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Pozměňovací návrh 1
Mario Pirillo

Návrh usnesení
Právní východisko 5a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. s ohledem na legislativní usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 17. ledna 
2002 o konečném společném postoji Rady 
ohledně přijetí rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se zavádí šestý 
akční program Společenství v oblasti 
životního prostředí, 

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že iniciativa 
„Evropa méně náročná na zdroje“ je 
jednou ze stěžejních částí strategie 
„Evropa 2020“, a proto by se mělo 
podporovat účinné využívání zdrojů; 
vzhledem k tomu, že recyklace 
biologického odpadu přispívá 
k hospodárnějšímu využívání zdrojů,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-Aa. vzhledem k tomu, že čl. 8 odst. 2 
písm. iv) šestého akčního programu 
Společenství v oblasti životního prostředí 
na období 2001–2010, který byl přijat dne 
22. července 2002, ukládá Komisi jako 
jeden z prioritních úkolů, aby vypracovala 
právní předpisy o biologicky rozložitelném 
odpadu s cílem udržitelně využívat 
a spravovat přírodní zdroje a odpad, avšak 
vzhledem k tomu, že ani po osmi letech se 
nechystá žádný legislativní návrh, což 
nelze akceptovat,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. shledává, že koncepce biologického 
odpadu použitá v zelené knize je příliš 
úzce vymezená a neodpovídá realitě: 
biologický odpad, který je kompostován 
nebo rozložen pomocí digesce (a následně 
kompostován) je mnohem rozmanitější,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Andrés Perello Rodríguez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že náležité 
nakládání s biologickým odpadem je 
přínosné nejen pro životní prostředí, ale 
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i ze sociálního a hospodářského hlediska, 

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Mario Pirillo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že směrnice 
99/31/ES o skládkách odpadů nevytváří 
dostatečné nástroje k udržitelnému 
nakládání s organickým odpadem, 

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že pravidla pro 
nakládání s biologickým odpadem jsou 
roztříštěna a současné legislativní 
nástroje nejsou postačující pro dosažení 
stanovených cílů účinného nakládání 
s biologickým odpadem; vzhledem k tomu, 
že v důsledku toho je nezbytná zvláštní 
směrnice o nakládání s biologickým 
odpadem; vzhledem k tomu, že sloučení 
všech různých pravidel týkajících se 
nakládání s biologickým odpadem do 
jednoho právního předpisu by samo 
o sobě bylo důkazem kvalitní legislativní 
činnosti a zlepšení tvorby právních 
předpisů, a rovněž by vedlo ke 
zjednodušení, větší přehlednosti a právní 
jistotě, a zajišťovalo by tak dlouhodobou 
důvěru veřejných i soukromých investorů,

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 8
Struan Stevenson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že pravidla pro 
nakládání s biologickým odpadem jsou 
roztříštěna a současné legislativní nástroje 
nejsou postačující pro dosažení 
stanovených cílů účinného nakládání 
s biologickým odpadem; vzhledem k tomu, 
že v důsledku toho je nezbytná zvláštní 
směrnice o nakládání s biologickým 
odpadem; vzhledem k tomu, že sloučení 
všech různých pravidel týkajících se 
nakládání s biologickým odpadem do 
jednoho právního předpisu by samo o sobě 
bylo důkazem kvalitní legislativní činnosti 
a zlepšení tvorby právních předpisů,
a rovněž by vedlo ke zjednodušení, větší 
přehlednosti a právní jistotě a zajišťovalo 
by tak dlouhodobou důvěru veřejných 
i soukromých investorů,

C. vzhledem k tomu, že pravidla pro 
nakládání s biologickým odpadem jsou 
roztříštěná a současné legislativní nástroje 
nepostačují k dosažení stanovených cílů 
účinného nakládání s biologickým 
odpadem; vzhledem k tomu, že by proto
bylo užitečné vypracovat zvláštní směrnici
o nakládání s biologickým odpadem
jakožto jedno z možných řešení; vzhledem 
k tomu, že v kontextu konsolidace 
právních předpisů EU o odpadech by se 
mohlo jako alternativní řešení zvážit 
sloučení všech různých pravidel týkajících 
se nakládání s biologickým odpadem do 
jednoho právního předpisu, což by samo 
o sobě bylo důkazem velmi kvalitní 
legislativní činnosti a zlepšení tvorby 
právních předpisů a rovněž by vedlo ke 
zjednodušení, větší přehlednosti a právní
jistotě a zajišťovalo by tak dlouhodobou 
důvěru veřejných i soukromých investorů,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že pravidla pro 
nakládání s biologickým odpadem jsou 
roztříštěna a současné legislativní nástroje 
nejsou postačující pro dosažení 

C. vzhledem k tomu, že pravidla pro 
nakládání s biologickým odpadem jsou 
roztříštěná a současné legislativní nástroje 
nepostačují k dosažení stanovených cílů 
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stanovených cílů účinného nakládání 
s biologickým odpadem; vzhledem k tomu, 
že v důsledku toho je nezbytná zvláštní 
směrnice o nakládání s biologickým 
odpadem; vzhledem k tomu, že sloučení 
všech různých pravidel týkajících se 
nakládání s biologickým odpadem do 
jednoho právního předpisu by samo o sobě 
bylo důkazem kvalitní legislativní činnosti 
a zlepšení tvorby právních předpisů, 
a rovněž by vedlo ke zjednodušení, větší 
přehlednosti a právní jistotě, a zajišťovalo 
by tak dlouhodobou důvěru veřejných 
i soukromých investorů,

účinného nakládání s biologickým 
odpadem; vzhledem k tomu, že je proto 
nezbytná zvláštní směrnice o nakládání 
s biologickým odpadem; vzhledem k tomu, 
že sloučení všech různých pravidel 
týkajících se nakládání s biologickým 
odpadem do jednoho právního předpisu by 
samo o sobě bylo důkazem velmi kvalitní 
legislativní činnosti a zlepšení tvorby 
právních předpisů a rovněž by vedlo ke 
zjednodušení, větší přehlednosti, lepšímu 
sledování a vymáhání uplatňování 
právních předpisů a právní jistotě, 
a zajišťovalo by tak dlouhodobou důvěru 
veřejných i soukromých investorů,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Andrés Perello Rodríguez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k závěrům konference 
o recyklaci biologického odpadu v Evropě 
uspořádané za účasti Rady, Komise 
a Evropského parlamentu v Barceloně 
dne 15. února 2010, podle nichž (*) je 
nutné zahájit práci na evropském 
legislativním rámci o biologickém odpadu, 
neboť nadešel klíčový moment pro to, 
abychom pokročili v tvorbě právních 
předpisů upravujících tuto oblast,
*Rada EU – sdělení sekretariátu ze dne 
9. března 2010

Or. es



PE441.206v01-00 8/38 AM\815561CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 11
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že by zvláštní 
směrnice o biologickém odpadu měla být 
dostatečně flexibilní, aby zahrnovala 
různé dostupné možnosti nakládání 
s odpadem, přičemž je nutno mít na 
paměti, že je třeba vzít v úvahu řadu 
proměnných a také místní hlediska,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Struan Stevenson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že by zvláštní 
směrnice o biologickém odpadu měla být 
dostatečně flexibilní, aby zahrnovala různé 
dostupné možnosti nakládání s odpadem, 
přičemž je nutno mít na paměti, že je třeba 
vzít v úvahu řadu proměnných a také 
místní hlediska,

D. vzhledem k tomu, že by zvláštní právní 
předpisy o biologickém odpadu měly být 
dostatečně flexibilní, aby zahrnovaly různé 
dostupné možnosti nakládání s odpadem, 
přičemž je nutno mít na paměti, že je třeba 
vzít v úvahu řadu proměnných a také 
místní podmínky,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že biologický odpad 
představuje více než 30 % tuhého 

E. vzhledem k tomu, že biologický odpad 
představuje více než 30 % tuhého 
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komunálního odpadu; vzhledem k tomu, že 
objem biologického odpadu v Evropské 
unii roste, a je-li ukládán na skládkách, pak 
představuje významný zdroj emisí 
skleníkových plynů a jiných negativních 
vlivů na životní prostředí,

komunálního odpadu; vzhledem k tomu, že 
objem biologického odpadu v Evropské 
unii roste, a je-li ukládán na skládkách, pak 
představuje významný zdroj emisí 
skleníkových plynů a jiných negativních 
vlivů na životní prostředí; vzhledem 
k tomu, že kvůli stávajícím podmínkám 
skladování odpadu představuje toto 
odvětví čtvrtý největší zdroj skleníkových 
plynů,

Or. ro

Pozměňovací návrh 14
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že v praxi se 
udržitelným způsobem nakládá nejen 
s biologickým odpadem z domácností, ale 
i s mnohem širší škálou biologického 
odpadu,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. berouce na vědomí neprozkoumaný 
potenciál biologického odpadu, s nímž se 
nakládá v každém členském státě podle 
velmi se lišících politik; vzhledem k tomu, 
že je nezbytné s těmito odpady nakládat 
lépe, aby bylo dosaženo účinného 
a udržitelného hospodaření se zdroji; 
vzhledem k tomu, že by biologický odpad 
měl být lépe využíván, aby byly splněny 

F. berouce na vědomí neprozkoumaný 
potenciál biologického odpadu, s nímž se 
nakládá v každém členském státě podle 
velmi odlišných politik; vzhledem k tomu, 
že je nezbytné s těmito odpady nakládat 
lépe, má-li se účinně a udržitelně
hospodařit se zdroji; vzhledem k tomu, že 
biologický odpad by měl být lépe 
využíván, aby byly splněny cíle v oblasti 
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cíle v oblasti recyklace a získání
obnovitelných zdrojů energie, což by 
přispělo k realizaci cílů strategie EU 2020,

recyklace a získávání obnovitelných zdrojů 
energie, což by přispělo k realizaci cílů 
strategie EU 2020, zejména cílů její 
stěžejní iniciativy v oblasti účinného 
využívání zdrojů,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. berouce na vědomí neprozkoumaný 
potenciál biologického odpadu, s nímž se 
nakládá v každém členském státě podle 
velmi se lišících politik; vzhledem k tomu, 
že je nezbytné s těmito odpady nakládat 
lépe, aby bylo dosaženo účinného 
a udržitelného hospodaření se zdroji; 
vzhledem k tomu, že by biologický odpad 
měl být lépe využíván, aby byly splněny 
cíle v oblasti recyklace a získání 
obnovitelných zdrojů energie, což by 
přispělo k realizaci cílů strategie EU 2020,

F. berouce na vědomí neprozkoumaný 
potenciál biologického odpadu, s nímž se 
nakládá v každém členském státě podle 
velmi odlišných politik; vzhledem k tomu, 
že je nezbytné s těmito odpady nakládat 
lépe, má-li se účinně a udržitelně
hospodařit se zdroji; vzhledem k tomu, že 
by měl být podpořen oddělený sběr 
biologického odpadu, aby byly splněny 
cíle v oblasti recyklace, což by přispělo 
k realizaci cílů strategie EU 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že by nakládání 
s tímto odpadem mělo být strukturováno 
v souladu s „hierarchií způsobů nakládání 
s odpadem“: předcházení vzniku 
a snižování objemu odpadu; opětovné 
použití; recyklace; jiné využití, zvláště pro 
energetické účely, a jako poslední možnost 

G. vzhledem k tomu, že by nakládání 
s tímto odpadem mělo být strukturováno 
v souladu s „hierarchií způsobů nakládání 
s odpadem“: předcházení vzniku 
a snižování objemu odpadu, opětovné 
použití, recyklace, jiné využití, zvláště pro 
energetické účely, a jako poslední možnost 
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skládkování (v souladu s článkem 4 
rámcové směrnice o odpadech); vzhledem 
k tomu, že předcházení jeho vzniku je
prioritním cílem v nakládání s biologickým 
odpadem; vzhledem k tomu, že 
předcházením vzniku odpadu je zejména
možné bránit vzniku kuchyňského 
a zeleného odpadu, například pomocí 
lepšího plánování veřejných parků 
s výsadbou rostlin a stromů vyžadujících 
malou péči,

skládkování (v souladu s článkem 4 
rámcové směrnice o odpadech); vzhledem 
k tomu, že prioritním cílem nakládání 
s biologickým odpadem je předcházení 
jeho vzniku; vzhledem k tomu, že 
preventivními opatřeními je možné 
zabránit vzniku zejména kuchyňského 
a zeleného odpadu, například pomocí 
lepšího plánování veřejných parků 
s výsadbou rostlin a stromů nenáročných 
na péči; vyplývá-li však z hierarchie 
způsobů nakládání s odpadem, že vzniku 
odpadu nelze zabránit, je vhodné 
rozhodnout o zpracování biologicky 
rozložitelného odpadu způsobem, jehož 
pomocí se nezíská energie, ale zachovají 
se živiny (kompostování), nebo způsobem, 
který umožňuje získat energii a zachovat 
živiny (výroba bioplynu),

Or. lt

Pozměňovací návrh 18
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že by nakládání s 
tímto odpadem mělo být strukturováno 
v souladu s „hierarchií způsobů nakládání s 
odpadem“: předcházení vzniku a snižování 
objemu odpadu; opětovné použití; 
recyklace; jiné využití, zvláště pro 
energetické účely, a jako poslední možnost 
skládkování (v souladu s článkem 4 
rámcové směrnice o odpadech); vzhledem 
k tomu, že předcházení jeho vzniku je
prioritním cílem v nakládání s biologickým 
odpadem; vzhledem k tomu, že 
předcházením vzniku odpadu je zejména
možné bránit vzniku kuchyňského 
a zeleného odpadu, například pomocí 
lepšího plánování veřejných parků 
s výsadbou rostlin a stromů vyžadujících 

G. vzhledem k tomu, že by nakládání 
s tímto odpadem mělo být strukturováno 
v souladu s „hierarchií způsobů nakládání 
s odpadem“: předcházení vzniku 
a snižování objemu odpadu, opětovné 
použití, recyklace, jiné využití, zvláště pro 
energetické účely, a jako poslední možnost 
skládkování (v souladu s článkem 4 
rámcové směrnice o odpadech); vzhledem 
k tomu, že prioritním cílem nakládání 
s biologickým odpadem je předcházení 
jeho vzniku; vzhledem k tomu, že 
preventivními opatřeními je možné 
zabránit vzniku zejména kuchyňského 
a zeleného odpadu, například pomocí 
lepšího plánování veřejných parků 
s výsadbou rostlin a stromů nenáročných 
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malou péči, na péči, vzhledem k existenci technologií 
a metod umožňujících účinnější 
nakládání s biologickým odpadem 
a vzhledem k tomu, že by v tomto ohledu 
měly jít příkladem veřejné orgány tím, že
je uplatní ve veřejné sféře,

Or. ro

Pozměňovací návrh 19
Mario Pirillo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že by nakládání 
s tímto odpadem mělo být strukturováno 
v souladu s „hierarchií způsobů nakládání 
s odpadem“: předcházení vzniku a 
snižování objemu odpadu; opětovné 
použití; recyklace; jiné využití, zvláště pro 
energetické účely, a jako poslední možnost 
skládkování (v souladu s článkem 4 
rámcové směrnice o odpadech); vzhledem 
k tomu, že předcházení jeho vzniku je 
prioritním cílem v nakládání s biologickým 
odpadem; vzhledem k tomu, že 
předcházením vzniku odpadu je zejména 
možné bránit vzniku kuchyňského 
a zeleného odpadu, například pomocí 
lepšího plánování veřejných parků 
s výsadbou rostlin a stromů vyžadujících 
malou péči,

G. vzhledem k tomu, že by nakládání 
s tímto odpadem mělo být strukturováno 
v souladu s „hierarchií způsobů nakládání 
s odpadem“: předcházení vzniku 
a snižování objemu odpadu, opětovné 
použití, recyklace, jiné využití, zvláště pro 
energetické účely, a jako poslední možnost 
skládkování (v souladu s článkem 4 
rámcové směrnice o odpadech); vzhledem 
k tomu, že prioritním cílem nakládání 
s biologickým odpadem je předcházení 
jeho vzniku; vzhledem k tomu, že oddělený 
sběr odpadu umožňuje zejména optimální 
nakládání s určitými typy odpadu, tj. 
kuchyňským odpadem a biologicky 
rozložitelným a kompostovatelným 
odpadem z restaurací, které používají 
jednorázové nádobí, a lepší 
obhospodařování veřejných parků a zahrad 
s výsadbou rostlin a stromů nenáročných 
na péči,

Or. it

Pozměňovací návrh 20
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že by nakládání 
s tímto odpadem mělo být strukturováno 
v souladu s „hierarchií způsobů nakládání 
s odpadem“: předcházení vzniku 
a snižování objemu odpadu; opětovné 
použití; recyklace; jiné využití, zvláště pro 
energetické účely, a jako poslední možnost 
skládkování (v souladu s článkem 4 
rámcové směrnice o odpadech); vzhledem 
k tomu, že předcházení jeho vzniku je 
prioritním cílem v nakládání s biologickým 
odpadem; vzhledem k tomu, že 
předcházením vzniku odpadu je zejména
možné bránit vzniku kuchyňského 
a zeleného odpadu, například pomocí 
lepšího plánování veřejných parků 
s výsadbou rostlin a stromů vyžadujících 
malou péči,

G. vzhledem k tomu, že by nakládání 
s tímto odpadem mělo být strukturováno 
v souladu s „hierarchií způsobů nakládání 
s odpadem“: předcházení vzniku 
a snižování objemu odpadu, opětovné 
použití, recyklace, jiné využití, zvláště pro 
energetické účely, a jako poslední možnost 
skládkování (v souladu s článkem 4 
rámcové směrnice o odpadech); vzhledem 
k tomu, že předcházení jeho vzniku je 
prioritním cílem v nakládání s biologickým 
odpadem; vzhledem k tomu, že 
preventivními opatřeními je možné 
zabránit vzniku zejména kuchyňského 
a zeleného odpadu, například pomocí 
lepšího plánování konzumace potravin ze 
strany jednotlivých spotřebitelů 
a stravovacích zařízení, domácího 
kompostování nebo rozvržením veřejných 
parků s výsadbou rostlin a stromů 
nenáročných na péči,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že vlhký biologický 
odpad snižuje účinnost spalování; 
vzhledem k tomu, že ke spalování 
biologického odpadu nepřímo vybízí 
směrnice o výrobě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie; vzhledem 
k tomu, že recyklací biologického odpadu 
kompostováním lze přispět k účinnějšímu 
boji proti změně klimatu, neboť se zvýší 
kvalita půdy a docílí se sekvestrace 
uhlíku, kterou směrnice o výrobě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie 
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v současnosti nepodporuje,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Mario Pirillo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že kompostování 
organického odpadu umožňuje recyklaci 
biologicky rozložitelných 
a kompostovatelných produktů, na které 
se již vztahuje iniciativa Společenství 
(Iniciativa rozhodujících trhů); 

Or. it

Pozměňovací návrh 23
Andrés Perello Rodríguez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k úloze biologického odpadu 
v boji proti změnám klimatu a jeho 
potenciálu v boji proti degradaci půdy 
a jako prostředku k získávání energie 
z obnovitelných zdrojů,

H. vzhledem k tomu, že máme-li docílit 
pokroku v oblasti účinného nakládání 
s biologickým odpadem z hlediska 
životního prostředí, je třeba, aby se touto 
otázkou integrovaným způsobem zabývala 
energetická politika a politika na ochranu 
půdy v souladu s cíli stanovenými pro 
zmírnění dopadu klimatických změn; 
zejména vzhledem k úloze biologického 
odpadu jako prostředku získávání energie 
z obnovitelných zdrojů,

Or. es
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Pozměňovací návrh 24
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k úloze biologického odpadu 
v boji proti změnám klimatu a jeho 
potenciálu v boji proti degradaci půdy 
a jako prostředku k získávání energie 
z obnovitelných zdrojů,

H. vzhledem k úloze biologického odpadu 
v boji proti změnám klimatu a jeho 
potenciálu v boji proti degradaci půdy 
a jako prostředku k získávání energie 
z obnovitelných zdrojů; další výhodou je 
zachování biologické rozmanitosti 
používáním zpracovaného biologického 
odpadu jako náhražky rašeliny, čímž se 
chrání mokřadní ekosystémy, 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k úloze biologického odpadu 
v boji proti změnám klimatu a jeho 
potenciálu v boji proti degradaci půdy 
a jako prostředku k získávání energie 
z obnovitelných zdrojů,

H. vzhledem k úloze biologického odpadu 
v boji proti změnám klimatu a jeho 
potenciálu v boji proti degradaci půdy,

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem, k tomu, že výroba bioplynu 
anaerobní digescí biologického odpadu 



PE441.206v01-00 16/38 AM\815561CS.doc

CS

může cenným způsobem přispět 
k udržitelnému hospodaření se zdroji 
v EU a k trvalému splnění cílů, které si 
EU stanovila v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že biologický odpad 
by měl být považován za cenný přírodní 
zdroj využitelný k výrobě vysoce 
kvalitního kompostu, který tak pomáhá
v boji proti degradaci půdy v Evropě, 
zachovává produktivitu půdy, snižuje 
používání chemických hnojiv a zvyšuje 
schopnost půdy zadržovat vodu,

I. vzhledem k tomu, že biologický odpad 
by měl být považován za cenný přírodní 
zdroj využitelný k výrobě vysoce
kvalitního kompostu, který tak pomáhá 
v boji proti degradaci půdy v Evropě, 
zachovává produktivitu půdy, snižuje 
používání chemických hnojiv 
v zemědělství, zejména hnojiv 
obsahujících fosforečnany, a zvyšuje 
schopnost půdy zadržovat vodu,

Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že biologický odpad 
by měl být považován za cenný přírodní 
zdroj využitelný k výrobě vysoce 
kvalitního kompostu, který tak pomáhá 
v boji proti degradaci půdy v Evropě, 
zachovává produktivitu půdy, snižuje 
používání chemických hnojiv a zvyšuje 
schopnost půdy zadržovat vodu,

(Netýká se českého znění.)
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Or. en

Pozměňovací návrh 29
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že je potřeba
definovat jakostní normy pro zpracování 
biologického odpadu a kvalitu kompostu; 
vzhledem k tomu, že upravení jakostních 
parametrů kompostu umožní nastolení
důvěry spotřebitelů v tento produkt; 
vzhledem k tomu, že kompost by měl být 
odstupňován podle kvality,

J. vzhledem k tomu, že je třeba definovat 
jakostní normy pro zpracování 
biologického odpadu a kvalitu kompostu; 
vzhledem k tomu, že upravení jakostních 
parametrů kompostu umožní nastolit
důvěru spotřebitelů v tento produkt; 
vzhledem k tomu, že kompost by měl být 
odstupňován podle kvality tak, aby jeho 
používání nemělo škodlivý vliv na půdu 
a podzemní vody a zejména na zemědělské 
produkty vypěstované na této půdě,

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Andrés Perello Rodríguez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že je potřeba
definovat jakostní normy pro zpracování 
biologického odpadu a kvalitu kompostu; 
vzhledem k tomu, že upravení jakostních 
parametrů kompostu umožní nastolení 
důvěry spotřebitelů v tento produkt; 
vzhledem k tomu, že kompost by měl být 
odstupňován podle kvality,

J. vzhledem k tomu, že je třeba definovat 
jakostní normy pro zpracování 
biologického odpadu a kvalitu kompostu; 
vzhledem k tomu, že upravení jakostních 
parametrů kompostu, včetně 
integrovaného přístupu zajišťujícího jeho 
zpětnou vysledovatelnost, kvalitu 
a bezpečné používání, umožní nastolit
důvěru spotřebitelů v tento produkt; 
vzhledem k tomu, že kompost by měl být 
navíc odstupňován podle kvality,

Or. es
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Pozměňovací návrh 31
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že je potřeba
definovat jakostní normy pro zpracování 
biologického odpadu a kvalitu kompostu; 
vzhledem k tomu, že upravení jakostních 
parametrů kompostu umožní nastolení 
důvěry spotřebitelů v tento produkt; 
vzhledem k tomu, že kompost by měl být 
odstupňován podle kvality,

J. vzhledem k tomu, že je třeba na úrovni 
EU definovat jakostní normy pro 
zpracování biologického odpadu a kvalitu
kompostu; vzhledem k tomu, že upravení 
jakostních parametrů kompostu umožní 
nastolit důvěru spotřebitelů v tento 
produkt; vzhledem k tomu, že kompost by 
měl být odstupňován podle kvality,

Or. lt

Pozměňovací návrh 32
Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že zřejmě bude 
nezbytné přijmout ochranná opatření, má-
li se zajistit, aby používání kompostu 
neznečišťovalo půdu nebo podzemní vody,

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že oddělený sběr v 
současnosti umožňuje předcházet 
kontaminaci a napomáhá dosažení cíle 
získání vysoce kvalitního kompostu, 

L. vzhledem k tomu, že oddělený sběr 
v současnosti umožňuje předcházet 
kontaminaci a napomáhá získávat vysoce 
kvalitní kompost, čímž zajišťuje kvalitní 
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přičemž zajišťuje kvalitní materiály pro 
recyklaci biologického odpadu a zlepšuje 
účinnost energetického využití,

materiály pro recyklaci biologického 
odpadu,

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k významu povinného 
systému odděleného sběru, vyjma případů, 
kdy by oddělování biologického odpadu od 
ostatních odpadů nebylo schůdné 
z hlediska ochrany životního prostředí či 
z hospodářského hlediska (zejména pokud 
logistické zajištění odděleného sběru 
neumožňuje předcházet kontaminaci 
biologického odpadu jinými odpady nebo 
znečisťujícími látkami, či pokud není 
vytvoření infrastruktury pro oddělený sběr 
ve venkovských či řídce osídlených 
oblastech odůvodnitelné z hlediska 
životního prostředí),

M. vzhledem k významu povinného 
systému odděleného sběru, vyjma případů, 
kdy by oddělování biologického odpadu od 
ostatních odpadů nebylo schůdné 
z hlediska ochrany životního prostředí či 
z hospodářského hlediska (zejména pokud 
logistické zajištění odděleného sběru 
neumožňuje předcházet kontaminaci 
biologického odpadu jinými odpady nebo 
znečisťujícími látkami, či pokud není 
vytvoření infrastruktury pro oddělený sběr 
ve venkovských či řídce osídlených 
oblastech odůvodnitelné z hlediska 
životního prostředí); navzdory uvedeným 
úvahám by měl být oddělený sběr odpadu 
předpokladem pro výrobu velmi kvalitního 
kompostu,

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Julie Girling

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k významu povinného
systému odděleného sběru, vyjma případů, 
kdy by oddělování biologického odpadu od 
ostatních odpadů nebylo schůdné 

M. vzhledem k významu systému 
odděleného sběru, vyjma případů, kdy by 
oddělování biologického odpadu od 
ostatních odpadů nebylo schůdné 
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z hlediska ochrany životního prostředí či 
z hospodářského hlediska (zejména pokud 
logistické zajištění odděleného sběru 
neumožňuje předcházet kontaminaci 
biologického odpadu jinými odpady nebo 
znečisťujícími látkami, či pokud není 
vytvoření infrastruktury pro oddělený sběr 
ve venkovských či řídce osídlených 
oblastech odůvodnitelné z hlediska 
životního prostředí),

z hlediska ochrany životního prostředí či
z hospodářského hlediska (zejména pokud 
logistické zajištění odděleného sběru 
neumožňuje předcházet kontaminaci 
biologického odpadu jinými odpady nebo 
znečisťujícími látkami, či pokud není 
vytvoření infrastruktury pro oddělený sběr 
ve venkovských či řídce osídlených 
oblastech odůvodnitelné z hlediska 
životního prostředí),

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k významu povinného 
systému odděleného sběru, vyjma případů, 
kdy by oddělování biologického odpadu od 
ostatních odpadů nebylo schůdné z 
hlediska ochrany životního prostředí či z 
hospodářského hlediska (zejména pokud 
logistické zajištění odděleného sběru 
neumožňuje předcházet kontaminaci 
biologického odpadu jinými odpady nebo 
znečisťujícími látkami, či pokud není 
vytvoření infrastruktury pro oddělený sběr 
ve venkovských či řídce osídlených 
oblastech odůvodnitelné z hlediska 
životního prostředí),

M. vzhledem k významu povinného 
systému odděleného sběru, vyjma případů, 
kdy by oddělování biologického odpadu od 
ostatních odpadů nebylo schůdné 
z hlediska ochrany životního prostředí či 
z hospodářského hlediska (zejména pokud 
logistické zajištění odděleného sběru 
neumožňuje předcházet kontaminaci 
biologického odpadu jinými odpady nebo 
znečisťujícími látkami, či pokud není 
vytvoření infrastruktury pro oddělený sběr 
environmentálně odůvodnitelné z hlediska 
životního cyklu),

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Mario Pirillo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k významu povinného 
systému odděleného sběru, vyjma případů, 
kdy by oddělování biologického odpadu od 
ostatních odpadů nebylo schůdné z 
hlediska ochrany životního prostředí či z 
hospodářského hlediska (zejména pokud 
logistické zajištění odděleného sběru 
neumožňuje předcházet kontaminaci 
biologického odpadu jinými odpady nebo 
znečisťujícími látkami, či pokud není 
vytvoření infrastruktury pro oddělený sběr 
ve venkovských či řídce osídlených 
oblastech odůvodnitelné z hlediska 
životního prostředí),

M. vzhledem k tomu, že dostupné studie 
a zkušenosti členských států ukazují, že 
oddělený sběr odpadu je proveditelný 
a environmentálně a ekonomicky 
udržitelný; je přesvědčen, že oddělený sběr 
odpadu by měl být povinný,

Or. it

Pozměňovací návrh 38
Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k významu povinného 
systému odděleného sběru, vyjma případů, 
kdy by oddělování biologického odpadu od 
ostatních odpadů nebylo schůdné 
z hlediska ochrany životního prostředí či 
z hospodářského hlediska (zejména pokud 
logistické zajištění odděleného sběru 
neumožňuje předcházet kontaminaci 
biologického odpadu jinými odpady nebo 
znečisťujícími látkami, či pokud není 
vytvoření infrastruktury pro oddělený sběr 
ve venkovských či řídce osídlených 
oblastech odůvodnitelné z hlediska 
životního prostředí),

M. vzhledem k významu povinného 
systému odděleného sběru odpadu,

Or. de
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Pozměňovací návrh 39
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k významu povinného 
systému odděleného sběru, vyjma případů, 
kdy by oddělování biologického odpadu od 
ostatních odpadů nebylo schůdné z 
hlediska ochrany životního prostředí či 
z hospodářského hlediska (zejména pokud 
logistické zajištění odděleného sběru 
neumožňuje předcházet kontaminaci 
biologického odpadu jinými odpady nebo 
znečisťujícími látkami, či pokud není 
vytvoření infrastruktury pro oddělený sběr 
ve venkovských či řídce osídlených 
oblastech odůvodnitelné z hlediska 
životního prostředí),

M. vzhledem k významu povinného 
systému odděleného sběru odpadu,

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že v důsledku 
nedostatečného provádění cílů 
stanovených v oblasti snižování 
skládkování biologického odpadu jsou pro 
jejich splnění nutné další legislativní 
pokyny,

N. vzhledem k tomu, že kvůli 
nejednotnému uplatňování stávajících 
právních předpisů v EU nejsou plněny 
cíle stanovené v oblasti snižování 
skládkování biologického odpadu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Mario Pirillo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Oa. vzhledem k tomu, že anaerobní 
digesce při výrobě velmi kvalitního 
kompostu představuje účinný způsob 
získávání energie,

Or. it

Pozměňovací návrh 42
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že hlavním cílem 
nakládání s biologickým odpadem musí být 
výsledek, který umožní ponechat otevřené
všechny technologické možnosti nakládání 
s biologickým odpadem a podporovat
inovace, vědecký výzkum a 
konkurenceschopnost,

P. vzhledem k tomu, že hlavním cílem 
patřičného nakládání s biologickým 
odpadem musí být výsledek, který umožní 
ponechat všechny technologické možnosti 
nakládání s biologickým odpadem 
otevřené s cílem podpořit inovace, 
vědecký výzkum a konkurenceschopnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že mezi přechodem 
ke společnosti recyklující odpady 
a potenciálem pro vytváření pracovních 
míst v této oblasti existuje významná 
součinnost,

Q. vzhledem k tomu, že mezi přechodem 
ke společnosti recyklující odpady 
a potenciálem pro vytváření pracovních 
míst v této oblasti existuje významná 
součinnost, a že je tudíž nutné vyčlenit 



PE441.206v01-00 24/38 AM\815561CS.doc

CS

finanční  prostředky na výzkum dopadu 
na pracovní prostředí v odvětví, které se 
zabývá sběrem a zpracováním 
biologického odpadu,

Or. da

Pozměňovací návrh 44
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že mezi přechodem 
ke společnosti recyklující odpady 
a potenciálem pro vytváření pracovních 
míst v této oblasti existuje významná 
součinnost,

Q. vzhledem k tomu, že mezi přechodem 
ke společnosti recyklující odpady, 
rozvojem hospodářství s nízkými emisemi 
uhlíku a potenciálem pro vytváření 
zelených pracovních míst v této oblasti 
existuje významná součinnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Julie Girling

Návrh usnesení
Bod odůvodnění S 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

S. vzhledem k tomu, že by Komise 
a členské státy měly v této oblasti 
podporovat akce na zvyšování povědomí 
o životním prostředí, a to zejména ve 
školách, s cílem podporovat udržitelné 
nakládání s tuhým komunálním odpadem 
a zvyšovat povědomí občanů o výhodách 
odděleného sběru; vzhledem k tomu, že 
obce a obecní podniky hrají významnou 
úlohu v poskytování poradenství 
a informací občanům v oblasti předcházení 
vzniku odpadu,

S. vzhledem k tomu, že by členské státy 
měly v této oblasti podporovat akce na 
zvyšování povědomí o životním prostředí, 
a to zejména ve školách, s cílem 
podporovat udržitelné nakládání s tuhým 
komunálním odpadem a zvyšovat 
informovanost občanů o výhodách 
odděleného sběru; vzhledem k tomu, že 
obce a obecní podniky hrají významnou 
úlohu v poskytování poradenství 
a informací občanům v oblasti předcházení 
vzniku odpadu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění S a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Sa. vzhledem k tomu, že by se měly zvážit 
a posoudit i možnosti používání kompostu 
nízké kvality tak, aby nebylo poškozeno 
životní prostředí nebo lidské zdraví, 
a vzhledem k tomu, že kdyby se na úrovni 
EU řádně stanovily možnosti pro 
používání kompostu nízké kvality a kdyby 
se určilo, kdy je kompost považován za 
produkt a kdy za odpad, mohly by se 
členské státy snáze orientovat při 
rozhodování o otázkách souvisejících 
s používáním kompostu,

Or. lt

Pozměňovací návrh 47
Mario Pirillo

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala 
platné právní předpisy týkající se 
biologického odpadu za účelem 
vypracování návrhu zvláštní směrnice do 
konce roku 2010, a to v souladu se 
zásadou subsidiarity;

1. naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala 
platné právní předpisy týkající se 
biologického odpadu s cílem vypracovat do 
roku 2010 návrh zvláštní směrnice, která 
by zahrnovala tyto aspekty:

– vnitrostátní ustanovení o povinném 
odděleném sběru odpadu,
– recyklaci biologicky rozložitelných 
produktů;
– kvalitativní klasifikaci různých typů 
kompostu z organického odpadu;
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– v rámci vnitrostátních emisních plánů 
kvantifikované údaje o snížení emisí CO2 
díky recyklaci a kompostování 
organického odpadu;

Or. it

Pozměňovací návrh 48
Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala 
platné právní předpisy týkající se 
biologického odpadu za účelem 
vypracování návrhu zvláštní směrnice do 
konce roku 2010, a to v souladu se zásadou 
subsidiarity;

1. naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala 
platné právní předpisy týkající se 
biologického odpadu s cílem vypracovat do 
roku 2010 návrh zvláštní směrnice 
v souladu se zásadou subsidiarity, v níž by 
kladla náležitý důraz na vypracování 
obecných pokynů, které příslušným 
orgánům umožní na místní úrovni zvolit 
nejvhodnější systém pro nakládání 
s odpady;

Or. da

Pozměňovací návrh 49
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala 
platné právní předpisy týkající se 
biologického odpadu za účelem 
vypracování návrhu zvláštní směrnice do 
konce roku 2010, a to v souladu se zásadou 
subsidiarity;

1. naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala 
platné právní předpisy týkající se 
biologického odpadu s cílem vypracovat do 
roku 2010 návrh zvláštní směrnice, a to
v souladu se zásadou subsidiarity a v tomto 
navrženém rámci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Julie Girling

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala 
platné právní předpisy týkající se 
biologického odpadu za účelem 
vypracování návrhu zvláštní směrnice do 
konce roku 2010, a to v souladu se 
zásadou subsidiarity;

1. naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala 
platné právní předpisy týkající se 
biologického odpadu a provedla úplné 
hodnocení dopadu s cílem případně 
vypracovat návrh zvláštní směrnice 
v souladu se zásadou subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala 
platné právní předpisy týkající se 
biologického odpadu za účelem
vypracování návrhu zvláštní směrnice do 
konce roku 2010, a to v souladu se 
zásadou subsidiarity;

1. naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala 
uplatňování platných právních předpisů 
týkajících se biologického odpadu s cílem 
zhodnotit, zda je třeba vypracovat návrh
zvláštní směrnice v souladu se zásadou 
subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala 
platné právní předpisy týkající se 
biologického odpadu za účelem 
vypracování návrhu zvláštní směrnice do 

1. naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala 
platné právní předpisy týkající se 
biologického odpadu s cílem vypracovat do
roku 2010 návrh zvláštní směrnice, která 
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konce roku 2010, a to v souladu se zásadou 
subsidiarity;

by stanovila ambiciózní cíle pro oddělený 
sběr odpadu a kompostování, a to 
v souladu se zásadou subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že recyklace biologického 
odpadu je mnohem vhodnější než jeho 
spalování, protože díky ní se nejen 
zamezuje vytváření metanu, ale 
prostřednictvím sekvestrace uhlíku se 
přispívá i k boji proti změně klimatu 
a zvyšuje se kvalita půdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby stanovila kritéria 
pro výrobu vysoce kvalitního kompostu;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový) 



AM\815561CS.doc 29/38 PE441.206v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
systém pro rozlišování kvality různých 
druhů kompostu získaného zpracováním 
biologického odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. vyzývá Komisi, aby pro členské státy 
zavedla povinný systém odděleného sběru, 
vyjma případů, kdy by takový sběr nebyl 
schůdný nebo by nebyl nejlepší volbou 
z environmentálního a  hospodářského 
hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby stanovila kritéria 
pro výrobu vysoce kvalitního kompostu;

2. zdůrazňuje, že pro kompost, digestáty 
a další organická rezidua používaná 
v půdě je třeba vypracovat důsledné 
a objektivní standardy založené na 
posouzení rizik s cílem zachovat 
organickou hmotu a završit koloběh živin, 
aniž by to mělo nežádoucí účinky na 
plodiny, zvířata, lidi, vodu a životní 
prostředí obecně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby stanovila kritéria 
pro výrobu vysoce kvalitního kompostu;

2. vyzývá Komisi, aby společně 
s členskými státy stanovila kritéria pro 
výrobu vysoce kvalitního kompostu;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Andrés Perello Rodríguez

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
systém rozlišování různých kvalitativních
druhů kompostů získaných ze zpracování
biologického odpadu;

3. naléhavě žádá Komisi, aby v rámci 
strategie založené na integrovaném 
přístupu přijala systém rozlišování kvality
různých druhů kompostu získaného
zpracováním biologického odpadu, čímž se 
kromě kvality zajistí zpětná 
vysledovatelnost výrobku a jeho bezpečné 
používání;

Or. es

Pozměňovací návrh 60
Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
systém rozlišování různých kvalitativních
druhů kompostů získaných ze zpracování

3. naléhavě žádá Komisi, aby v souladu 
s článkem 6 rámcové směrnice 
o odpadech přijala pro konečné produkty 
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biologického odpadu; minimální požadavky, které umožní 
rozlišovat kvalitu různých druhů kompostu
získaného zpracováním biologického 
odpadu;

Or. da

Pozměňovací návrh 61
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
systém rozlišování různých kvalitativních
druhů kompostů získaných ze zpracování
biologického odpadu;

3. naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
systém pro rozlišování kvality různých 
druhů kompostu získaného zpracováním
biologického odpadu, který pokryje různé 
způsoby jeho použití;

Or. lt

Pozměňovací návrh 62
Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby zavedla pro členské 
státy povinný systém odděleného sběru, 
vyjma případů, kdy by jeho zřízení nebylo
schůdné nebo nebylo nejlepší volbou
z hlediska ochrany životního prostředí 
a z hospodářského hlediska;

4. vyzývá Komisi, aby pro členské státy 
zavedla kvantitativní cíle v oblasti 
životního prostředí, které mohou mít 
podobu systému odděleného sběru, je-li 
toto řešení schůdné a představuje-li 
nejlepší volbu z hlediska ochrany životního 
prostředí a z hospodářského hlediska;

Or. da



PE441.206v01-00 32/38 AM\815561CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 63
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 4 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby zavedla pro členské 
státy povinný systém odděleného sběru, 
vyjma případů, kdy by jeho zřízení nebylo
schůdné nebo nebylo nejlepší volbou 
z hlediska ochrany životního prostředí 
a z hospodářského hlediska;

4. doporučuje členským státům, aby 
zavedly povinný systém odděleného sběru 
v případech, kdy jeho zřízení je schůdné 
nebo nejlepší volbou z hlediska ochrany 
životního prostředí a z hospodářského 
hlediska, avšak v zájmu maximální účasti 
občanů by toto opatření nemělo vylučovat 
jiné metody;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Julie Girling

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby zavedla pro členské 
státy povinný systém odděleného sběru, 
vyjma případů, kdy by jeho zřízení nebylo 
schůdné nebo nebylo nejlepší volbou 
z hlediska ochrany životního prostředí 
a z hospodářského hlediska;

4. vyzývá Komisi, aby v hodnocení 
dopadu posoudila přínosy povinného 
systému odděleného sběru pro členské 
státy, včetně dopadu odděleného sběru na 
vývoj technologie pro zpracování 
biologického odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby zavedla pro členské 
státy povinný systém odděleného sběru, 

4. vyzývá Komisi, aby pro členské státy 
zavedla povinný systém odděleného sběru;
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vyjma případů, kdy by jeho zřízení nebylo 
schůdné nebo nebylo nejlepší volbou 
z hlediska ochrany životního prostředí 
a z hospodářského hlediska; 

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby zavedla pro členské 
státy povinný systém odděleného sběru, 
vyjma případů, kdy by jeho zřízení nebylo 
schůdné nebo nebylo nejlepší volbou 
z hlediska ochrany životního prostředí 
a z hospodářského hlediska;

4. vyzývá Komisi, aby pro členské státy 
zavedla povinný systém odděleného sběru;

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby navrhla 
vnitrostátní cíle pro recyklaci 
biologického odpadu, aby se snížil 
stávající objem tohoto odpadu, s nímž je 
nakládáno velmi nežádoucí způsobem, 
jako je např. skládkování a spalování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) konstatuje, že má-li se omezit objem  
odpadu a zvýšit míra jeho recyklace 
a opětovného využití, měly by ve hře zůstat 
všechny technologické nástroje 
a možnosti pro maximální recyklaci nebo 
získávání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. b (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) domnívá se, že drtiče kuchyňského 
odpadu napojené na komunální 
kanalizační systémy představují možnost, 
jak oddělit kuchyňský biologický odpad 
přímo u zdroje, takže lze zabránit jeho 
skládkování a přeměnit ho na půdní 
přídavky (kompost nebo digestáty) 
a bioplyn;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. c (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) domnívá se, že pro zpracování 
biologického odpadu je obzvláště vhodná 
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anaerobní digesce, protože se tak získávají 
půdní přídavky bohaté na živiny, digestáty 
a také obnovitelný zdroj energie bioplyn, 
který lze konvertovat na biometan nebo ho 
lze použít k výrobě elektrické energie 
v pásmu základního zatížení; má-li být 
možné dosáhnout úspor z rozsahu, je 
důležité, aby se nebránilo společné digesci 
biologického odpadu s jinými 
surovinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly akce na zvyšování 
povědomí o životním prostředí v oblasti 
biologického odpadu, a to zejména ve 
školách, za účelem podpory udržitelného 
nakládání s biologickým odpadem 
a zvyšování povědomí občanů 
o předcházení vzniku odpadu a o výhodách 
odděleného sběru;

5. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby zejména ve školách podporovaly 
environmentální informační kampaně 
o biologickém odpadu za účelem podpory 
udržitelného nakládání s biologickým 
odpadem a zvyšování povědomí občanů 
o předcházení vzniku odpadu, recyklaci
a o výhodách užívaných systémů sběru;

Or. da

Pozměňovací návrh 72
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly akce na zvyšování 
povědomí o životním prostředí v oblasti 
biologického odpadu, a to zejména ve 
školách, za účelem podpory udržitelného 

5. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby zejména ve školách podporovaly 
environmentální informační kampaně 
o biologickém odpadu za účelem podpory 
udržitelného nakládání s biologickým 
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nakládání s biologickým odpadem a 
zvyšování povědomí občanů o předcházení 
vzniku odpadu a o výhodách odděleného 
sběru;

odpadem a zvyšování povědomí občanů 
o předcházení vzniku odpadu a o výhodách 
biologického zpracování organického 
odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Julie Girling

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly akce na zvyšování 
povědomí o životním prostředí v oblasti 
biologického odpadu, a to zejména ve 
školách, za účelem podpory udržitelného 
nakládání s biologickým odpadem 
a zvyšování povědomí občanů 
o předcházení vzniku odpadu a o výhodách 
odděleného sběru;

5. naléhavě žádá členské státy, aby
zejména ve školách podporovaly 
environmentální informační kampaně 
o biologickém odpadu za účelem podpory 
udržitelného nakládání s biologickým 
odpadem a zvyšování povědomí občanů 
o předcházení vzniku odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) vyzývá Komisi, aby uznala, že by mělo 
být prověřováno, zda politiky přispívají ke 
zmírňování nepřijatelně rychlé exploatace 
světových zdrojů fosfátů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. b (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) vyzývá Komisi, aby zvážila biologický 
odpad a další organická rezidua nezávisle 
na jejich původu jako zdroje pro 
zachování půdních organických látek 
a završení koloběhu živin, zejména 
fosfátů, neboť se tak umožní lepší 
a udržitelnější nakládání s odpady 
a úspory z rozsahu, a současně aby 
zajistila vysokou bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. c (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) domnívá se, že zpracovaný biologický 
odpad by měl být využíván na zachování 
půdních organických látek a završení 
koloběhu živin, zejména fosfátů, tím, že 
bude opětovně použit při obhospodařování 
půdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. d (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) domnívá se, že zpracování biologického 
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odpadu za účelem obnovy a zachování 
zdrojů, jako jsou např. organické látky, 
bioplyn a fosfáty, by mělo být součástí 
strategie EU pro udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Andrés Perello Rodríguez

Návrh usnesení
Bod 7 – pododstavec 1 (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. důrazně vyzývá Komisi, aby se ve 
všech současných nebo dodatečných 
studiích dopadu týkajících se této 
problematiky zabývala také otázkou, jaký 
typ hospodářských pobídek, finančních 
prostředků nebo pomoci by mohl být 
využit nebo vytvořen v zájmu vývoje 
a zavádění technologií umožňujících 
náležité nakládání s odpadem; 

Or. es


