opätovné použitie 

pripravili uznaní prevádzkovatelia 

opätovného použitia alebo sa na opätovné 

použitie pripravili v rámci systémov 

vratných záloh, ako aj recykláciu kovov, 

ktorá sa vykonáva v súvislosti 

s energetickým zhodnocovaním a so 

spaľovaním. V záujme zabezpečenia 

jednotnosti tohto výpočtu Komisia prijme 

podrobné pravidlá určovania uznaných 
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vratných záloh, podrobné pravidlá týkajúce 

sa kritérií kvality recyklovaných kovov, 

ako aj zberu, overovania a nahlasovania 

údajov. 

prevádzkovateľov prípravy na opätovné 

použitie a systémov vratných záloh, 

podrobné pravidlá týkajúce sa kritérií 

kvality recyklovaných kovov, ako aj zberu, 

overovania a nahlasovania údajov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Možnosť opakovania metódy výpočtu v prílohe VI rámcovej smernice o vode treba v smernici 

o obaloch a odpadoch z obalov v súvislosti s obalmi upraviť, keďže harmonizácia bez úpravy 

povedie k nesprávnym výkladom a spôsobí zmätok alebo aj zbytočnú administratívnu záťaž. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Správne nakladanie s nebezpečným 

odpadom predstavuje v EÚ stále problém a 

čiastočne chýbajú údaje o spracovaní tohto 

druhu odpadu. Preto je potrebné vytvoriť 

elektronické registre nebezpečného odpadu 

v členských štátoch, a tak posilniť 

mechanizmy evidencie záznamov a 

vysledovateľnosti. Elektronický zber 

údajov by sa mal v prípade potreby rozšíriť 

aj na ďalšie druhy odpadu s cieľom 

zjednodušiť podnikom a úradom evidenciu 

záznamov a zlepšiť monitorovanie tokov 

odpadu v Únii. 

(21) Správne nakladanie s nebezpečným 

odpadom predstavuje v EÚ stále problém a 

čiastočne chýbajú údaje o spracovaní tohto 

druhu odpadu. Preto je potrebné vytvoriť 

elektronické registre nebezpečného odpadu 

v členských štátoch, a tak posilniť 

mechanizmy evidencie záznamov a 

vysledovateľnosti. Elektronický zber 

údajov by sa mal v prípade potreby 

v najširšom možnom rozsahu rozšíriť aj na 

ďalšie druhy odpadu s cieľom zjednodušiť 

podnikom a úradom evidenciu záznamov a 

zlepšiť monitorovanie tokov odpadu v 

Únii. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Monitorovanie tokov odpadu je podmienkou účinnej implementácie smernice a zavedenie 

elektronických systémov zberu údajov k tomu môže prispieť a zároveň znížiť náklady 

na monitorovanie. 
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Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Štatistické údaje, ktoré členské 

štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový 

význam z hľadiska posúdenia, či sa v 

členských štátoch dodržiavajú právne 

predpisy o odpade. Mala by sa zlepšiť 

kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť 

štatistík a na tento účel by sa malo vytvoriť 

jedno vstupné miesto pre všetky údaje o 

odpadoch, mali by sa vypustiť zastarané 

požiadavky na podávanie správ, malo by sa 

stanoviť referenčné porovnávanie 

vnútroštátnych metodík podávania správ a 

mala by sa zaviesť správa o kontrole 

kvality údajov. Preto musia členské štáty 

pri podávaní správ o dosahovaní cieľov 

stanovených v právnych predpisoch o 

odpade uplatňovať najnovšiu metodiku, 

ktorú vypracovala Komisia a národné 

štatistické úrady členských štátov. 

(28) Údaje, ktoré členské štáty 

nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový 

význam z hľadiska posúdenia, či sa v 

členských štátoch dodržiavajú právne 

predpisy o odpade. Mala by sa zlepšiť 

kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť 

nahlásených údajov a na tento účel by sa 

malo vytvoriť jedno vstupné miesto pre 

všetky údaje o odpadoch, mali by sa 

vypustiť zastarané požiadavky na 

podávanie správ, malo by sa stanoviť 

referenčné porovnávanie vnútroštátnych 

metodík podávania správ a zaviesť správa 

o kontrole kvality údajov. Preto musia 

členské štáty pri podávaní správ o 

dosahovaní cieľov stanovených v právnych 

predpisoch o odpade uplatňovať najnovšiu 

metodiku, ktorú vypracovala Komisia, 

národné štatistické úrady členských štátov 

a vnútroštátne orgány zodpovedné 

za odpadové hospodárstvo. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

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

nahrádza takto: 

„b) živočíšne vedľajšie produkty vrátane 

spracovaných produktov, na ktoré sa 

vzťahuje nariadenie (ES) č. 1774/2002, 

okrem tých, ktoré sú určené na spálenie, 

skládkovanie alebo použitie v 

„b) živočíšne vedľajšie produkty vrátane 

spracovaných produktov, na ktoré sa 

vzťahuje nariadenie (ES) č. 1774/2002, 

okrem tých, ktoré sú určené na spálenie 
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zariadeniach na výrobu bioplynu alebo 

kompostu;“ 

alebo skládkovanie;“ 

Or. en 

(http://eur-

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

Odôvodnenie 

Vedľajšie živočíšne produkty sú vo všeobecnosti vylúčené z rozsahu pôsobnosti rámcovej 

smernice o vode, keďže podliehajú nariadeniu o vedľajších živočíšnych produktoch (VŽP, č. 

1069/2009). Pozoruhodnou výnimkou z tohto všeobecného pravidla sú vedľajšie živočíšne 

produkty (a teda aj hnoj). Hlavnými dôvodmi na spracovanie hnoja v zariadeniach na výrobu 

bioplynu sú predchádzanie emisiám zo skladovania nespracovaného hnoja a výroba 

obnoviteľnej energie a organických hnojív, ktoré majú lepšie vlastnosti v porovnaní 

nespracovaným hnojom.  

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. „biologický odpad“ je biologicky 

rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, 

potravinový a kuchynský odpad z 

domácností, reštaurácií, stravovacích a 

maloobchodných zariadení, porovnateľný 

odpad z potravinárskych závodov a iný 

odpad s podobnými vlastnosťami 

biologickej rozložiteľnosti, ktorý vykazuje 

porovnateľnú povahu, zloženie a 

množstvo; 

4. „biologický odpad“ je biologicky 

rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, 

potravinový a kuchynský odpad z 

domácností, reštaurácií, stravovacích a 

maloobchodných zariadení, porovnateľný 

odpad z potravinárskych závodov a iný 

odpad s podobnými vlastnosťami 

biologickej rozložiteľnosti, ktorý vykazuje 

porovnateľnú povahu a zloženie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

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

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – odsek 1 – bod 5 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) Vkladá sa nasledujúce písmeno: 

 „5a „výrobcovia výrobkov, ktorí 

umiestňujú tovar na trh Únie“ sú všetky 

fyzické alebo právnické osoby, ktoré 

sa profesionálne zaoberajú vývojom, 

výrobou, postupmi, úpravou, predajom 

alebo dovozom výrobkov;“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

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

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – odsek 1 – bod 9 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 db) Vkladá sa nasledujúce písmeno: 

 „9a „rozšírená zodpovednosť výrobcu“ 

je úplná alebo čiastočná operačná alebo 

finančná zodpovednosť výrobcu za 

výrobok, ktorá sa rozširuje aj na fázu 

životného cyklu výrobku po jeho použití 

spotrebiteľom ako prostriedok, pomocou 

ktorého členské štáty plnia ciele Únie v 

oblasti odpadového hospodárstva a 

zvyšujú mieru opätovného použitia a 

recyklácie;“ 

Or. en 

Odôvodnenie 

v rámcovej smernici o vode a smernici o obaloch a odpadoch z obalov chýba vymedzenie 

pojmu rozšírená zodpovednosť výrobcu. Toto vymedzenie pojmu je dostatočne široké na to, 

aby zahŕňalo rôznorodé vykonávanie rozšírenej zodpovednosti výrobcu (RZV) v členských 

štátoch, ale objasní, na ktoré členské štáty a programy sa budú vzťahovať navrhované 

minimálne požiadavky EÚ. Zároveň vysvetľuje rozsah a ciele RZV. 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – odsek 1 – bod 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

16. „príprava na opätovné použitie“ sú 

činnosti zhodnocovania súvisiace s 

kontrolou, čistením alebo opravou, pri 

ktorých sa odpad, výrobky alebo zložky 

výrobkov, ktoré vyzbieral uznaný 

prevádzkovateľ prípravy na opätovné 

použitie alebo sa vyzbierali v rámci 

systému vratných záloh, pripravia, aby sa 

opätovne použili bez akéhokoľvek iného 

predbežného spracovania; 

16. „príprava na opätovné použitie“ sú 

činnosti zhodnocovania súvisiace s 

kontrolou, čistením alebo opravou, pri 

ktorých sa výrobky alebo zložky výrobkov, 

ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa 

opätovne použili bez akéhokoľvek iného 

predbežného spracovania;“; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Proces prípravy na opätovné použitie zahŕňa aj organizácie, ktorých primárnym cieľom nie je 

odpadové hospodárstvo, napríklad charitatívne predajne, blšie trhy, atď.  Cieľom 

pozmeňujúceho návrhu je zabrániť nadmernej regulácii, ktorá by mala negatívny vplyv na 

existenciu týchto organizácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e a (nové) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – odsek 1 – bod 16 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) Vkladá sa nasledujúce písmeno: 

 „16a „prevádzkovatelia prípravy na 

opätovné použitie“ sú podniky alebo siete 

podnikov, ktoré nakladajú s odpadom, 

pracujú v rámci reťazca prípravy na 

opätovné použitie a dodržiavajú platné 

právne predpisy týkajúce sa odpadu a iné 

tým súvisiace právne predpisy platné na 

území, na ktorom pôsobia;“ 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Vo vymedzení pojmu sa objasňujú podmienky uznania organizácie za prevádzkovateľa 

prípravy na opätovné použitie a vysvetľuje pojem používaný v nasledujúcich častiach 

smernice. Dokumentuje sa ich dôležitosť v postupe odpadového hospodárstva a zdôrazňuje 

sa úloha príslušných právnych predpisov členských štátov. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno f 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – odsek 1 – bod 17 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

17b. „spätné zasypávanie“ sú činnosti 

zhodnocovania, pri ktorých sa vhodný 

odpad používa na účely rekultivácie vo 

vyťažených oblastiach alebo na technické 

účely pri terénnych úpravách alebo 

stavebné účely namiesto iných 

neodpadových materiálov, ktoré by sa inak 

použili na daný účel; 

17b. „spätné zasypávanie“ sú činnosti 

zhodnocovania vynímajúc recykláciu, pri 

ktorých sa vhodný odpad, ktorý nie je 

nebezpečný, používa na účely rekultivácie 

vo vyťažených oblastiach alebo na 

technické účely pri terénnych úpravách 

alebo stavebné účely namiesto iných 

neodpadových materiálov, ktoré by sa inak 

použili na daný účel; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci návrh posilňuje hierarchiu odpadového hospodárstva vylúčením 

recyklovateľného odpadu zo spätného zasypávania. Zároveň by vymedzenie malo zabrániť 

tomu, aby sa akýkoľvek nebezpečný odpad využíval pri spätnom zasypávaní, čo prispeje 

k ochrane zdravia, životného prostredia a vodných zdrojov.  

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

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

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – odsek 1 – bod 20 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) Vkladá sa nasledujúce písmeno: 
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 „20a „obchodný a priemyselný odpad“ 

je zmiešaný odpad v množstvách väčších 

ako komunálny odpad, ktorý pochádza z 

obchodných činností zahŕňajúcich výrobu 

špecifických výrobkov vrátane papiera a 

lepenky, skla, kovov, plastov, biologického 

odpadu, dreva, textilu a objemného 

odpadu.  Obchodný a priemyselný odpad 

nezahŕňa odpad z domácnosti, stavebný a 

demolačný odpad, nebezpečný odpad a 

odpad z kanalizačnej siete a čistiarní 

vrátane čistiarenského kalu;“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

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

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – odsek 1 – bod 20 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fb) Vkladá sa nasledujúce písmeno: 

 „20b. „znečisťovanie odpadom“ je každé 

konanie alebo opomenutie držiteľa 

odpadu, či už úmyselné alebo 

z nedbanlivosti, ktoré vedie k znečisteniu 

odpadom;“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

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

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – odsek 1 – bod 20 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fc) Vkladá sa nasledujúce písmeno: 

 „20c „potravinový odpad“ sú potraviny, 
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ktoré stratili miesto v potravinovom 

reťazci; medzi potravinový odpad nepatria 

potraviny, v prípade ktorých sa zmenil 

účel ich použitia na iné materiálové 

použitie, napríklad ako výrobky z 

biologického materiálu, krmivo pre 

zvieratá alebo potraviny zaslané na 

redistribúciu;“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

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

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – odsek 1 – bod 20 d (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fd) Vkladá sa nasledujúce písmeno: 

 „20d „cudzorodé látky pri recyklácii“ sú 

všetky predmety alebo látky, ktoré sú 

zmiešané s recyklovateľným odpadom, 

vrátane vlhkosti, nerecyklovateľného 

materiálu, necieľového recyklovateľného 

materiálu, lepidla, farby a etikiet.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno -a (nové) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-a) V článku 8 ods. 1 sa prvý pododsek 

nahrádza takto: 

"1. S cieľom posilniť opätovné 

využívanie a predchádzanie vzniku 

odpadu, jeho recykláciu a iné 

"1. S cieľom posilniť opätovné 

využívanie a predchádzanie vzniku 

odpadu, jeho recykláciu a iné 
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zhodnocovanie môžu členské štáty prijať 

legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia, 

aby zabezpečili, že každá fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá v rámci svojej 

profesionálnej činnosti vyvíja, vyrába, 

spracúva, upravuje alebo dováža výrobky 

(výrobca výrobkov) má rozšírenú 

zodpovednosť výrobcu. 

zhodnocovanie prijmú členské štáty 

legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia, 

aby zabezpečili, že každá fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá v rámci svojej 

profesionálnej činnosti vyvíja, vyrába, 

spracúva, upravuje alebo dováža výrobky 

(výrobca výrobkov) má rozšírenú 

zodpovednosť výrobcu.“ 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a a (nové) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 aa) V článku 8 ods. 2 sa prvý pododsek 

nahrádza takto: 

"2. Členské štáty môžu prijať vhodné 

opatrenia na podporu dizajnu výrobkov, 

ktorý zníži ich environmentálne vplyvy a 

vznik odpadu počas výroby a 

nasledujúceho použitia výrobkov a na 

zabezpečenie toho, že zhodnocovanie a 

zneškodňovanie výrobkov, ktoré sa stali 

odpadom, sa uskutočňuje v súlade s 

článkami 4 a 13. 

"2. Členské štáty prijmú vhodné 

opatrenia na podporu dizajnu výrobkov, 

ktorý zníži ich environmentálne vplyvy a 

vznik odpadu počas výroby a 

nasledujúceho použitia výrobkov a na 

zabezpečenie toho, že zhodnocovanie a 

zneškodňovanie výrobkov, ktoré sa stali 

odpadom, sa uskutočňuje v súlade s 

článkami 4 a 13. 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Takéto opatrenia môžu slúžiť okrem iného 

na podporu vývoja, výroby a odbytu 

výrobkov, ktoré sú vhodné na viacnásobné 

použitie, ktoré sú trvanlivé z technického 

hľadiska a ktoré sú po tom, ako sa stanú 

odpadom, vhodné na opätovné použitie a 

recykláciu s cieľom umožniť správne 

uplatňovanie hierarchie odpadového 

hospodárstva. V týchto opatreniach by sa 

mal zohľadniť vplyv výrobkov počas 

celého ich životného cyklu. 

Takéto opatrenia slúžia okrem iného na 

podporu vývoja, výroby a odbytu 

výrobkov, ktoré sú vhodné na viacnásobné 

použitie, ktoré sú trvanlivé z technického 

hľadiska a jednoducho opraviteľné a ktoré 

sú po tom, ako sa stanú odpadom, vhodné 

na opätovné použitie a recykláciu s cieľom 

umožniť správne uplatňovanie hierarchie 

odpadového hospodárstva. V týchto 

opatreniach by sa mal zohľadniť vplyv 

výrobkov počas celého ich životného 

cyklu. 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno c 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Komisia organizuje výmenu 

informácií medzi členskými štátmi a 

aktérmi zapojenými do systémov 

zodpovednosti výrobcov o praktickom 

vykonávaní požiadaviek vymedzených v 

článku 8a a o najlepších postupoch na 

zabezpečenie primeraného riadenia 

systémov rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu a cezhraničnej spolupráce v rámci 

nich. Zahŕňa to okrem iného výmenu 

informácií o organizačných črtách a 

monitorovanie organizácií pôsobiacich v 

oblasti zodpovednosti výrobcu, výber 

prevádzkovateľov nakladania s odpadom a 

predchádzanie znečisťovaniu odpadom. 

Komisia uverejní výsledky výmeny 

informácií. 

5. Komisia organizuje výmenu 

informácií medzi členskými štátmi a 

aktérmi zapojenými do systémov 

zodpovednosti výrobcov o praktickom 

vykonávaní požiadaviek vymedzených v 

článku 8a a o najlepších postupoch na 

zabezpečenie primeraného riadenia 

systémov rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu a cezhraničnej spolupráce v rámci 

nich. Zahŕňa to okrem iného výmenu 

informácií o organizačných črtách a 

monitorovanie organizácií pôsobiacich v 

oblasti zodpovednosti výrobcu, výber 

prevádzkovateľov nakladania s odpadom a 

predchádzanie znečisťovaniu odpadom. 

Komisia uverejní výsledky výmeny 

informácií a môže poskytnúť usmernenia 

týkajúce sa podstatných prvkov. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8a – odsek 1 – zarážka 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- jednoznačne vymedzili úlohy a 

oblasti zodpovednosti výrobcov výrobkov, 

ktorí umiestňujú tovar na trh v Únii, 

organizácií vykonávajúcich v ich mene 

rozšírenú zodpovednosť výrobcu, 

súkromných alebo verejných subjektov 

pôsobiacich v oblasti nakladania s 

odpadom, miestnych orgánov a v prípade 

potreby aj uznaných prevádzkovateľov 

prípravy na opätovné použitie, 

- jednoznačne vymedzili úlohy a 

oblasti zodpovednosti výrobcov výrobkov, 

ktorí umiestňujú tovar na trh v Únii, 

organizácií vykonávajúcich v ich mene 

rozšírenú zodpovednosť výrobcu, 

súkromných alebo verejných subjektov 

pôsobiacich v oblasti nakladania s 

odpadom, miestnych orgánov, 

distribútorov a maloobchodných 

predajcov a v prípade potreby aj uznaných 

prevádzkovateľov prípravy na opätovné 

použitie, 

Or. en 

Odôvodnenie 

Členské štáty musia vykonať opatrenia špecifikované v tomto bode a nie systémy rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu, ako sa mohli chápať v navrhovanom znení. Objasňuje sa tu aj 

definícia výrobcov výrobkov v článku 8.1 a dopĺňa zoznam príslušných aktérov v hodnotovom 

reťazci. Jasné úlohy a povinnosti všetkých povedú k zodpovednosti.  Usmernenia EÚ o 

úlohách a zodpovednosti prispejú k zabezpečeniu harmonizovanej implementácie na 

vnútroštátnej úrovni. Zároveň sa posilňuje ustanovenie o nediskriminácii, ktoré chráni 

spotrebiteľov aj výrobcov. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8a – odsek 1 – zarážka 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- stanovili merateľné ciele nakladania 

s odpadom v súlade s hierarchiou 

- stanovili merateľné ciele nakladania 

s odpadom v súlade s hierarchiou 
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odpadového hospodárstva zamerané na 

dosiahnutie minimálne kvantitatívnych 

cieľov relevantných pre systém, ako sa 

stanovuje v tejto smernici, smernici 

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

2006/66/ES a smernici 2012/19/EÚ, 

odpadového hospodárstva zamerané na 

dosiahnutie minimálne kvantitatívnych 

cieľov relevantných pre systém, ako sa 

stanovuje v tejto smernici, smernici 

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

2006/66/ES a smernici 2012/19/EÚ, ako 

aj iné ciele, ktoré sa v systéme považujú 

za podstatné, 

Or. en 

Odôvodnenie 

Členské štáty musia vykonať opatrenia špecifikované v tomto bode a nie systémy rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu, ako sa mohli chápať v navrhovanom znení. Objasňuje sa tu aj 

definícia výrobcov výrobkov v článku 8.1 a dopĺňa zoznam príslušných aktérov v hodnotovom 

reťazci. Jasné úlohy a povinnosti všetkých povedú k zodpovednosti. Usmernenia EÚ o 

úlohách a zodpovednosti prispejú k zabezpečeniu harmonizovanej implementácie na 

vnútroštátnej úrovni. Zároveň sa posilňuje ustanovenie o nediskriminácii, ktoré chráni 

spotrebiteľov aj výrobcov. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8a – odsek 1 – zarážka 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- zriadil systém podávania správ na 

zbieranie údajov o výrobkoch, ktoré na trh 

Únie uviedli výrobcovia, na ktorých sa 

vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. 

Keď sa dané výrobky stanú odpadom, 

pomocou systému podávania správ sa 

zabezpečí zhromaždenie údajov o zbere a 

spracovaní predmetného odpadu a v 

prípade potreby sa špecifikujú toky 

odpadových materiálov, 

- zriadil systém podávania správ na 

zbieranie údajov o výrobkoch, 

prípadne obaloch, ktoré na trh Únie 

uviedli výrobcovia, na ktorých sa vzťahuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcu. Keď sa 

dané výrobky, prípadne obaly, stanú 

odpadom, pomocou systému podávania 

správ sa zabezpečí zhromaždenie údajov o 

zbere a spracovaní predmetného odpadu a 

v prípade potreby sa špecifikujú toky 

odpadových materiálov, 

Or. en 

Odôvodnenie 

Členské štáty musia vykonať opatrenia špecifikované v tomto bode a nie systémy rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu, ako sa mohli chápať v navrhovanom znení. Objasňuje sa tu aj 
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definícia výrobcov výrobkov v článku 8.1 a dopĺňa zoznam príslušných aktérov v hodnotovom 

reťazci. Jasné úlohy a povinnosti všetkých povedú k zodpovednosti. Usmernenia EÚ o 

úlohách a zodpovednosti prispejú k zabezpečeniu harmonizovanej implementácie na 

vnútroštátnej úrovni. Zároveň sa posilňuje ustanovenie o nediskriminácii, ktoré chráni 

spotrebiteľov aj výrobcov. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8a – odsek 1 – zarážka 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie 

s výrobcami výrobkov a ich 

nediskriminácia, aj vzhľadom na malé a 

stredné podniky. 

- zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie 

s výrobcami výrobkov a ich 

nediskriminácia, aj vzhľadom na malé a 

stredné podniky. Najmä jednotkové 

náklady, ktoré si účtuje organizácia 

vykonávajúca povinností vyplývajúcich z 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu v mene 

výrobcu výrobkov v súvislosti so službami 

týkajúcimi sa konkrétneho výrobku, 

musia byť rovnaké pre všetkých výrobcov 

výrobkov.  

Or. en 

Odôvodnenie 

Členské štáty musia vykonať opatrenia špecifikované v tomto bode a nie systémy rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu, ako sa mohli chápať v navrhovanom znení. Objasňuje sa tu aj 

definícia výrobcov výrobkov v článku 8.1 a dopĺňa zoznam príslušných aktérov v hodnotovom 

reťazci. Jasné úlohy a povinnosti všetkých povedú k zodpovednosti. Usmernenia EÚ o 

úlohách a zodpovednosti prispejú k zabezpečeniu harmonizovanej implementácie na 

vnútroštátnej úrovni. Zároveň sa posilňuje ustanovenie o nediskriminácii, ktoré chráni 

spotrebiteľov aj výrobcov. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8a – odsek 1 – zarážka 4 a (nová) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - prispievajú k začleneniu 

environmentálnych nákladov spojených 

s celým životným cyklom výrobkov 

a koncom ich životnosti do cien výrobkov 

a poskytnúť stimuly pre výrobcov 

výrobkov s cieľom lepšie zohľadniť 

predchádzanie vzniku odpadu a 

trvanlivosť, opätovnú použiteľnosť a 

recyklovateľnosť pri navrhovaní ich 

výrobkov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Členské štáty musia vykonať opatrenia špecifikované v tomto bode a nie systémy rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu, ako sa mohli chápať v navrhovanom znení. Objasňuje sa tu aj 

definícia výrobcov výrobkov v článku 8.1 a dopĺňa zoznam príslušných aktérov v hodnotovom 

reťazci. Jasné úlohy a povinnosti všetkých povedú k zodpovednosti. Usmernenia EÚ o 

úlohách a zodpovednosti prispejú k zabezpečeniu harmonizovanej implementácie na 

vnútroštátnej úrovni. Zároveň sa posilňuje ustanovenie o nediskriminácii, ktoré chráni 

spotrebiteľov aj výrobcov. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - obsahujú jasné ciele na zlepšenie 

dizajnu výrobkov (ekodizajn) s cieľom 

predchádzať vzniku odpadov, nie len 

recyklovať a zhodnocovať materiály; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Členské štáty musia vykonať opatrenia špecifikované v tomto bode a nie systémy rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu, ako sa mohli chápať v navrhovanom znení. Objasňuje sa tu aj 

definícia výrobcov výrobkov v článku 8.1 a dopĺňa zoznam príslušných aktérov v hodnotovom 

reťazci. Jasné úlohy a povinnosti všetkých povedú k zodpovednosti. Usmernenia EÚ o 
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úlohách a zodpovednosti prispejú k zabezpečeniu harmonizovanej implementácie na 

vnútroštátnej úrovni. Zároveň sa posilňuje ustanovenie o nediskriminácii, ktoré chráni 

spotrebiteľov aj výrobcov. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8a – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2 a Členské štáty prijmú potrebné 

opatrenia na ochranu spotrebiteľov tým, 

že: 

 a) zabezpečia, aby žiadna organizácia 

vykonávajúca povinností vyplývajúcich z 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu v mene 

výrobcov výrobkov nediskriminovala 

žiadneho držiteľ odpadu pri používaní 

systému zberu odpadu; 

 b) zabezpečia pre spotrebiteľov bez 

dodatočných nákladov vhodný prístup 

k systémom zberu odpadu, ktoré poskytuje 

akákoľvek organizácia vykonávajúca 

povinností vyplývajúcich z rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu v mene výrobcu 

výrobkov, a ich dostupnosť, a to vo 

všetkých zemepisných oblastiach 

vymedzených v súlade s odsekom 3 písm. 

a); 

 c) zabezpečia, aby každá organizácia 

vykonávajúca povinností vyplývajúcich z 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu v mene 

výrobcu výrobkov vo všetkých 

zemepisných oblastiach vymedzených v 

súlade s odsekom 3 písm. a) poskytovala 

služby a infraštruktúru spojenú so zber 

odpadu porovnateľnej kvality, dostupnosti 

a prístupnosti tak, aby žiadny spotrebiteľ 

nebol diskriminovaný z dôvodu svojho 

bydliska; 

 d) zabezpečia, aby žiadna organizácia 

vykonávajúca povinností vyplývajúcich z 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu v mene 
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výrobcu výrobkov vo všetkých 

zemepisných oblastiach určených v súlade 

s písmenom a) odseku 3 priamo ani 

nepriamo neobmedzovala spotrebiteľov 

tým, že zaradí výrobky do systému zberu 

odpadu aj vtedy, keď táto organizácia už 

splnila svoje ciele týkajúce sa odpadov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Návrhom sa posilňuje ochrana spotrebiteľa a objasňujú povinnosti subjektov zriadených na 

vykonávanie systému EPR. Takisto odzrkadľuje skutočnosť, že spotrebiteľ nemôže 

jednoduchým spôsobom požadovať služby samostatne, čo môže viesť k tomu, že za služby EPR 

spotrebiteľ zaplatí v cene zakúpeného výrobku, no nebude ich môcť využiť z dôvodu 

nedostupnosti zberných miest odpadu alebo ich ťažkej dostupnosti spôsobujúcej 

spotrebiteľovi dodatočné náklady alebo nevýhody.  Aby sa takýmto situáciám predchádzalo, 

mal by byť spotrebiteľ chránený právnymi predpismi.  

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8a – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) pokrývali všetky náklady 

nakladania s odpadom pri výrobkoch, ktoré 

uvádza na trh v Únii vrátane: 

a) pokrývali tieto náklady nakladania 

s odpadom pri výrobkoch, ktoré uvádza na 

trh v Únii: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Neobmedzená povinnosť pre výrobcov/dovozcov „pokrývať všetky náklady nakladania s 

odpadom“ je neprimeraná vzhľadom na úlohu výrobcu/dovozcu a jeho zodpovednosť za zber 

a triedenie použitých obalov na recykláciu.  Znamenalo by to potenciálne neobmedzené a 

neprimerané finančné zaťaženie výrobcov nad rámec ich zodpovednosti a možnosti kontroly.  

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je vytýčiť hranice zodpovednosti a finančné záväzky 

výrobcu.  
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Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8a – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a – zarážka 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- nákladov na triedený zber, činností 

triedenia a spracovania vyžadovaných na 

dosiahnutie cieľov nakladania s odpadom 

uvedených v odseku 1 druhej zarážke, 

pričom sa zohľadňujú príjmy z opätovného 

použitia alebo predaja druhotných surovín 

z ich výrobkov, 

- nákladov na triedený zber, činností 

triedenia na recykláciu a spracovania 

vyžadovaných na dosiahnutie cieľov 

nakladania s odpadom uvedených v odseku 

1 druhej zarážke, pričom sa zohľadňujú 

príjmy z opätovného použitia alebo predaja 

druhotných surovín z ich výrobkov, 

Or. en 

Odôvodnenie 

Neobmedzená povinnosť pre výrobcov/dovozcov „pokrývať všetky náklady nakladania s 

odpadom“ je neprimeraná vzhľadom na úlohu výrobcu/dovozcu a jeho zodpovednosť za zber 

a triedenie použitých obalov na recykláciu.  Znamenalo by to potenciálne neobmedzené a 

neprimerané finančné zaťaženie výrobcov nad rámec ich zodpovednosti a možnosti kontroly. 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je vytýčiť hranice zodpovednosti a finančné záväzky 

výrobcu. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8a – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a – zarážka 3 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – náklady na predchádzanie odpadu 

a jeho zber 

Or. en 

Odôvodnenie 

Povinnosť „pokrývať všetky náklady nakladania s odpadom“ by vytvárala potenciálne 

neobmedzené a neprimerané finančné zaťaženie výrobcov nad rámec ich zodpovednosti a 

možnosti kontroly. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je vytýčiť hranice zodpovednosti a 

finančné záväzky výrobcu. Fráza „vrátane všetkých týchto nákladov“ tiež znamená, že 
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náklady sa môžu líšiť od jedného členského štátu k druhému, čo môže viesť k fragmentácii 

vnútorného trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Predchádzanie vzniku odpadu Opätovné použitie a predchádzanie vzniku 

odpadu 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zaradením tejto položky sa kladie dôraz na bezodpadový charakter opakovaného použitia. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- na podporu používania výrobkov z 

efektívne využitých zdrojov, ktoré sú 

trvácne, možno ich opraviť a sú 

recyklovateľné, 

- na podporu výroby a používania 

výrobkov z efektívne využitých zdrojov, 

ktoré sú trvácne, možno ich opraviť a sú 

recyklovateľné, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- na určovanie výrobkov, ktoré sú 

hlavným zdrojom surovín mimoriadne 

dôležitých pre hospodárstvo Únie, pri 

ktorých existuje značné riziko nedostatku 

zásobovania týmito surovinami, a na 

zameranie sa na dané výrobky s cieľom 

zabrániť tomu, aby sa predmetné materiály 

stali odpadom, 

- na určovanie výrobkov, ktoré 

obsahujú významné množstvo dôležitých 

surovín, pri ktorých existuje značné riziko 

nedostatku zásobovania týmito surovinami, 

a to aj v súvislosti s bezpečnosťou 

dodávok, a na podporu ich opätovného 

používania a na zameranie sa na dané 

výrobky s cieľom zabrániť tomu, aby sa 

predmetné materiály stali odpadom, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- podporu vytvárania systémov 

propagácie činností opätovného použitia 

predovšetkým elektrických a 

elektronických zariadení, textílií a nábytku, 

- podporu vytvárania systémov 

propagácie činností opätovného použitia 

predovšetkým elektrických a 

elektronických zariadení, textílií, nábytku, 

ako aj obalových a stavebných materiálov 

a výrobkov, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 3 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - podporu nezávislých opravárov 

napríklad prostredníctvom rozpočtových 

stimulov, ako je znížená DPH, alebo 



 

PA\1093649SK.doc 29/42 PE582.196v01-00 

 SK 

kritérií verejného obstarávania vrátane 

kritérií pre poskytovanie informácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 3 b (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - zníženie obsahu nebezpečných 

látok v materiáloch a výrobkoch 

stanovením cieľov a podporou 

komunikácie o nebezpečných látkach v 

dodávateľskom reťazci; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - zníženie produkcie odpadov a 

emisií spôsobených spotrebou plastov a 

plastových komponentov, a to aj s cieľom 

znížiť znečistenie morí; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 
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Smernica 2008/98/ES 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - požiadavku, aby sa zistené prípady 

plánovaného zastarávania výrobkov 

oznamovali a boj proti uvádzaniu takýchto 

výrobkov na ich vnútroštátne trhy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - zahrnutie rozvoja priebežného 

vzdelávania a pravidelných vzdelávacích 

kampaní na zvýšenie informovanosti 

o predchádzaní vzniku odpadu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 9 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty monitorujú a 

posudzujú vykonávanie opatrení na 

predchádzanie vzniku odpadu. Na tento 

účel používajú primerané kvalitatívne a 

kvantitatívne ukazovatele a ciele, ktoré sa 

vzťahujú predovšetkým na množstvo 

zneškodneného alebo energeticky 

zhodnoteného komunálneho odpadu na 

2. Členské štáty monitorujú a 

posudzujú vykonávanie opatrení na 

predchádzanie vzniku odpadu. Na tento 

účel používajú primerané kvalitatívne a 

kvantitatívne ukazovatele a ciele, ktoré sa 

vzťahujú predovšetkým na množstvo 

zneškodneného alebo energeticky 

zhodnoteného komunálneho odpadu na 
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obyvateľa. obyvateľa. Môžu používať aj ďalšie 

kvalitatívne alebo kvantitatívne 

ukazovatele vrátane tých, ktoré 

monitorujú vytváranie iného ako 

komunálneho odpadu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno -a (nové) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11 – nadpis 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 –a) Názov článku 11 sa nahrádza 

takto: 

„Opätovné použitie a recyklácia“ „Príprava na opätovné použitie a 

recykláciu“ 

Or. en 

(http://eur-

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

Odôvodnenie 

V pozmeňujúcom návrhu sa zdôrazňuje, že postup prípravy na opätovné použitie súvisí 

s odpadom alebo možným spracovaním odpadu. 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty prijmú vhodné 

opatrenia na podporu činností prípravy na 

opätovné použitie, najmä prostredníctvom 

podpory vytvárania sietí opätovného 

využívania a opravy, poskytovania 

1. Členské štáty prijmú opatrenia na 

podporu činností prípravy na opätovné 

použitie, najmä prostredníctvom podpory 

vytvárania prevádzkovateľov prípravy 

opätovného využívania a opravy a to 
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podpory pre takéto siete a uľahčenia 

prístupu takýchto sietí k miestam zberu 

odpadu a prostredníctvom podpory 

využívania hospodárskych nástrojov, 

kritérií na obstarávanie, kvantitatívnych 

cieľov alebo iných opatrení 

najmä tých, ktorí fungujú ako sociálne 

podniky, a ich sietí, poskytovania podpory 

pre takéto siete a uľahčenia prístupu 

takýchto sietí k miestam zberu odpadu a 

prostredníctvom podpory využívania 

hospodárskych nástrojov, kritérií na 

obstarávanie alebo iných opatrení 

Or. en 

Odôvodnenie 

Treba vyjasniť povahu opätovného použitia a prípravy na opätovné použitie, vrátane 

organizácií zapojených do týchto procesov. Zavedenie kvantitatívnych cieľov v oblasti 

opätovného použitia je nevyhnutné na zlepšenie spolupráce medzi všetkými aktérmi 

zapojenými do práce s odpadom, aby sa príprava na opätovné použitie stala jednou 

z možností spracovania odpadu. Zároveň ide o osvedčený postup, keďže niektoré členské štáty 

tieto ciele už zaviedli. 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 V snahe zabezpečiť, aby sa 

prevádzkovateľom prípravy na opätovné 

použitie povolil takýto prístup k miestam 

a zariadeniam určeným na zber odpadu, 

členské štáty stanovia samostatné 

kvantitatívne ciele týkajúce sa prípravy na 

opätovné použitie.  Do roku 2020 bude 

podiel zozbieraného komunálneho odpadu 

pochádzajúceho hlavne z odpadu z 

elektrických a elektronických zariadení, 

nábytku a textílií, predstavovať aspoň 

2 %. Do roku 2030 sa tento podiel zvýši až 

na 4 %.  

Or. en 

Odôvodnenie 

Treba vyjasniť povahu opätovného použitia a prípravy na opätovné použitie, vrátane 

organizácií zapojených do týchto procesov. Zavedenie kvantitatívnych cieľov v oblasti 
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opätovného použitia je nevyhnutné na zlepšenie spolupráce medzi všetkými aktérmi 

zapojenými do práce s odpadom, aby sa príprava na opätovné použitie stala jednou 

z možností spracovania odpadu. Zároveň ide o osvedčený postup, keďže niektoré členské štáty 

tieto ciele už zaviedli. 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„Členské štáty prijmú opatrenia na 

podporu systémov triedenia stavebného a 

demolačného odpadu a takisto minimálne 

týchto materiálov: dreva, agregátov, kovu, 

skla a sadry. 

„V záujme dosiahnutia cieľov 

stanovených v odseku 2 písm. b členské 
štáty prijmú opatrenia na podporu 

systémov triedenia stavebného a 

demolačného odpadu a takisto minimálne 

týchto materiálov: dreva, minerálnych 

zložiek (betónu, tehál, dlaždíc 

a keramiky), kovu, skla a sadry.  

 „Členské štáty prijmú opatrenia na 

podporu systémov triedenia obchodného a 

priemyselného odpadu, a to minimálne 

týchto materiálov: kovy, plasty, papier 

a lepenka, biologický odpad, sklo a drevo. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Treba vyjasniť povahu opätovného použitia a prípravy na opätovné použitie, vrátane 

organizácií zapojených do týchto procesov. Zavedenie kvantitatívnych cieľov v oblasti 

opätovného použitia je nevyhnutné na zlepšenie spolupráce medzi všetkými aktérmi 

zapojenými do práce s odpadom, aby sa príprava na opätovné použitie stala jednou 

z možností spracovania odpadu. Zároveň ide o osvedčený postup, keďže niektoré členské štáty 

tieto ciele už zaviedli. 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno d 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11 – odsek 2 – písmeno d 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) do roku 2030 sa zvýši miera 

prípravy na opätovné použitie a miera 

recyklácie komunálneho odpadu najmenej 

na 65 % podľa hmotnosti. 

d) do roku 2030 sa zvýši miera 

prípravy na opätovné použitie a miera 

recyklácie komunálneho odpadu najmenej 

na 70 % podľa hmotnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno d 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11 – odsek 2 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) do roku 2030 sa miera regenerácie 

odpadových olejov zvýši najmenej na 

60 % podľa hmotnosti odpadových olejov 

vyrobených a zozbieraných v Únii. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Regenerácia odpadových olejov na základových oleje je nákladovo efektívnym a technicky 

uskutočniteľným spôsobom  spracovania tohto nebezpečného prúdu odpadu. V záujme 

dosiahnutia uvedených cieľov v oblasti regenerácie odpadových olejov by boli potrebné 

celoeurópske ciele v oblasti zberu.  Separovaný zber odpadových olejov už prebieha vo 

všetkých členských štátoch EÚ na základe záväzkov stanovených v článku 21 smernice 

2008/98/ES.  Preto ciele zberu odpadových olejov posilnia vykonávanie článku 21 vo všetkých 

členských štátoch EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno d 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11 – odsek 2 – písmeno d b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 db) do roku 2030 sa miera regenerácie 

odpadových olejov zvýši najmenej na 
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85 % podľa hmotnosti odpadových olejov 

vyrobených a zozbieraných v Únii. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Regenerácia odpadových olejov na základových oleje je nákladovo efektívnym a technicky 

uskutočniteľným spôsobom  spracovania tohto nebezpečného prúdu odpadu. V záujme 

dosiahnutia uvedených cieľov v oblasti regenerácie odpadových olejov by boli potrebné 

celoeurópske ciele v oblasti zberu. Separovaný zber odpadových olejov už prebieha vo 

všetkých členských štátoch EÚ na základe záväzkov stanovených v článku 21 smernice 

2008/98/ES. Preto ciele zberu odpadových olejov posilnia vykonávanie článku 21 vo všetkých 

členských štátoch EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno d 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11 – odsek 2 – písmeno d c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 dc) v záujme dosiahnutia cieľov 

v oblasti regenerácie odpadových olejov 

a bez toho, aby boli dotknuté povinnosti 

vyplývajúce z článku 21 sa miera 

regenerácie odpadových olejov do roku 

2020 zvýši najmenej na 95 % podľa 

hmotnosti a do roku 2025 na 100 % podľa 

hmotnosti odpadových olejov vyrobených 

a zozbieraných v Únii. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Regenerácia odpadových olejov na základových oleje je nákladovo efektívnym a technicky 

uskutočniteľným spôsobom  spracovania tohto nebezpečného prúdu odpadu. V záujme 

dosiahnutia uvedených cieľov v oblasti regenerácie odpadových olejov by boli potrebné 

celoeurópske ciele v oblasti zberu. Separovaný zber odpadových olejov už prebieha vo 

všetkých členských štátoch EÚ na základe záväzkov stanovených v článku 21 smernice 

2008/98/ES. Preto ciele zberu odpadových olejov posilnia vykonávanie článku 21 vo všetkých 

členských štátoch EÚ. 
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Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh smernice 

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

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) V článku 11 sa dopĺňa tento odsek: 

 5a. Komisia by na základe spoločného 

podávania správ zo strany členských 

štátov mala zhromažďovať údaje o 

takomto odpade s cieľom stanoviť presný 

základ na stanovenie cieľov v oblasti 

recyklácie obchodného a priemyselného 

odpadu, ktorý nie je nebezpečný. 

 Tieto údaje členské štáty zasielajú 

elektronicky Komisii do šiestich mesiacov 

od konca roka nahlasovania, za ktorý sa 

údaje zbierajú. Do dvoch rokov od 

zozbierania údajov a na základe 

posúdenia vplyvu Komisia zváži možnosť 

do roku 2025 stanoviť samostatné ciele 

v oblasti recyklácie inertného obchodného 

a priemyselného odpadu aspoň pre papier, 

kovy a biologický odpad. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11a – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Na účely výpočtu, či sa dosiahli 

ciele stanovené v článku 11 ods. 2 písm. c) 

a d) a článku 11 ods. 3 

1. Na účely výpočtu, či sa dosiahli 

ciele stanovené v článku 11 ods. 2 písm. c) 

až dc) a článku 11 ods. 3 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Upravuje odkaz na základe doplňujúcich návrhov k článku 11 ods. 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) členské štáty môžu zahrnúť 

výrobky a zložky, ktoré na opätovné 

použitie pripravili uznaní 

prevádzkovatelia prípravy na opätovné 

použitie alebo sa naň pripravili v rámci 

systémov vratných záloh. Členské štáty na 

výpočet upravenej miery komunálneho 

odpadu pripraveného na opätovné 

použitie a recyklovaného komunálneho 

odpadu pri zohľadnení hmotnosti 

výrobkov a zložiek pripravených na 

opätovné použitie použijú overené údaje 

od prevádzkovateľov a vzorec stanovený v 

prílohe VI. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11a – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty môžu na účely 

výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v 

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

ods. 3, zohľadniť recykláciu kovov, ktorá 

sa vykonáva v súvislosti so spaľovaním, v 

pomere k podielu spaľovaného 

komunálneho odpadu, za predpokladu, že 

recyklované kovy spĺňajú určité 

5. Členské štáty môžu na účely 

výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v 

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

ods. 3, zohľadniť recykláciu kovov, ktorá 

sa vykonáva v súvislosti s energetickým 

zhodnocovaním a so spaľovaním, v 

pomere k podielu spaľovaného 

komunálneho odpadu, za predpokladu, že 
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požiadavky na kvalitu. recyklované kovy spĺňajú určité 

požiadavky na kvalitu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11a – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Komisia s cieľom zabezpečiť 

harmonizované podmienky uplatňovania 

odseku 5 prijme v súlade s článkom 38a 

delegované akty, v ktorých stanoví 

spoločnú metodiku výpočtu hmotnosti 

kovov, ktoré sa recyklovali v súvislosti so 

spaľovaním, vrátane kritérií kvality 

recyklovaných kovov. 

6. Komisia s cieľom zabezpečiť 

harmonizované podmienky uplatňovania 

odseku 5 prijme v súlade s článkom 38a 

delegované akty, v ktorých stanoví 

spoločnú metodiku výpočtu hmotnosti 

kovov, ktoré sa recyklovali v súvislosti 

s energetickým zhodnocovaním a so 

spaľovaním, vrátane kritérií kvality 

recyklovaných kovov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11b – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia v spolupráci s Európskou 

environmentálnou agentúrou vypracuje 

správu o pokroku pri dosahovaní cieľov 

stanovených v článku 11 ods. 2 písm. c) a 

d) a článku 11 ods. 3, a to najneskôr tri 

roky pred uplynutím každej lehoty 

stanovenej v uvedených ustanoveniach. 

1. Komisia v spolupráci s Európskou 

environmentálnou agentúrou vypracuje 

správu o pokroku pri dosahovaní cieľov 

stanovených v článku 11 ods. 2 písm. c) až 

dc) a článku 11 ods. 3, a to najneskôr tri 

roky pred uplynutím každej lehoty 

stanovenej v uvedených ustanoveniach.  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový) 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 15 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 12a) V článku 15 sa dopĺňa tento odsek 

3: 

 „4a Členské štáty v záujme podpory 

sociálnych podnikov prijmú opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby výberové 

konania na prevádzkovateľov odpadového 

hospodárstva, ktoré vykonávajú miestne 

orgány a organizácie vykonávajúce 

rozšírenú zodpovednosť výrobcu v mene 

výrobcov výrobkov uvádzajúcich tovar na 

trh Únie, obsahovali sociálne 

ustanovenia.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 22 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia triedený 

zber biologického odpadu v prípadoch, 

keď je technicky, environmentálne a 

hospodársky realizovateľný a vhodný, aby 

sa zabezpečili relevantné kvalitatívne 

normy týkajúce sa kompostu a dosiahli 

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

c) a d) a článku 11 ods. 3. 

1. „Členské štáty zabezpečia triedený 

zber biologického odpadu, aby sa 

zabezpečili relevantné kvalitatívne normy 

týkajúce sa kompostu a dosiahli ciele 

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

d) a článku 11 ods. 3. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 38 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia môže vypracovať 

usmernenia pre výklad vymedzení pojmov 

zhodnocovanie a zneškodňovanie. 

1. Komisia môže vypracovať 

usmernenia pre výklad vymedzení pojmov 

predchádzanie vzniku odpadu, opätovné 

použitie, zhodnocovanie a zneškodňovanie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Návrh smernice 

Príloha VI – nadpis 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Metóda výpočtu prípravy výrobkov a 

zložiek na opätovné použitie na účely 

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

ods. 3 

Metóda výpočtu recyklácie komunálneho 

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

a d) a článku 11 ods. 3 

Or. en 

Odôvodnenie 

Kombinovanie cieľov recyklácie a prípravy na opätovné použitie odporuje hierarchii 

odpadového hospodárstva EÚ, keďže ich stavia na rovnakú úroveň, a preto z politického 

hľadiska nemá zmysel. Tieto dve činnosti sú vo svojej podstate úplne odlišné. Samostatné 

ciele v oblasti recyklácie komunálneho odpadu prispievajú k obmedzovaniu možných medzier 

súvisiacich s hmotnosťou a zatieňovania pri zlučovaní údajov a sú najlepším prístupom 

k stanovovaniu cieľov v oblasti kvalitnej recyklácie a predchádzania vzniku odpadu 

prostredníctvom opätovného použitia. 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Návrh smernice 

Príloha VI – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty na výpočet upravenej miery 

recyklácie a prípravy na opätovné použitie 

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

článkom 11 ods. 3 používajú tento vzorec: 

Členské štáty na výpočet upravenej miery 

recyklácie v súlade s článkom 11 ods. 2 

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

tento vzorec: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Kombinovanie cieľov recyklácie a prípravy na opätovné použitie odporuje hierarchii 

odpadového hospodárstva EÚ, keďže ich stavia na rovnakú úroveň, a preto z politického 

hľadiska nemá zmysel. Tieto dve činnosti sú vo svojej podstate úplne odlišné. Samostatné 

ciele v oblasti recyklácie komunálneho odpadu prispievajú k obmedzovaniu možných medzier 

súvisiacich s hmotnosťou a zatieňovania pri zlučovaní údajov a sú najlepším prístupom 

k stanovovaniu cieľov v oblasti kvalitnej recyklácie a predchádzania vzniku odpadu 

prostredníctvom opätovného použitia. 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Návrh smernice 

Príloha VI – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Návrh smernice 

Príloha VI – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 

 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  70 

Návrh smernice 

Príloha VI – odsek 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

R: hmotnosť výrobkov a zložiek 

pripravených na opätovné použitie v 

danom roku, 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


