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Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0595),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-
0382/2015),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odôvodnené stanoviská, ktoré na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní 
zásad subsidiarity a proporcionality predložili francúzsky Senát a rakúska Spolková 
rada, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 
20161,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 15. júna 20162,

– so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f 
ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste 
z 23. februára 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 
ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0034/2017),

1 Ú. v. EÚ C 264, 20.7.2016, s. 98.
2 Ú. v. EÚ C 17, 18.1.2017, s. 46. 



1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní1;

2. berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne zmení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

1 Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 14. marca 2017 (Prijaté texty, 
P8_TA(2017)0070).



P8_TC1-COD(2015)0275

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. apríla 2018 na účely prijatia 
smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorou sa mení smernica 
2008/98/ES o odpade

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia 
Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 
2018/851.)



PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIA KOMISIE

VYHLÁSENIE KOMISIE O RÁMCI POLITIKY OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Komisia je odhodlaná zabezpečiť úplné vykonávanie akčného plánu EÚ pre obehové 
hospodárstvo1. Na sledovanie pokroku smerom k obehovému hospodárstvu Komisia prijala 
rámec monitorovania2 vychádzajúci z existujúcich hodnotiacich tabuliek pre efektívne 
využívanie zdrojov a suroviny. Komisia upozorňuje aj na svoju prebiehajúcu prácu na 
ukazovateli stopy pre výrobky a organizácie.

Opatrenia vykonané v rámci akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo prispievajú aj 
k plneniu cieľov Únie v oblasti udržateľnej spotreby a produkcie, a to v rámci cieľa 
udržateľného rozvoja č. 12. Je to tak napríklad v prípade stratégie týkajúcej sa plastov3 alebo 
nedávno zmeneného návrhu o zákonnej záruke na spotrebný tovar4.

Pokiaľ ide o súlad medzi regulačnými rámcami Únie, Komisia nedávno prijala oznámenie, 
v ktorom načrtáva možnosti, ako riešiť rozhranie medzi právnymi predpismi v oblasti 
chemických látok, výrobkov a odpadu5. V roku 2018 Komisia preskúma aj možnosti 
a opatrenia v záujme súdržnejšieho rámca politiky pre rôzne oblasti práce v rámci politiky EÚ 
týkajúcej sa výrobkov z hľadiska ich príspevku k obehovému hospodárstvu. Interakcie medzi 
právnymi predpismi a priemyselná spolupráca na využívaní vedľajších produktov a príprave 
na opätovné použitie a recykláciu odpadu sa zohľadní aj v rámci týchto iniciatív a následných 
opatrení.

Pokiaľ ide o ekodizajn, Komisia v súlade s pracovným plánom pre ekodizajn na roky 2016 – 
20196 potvrdzuje svoje pevné odhodlanie zabezpečiť, aby ekodizajn významnejšie prispel 
k obehovému hospodárstvu, napríklad systematickejším riešením aspektov týkajúcich sa 
materiálovej efektívnosti, ako sú trvanlivosť a recyklovateľnosť.

1 COM(2015)0614.
2 COM(2018)0029.
3 COM(2018)0028.
4 COM(2017)0637.
5 COM(2018)0032.
6 COM(2016)0773.



VYHLÁSENIE KOMISIE O INICIATÍVACH V OBLASTI KOLABORATÍVNEHO 

HOSPODÁRSTVA

V súlade s akčným plánom pre obehové hospodárstvo1 Komisia začala niekoľko iniciatív 
v oblasti kolaboratívneho hospodárstva. Ako bolo ohlásené v oznámení o európskej agende 
pre kolaboratívne hospodárstvo2 v júni 2016, Komisia bude naďalej monitorovať hospodársky 
vývoj a vývoj v oblasti regulácie kolaboratívneho hospodárstva s cieľom podporovať rozvoj 
nových a inovatívnych obchodných modelov a zároveň zabezpečiť primeranú ochranu 
spotrebiteľa a sociálnu ochranu.

VYHLÁSENIE KOMISIE O MIKROPLASTOCH

V kontexte nedávno prijatej európskej stratégie pre plasty v obehovom hospodárstve3 
Komisia predstavila integrovaný prístup s cieľom riešiť obavy v súvislosti s mikroplastmi 
vrátane mikrogranulových výplní. Ten sa zameriava na preventívne opatrenia a jeho cieľom je 
znižovanie uvoľňovania mikroplastov zo všetkých hlavných zdrojov – či už z výrobkov, do 
ktorých sa zámerne pridávajú (ako sú výrobky osobnej hygieny a nátery) alebo pochádzajúce 
z výroby alebo používania iných výrobkov (napríklad oxo-degradovateľné plasty, 
pneumatiky, plastové pelety a textílie). 

VYHLÁSENIE KOMISIE O NAHLASOVANÍ ÚDAJOV O ODPADE V ROKU 2020

So zreteľom na monitorovanie pokroku v dosahovaní nových cieľov v oblasti komunálneho 
odpadu a odpadu z obalov a na príslušné ustanovenia o revízii, najmä s cieľom stanoviť ciele 
v oblasti predchádzania vzniku potravinového odpadu a recyklácie odpadových olejov, 
Komisia zdôrazňuje význam spoločného porozumenia dosiahnutého medzi 
spoluzákonodarcami, že členské štáty zabezpečia, aby sa oznamovanie údajov podľa smernice 
2008/98/ES o odpade, smernice 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov a smernice 
1999/31/ES o skládkach odpadov v znení zmien vzťahovalo na rok 2020.

1 COM(2015)0614.
2 COM(2016)0356.
3 COM(2018)0028.


