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Pozměňovací návrh 279
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

41. S cílem proměnit EU v zelené a
konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství účinně využívající zdroje 
program zajistí, aby do roku 2020:

41. S cílem vytvořit konkurenceschopné, 
cyklické a nízkouhlíkové hospodářství
účinně využívající zdroje a beroucí ohledy 
na životní prostředí a ekosystémy by
program měl zajistit, aby do roku 2020:

Or. it

(Viz pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 1 písm. b)).

Pozměňovací návrh 280
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

41. S cílem proměnit EU v zelené a
konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství účinně využívající zdroje 
program zajistí, aby do roku 2020:

41. S cílem proměnit EU v 
konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství účinně využívající zdroje a 
šetrné k životnímu prostředí program 
zajistí, aby do roku 2020:

Or. fr

Pozměňovací návrh 281
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) EU splnila své cíle v oblasti klimatu a a) EU splnila své cíle v oblasti klimatu a 



PE508.028v01-00 4/68 AM\931426CS.doc

CS

energetiky stanovené pro rok 2020 a 
nadále usilovala o to, aby do roku 2050 
snížila emise skleníkových plynů o 80–95 
% v porovnání s rokem 1990, v rámci 
celosvětového úsilí o omezení průměrného 
nárůstu teploty na méně než 2 °C;

energetiky, které jsou v souladu s 
hospodářským klimatem a mezinárodní 
situací podle Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (UNFCCC).

Or. it

Pozměňovací návrh 282
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) EU splnila své cíle v oblasti klimatu a 
energetiky stanovené pro rok 2020 a nadále 
usilovala o to, aby do roku 2050 snížila 
emise skleníkových plynů o 80–95 % v 
porovnání s rokem 1990, v rámci 
celosvětového úsilí o omezení průměrného 
nárůstu teploty na méně než 2 °C;

a) EU splnila své cíle v oblasti klimatu a 
energetiky stanovené pro rok 2020, 
stanovila rámec politik pro oblast 
energetiky a klimatu pro rok 2030, který 
bude vycházet ze závazných cílů v oblasti 
emisí skleníkových plynů, energie z 
obnovitelných zdrojů a energetické 
účinnosti, a nadále usilovala o to, aby do 
roku 2050 snížila emise skleníkových 
plynů o 80–95 % v porovnání s rokem 
1990, v rámci celosvětového úsilí o 
omezení průměrného nárůstu teploty na 
méně než 2 °C;

Or. de

Pozměňovací návrh 283
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) EU splnila své cíle v oblasti klimatu a 
energetiky stanovené pro rok 2020 a nadále 
usilovala o to, aby do roku 2050 snížila 

a) EU splnila své cíle v oblasti klimatu a 
energetiky stanovené pro rok 2020 a nadále 
usilovala o to, aby do roku 2050 snížila 



AM\931426CS.doc 5/68 PE508.028v01-00

CS

emise skleníkových plynů o 80–95 % v 
porovnání s rokem 1990, v rámci 
celosvětového úsilí o omezení průměrného 
nárůstu teploty na méně než 2 °C;

emise skleníkových plynů o 80–95 % v 
porovnání s rokem 1990, v rámci 
celosvětového úsilí o omezení průměrného 
nárůstu teploty na méně než 2 °C; byly 
dohodnuty cíle v oblasti klimatu a 
energetiky pro rok 2030 a další milníky 
týkající se energetické účinnosti a energie 
z obnovitelných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byl výrazně snížen celkový dopad 
průmyslu EU na životní prostředí ve všech 
hlavních průmyslových odvětvích a aby 
byly účinněji využívány zdroje;

b) byl výrazně snížen celkový dopad 
průmyslu EU na životní prostředí ve všech 
hlavních průmyslových odvětvích a aby 
byly účinněji využívány zdroje v důsledku 
tržních pobídek a pobídek v rámci politik, 
které oceňují osvědčené postupy podniků. 
Účinné využívání zdrojů v celém výrobním 
řetězci a po celý životní cyklus výrobku lze 
měřit a srovnávat.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byl výrazně snížen celkový dopad 
průmyslu EU na životní prostředí ve všech 
hlavních průmyslových odvětvích a aby 
byly účinněji využívány zdroje;

b) byl výrazně snížen celkový dopad 
průmyslu EU na životní prostředí ve všech 
hlavních průmyslových odvětvích a aby 
byly účinněji využívány zdroje
prostřednictvím zásad kaskádového 
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využívání surovin;.

Or. en

Odůvodnění

Cíl zvýšit účinnost využívání zdrojů by měl vycházet ze zásad kaskádového využívání surovin, 
které zaručuje nejvyšší přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh 286
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) byl snížen celkový dopad výroby a 
spotřeby na životní prostředí, zejména 
v odvětví potravinářství, bydlení a 
mobility;

c) strukturální změny ve výrobě, 
technologii a inovacích a rovněž modely 
spotřeby a životního stylu snížily celkový 
dopad výroby a spotřeby na životní 
prostředí, zejména v odvětví potravinářství, 
bydlení a mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Dopad odvětví potravinářství, bydlení 
a mobility na životní prostředí se snižuje 
spolu s tím, jak se snižují veřejné náklady, 
pomocí opatření v oblasti územního 
plánování, kvalitní a nízkonákladové 
veřejné dopravy, omezování přepravy 
během životního cyklu výrobků, předpisů 
a ekonomických pobídek ve prospěch 
místní výroby potravin a blízkosti domova 
a pracoviště.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 288
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) bylo zabráněno znehodnocování lesů a 
z trhu EU byly odstraněny komodity a 
výrobky spojené s odlesňováním;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) bylo bezpečně nakládáno s odpadem 
jakožto zdrojem, aby byla snížena 
produkce odpadu na obyvatele v 
absolutním vyjádření, aby energetické 
využití odpadů bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály a aby bylo 
účinně vymýceno skládkování 
recyklovatelných a kompostovatelných 
materiálů;

d) bylo bezpečně nakládáno s odpadem 
jakožto zdrojem, aby byla snížena 
produkce odpadu v souvislosti s HNP a 
aby znehodnocování zejména 
recyklovatelného a kompostovatelného 
spotřebitelského odpadu bylo postupně 
nahrazováno jeho recyklací a 
zhodnocováním;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 1 – písm. d



PE508.028v01-00 8/68 AM\931426CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) bylo bezpečně nakládáno s odpadem 
jakožto zdrojem, aby byla snížena 
produkce odpadu na obyvatele v 
absolutním vyjádření, aby energetické 
využití odpadů bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály a aby bylo 
účinně vymýceno skládkování 
recyklovatelných a kompostovatelných 
materiálů;

d) bylo bezpečně nakládáno s odpadem 
jakožto zdrojem, aby byla snížena 
produkce odpadu v souvislosti s HNP a 
aby recyklovatelný a kompostovatelný 
odpad byl postupován výhradně k 
recyklaci a zhodnocování;

Or. it

Pozměňovací návrh 291
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) bylo bezpečně nakládáno s odpadem 
jakožto zdrojem, aby byla snížena 
produkce odpadu na obyvatele v 
absolutním vyjádření, aby energetické 
využití odpadů bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály a aby bylo 
účinně vymýceno skládkování 
recyklovatelných a kompostovatelných 
materiálů;

d) bylo bezpečně nakládáno s odpadem 
jakožto zdrojem, aby byla snížena 
produkce odpadu na obyvatele, aby 
energetické využití odpadů bylo omezeno 
na nerecyklovatelné materiály a aby bylo 
minimalizováno skládkování 
recyklovatelných a kompostovatelných 
materiálů s ohledem na odklad uvedený v 
čl. 5 odst. 2 směrnice o skládkách 
1999/31/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) bylo bezpečně nakládáno s odpadem 
jakožto zdrojem, aby byla snížena 
produkce odpadu na obyvatele v 
absolutním vyjádření, aby energetické 
využití odpadů bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály a aby bylo 
účinně vymýceno skládkování 
recyklovatelných a kompostovatelných 
materiálů;

d) bylo bezpečně nakládáno s odpadem 
jakožto zdrojem, aby byla snížena 
produkce odpadu na obyvatele v 
absolutním vyjádření, aby energetické 
využití odpadů bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály a aby bylo 
účinně vymýceno skládkování 
recyklovatelných, kompostovatelných a 
hořlavých materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) bylo bezpečně nakládáno s odpadem 
jakožto zdrojem, aby byla snížena 
produkce odpadu na obyvatele v 
absolutním vyjádření, aby energetické 
využití odpadů bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály a aby bylo 
účinně vymýceno skládkování 
recyklovatelných a kompostovatelných 
materiálů;

d) bylo bezpečně nakládáno s odpadem 
jakožto zdrojem, aby byla snížena 
produkce odpadu na obyvatele v 
absolutním vyjádření, aby energetické 
využití odpadů bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály a aby bylo 
postupným způsobem účinně vymýceno 
skládkování recyklovatelných a 
kompostovatelných materiálů, v souladu se 
skutečnými schopnostmi každého 
členského státu dosáhnout tohoto cíle;

Or. lt

Pozměňovací návrh 294
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) bylo bezpečně nakládáno s odpadem 
jakožto zdrojem, aby byla snížena 
produkce odpadu na obyvatele v 
absolutním vyjádření, aby energetické 
využití odpadů bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály a aby bylo 
účinně vymýceno skládkování 
recyklovatelných a kompostovatelných 
materiálů;

d) bylo bezpečně nakládáno s odpadem 
jakožto zdrojem a bylo předcházeno jeho 
produkci, aby byla snížena produkce 
odpadu na obyvatele v absolutním 
vyjádření, aby energetické využití odpadů 
bylo omezeno na nekompostovatelné a
nerecyklovatelné materiály a aby bylo 
účinně vymýceno skládkování 
recyklovatelných a kompostovatelných 
materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v plném rozsahu provést klimatický a 
energetický balíček a dohodnout rámec 
politiky EU v oblasti klimatu a energetiky 
na období po roce 2020;

a) zmrazit provádění klimatického a 
energetického balíčku, s výjimkou norem 
energetické účinnosti, dokud nebude na 
mezinárodní úrovni podepsána nová 
celosvětová právně závazná dohoda, 
jejímž cílem bude snížit do roku 2050 
emise skleníkových plynů o 80% až 95 % 
v porovnání s rokem 1990, v rámci 
celosvětového úsilí o omezení průměrného 
nárůstu teploty na méně než 2 °C;

Or. it

Pozměňovací návrh 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v plném rozsahu provést klimatický a 
energetický balíček a dohodnout rámec
politiky EU v oblasti klimatu a energetiky 
na období po roce 2020;

a) v plném rozsahu provést klimatický a 
energetický balíček a připravenost 
pracovat na rámci politiky EU v oblasti 
klimatu a energetiky na období po roce 
2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v plném rozsahu provést klimatický a 
energetický balíček a dohodnout rámec 
politiky EU v oblasti klimatu a energetiky 
na období po roce 2020;

a) v plném rozsahu provést klimatický a 
energetický balíček a dohodnout rámec 
politiky EU v oblasti klimatu a energetiky 
na období po roce 2020 prostřednictvím 
stanovení tří právně závazných cílů pro 
rok 2030, jež budou v souladu s milníky 
ustavenými v Plánu přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050, včetně 
posouzení týkajícího se zvýšení cíle v 
oblasti klimatu pro rok 2020 na 30 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zevšeobecnit uplatňování „nejlepších 
dostupných technik“ a zvýšit úsilí o 
podporu zavádění nových inovačních 

b) zevšeobecnit uplatňování „nejlepších 
dostupných technik“ v souvislosti se 
směrnicí o průmyslových emisích a zvýšit 
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technologií, postupů a služeb; úsilí o podporu zavádění nových 
inovačních technologií, postupů a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) snížit používání obalových materiálů a 
přepravy během životního cyklu výrobků;

Or. pt

Pozměňovací návrh 300
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podnítit výzkumné a inovační úsilí 
veřejného a soukromého sektoru nezbytné 
pro zavedení inovačních technologií, 
systémů a obchodních modelů, které 
urychlí přechod na nízkouhlíkové 
hospodářství účinně využívající zdroje a 
sníží náklady na tento přechod;

c) podnítit výzkumné a inovační úsilí 
veřejného a soukromého sektoru nezbytné 
pro zavedení inovačních technologií, 
systémů a obchodních modelů, které zvýší 
konkurenceschopnost a nákladovou 
účinnost nízkouhlíkového hospodářství 
účinně využívajícího zdroje;

Or. it

Pozměňovací návrh 301
Christa Klaß, Britta Reimers

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podnítit výzkumné a inovační úsilí 
veřejného a soukromého sektoru nezbytné 
pro zavedení inovačních technologií, 
systémů a obchodních modelů, které 
urychlí přechod na nízkouhlíkové 
hospodářství účinně využívající zdroje a 
sníží náklady na tento přechod;

c) podnítit výzkumné a inovační úsilí 
veřejného a soukromého sektoru nezbytné 
pro zavedení inovačních technologií, 
systémů a obchodních modelů, které 
urychlí přechod na nízkouhlíkové 
hospodářství účinně využívající zdroje a 
sníží náklady na tento přechod, a přispět k 
významnému snížení plýtvání potravinami 
v celém potravinovém řetězci;

Or. de

Pozměňovací návrh 302
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) stanovit do roku 2015 indikátory a cíle 
účinného využívání zdrojů na základě 
plánu pro účinné využívání zdrojů. V 
rámci evropského semestru zavést hlavní 
ukazatel a hlavní cíl, které budou 
doplněny přehledem ukazatelů pro 
využívání půdy, uhlíku, vody a materiálu.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) stanovit do roku 2015 indikátory a cíle 
účinného využívání zdrojů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 304
Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vytvořit jednotnější rámec pro 
udržitelnou výrobu a spotřebu, přezkoumat 
právní předpisy o výrobcích s cílem zlepšit 
environmentální výkonnost výrobků a 
zvýšit účinnost využívání zdrojů u výrobků 
během celého jejich životního cyklu, 
stanovit cíle pro snižování celkového 
dopadu spotřeby;

d) vytvořit jednotnější právní rámec pro 
udržitelnou výrobu a spotřebu, který se 
bude vztahovat na celý výrobní cyklus od 
využití udržitelného zdroje až po 
zhodnocení na konci životnosti; 
přezkoumat právní předpisy o výrobcích s 
cílem zlepšit environmentální výkonnost 
výrobků a zvýšit účinnost využívání zdrojů 
u výrobků během celého jejich životního 
cyklu, zvýšit soulad mezi stávajícími 
nástroji a zaujmout vedoucí úlohu; 
podněcovat poptávku spotřebitelů po 
výrobcích a službách udržitelných z 
hlediska životního prostředí pomocí 
zvyšování jejich dostupnosti na trhu, 
cenové dostupnosti, funkčnosti a 
atraktivity; stanovit do roku 2015 cíle pro 
snižování celkového dopadu spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vytvořit jednotnější rámec pro 
udržitelnou výrobu a spotřebu, přezkoumat 
právní předpisy o výrobcích s cílem zlepšit 
environmentální výkonnost výrobků a 
zvýšit účinnost využívání zdrojů u výrobků 

d) vytvořit jednotnější rámec pro 
udržitelnou výrobu a spotřebu, včetně 
případné konsolidace stávajících nástrojů
do jednotného právního rámce,
přezkoumat právní předpisy o výrobcích s 
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během celého jejich životního cyklu, 
stanovit cíle pro snižování celkového 
dopadu spotřeby;

cílem zlepšit environmentální výkonnost 
výrobků a zvýšit účinnost využívání zdrojů 
u výrobků během celého jejich životního 
cyklu, podněcovat poptávku spotřebitelů 
po výrobcích a službách udržitelných z 
hlediska životního prostředí, stanovit 
indikátory a cíle pro snižování celkového 
dopadu spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Margrete Auken

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vytvořit jednotnější rámec pro 
udržitelnou výrobu a spotřebu, přezkoumat 
právní předpisy o výrobcích s cílem zlepšit 
environmentální výkonnost výrobků a 
zvýšit účinnost využívání zdrojů u výrobků 
během celého jejich životního cyklu, 
stanovit cíle pro snižování celkového 
dopadu spotřeby;

d) vytvořit jednotnější rámec pro 
udržitelnou výrobu a spotřebu, přezkoumat 
právní předpisy o výrobcích s cílem zlepšit 
environmentální výkonnost výrobků a 
zvýšit účinnost využívání zdrojů u výrobků 
během celého jejich životního cyklu, 
stanovit cíle pro snižování celkového 
dopadu spotřeby a omezit přístup výrobků, 
které se ukázaly být škodlivé pro životní 
prostředí, na trh;

Or. en

Odůvodnění

Netoxického, čistého a zdravého životního prostředí a inovací v oblasti bezpečných 
spotřebitelských výrobků lze dosáhnout pouze omezením výrobků škodlivých pro životní 
prostředí.

Pozměňovací návrh 307
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vytvořit jednotnější rámec pro 
udržitelnou výrobu a spotřebu, přezkoumat 
právní předpisy o výrobcích s cílem zlepšit 
environmentální výkonnost výrobků a 
zvýšit účinnost využívání zdrojů u výrobků 
během celého jejich životního cyklu, 
stanovit cíle pro snižování celkového 
dopadu spotřeby;

d) vytvořit jednotnější rámec pro 
udržitelnou výrobu a spotřebu, přezkoumat 
právní předpisy o výrobcích s cílem zlepšit 
environmentální výkonnost výrobků a 
zvýšit účinnost využívání zdrojů u výrobků 
během celého jejich životního cyklu, 
přičemž je třeba zohlednit zásadu 
kaskádového využívání materiálů; stanovit 
cíle pro snižování celkového dopadu 
spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da)zvýšit snahy o dosažení cíle uplatňovat 
kritéria pro zadávání zelených veřejných 
zakázek u nejméně 50 % veřejných 
zakázek a zřídit dobrovolné sítě zelených 
odběratelů pro společnosti z EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech. To bude zahrnovat 
uplatňování hierarchie způsobů nakládání s 
odpady a účinného využívání tržních 

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech a dosáhnout do roku 2020 
množství odpadu blížící se nule. To bude 
zahrnovat uplatňování hierarchie způsobů 
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nástrojů a opatření, které zajistí, aby byly 
postupně odstraněny skládky, aby 
energetické využití bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály, aby se 
recyklovaný odpad používal jako hlavní a 
spolehlivý zdroj surovin pro EU, aby bylo 
bezpečně nakládáno s nebezpečnými 
odpady a byla snížena jejich produkce, aby 
byla vymýcena nezákonná přeprava 
odpadů a aby byly odstraněny překážky na 
vnitřním trhu, jež v EU brání provozovat 
činnost recyklace šetrnou k životnímu 
prostředí;

nakládání s odpady a účinného využívání 
tržních nástrojů a opatření, které sníží 
produkci odpadu, podpoří opětovné 
používání, zajistí vysoce kvalitní recyklaci 
a koloběh netoxických materiálů, aby se 
odpad mohl používat jako hlavní a 
spolehlivý zdroj surovin pro EU, aby byl
zaveden vysoce kvalitní systém rozlišování 
zdrojů, aby energetické využití odpadů 
bylo omezeno na nerecyklovatelné a 
nekompostovatelné materiály, aby byly 
účinně odstraněny skládky s výjimkou 
skládek pro nebezpečné odpady, v jejichž 
případě je skládkování nejbezpečnější 
metodou likvidace, a aby byla významně
snížena produkce nebezpečných odpadů a 
aby s těmito odpady bylo jinak bezpečně 
nakládáno; aby byla vymýcena nezákonná 
přeprava odpadů a aby byly odstraněny 
překážky na vnitřním trhu, jež v EU brání 
provozovat činnost recyklace šetrnou k 
životnímu prostředí. To bude vyžadovat 
systematické stanovování ambiciózních 
cílů v oblasti recyklace, opětovného 
použití a předcházení vzniku odpadů ve 
všech politikách EU v oblasti odpadu.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech. To bude zahrnovat 
uplatňování hierarchie způsobů nakládání s 
odpady a účinného využívání tržních 
nástrojů a opatření, které zajistí, aby byly 
postupně odstraněny skládky, aby 
energetické využití bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály, aby se 
recyklovaný odpad používal jako hlavní a 

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech. To bude zahrnovat 
uplatňování hierarchie způsobů nakládání s 
odpady a účinného využívání tržních 
nástrojů a opatření, které zajistí, aby 
recyklovatelný a kompostovatelný odpad 
byl postupován výhradně k recyklaci a 
zhodnocování, aby se recyklovaný odpad 
používal jako dodatečný a spolehlivý zdroj 
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spolehlivý zdroj surovin pro EU, aby bylo 
bezpečně nakládáno s nebezpečnými 
odpady a byla snížena jejich produkce, aby 
byla vymýcena nezákonná přeprava 
odpadů a aby byly odstraněny překážky na 
vnitřním trhu, jež v EU brání provozovat 
činnost recyklace šetrnou k životnímu 
prostředí;

surovin pro EU, aby bylo bezpečně 
nakládáno s nebezpečnými odpady a byla 
snížena jejich produkce, aby byla 
vymýcena nezákonná přeprava odpadů a 
aby byly odstraněny překážky na vnitřním 
trhu, jež v EU brání provozovat činnost 
recyklace šetrnou k životnímu prostředí;

Or. it

Pozměňovací návrh 311
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech. To bude zahrnovat 
uplatňování hierarchie způsobů nakládání s 
odpady a účinného využívání tržních 
nástrojů a opatření, které zajistí, aby byly 
postupně odstraněny skládky, aby 
energetické využití bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály, aby se 
recyklovaný odpad používal jako hlavní a 
spolehlivý zdroj surovin pro EU, aby bylo 
bezpečně nakládáno s nebezpečnými 
odpady a byla snížena jejich produkce, aby 
byla vymýcena nezákonná přeprava 
odpadů a aby byly odstraněny překážky na 
vnitřním trhu, jež v EU brání provozovat 
činnost recyklace šetrnou k životnímu 
prostředí;

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech. To bude zahrnovat 
uplatňování hierarchie způsobů nakládání s 
odpady v souladu s rámcovou směrnicí o 
odpadech na základě přístupu založeného 
na životním cyklu a účinné používání
opatření, které zajistí, aby znehodnocování 
zejména recyklovatelného a 
kompostovatelného spotřebitelského 
odpadu bylo postupně nahrazováno 
recyklací a zhodnocováním, aby se 
recyklovaný odpad používal jako hlavní a 
spolehlivý zdroj surovin pro EU, aby bylo 
bezpečně nakládáno s nebezpečnými 
odpady a byla snížena jejich produkce, aby 
byla vymýcena nezákonná přeprava 
odpadů a aby byly odstraněny překážky na 
vnitřním trhu, jež v EU brání provozovat 
činnost recyklace šetrnou k životnímu 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Karl-Heinz Florenz
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech. To bude zahrnovat 
uplatňování hierarchie způsobů nakládání s 
odpady a účinného využívání tržních 
nástrojů a opatření, které zajistí, aby byly 
postupně odstraněny skládky, aby 
energetické využití bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály, aby se 
recyklovaný odpad používal jako hlavní a 
spolehlivý zdroj surovin pro EU, aby bylo 
bezpečně nakládáno s nebezpečnými 
odpady a byla snížena jejich produkce, aby 
byla vymýcena nezákonná přeprava 
odpadů a aby byly odstraněny překážky na 
vnitřním trhu, jež v EU brání provozovat 
činnost recyklace šetrnou k životnímu 
prostředí;

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech. To bude zahrnovat 
uplatňování pětistupňové hierarchie 
způsobů nakládání s odpady a účinného 
využívání tržních nástrojů a opatření, které 
zajistí, aby byl na úrovni EU postupně 
zaváděn celkový zákaz skládkování, aby 
energetické využití bylo omezeno na 
nerecyklovatelné a biologicky 
nerozložitelné materiály, aby se 
recyklovaný odpad používal jako hlavní a 
spolehlivý zdroj surovin pro EU a aby se 
podle toho zvýšila životaschopnost 
recyklace a poptávka po druhotných 
surovinách, aby bylo bezpečně nakládáno 
s nebezpečnými odpady a byla snížena 
jejich produkce, aby byla vymýcena 
nezákonná přeprava odpadů (a to i 
prostřednictvím využívání přísnějšího 
sledování) a aby byly odstraněny překážky 
na vnitřním trhu, jež v EU brání 
provozovat činnost recyklace šetrnou k 
životnímu prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 313
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech. To bude zahrnovat 
uplatňování hierarchie způsobů nakládání s 
odpady a účinného využívání tržních 
nástrojů a opatření, které zajistí, aby byly 
postupně odstraněny skládky, aby 

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech. To bude zahrnovat 
uplatňování hierarchie způsobů nakládání s 
odpady a účinného využívání tržních 
nástrojů a opatření, které zajistí, aby byly 
postupně odstraněny skládky, aby 
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energetické využití bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály, aby se 
recyklovaný odpad používal jako hlavní a 
spolehlivý zdroj surovin pro EU, aby bylo 
bezpečně nakládáno s nebezpečnými 
odpady a byla snížena jejich produkce, aby 
byla vymýcena nezákonná přeprava 
odpadů a aby byly odstraněny překážky na 
vnitřním trhu, jež v EU brání provozovat 
činnost recyklace šetrnou k životnímu 
prostředí;

energetické využití nerecyklovatelných 
materiálů bylo minimalizováno, aby se 
recyklovaný odpad používal jako hlavní a 
spolehlivý zdroj surovin pro EU, aby bylo 
bezpečně nakládáno s nebezpečnými 
odpady a byla snížena jejich produkce, aby 
byla vymýcena nezákonná přeprava 
odpadů a aby byly odstraněny překážky na 
vnitřním trhu, jež v EU brání provozovat 
činnost recyklace šetrnou k životnímu 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech. To bude zahrnovat 
uplatňování hierarchie způsobů nakládání s 
odpady a účinného využívání tržních 
nástrojů a opatření, které zajistí, aby byly 
postupně odstraněny skládky, aby 
energetické využití bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály, aby se 
recyklovaný odpad používal jako hlavní a 
spolehlivý zdroj surovin pro EU, aby bylo 
bezpečně nakládáno s nebezpečnými 
odpady a byla snížena jejich produkce, aby 
byla vymýcena nezákonná přeprava 
odpadů a aby byly odstraněny překážky na 
vnitřním trhu, jež v EU brání provozovat 
činnost recyklace šetrnou k životnímu 
prostředí;

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech. To bude zahrnovat 
uplatňování hierarchie způsobů nakládání s 
odpady a účinného využívání tržních 
nástrojů a opatření, které zajistí, aby byly 
účinně minimalizovány skládky, aby 
energetické využití bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály, aby se 
recyklovaný odpad používal jako hlavní a 
spolehlivý zdroj surovin pro EU, aby bylo 
bezpečně nakládáno s nebezpečnými 
odpady a byla snížena jejich produkce, aby 
byla vymýcena nezákonná přeprava 
odpadů a aby byly odstraněny překážky na 
vnitřním trhu, jež v EU brání provozovat 
činnost recyklace šetrnou k životnímu 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech. To bude zahrnovat 
uplatňování hierarchie způsobů nakládání s 
odpady a účinného využívání tržních 
nástrojů a opatření, které zajistí, aby byly 
postupně odstraněny skládky, aby 
energetické využití bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály, aby se 
recyklovaný odpad používal jako hlavní a 
spolehlivý zdroj surovin pro EU, aby bylo 
bezpečně nakládáno s nebezpečnými 
odpady a byla snížena jejich produkce, aby 
byla vymýcena nezákonná přeprava 
odpadů a aby byly odstraněny překážky na 
vnitřním trhu, jež v EU brání provozovat 
činnost recyklace šetrnou k životnímu 
prostředí;

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech. To bude zahrnovat 
uplatňování hierarchie způsobů nakládání s 
odpady a účinného využívání tržních 
nástrojů a opatření, které zajistí, aby byly 
postupně odstraněny skládky, aby 
energetické využití bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály, aby se 
recyklovaný odpad používal jako hlavní a 
spolehlivý zdroj surovin pro EU, aby bylo 
bezpečně nakládáno s nebezpečnými 
odpady a byla snížena jejich produkce, aby 
byla prakticky odstraněna nezákonná 
přeprava odpadů a aby byly odstraněny 
překážky na vnitřním trhu, jež v EU brání 
provozovat činnost recyklace šetrnou k 
životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech. To bude zahrnovat 
uplatňování hierarchie způsobů nakládání s 
odpady a účinného využívání tržních 
nástrojů a opatření, které zajistí, aby byly 
postupně odstraněny skládky, aby 
energetické využití bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály, aby se
recyklovaný odpad používal jako hlavní a 
spolehlivý zdroj surovin pro EU, aby bylo 
bezpečně nakládáno s nebezpečnými 
odpady a byla snížena jejich produkce, aby 

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech. To bude zahrnovat 
uplatňování hierarchie způsobů nakládání s 
odpady a účinného využívání tržních 
nástrojů a opatření, které zajistí, aby byly 
postupně odstraněny skládky, aby 
energetické využití bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály, aby byl 
podněcován koloběh netoxických 
materiálů a recyklovaný odpad se tudíž 
mohl používat jako hlavní a spolehlivý 
zdroj surovin pro EU, aby bylo bezpečně 
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byla vymýcena nezákonná přeprava 
odpadů a aby byly odstraněny překážky na 
vnitřním trhu, jež v EU brání provozovat 
činnost recyklace šetrnou k životnímu 
prostředí;

nakládáno s nebezpečnými odpady a byla 
snížena jejich produkce, aby byla 
vymýcena nezákonná přeprava odpadů a 
aby byly odstraněny překážky na vnitřním 
trhu, jež v EU brání provozovat činnost 
recyklace šetrnou k životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech. To bude zahrnovat 
uplatňování hierarchie způsobů nakládání s 
odpady a účinného využívání tržních 
nástrojů a opatření, které zajistí, aby byly 
postupně odstraněny skládky, aby 
energetické využití bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály, aby se 
recyklovaný odpad používal jako hlavní a 
spolehlivý zdroj surovin pro EU, aby bylo 
bezpečně nakládáno s nebezpečnými 
odpady a byla snížena jejich produkce, aby 
byla vymýcena nezákonná přeprava 
odpadů a aby byly odstraněny překážky na 
vnitřním trhu, jež v EU brání provozovat 
činnost recyklace šetrnou k životnímu 
prostředí;

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech a posílit je a dosáhnout 
množství odpadu blížící se nule. To bude 
zahrnovat přísné uplatňování hierarchie 
způsobů nakládání s odpady a účinného 
využívání tržních nástrojů a opatření, které 
zajistí, aby byly postupně odstraněny 
skládky, aby energetické využití bylo 
omezeno na nerecyklovatelné materiály, 
aby byl podněcován koloběh netoxických 
materiálů a recyklovaný odpad byl tudíž 
používán jako hlavní a spolehlivý zdroj 
surovin pro EU, byl zaveden vysoce 
kvalitní systém rozlišování zdrojů, aby 
bylo bezpečně nakládáno s nebezpečnými 
odpady a byla snížena jejich produkce, aby 
byla vymýcena nezákonná přeprava 
odpadů a aby byly odstraněny překážky na 
vnitřním trhu, jež v EU brání provozovat 
činnost recyklace šetrnou k životnímu 
prostředí. To bude vyžadovat systematický 
přezkum politik EU v oblasti odpadu v 
souladu s přechodem na cyklické 
hospodářství, jakož i stanovení 
ambiciózních cílů ohledně recyklace a 
předcházení vzniku odpadů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 318
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) vytvořit nový právní nástroj, který 
bude prosazovat účinnější využívání 
omezených zdrojů biomasy na základě 
posouzení celkové dostupnosti, zavedení 
zásady kaskádového využití a podpůrných 
opatření a který zajistí, že celkové 
množství biomasy používané v jakémkoli 
odvětví nepřekročí množství, které mohou 
udržitelným způsobem poskytnout 
ekosystémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Annex 1 – point 41 – subparagraph 2 - point f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) účinněji hospodařit s vodou stanovením 
cílů na úrovni povodí a využíváním 
tržních mechanismů, jako je stanovení 
cen vody.

f) účinněji hospodařit s vodou stanovením 
cílů v oblasti plánů řízení povodí a jejich 
sledováním, posílením veřejné správy 
vodních zdrojů, vytvořením 
kvalifikovanějších pracovních míst a 
vybavením služeb náležitými rozpočty a 
investičními kapacitami.

Or. pt

Pozměňovací návrh 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) účinněji hospodařit s vodou stanovením 
cílů na úrovni povodí a využíváním tržních 
mechanismů, jako je stanovení cen vody.

f) účinněji hospodařit s vodou stanovením 
cílů na úrovni povodí na základě 
nákladově nejefektivnějších tržních 
mechanismů, mj. včetně stanovení cen 
vody.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) účinněji hospodařit s vodou stanovením 
cílů na úrovni povodí a využíváním tržních 
mechanismů, jako je stanovení cen vody.

f) účinněji hospodařit s vodou stanovením 
cílů na úrovni povodí a využíváním tržních 
mechanismů, jako je stanovení cen vody, a 
rovněž zlepšením znalostí a informací, 
správy, investic a začlenění otázek 
týkajících se vody do ostatních politik.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) účinněji hospodařit s vodou stanovením 
cílů na úrovni povodí a využíváním tržních 
mechanismů, jako je stanovení cen vody.

f) účinněji hospodařit s vodou stanovením 
cílů na úrovni povodí a využíváním tržních 
mechanismů, jako je stanovení cen vody, 
jak je uvedeno v článku 9 rámcové 
směrnice o vodě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 323
Gilles Pargneaux

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) účinněji hospodařit s vodou stanovením 
cílů na úrovni povodí a využíváním tržních 
mechanismů, jako je stanovení cen vody.

f) účinněji hospodařit s vodou stanovením 
cílů na úrovni povodí a také v oblasti 
recyklace odpadních vod a využíváním 
tržních mechanismů, jako je stanovení cen 
vody.

Or. fr

Pozměňovací návrh 324
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) účinněji hospodařit s vodou stanovením 
cílů na úrovni povodí a využíváním tržních 
mechanismů, jako je stanovení cen vody.

f) účinněji hospodařit s vodou stanovením 
cílů na úrovni povodí, ustavením pravidel 
pro používání upravených odpadních vod
a využíváním tržních mechanismů, jako je 
stanovení cen vody.

Or. fr

Odůvodnění

Zvláštní kategorii je třeba stanovit pro vodu získanou z přírodního prostředí a následně do 
tohoto prostředí vrácenou. Jak uvádí plán na ochranu vodních zdrojů Evropy, Komise se bude 
snažit určit, které nástroje na úrovni EU by mohly být nejlépe využity na podporu opětovného 
používání vody za podmínky řádného posouzení dopadů a zajištění, že bude zachována vysoká 
úroveň ochrany veřejného zdraví a životního prostředí.
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Pozměňovací návrh 325
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zaručit kvantitu a kvalitu vodních 
zdrojů se zvláštním důrazem na zdroje 
vody používané lidmi, zejména 
prostřednictvím zachování přírodních a 
umělých zásobníků a jejich zlepšováním,
přičemž zvláštní pozornost je třeba 
věnovat řízení podzemních vod a 
schopnosti půdy zadržovat vodu a 
sledování změn v zadržování vody a její 
kvalitě a jejich kontrole.

Or. pt

Pozměňovací návrh 326
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zohlednit opatření biohospodářské 
strategie EU týkající se udržitelné výroby 
a využívání obnovitelných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 41 – pododstavec 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) stanovit nová pravidla zadávání 
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zelených veřejných zakázek pro oblast 
potravin, včetně kritérií týkajících se 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat.

Or. en

Pozměňovací návrh 328
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

44. Přístup k vodě uspokojivé kvality 
zůstává problémem v řadě venkovských 
oblastí v EU; zajištění dobré kvality 
evropských vod ke koupání je však 
prospěšné jak pro lidské zdraví, tak pro 
odvětví cestovního ruchu EU. Stále častěji 
jsme svědky toho, že nepříznivé důsledky 
pro lidské zdraví a hospodářskou činnost 
mají povodně, jež jsou částečně
způsobovány změnami v koloběhu vody a 
ve využívání půdy.

44. Přístup k vodě uspokojivé kvality 
zůstává problémem v řadě venkovských 
oblastí v EU; zajištění dobré kvality 
evropských vod ke koupání je však 
prospěšné jak pro lidské zdraví, tak pro 
odvětví cestovního ruchu EU. Stále častěji 
jsme svědky toho, že nepříznivé důsledky 
pro lidské zdraví a hospodářskou činnost 
mají povodně, jež jsou způsobovány 
především nedostatečnými územními 
politikami a využíváním záplavových 
území.

Or. pt

Pozměňovací návrh 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

44. Přístup k vodě uspokojivé kvality 
zůstává problémem v řadě venkovských 
oblastí v EU; zajištění dobré kvality 
evropských vod ke koupání je však 
prospěšné jak pro lidské zdraví, tak pro 
odvětví cestovního ruchu EU. Stále častěji 

44. Přístup k vodě uspokojivé kvality a 
mechanismy sběru a úpravy odpadních 
vod zůstávají nedostatečné v řadě 
venkovských oblastí v EU; zajištění dobré 
kvality evropských vod ke koupání je však 
prospěšné jak pro lidské zdraví, tak pro 
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jsme svědky toho, že nepříznivé důsledky 
pro lidské zdraví a hospodářskou činnost 
mají povodně, jež jsou částečně 
způsobovány změnami v koloběhu vody a 
ve využívání půdy.

odvětví cestovního ruchu EU. Stále častěji 
jsme svědky toho, že nepříznivé důsledky 
pro lidské zdraví a hospodářskou činnost 
mají povodně, jež jsou částečně 
způsobovány změnami v koloběhu vody a 
ve využívání půdy.

Or. lt

Pozměňovací návrh 330
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

44. Přístup k vodě uspokojivé kvality 
zůstává problémem v řadě venkovských 
oblastí v EU; zajištění dobré kvality 
evropských vod ke koupání je však 
prospěšné jak pro lidské zdraví, tak pro 
odvětví cestovního ruchu EU. Stále častěji 
jsme svědky toho, že nepříznivé důsledky 
pro lidské zdraví a hospodářskou činnost 
mají povodně, jež jsou částečně 
způsobovány změnami v koloběhu vody a 
ve využívání půdy. 

44. Přístup k vodě uspokojivé kvality 
zůstává problémem v řadě venkovských 
oblastí v EU; zajištění dobré kvality 
evropských vod ke koupání je však 
prospěšné jak pro lidské zdraví, tak pro 
odvětví cestovního ruchu EU. Privatizace 
dodávek vody zvýšila zdravotní rizika, 
zejména v případě, že vodní práva získala 
velká společnost. Za účelem zachování, 
zlepšení a ochrany kvality vody je 
nezbytné zakázat privatizaci dodávek pitné 
vody. Stále častěji jsme svědky toho, že 
nepříznivé důsledky pro lidské zdraví a 
hospodářskou činnost mají povodně, jež 
jsou částečně způsobovány změnami 
v koloběhu vody a ve využívání půdy.

Or. de

Odůvodnění

Privatizace dodávek vody v Portugalsku měla za následek zvýšení cen o 400 % a snížení 
kvality vody. Boj o vodu se v nadcházejících desetiletích zesílí; dodávky vody proto musí 
zůstat ve veřejném vlastnictví nebo být do veřejného vlastnictví vráceny za přísnějšího 
veřejného dohledu.
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Pozměňovací návrh 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

44. Přístup k vodě uspokojivé kvality 
zůstává problémem v řadě venkovských 
oblastí v EU; zajištění dobré kvality 
evropských vod ke koupání je však 
prospěšné jak pro lidské zdraví, tak pro 
odvětví cestovního ruchu EU. Stále častěji 
jsme svědky toho, že nepříznivé důsledky 
pro lidské zdraví a hospodářskou činnost 
mají povodně, jež jsou částečně 
způsobovány změnami v koloběhu vody a 
ve využívání půdy.

44. Přístup k vodě uspokojivé kvality 
zůstává problémem v řadě venkovských 
oblastí v EU; zajištění dobré kvality 
evropských vod ke koupání je však 
prospěšné jak pro lidské zdraví, tak pro 
odvětví cestovního ruchu EU. Stále častěji 
jsme svědky toho, že nepříznivé důsledky 
pro lidské zdraví a hospodářskou činnost 
mají povodně, jež jsou částečně 
způsobovány změnami v koloběhu vody a 
ve využívání půdy. S cílem pomoci zajistit 
dodržování právních předpisů EU 
týkajících se kvality vody musí být přijata 
opatření k obnově přírodních břehů řek a 
opětovnému zalesnění okolních oblastí.

Or. es

Pozměňovací návrh 332
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

42. Právní předpisy EU v oblasti životního 
prostředí mají významný přínos pro zdraví 
a dobré životní podmínky veřejnosti. 
Jednou z největších obav široké veřejnosti 
v oblasti životního prostředí v EU však 
zůstává znečištění vody a ovzduší a
chemické látky. Světová zdravotnická 
organizace (WHO) odhaduje, že stresové 
faktory v životním prostředí odpovídají 
přibližně za 15 až 20 % všech úmrtí v 53 
evropských zemích. Podle OECD se hlavní 
environmentální příčinou úmrtnosti na 

42. Právní předpisy EU v oblasti životního 
prostředí mají významný přínos pro zdraví 
a dobré životní podmínky veřejnosti. 
Jednou z největších obav široké veřejnosti 
v oblasti životního prostředí v EU však 
zůstává znečištění vody a ovzduší,
chemické látky a hlukové znečištění. 
Světová zdravotnická organizace (WHO) 
odhaduje, že stresové faktory v životním 
prostředí odpovídají přibližně za 15 až 20 
% všech úmrtí v 53 evropských zemích. 
Podle OECD se hlavní environmentální 
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celém světě do roku 2050 má stát 
znečištění ovzduší ve městech.

příčinou úmrtnosti na celém světě do roku 
2050 má stát znečištění ovzduší ve 
městech.

Or. es

Pozměňovací návrh 333
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

45. Neúplné provedení stávající politiky 
brání EU v dosažení požadavků 
odpovídajících norem kvality ovzduší a 
vody. EU bude příslušné cíle aktualizovat v 
souladu s nejnovějšími vědeckými 
poznatky a aktivněji usilovat o zajištění 
součinnosti s cíli jiných politik v oblastech, 
jako je změna klimatu, biologická 
rozmanitost a mořské a suchozemské 
prostředí. Například snížení některých 
látek znečišťujících ovzduší může 
významně přispět ke zmírnění dopadů 
změny klimatu. Povaha další činnosti 
v tomto směru vyplyne z komplexního 
přezkumu právních předpisů EU týkajících 
se kvality ovzduší a plánu na ochranu 
vodních zdrojů Evropy.

45. Neúplné provedení stávající politiky 
brání EU v dosažení požadavků 
odpovídajících norem kvality ovzduší a 
vody. EU bude příslušné cíle aktualizovat v 
souladu s nejnovějšími vědeckými 
poznatky a aktivněji usilovat o zajištění 
součinnosti s cíli jiných politik v oblastech, 
jako je změna klimatu, biologická 
rozmanitost a mořské a suchozemské 
prostředí. Například snížení některých 
látek znečišťujících ovzduší, včetně 
opatření na snížení SO2 a SLCP 
(znečišťujících látek s krátkou životností 
ovlivňujících klima), může významně 
přispět ke zmírnění dopadů změny klimatu
a ke zlepšení kvality ovzduší. Povaha další 
činnosti v tomto směru vyplyne 
z komplexního přezkumu právních 
předpisů EU týkajících se kvality ovzduší, 
směrnic 2005/33/ES a 1999/32/ES a plánu 
na ochranu vodních zdrojů Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 48
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

48. Horizontální právní předpisy týkající se 
chemických látek (nařízení REACH a 
nařízení o klasifikaci, označování a balení) 
poskytují základní ochranu lidského zdraví 
a životního prostředí a podporují zavádění 
nových zkušebních metod, při nichž se 
nepoužívají zvířata. Stále však panuje 
nejistota, jaké dopady na lidské zdraví a 
životní prostředí mají kombinované účinky 
různých chemických látek (směsí), 
nanomateriálů, chemických látek, jež 
zasahují endokrinní (hormonální) systém 
(endokrinní disruptory), a chemických 
látek ve výrobcích. V posledních letech se 
objevuje stále více informací hovořících o 
nutnosti přijmout opatření, jež by tyto 
problémy řešila, zejména má-li EU dostát 
cíli dohodnutému na světovém summitu o 
udržitelném rozvoji v roce 2002 a znovu 
potvrzenému na summitu Rio+20, totiž 
zajistit do roku 2020 „minimalizaci 
významných nežádoucích účinků“ 
chemických látek na lidské zdraví a 
životní prostředí a reagovat efektivním, 
účinným, jednotným a koordinovaným 
způsobem na nově vznikající problémy a 
výzvy. EU bude dále rozvíjet a zavádět 
přístupy k řešení kombinovaných účinků 
chemických látek a otázek bezpečnosti 
spojených s endokrinními disruptory a 
stanoví komplexní přístup pro 
minimalizaci nepříznivých účinků 
nebezpečných látek, včetně chemických 
látek ve výrobcích, který podloží 
komplexní základnou znalostí o expozici 
chemickým látkám a chemické toxicitě. 
Bezpečnost a udržitelné řízení 
nanomateriálů budou zajištěny v rámci 
komplexního přístupu zahrnujícího 
posuzování a řízení rizik, poskytování 
informací a sledování. Tyto přístupy 
společně obohatí základnu znalostí o 
chemických látkách a zajistí předvídatelný 
rámec napomáhající rozvoji udržitelnějších 
řešení.

48. Horizontální právní předpisy týkající se 
chemických látek (nařízení REACH a 
nařízení o klasifikaci, označování a balení) 
poskytují základní ochranu lidského zdraví 
a životního prostředí a podporují zavádění 
nových zkušebních metod, při nichž se 
nepoužívají zvířata. Stále však panuje 
nejistota, jaké úplné dopady na lidské 
zdraví a životní prostředí mají 
kombinované účinky různých chemických 
látek (směsí), nanomateriálů, chemických
látek, jež zasahují endokrinní (hormonální) 
systém (endokrinní disruptory), a 
chemických látek ve výrobcích. 
V posledních letech se objevuje stále více 
informací hovořících o nutnosti přijmout 
opatření, jež by tyto problémy řešila, 
zejména má-li EU dostát cíli dohodnutému 
na světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v roce 2002 a znovu potvrzenému 
na summitu Rio+20, totiž zajistit do roku 
2020 minimalizaci expozice lidského
zdraví a životního prostředí chemickým 
látkám a reagovat efektivním, účinným, 
jednotným a koordinovaným způsobem na 
nově vznikající problémy a výzvy. EU 
bude dále rozvíjet a zavádět přístupy,
včetně ustanovení pro průmysl, k řešení 
kombinovaných účinků chemických látek a 
otázek bezpečnosti spojených s 
endokrinními disruptory a ve všech 
příslušných právních předpisech EU
stanoví komplexní přístup pro 
minimalizaci nepříznivých účinků 
nebezpečných látek, včetně chemických 
látek ve výrobcích, který podloží 
komplexní základnou znalostí o expozici 
chemickým látkám a chemické toxicitě, 
přičemž zohlední zásadu předběžné 
opatrnosti s cílem ochránit před expozicí
zejména zranitelné skupiny. Bezpečnost a 
udržitelné řízení nanomateriálů budou 
zajištěny v rámci komplexního přístupu 
zahrnujícího posuzování a řízení rizik, 
poskytování informací a sledování. Tyto 
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přístupy společně obohatí základnu 
znalostí o chemických látkách a zajistí 
předvídatelný rámec napomáhající rozvoji 
udržitelnějších řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

48. Horizontální právní předpisy týkající se 
chemických látek (nařízení REACH a 
nařízení o klasifikaci, označování a balení) 
poskytují základní ochranu lidského zdraví 
a životního prostředí a podporují zavádění 
nových zkušebních metod, při nichž se 
nepoužívají zvířata. Stále však panuje 
nejistota, jaké dopady na lidské zdraví a 
životní prostředí mají kombinované účinky 
různých chemických látek (směsí), 
nanomateriálů, chemických látek, jež 
zasahují endokrinní (hormonální) systém 
(endokrinní disruptory), a chemických 
látek ve výrobcích. V posledních letech se 
objevuje stále více informací hovořících o 
nutnosti přijmout opatření, jež by tyto 
problémy řešila, zejména má-li EU dostát 
cíli dohodnutému na světovém summitu o 
udržitelném rozvoji v roce 2002 a znovu 
potvrzenému na summitu Rio+20, totiž 
zajistit do roku 2020 „minimalizaci 
významných nežádoucích účinků“ 
chemických látek na lidské zdraví a životní 
prostředí a reagovat efektivním, účinným, 
jednotným a koordinovaným způsobem na 
nově vznikající problémy a výzvy. EU 
bude dále rozvíjet a zavádět přístupy k 
řešení kombinovaných účinků chemických 
látek a otázek bezpečnosti spojených s 
endokrinními disruptory a stanoví 
komplexní přístup pro minimalizaci 

48. Horizontální právní předpisy týkající se 
chemických látek (nařízení REACH a 
nařízení o klasifikaci, označování a balení) 
poskytují základní ochranu lidského zdraví 
a životního prostředí a podporují zavádění 
nových zkušebních metod, při nichž se 
nepoužívají zvířata. Stále však panují 
značné obavy ohledně toho, jaké dopady 
na lidské zdraví a životní prostředí mají 
kombinované účinky různých chemických 
látek (směsí), nanomateriálů, chemických 
látek, jež zasahují endokrinní (hormonální) 
systém (endokrinní disruptory), a 
chemických látek ve výrobcích. 
V posledních letech se objevuje stále více 
informací hovořících o nutnosti přijmout 
opatření, jež by tyto problémy řešila, 
zejména má-li EU dostát cíli dohodnutému 
na světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v roce 2002 a znovu potvrzenému 
na summitu Rio+20, totiž zajistit do roku 
2020 „minimalizaci významných 
nežádoucích účinků“ chemických látek na 
lidské zdraví a životní prostředí a reagovat 
efektivním, účinným, jednotným a 
koordinovaným způsobem na nově 
vznikající problémy a výzvy. EU bude dále 
rozvíjet a zavádět přístupy k řešení 
kombinovaných účinků chemických látek a 
otázek bezpečnosti spojených s 
endokrinními disruptory a ve všech 
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nepříznivých účinků nebezpečných látek, 
včetně chemických látek ve výrobcích, 
který podloží komplexní základnou 
znalostí o expozici chemickým látkám a 
chemické toxicitě. Bezpečnost a udržitelné 
řízení nanomateriálů budou zajištěny v 
rámci komplexního přístupu zahrnujícího
posuzování a řízení rizik, poskytování 
informací a sledování. Tyto přístupy 
společně obohatí základnu znalostí o 
chemických látkách a zajistí předvídatelný 
rámec napomáhající rozvoji udržitelnějších 
řešení.

příslušných právních předpisech EU
stanoví komplexní přístup pro 
minimalizaci nepříznivých účinků 
nebezpečných látek a expozice těmto 
látkám, včetně chemických látek ve 
výrobcích, který podloží komplexní 
základnou znalostí o expozici chemickým 
látkám a chemické toxicitě, včetně znalostí 
ohledně zranitelných skupin. Bezpečnost a 
udržitelné řízení nanomateriálů a dalších 
moderních materiálů budou zajištěny v 
rámci komplexního aktivního přístupu, 
který se zabývá konkrétně nanomateriály, 
ve veškerých příslušných právních 
předpisech zahrnujících posuzování a 
řízení rizik případ od případu, poskytování 
komplexních informací o skutečném 
využití (inventární soupis a označení) a 
sledování. Tyto přístupy společně obohatí 
základnu znalostí o chemických látkách a
zajistí předvídatelný rámec napomáhající 
rozvoji udržitelnějších řešení.

Or. en

Odůvodnění

Aktivní přístup k řešení nanomateriálů je zapotřebí ve všech příslušných právních předpisech 
EU. Bezpečnostní obavy se týkají expozice nebezpečným látkám a kombinovaných účinků 
chemických látek a endokrinních disruptorů a měly by být omezeny zejména, pokud jde o 
zranitelné skupiny.

Pozměňovací návrh 336
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

48. Horizontální právní předpisy týkající se 
chemických látek (nařízení REACH a 
nařízení o klasifikaci, označování a balení) 
poskytují základní ochranu lidského zdraví 
a životního prostředí a podporují zavádění 
nových zkušebních metod, při nichž se 

48. Horizontální právní předpisy týkající se 
chemických látek (nařízení REACH a 
nařízení o klasifikaci, označování a balení) 
poskytují základní ochranu lidského zdraví 
a životního prostředí a podporují zavádění 
nových zkušebních metod, při nichž se 
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nepoužívají zvířata. Stále však panuje 
nejistota, jaké dopady na lidské zdraví a 
životní prostředí mají kombinované účinky 
různých chemických látek (směsí), 
nanomateriálů, chemických látek, jež 
zasahují endokrinní (hormonální) systém 
(endokrinní disruptory), a chemických 
látek ve výrobcích. V posledních letech se 
objevuje stále více informací hovořících o 
nutnosti přijmout opatření, jež by tyto 
problémy řešila, zejména má-li EU dostát 
cíli dohodnutému na světovém summitu o 
udržitelném rozvoji v roce 2002 a znovu 
potvrzenému na summitu Rio+20, totiž 
zajistit do roku 2020 „minimalizaci 
významných nežádoucích účinků“ 
chemických látek na lidské zdraví a životní 
prostředí a reagovat efektivním, účinným, 
jednotným a koordinovaným způsobem na 
nově vznikající problémy a výzvy. EU 
bude dále rozvíjet a zavádět přístupy k 
řešení kombinovaných účinků chemických 
látek a otázek bezpečnosti spojených s 
endokrinními disruptory a stanoví 
komplexní přístup pro minimalizaci 
nepříznivých účinků nebezpečných látek, 
včetně chemických látek ve výrobcích, 
který podloží komplexní základnou 
znalostí o expozici chemickým látkám a 
chemické toxicitě. Bezpečnost a udržitelné 
řízení nanomateriálů budou zajištěny v 
rámci komplexního přístupu zahrnujícího 
posuzování a řízení rizik, poskytování 
informací a sledování. Tyto přístupy 
společně obohatí základnu znalostí o 
chemických látkách a zajistí předvídatelný 
rámec napomáhající rozvoji udržitelnějších 
řešení.

nepoužívají zvířata. Stále však panuje 
nejistota, jaké dopady na lidské zdraví a 
životní prostředí mají kombinované účinky 
různých chemických látek (směsí), 
nanomateriálů, chemických látek, jež 
zasahují endokrinní (hormonální) systém 
(endokrinní disruptory), a chemických 
látek ve výrobcích. V posledních letech se 
objevuje stále více informací hovořících o 
nutnosti přijmout opatření, jež by tyto 
problémy řešila, zejména má-li EU dostát 
cíli dohodnutému na světovém summitu o 
udržitelném rozvoji v roce 2002 a znovu 
potvrzenému na summitu Rio+20, totiž 
zajistit do roku 2020 „minimalizaci 
významných nežádoucích účinků“ 
chemických látek na lidské zdraví a životní 
prostředí a reagovat efektivním, účinným, 
jednotným a koordinovaným způsobem na 
nově vznikající problémy a výzvy. EU 
bude dále rozvíjet a zavádět přístupy k 
řešení kombinovaných účinků chemických 
látek a otázek bezpečnosti spojených s 
nežádoucími účinky endokrinních 
disruptorů a stanoví komplexní přístup pro 
minimalizaci nepříznivých účinků 
nebezpečných látek, včetně chemických 
látek ve výrobcích, který podloží 
komplexní základnou znalostí o expozici 
chemickým látkám a chemické toxicitě. 
Bezpečnost a udržitelné řízení 
nanomateriálů budou zajištěny v rámci 
komplexního přístupu zahrnujícího 
posuzování a řízení rizik, poskytování 
informací a sledování. Tyto přístupy 
společně obohatí základnu znalostí o 
chemických látkách a zajistí předvídatelný 
rámec napomáhající rozvoji udržitelnějších 
řešení.

Or. it

Pozměňovací návrh 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

49. Rostoucí trh s bioprodukty, 
biochemickými látkami a biomateriály 
může mezitím přinášet výhody, např. nižší 
emise skleníkových plynů a nové tržní 
příležitosti, je však třeba zajistit, aby celý 
životní cyklus těchto produktů byl 
udržitelný a nezhoršoval konkurenční boj o 
půdu ani nezvyšoval úrovně emisí.

49. Rostoucí trh s bioprodukty, 
biochemickými látkami a biomateriály 
může mezitím přinášet výhody, např. nižší 
emise skleníkových plynů a nové tržní 
příležitosti, je však třeba zajistit, aby celý 
životní cyklus těchto produktů byl 
udržitelný a nezhoršoval konkurenční boj o 
půdu a vodu ani nezvyšoval úrovně emisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 338
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

49a. Upozorňuje na vliv deregulace a 
liberalizace mezinárodního obchodu, 
které vedly ke zvýšené spotřebě energie a 
toku zboží na světové úrovni, čímž zvýšily 
koncentraci skleníkových plynů v 
atmosféře; domnívá se, že obrana a 
podpora výroby energie na místní úrovni 
a spotřeba prostřednictvím kratších 
dodavatelských řetězců napomáhá v rámci 
mezinárodního obchodu vzájemnému 
doplňování se namísto konkurenčního 
soupeření mezi výrobky, výrobci a 
zeměmi;

Or. pt

Pozměňovací návrh 339
João Ferreira, Sabine Wils
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 49 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

49b. Doporučuje v krátké době provést 
posouzení dopadu společných politik EU, 
zejména SZP, SRP a obchodní politiky, 
pokud jde o potenciál snížení uhlíkové 
náročnosti hospodářství EU. Výsledky 
takového posouzení by měly být vzaty v 
úvahu při přezkumu těchto politik.

Or. pt

Pozměňovací návrh 340
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

50. Změna klimatu bude nadále zhoršovat 
problémy životního prostředí, neboť bude 
způsobovat delší období sucha a vlny 
veder, povodně, bouřky a lesní požáry a 
nové či virulentnější formy lidských, 
zvířecích nebo rostlinných chorob. Aby EU 
byla odpovídajícím způsobem připravena 
čelit tlakům a změnám, které změna 
klimatu přinese, měla by přijmout 
specifická opatření, která posílí její 
environmentální, hospodářskou a 
společenskou odolnost. Vzhledem k tomu, 
že dopadům změny klimatu je a čím dále 
více bude vystavováno mnoho odvětví, 
otázky spojené s přizpůsobením se této 
změně a řízením rizik v případě katastrof 
musí být více začleněny do politik EU.

50. Očekává se, že změna klimatu bude 
nadále zhoršovat problémy životního 
prostředí, neboť bude způsobovat delší 
období sucha a vlny veder, povodně, 
bouřky a lesní požáry a nové či 
virulentnější formy lidských, zvířecích 
nebo rostlinných chorob. Aby EU byla 
odpovídajícím způsobem připravena čelit 
tlakům a změnám, které změna klimatu 
přinese, měla by přijmout specifická 
opatření, která posílí její environmentální, 
hospodářskou a společenskou odolnost. 
Vzhledem k tomu, že dopadům změny 
klimatu je a čím dále více bude 
vystavováno mnoho odvětví, otázky 
spojené s přizpůsobením se této změně a 
řízením rizik v případě katastrof musí být 
více začleněny do politik EU.

Or. it
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Pozměňovací návrh 341
Elena Oana Antonescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

51. Opatření zaměřená na posílení 
ekologické a klimatické odolnosti, např. 
obnova ekosystémů a „zelená 
infrastruktura“, mohou mít navíc i 
významný sociálně-ekonomický přínos, 
mimo jiné pro veřejné zdraví. 
Odpovídajícím způsobem je třeba 
zvládnout součinnost a potenciální 
kompromisy mezi cíli v oblasti klimatu a 
jinými cíli v oblasti životního prostředí, 
jako je kvalita ovzduší. Například přechod 
na jiná paliva v reakci na klimatické úvahy 
či úvahy o bezpečnosti dodávek by mohl 
vést k podstatnému zvýšení emisí částic a 
nebezpečných látek.

51. Opatření zaměřená na posílení 
ekologické a klimatické odolnosti, např. 
obnova ekosystémů a „zelená 
infrastruktura“, mohou mít navíc i 
významný sociálně-ekonomický přínos a 
mohou vést k významnému zlepšení
veřejného zdraví a dobrých životních 
podmínek. Odpovídajícím způsobem je 
třeba zvládnout součinnost a potenciální 
kompromisy mezi cíli v oblasti klimatu a 
jinými cíli v oblasti životního prostředí, 
jako je kvalita ovzduší. Například přechod 
na jiná paliva v reakci na klimatické úvahy 
či úvahy o bezpečnosti dodávek by mohl 
vést k podstatnému zvýšení emisí částic a 
nebezpečných látek.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla výrazně zlepšena kvalita ovzduší v 
EU;

a) byla výrazně zlepšena kvalita vnitřního 
a vnějšího ovzduší v EU na úroveň 
doporučovanou WHO a v souladu s 
pokyny této organizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Andrés Perelló Rodríguez
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) proběhl přezkum právních předpisů 
týkajících se metod měření znečištění 
ovzduší a byly vypracovány pokyny 
stanovující umístění měřicích zařízení, 
které nejlépe zajistí sběr nejspolehlivějších 
údajů a zabrání podvodům při měření;

Or. es

Pozměňovací návrh 344
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) bylo výrazně sníženo hlukové znečištění 
v EU;

b) bylo výrazně sníženo hlukové znečištění 
v EU na úroveň doporučovanou WHO;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) občané v celé EU mohli požívat vysoké 
úrovně zdravotně nezávadné pitné vody a 
vody ke koupání;

c) všichni občané v celé EU měli k 
dispozici zdravotně nezávadnou pitnou
vodu a zdravotně nezávadné čištění 
odpadních vod v přiměřené kvalitě a 
dostatečném množství, jakož i hygienicky 
nezávadnou vodu ke koupání;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 346
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) bylo sledováno provádění politik 
sloužících k internalizaci nákladů na 
používání vody v různých členských 
státech – jak požaduje rámcová směrnice 
o vodě – s cílem usilovat o zajištění toho, 
aby sazby za vodu odrážely její skutečnou 
cenu;

Or. es

Pozměňovací návrh 347
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) byly efektivně řešeny kombinované 
účinky chemických látek a otázky 
bezpečnosti spojené s endokrinními 
disruptory a aby byla posouzena a 
minimalizována rizika pro životní prostředí 
a zdraví spojená s používáním 
nebezpečných látek, včetně chemických 
látek ve výrobcích;

d) byly efektivně řešeny kombinované 
účinky chemických látek a otázky 
bezpečnosti spojené s nežádoucími účinky 
endokrinních disruptorů a aby byla 
posouzena a minimalizována rizika pro 
životní prostředí a zdraví spojená s 
používáním nebezpečných látek, včetně 
chemických látek ve výrobcích;

Or. it

Pozměňovací návrh 348
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) byly efektivně řešeny kombinované 
účinky chemických látek a otázky 
bezpečnosti spojené s endokrinními 
disruptory a aby byla posouzena a 
minimalizována rizika pro životní prostředí 
a zdraví spojená s používáním 
nebezpečných látek, včetně chemických 
látek ve výrobcích;

d) byly efektivně řešeny kombinované 
účinky chemických látek a otázky 
bezpečnosti spojené s endokrinními 
disruptory a aby byla posouzena a 
minimalizována rizika pro životní prostředí 
a zdraví spojená s používáním 
nebezpečných látek, včetně chemických 
látek ve výrobcích; budou stanovena 
dlouhodobá opatření za účelem dosažení 
cíle, kterým je netoxické životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) byly efektivně řešeny kombinované 
účinky chemických látek a otázky 
bezpečnosti spojené s endokrinními 
disruptory a aby byla posouzena a 
minimalizována rizika pro životní prostředí 
a zdraví spojená s používáním 
nebezpečných látek, včetně chemických 
látek ve výrobcích;

d) ve všech příslušných právních 
předpisech EU byly efektivně řešeny 
kombinované účinky chemických látek a 
otázky bezpečnosti spojené s endokrinními 
disruptory a aby byla posouzena a 
minimalizována rizika pro životní prostředí 
a zdraví spojená s používáním 
nebezpečných látek, včetně chemických 
látek ve výrobcích;

.

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) byly efektivně řešeny otázky 
bezpečnosti spojené s nanomateriály 
v rámci jednotného přístupu v různých 
právních předpisech;

e) proběhl přezkum regulačního rámce 
EU a jeho doplnění s cílem zajistit, aby
byly efektivně řešeny otázky bezpečnosti 
spojené s nanomateriály prostřednictvím 
zvláštního právního předpisu o 
nanomateriálech a v rámci jednotného 
přístupu v různých právních předpisech;

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) byl zaznamenán zásadní pokrok v 
přizpůsobování se dopadům změny 
klimatu.

f) byl zaznamenán zásadní pokrok v 
předcházení změně klimatu a
přizpůsobování se dopadům této změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) byla významně zlepšena dostupnost 
vysoce kvalitních a zdravých potravin v 
EU a přístup k nim.

Or. en
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Pozměňovací návrh 353
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) uskutečnit iniciativy uvedené v bílé 
knize o dopravě, zejména další 
internalizací externích nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zavést aktualizovanou politiku EU v 
oblasti kvality ovzduší, která je v souladu 
s nejnovějšími vědeckými poznatky, a 
opatření zaměřená na boj proti znečištění 
ovzduší u zdroje;

a) zavést aktualizovanou politiku EU v 
oblasti kvality ovzduší, která je v souladu 
s nejnovějšími vědeckými poznatky a 
řadou geografických a klimatických 
podmínek, a opatření zaměřená na boj proti 
znečištění ovzduší u zdroje;

Or. it

Pozměňovací návrh 355
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zavést aktualizovanou politiku EU v 
oblasti kvality ovzduší, která je v souladu 
s nejnovějšími vědeckými poznatky, a 
opatření zaměřená na boj proti znečištění 
ovzduší u zdroje;

a) zavést aktualizovanou politiku EU v 
oblasti kvality ovzduší, která je v souladu 
s nejnovějšími vědeckými poznatky,
vytvořit strategii EU pro vnitřní a vnější 
ovzduší a opatření zaměřená na boj proti 
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znečištění ovzduší u zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zvýšit úsilí o provedení směrnice o pitné 
vodě, zejména v případě malých 
dodavatelů pitné vody, a směrnice o 
vodách ke koupání;

c) zajistit financování nezbytné pro 
všeobecné dodávky vody a její čištění a
zvýšit úsilí o dodržování plánů na obnovu, 
sledování a kontrolu zdrojů vody určené k 
lidské spotřebě a o provedení směrnice o 
vodách ke koupání;

Or. pt

Pozměňovací návrh 357
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vypracovat strategii EU pro netoxické 
životní prostředí, která je podložena
komplexní základnou znalostí o expozici 
chemickým látkám a chemické toxicitě a 
která je příznivá pro inovace v oblasti 
udržitelných náhražek.

d) vypracovat do roku 2018 strategii EU 
pro netoxické životní prostředí a vycházet 
při tom z horizontálních opatření, která
mají být přijata do roku 2015 a jež mají 
zajistit pomocí zvláštních ustanovení ve 
všech příslušných právních předpisech 1) 
bezpečnost nanomateriálů a podobných 
moderních materiálů; 2) minimalizaci 
expozice endokrinním disruptorům; 3) 
vhodné regulační přístupy k řešení 
kombinovaných účinků chemických látek
a 4) minimalizaci expozice chemickým 
látkám ve výrobcích, mj. včetně 
dovážených výrobků, s cílem podporovat 
koloběh netoxických materiálů a snížit 
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vnitřní expozici škodlivým látkám. To by 
mělo být podloženo komplexní základnou 
znalostí o expozici chemickým látkám a 
chemické toxicitě, která by urychlila
účinné rozhodování a podpořila inovace a 
rozvoj udržitelných náhražek.

Or. en

Odůvodnění

Prvky komplexní strategie EU pro netoxické životní prostředí, což je cíl přijatý již v šestém 
akčním programu pro životní prostředí, je třeba vyjádřit jasně. Sedmý akční program pro 
životní prostředí by měl věnovat pozornost výzvám EP. V dubnu 2009 Parlament vyzval 
Komisi, aby do dvou let zajistila bezpečné používání všech nanomateriálů. V březnu 2013 
Parlament vyzval k minimalizaci expozice endokrinním disruptorům. Strategie by se navíc 
měla zabývat také kombinovanými účinky a minimalizovat expozici chemickým látkám ve 
výrobcích.

Pozměňovací návrh 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vypracovat strategii EU pro netoxické 
životní prostředí, která je podložena 
komplexní základnou znalostí o expozici 
chemickým látkám a chemické toxicitě a
která je příznivá pro inovace v oblasti 
udržitelných náhražek.

d) vypracovat do roku 2015 strategii EU 
pro netoxické životní prostředí, jejíž 
součástí budou krátkodobá opatření 
zajišťující bezpečnost nanomateriálů a 
podobných moderních materiálů, náležité 
přístupy pro nařízení o chemických 
látkách, které se zabývají kombinovanými 
účinky, minimalizaci expozice 
endokrinním disruptorům a chemickým 
látkám ve výrobcích, včetně řešení 
dovážených výrobků, vnitřní expozice a 
koloběhu netoxických materiálů a rovněž 
mapování činností sloužících k dosažení 
dlouhodobé vize netoxického životního 
prostředí. Strategie je podložena 
komplexní základnou znalostí o expozici 
chemickým látkám a chemické toxicitě, 
která zajišťuje urychlené a účinné 
rozhodování a je příznivá pro inovace v 
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oblasti udržitelných náhražek.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vypracovat strategii EU pro netoxické 
životní prostředí, která je podložena
komplexní základnou znalostí o expozici 
chemickým látkám a chemické toxicitě a 
která je příznivá pro inovace v oblasti 
udržitelných náhražek.

d) vypracovat do roku 2015 strategii EU 
pro netoxické životní prostředí, která bude 
zahrnovat horizontální opatření v oblasti 
dokumentace bezpečnosti nanomateriálů 
a podobných moderních materiálů a 
provedení horizontálních nařízení o 
chemických látkách za účelem 
zabezpečení proti kombinovaným 
účinkům, minimalizace expozice 
endokrinním disruptorům a zajištění 
náležitého řízení rizik chemických látek ve 
výrobcích, včetně dovážených výrobků; 
horizontální opatření, která zajistí 
bezpečnost nanomateriálů. To bude 
podloženo komplexní základnou znalostí o 
expozici chemickým látkám a chemické 
toxicitě a bude to příznivé pro inovace v 
oblasti udržitelných náhražek.

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vypracovat strategii EU pro netoxické 
životní prostředí, která je podložena 
komplexní základnou znalostí o expozici 

d) vypracovat strategii EU pro netoxické 
životní prostředí, která je podložena 
komplexní základnou znalostí o expozici 



PE508.028v01-00 46/68 AM\931426CS.doc

CS

chemickým látkám a chemické toxicitě a 
která je příznivá pro inovace v oblasti 
udržitelných náhražek.

chemickým látkám a chemické toxicitě
vybudovanou v co největší míře s využitím 
alternativních zkušebních metod a 
strategií, při nichž se nepoužívají zvířata, 
a která je příznivá pro inovace v oblasti 
udržitelných náhražek.

Or. en

Odůvodnění

Existuje značná nejistota ohledně veřejného zdraví a zdraví zvířat a dopadů endokrinních 
disruptorů, chemických směsí a nanomateriálů na životní prostředí. Posouzení rizik by však 
mělo být pokud možno provedeno za použití alternativních zkušebních strategií a metod, při 
nichž se nepoužívají zvířata. Návrh Komise není v tomto bodě přesný.

Pozměňovací návrh 361
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) přijmout celounijní strategii pro 
vytvoření, ověření, přijetí a použití 
zkušebních metod, při nichž se 
nepoužívají zvířata, v souvislosti s 
přezkumem právních předpisů EU a 
stanovením pravidel pro nové technologie, 
například nanotechnologie;

Or. en

Odůvodnění

Ustavení celounijní strategie by zaručilo, že bude plně zohledněn dopad nových pravidel na 
zkoušení na zvířatech.

Pozměňovací návrh 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) přezkoumat stávající politiky EU a 
vytvořit nové politiky týkající se 
nanomateriálů a moderních materiálů, 
zahrnující mimo jiné vytvoření náležitých 
nástrojů pro posouzení rizik, zpráv o 
bezpečnosti chemických látek a 
celounijního rejstříku pro nanomateriály;.

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Karin Kadenbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 – pododstavec 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) provést iniciativy obsažené v bílé knize 
o dopravě, zejména další internalizací 
externích nákladů;

Or. en

Odůvodnění

Toto poslední znění je přímou citací z plánu pro účinné využívání zdrojů KOM(2011) 571 v 
konečném znění, s. 19.

Pozměňovací návrh 364
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 52 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

52a. Veškeré externí náklady na dopravu 
jsou plně internalizovány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 365
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

54. Výhody plynoucí ze zajištění řádného 
provádění právních předpisů EU v oblasti 
životního prostředí jsou tři: zajištění 
rovných podmínek pro hospodářské 
subjekty působící na jednotném trhu, 
podněcování inovací a podpora výhod 
spojených s prvenstvím evropských 
společností v mnoha odvětvích na trhu. 
Náklady spojené s neprovedením právních 
předpisů jsou oproti tomu vysoké a obecně 
se odhadují přibližně na 50 miliard EUR 
ročně, do čehož jsou zahrnuty i náklady 
související s řízením o nesplnění 
povinnosti. Jen v roce 2009 bylo 
zaznamenáno 451 případů nesplnění 
povinnosti týkajících se právních předpisů 
EU v oblasti životního prostředí. Komise 
rovněž dostává četné stížnosti přímo od 
občanů EU, z nichž lze mnohé lépe řešit na 
úrovni členského státu nebo na úrovni 
místní.

54. Výhody plynoucí ze zajištění řádného 
provádění právních předpisů EU v oblasti 
životního prostředí jsou tři: zajištění 
rovných podmínek pro hospodářské 
subjekty působící na jednotném trhu, 
podněcování inovací a podpora výhod 
spojených s prvenstvím evropských 
společností v mnoha odvětvích na trhu. 
Náklady spojené s neprovedením právních 
předpisů jsou oproti tomu vysoké a obecně 
se odhadují přibližně na 50 miliard EUR 
ročně, do čehož jsou zahrnuty i náklady 
související s řízením o nesplnění 
povinnosti. Jen v roce 2009 bylo 
zaznamenáno 451 případů nesplnění 
povinnosti týkajících se právních předpisů 
EU v oblasti životního prostředí. Komise 
rovněž dostává četné stížnosti přímo od 
občanů EU, z nichž mnohé, ačkoli by bylo 
možné je řešit na úrovni členského státu 
nebo na úrovni místní, stále vyžadují 
zprostředkování ze strany Komise a 
případně Soudního dvora Evropské unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 366
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

55. Lepšímu provádění acquis EU v oblasti 
životního prostředí na úrovni členských 

55. Lepšímu provádění acquis EU v oblasti 
životního prostředí na úrovni členských 
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států bude proto v nadcházejících letech 
dána absolutní priorita. V provádění panují 
značné rozdíly jak mezi členskými státy, 
tak uvnitř těchto států. Ty, kdo se podílejí 
na provádění právních předpisů v oblasti 
životního prostředí na národní, regionální a 
místní úrovni, je třeba vybavit vědomostmi 
a kapacitou, které výhody plynoucí z těchto 
právních předpisů znásobí.

států bude proto v nadcházejících letech 
dána absolutní priorita. V provádění panují 
značné rozdíly jak mezi členskými státy, 
tak uvnitř těchto států. Ty, kdo se podílejí 
na provádění právních předpisů v oblasti 
životního prostředí na unijní, národní, 
regionální a místní úrovni, je třeba vybavit 
vědomostmi, nástroji a kapacitou, které 
výhody plynoucí z těchto právních 
předpisů znásobí.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
João Ferreira

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

55. Lepšímu provádění acquis EU v oblasti 
životního prostředí na úrovni členských 
států bude proto v nadcházejících letech 
dána absolutní priorita. V provádění panují 
značné rozdíly jak mezi členskými státy, 
tak uvnitř těchto států. Ty, kdo se podílejí 
na provádění právních předpisů v oblasti 
životního prostředí na národní, regionální a 
místní úrovni, je třeba vybavit vědomostmi 
a kapacitou, které výhody plynoucí z těchto 
právních předpisů znásobí.

55. Lepšímu provádění acquis EU v oblasti 
životního prostředí na úrovni členských 
států bude proto v nadcházejících letech 
dána absolutní priorita. V provádění panují 
značné rozdíly jak mezi členskými státy, 
tak uvnitř těchto států. Ty, kdo se podílejí 
na provádění právních předpisů v oblasti 
životního prostředí na národní, regionální a 
místní úrovni, je třeba vybavit rozpočtem, 
pracovními místy, vědomostmi a 
kapacitou, které výhody plynoucí z těchto 
právních předpisů znásobí..

Or. pt

Pozměňovací návrh 368
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

58. Zadruhé, EU rozšíří požadavky na 
inspekce a dohled na větší soubor 

58. Zadruhé, EU posílí síť členských států 
pro uplatňování a vymáhání 
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právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí a doplní je o kapacitu na úrovni 
EU, která bude schopna řešit situace, v 
nichž existují odůvodněné obavy.

environmentálního práva (IMPEL), 
přičemž poskytne odpovídající dlouhodobé 
finanční prostředky a zintenzivní 
shromažďování osvědčených postupů, a 
to i na regionální a místní úrovni.

Or. it

Pozměňovací návrh 369
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

58. Zadruhé, EU rozšíří požadavky na 
inspekce a dohled na větší soubor právních 
předpisů EU v oblasti životního prostředí a 
doplní je o kapacitu na úrovni EU, která 
bude schopna řešit situace, v nichž existují 
odůvodněné obavy.

58. Zadruhé, EU rozšíří požadavky na 
inspekce a dohled na větší soubor právních 
předpisů EU v oblasti životního prostředí a 
doplní je o kapacitu na úrovni EU, která 
bude schopna řešit situace, v nichž existují 
odůvodněné obavy. V zájmu účinnosti a 
minimalizace byrokracie by neměly být 
zřizovány žádné nové orgány EU a 
pravomoci vnitrostátních orgánů 
odpovědných za oblast životního prostředí
nesmí být zpochybňovány.

Or. de

Pozměňovací návrh 370
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

59. Zatřetí, zlepší se způsob, jakým jsou na 
vnitrostátní úrovni vyřizovány a řešeny 
stížnosti na provádění právních předpisů 
EU v oblasti životního prostředí.

59. Zatřetí, zlepší se způsob, jakým jsou na 
vnitrostátní úrovni vyřizovány a řešeny 
stížnosti na provádění právních předpisů 
EU v oblasti životního prostředí, a bude 
zajištěna větší transparentnost a lepší 
přístup k informacím o stížnostech.
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Or. es

Pozměňovací návrh 371
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

59. Zatřetí, zlepší se způsob, jakým jsou na 
vnitrostátní úrovni vyřizovány a řešeny 
stížnosti na provádění právních předpisů 
EU v oblasti životního prostředí.

59. Zatřetí, zlepší se způsob, jakým jsou na 
vnitrostátní úrovni vyřizovány a řešeny 
stížnosti na provádění právních předpisů 
EU v oblasti životního prostředí, který 
bude též transparentnější a lépe přístupný.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

60. Začtvrté, občané EU získají lepší 
přístup ke spravedlnosti v záležitostech 
životního prostředí a účinnou právní 
ochranu v souladu s mezinárodními 
smlouvami a vývojem, který přinesl vstup 
Lisabonské smlouvy a nedávné judikatury 
Evropského soudního dvora v platnost. 
Jako alternativa k soudnímu řízení bude 
rovněž podporováno mimosoudní řešení 
sporů.

60. Začtvrté, občané EU získají přístup ke 
spravedlnosti v záležitostech životního 
prostředí a účinnou právní ochranu v 
souladu s Aarhuskou úmluvou a dalšími 
mezinárodními smlouvami a vývojem, 
který přinesl vstup Lisabonské smlouvy a 
nedávné judikatury Evropského soudního 
dvora v platnost. Jako alternativa k 
soudnímu řízení bude rovněž podporováno 
mimosoudní řešení sporů.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl zajištěn skutečný přístup ke spravedlnosti, musí být všechny pilíře Aarhuské úmluvy 
součástí acquis politiky EU v oblasti životního prostředí. To je v souladu se závěry Rady ze 
dne 11. června 2012.
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Pozměňovací návrh 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 60 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

60a. Zapáté budou posílena opatření pro 
účast veřejnosti na přijímání rozhodnutí v 
oblasti životního prostředí, především 
zajištěním toho, aby systém posuzování 
vlivů na životní prostředí neumožňoval 
obcházení postupů posuzování vlivů a byl 
objektivní a nezávislý.

Or. lt

Pozměňovací návrh 374
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 63 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

63. S cílem maximalizovat přínos právních 
předpisů EU v oblasti životního prostředí 
program zajistí, aby do roku 2020:

63. S cílem maximalizovat přínos právních 
předpisů EU v oblasti životního prostředí 
by program měl zajistit, aby do roku 2020:

Or. it

Pozměňovací návrh 375
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 63 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) občané EU měli přístup k jasným 
informacím o tom, jak jsou právní předpisy 

a) byla plně provedena Aarhuská úmluva 
zajišťující občanům EU přístup k jasným 
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EU v oblasti životního prostředí 
prováděny;

informacím o tom, jak jsou právní předpisy 
EU v oblasti životního prostředí 
prováděny, účast na určitých 
rozhodnutích významných z hlediska 
životního prostředí a přístup ke 
spravedlnosti;

Or. en

Odůvodnění

V souladu se závěry Rady ze dne 11. června 2012 by Aarhuská úmluva měla být plně 
provedena, což by občanům umožnilo plný přístup ke spravedlnosti v otázkách životního 
prostředí.

Pozměňovací návrh 376
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 63 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) občané EU měli přístup k jasným 
informacím o tom, jak jsou právní předpisy 
EU v oblasti životního prostředí 
prováděny;

a) občané EU měli přístup k jasným 
informacím o tom, jak jsou právní předpisy 
EU v oblasti životního prostředí 
prováděny. Za účelem transparentnosti by 
součástí tohoto opatření měl být on-line 
přístup k souhrnnému přehledu různých 
stížností, které byly podány u Evropské 
komise, a informace o stavu zpracování 
případu v jednotlivých členských státech;

Or. es

Pozměňovací návrh 377
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 63 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) byl proveden požadavek na nezávislost 
vnitrostátních regulačních orgánů pro 
prosazování práva EU v oblasti životního 
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prostředí;

Or. en

Odůvodnění

V různých evropských směrnicích o vnitřním trhu a také v judikatuře Soudního dvora 
Evropské unie existuje požadavek, aby členské státy zaručily nezávislost regulačního orgánu 
a zajistily, aby vykonával své pravomoci nestranně a transparentně. Viz např. směrnice 
2009/73/ES, čl. 39 odst. 4. Stejné požadavky na regulační orgán by měly být uplatněny v 
případě prosazování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí na vnitrostátní 
úrovni.

Pozměňovací návrh 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 63 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) byla posílena důvěra občanů v právní 
předpisy EU v oblasti životního prostředí;

d) byla posílena důvěra občanů v právní 
předpisy EU v oblasti životního prostředí a 
aby byli občané blíže zapojeni do činnosti 
prováděné za účelem řešení problémů v 
oblasti životního prostředí;

Or. lt

Pozměňovací návrh 379
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 63 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) byla posílena důvěra občanů v právní 
předpisy EU v oblasti životního prostředí;

d) byla posílena důvěra občanů v právní 
předpisy EU v oblasti životního prostředí a 
jejich prosazování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 63 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vypracovat partnerské prováděcí dohody 
mezi členskými státy a Komisí;

b) vypracovat partnerské prováděcí dohody 
mezi členskými státy a Komisí s cílem 
pomoci členským státům předcházet 
problémům nebo napravovat ty, které se 
objevily;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 63 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vypracovat partnerské prováděcí dohody 
mezi členskými státy a Komisí;

b) vypracovat transparentní partnerské 
prováděcí dohody mezi členskými státy a 
Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 63 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rozšířit závazná kritéria pro výkon 
efektivních inspekcí a dohledu členských 
států na širší soubor právních předpisů EU 
v oblasti životního prostředí a vytvořit 
doplňkovou kapacitu na úrovni EU 
opírající se o síť odborníků za účelem 

c) rozšířit závazná kritéria pro výkon 
efektivních inspekcí a dohledu členských 
států na širší soubor právních předpisů EU 
v oblasti životního prostředí a zároveň 
posílit síť IMPEL;
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řešení situací, v nichž existují odůvodněné 
obavy;

Or. it

Pozměňovací návrh 383
Elena Oana Antonescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 63 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rozšířit závazná kritéria pro výkon 
efektivních inspekcí a dohledu členských 
států na širší soubor právních předpisů EU 
v oblasti životního prostředí a vytvořit 
doplňkovou kapacitu na úrovni EU 
opírající se o síť odborníků za účelem 
řešení situací, v nichž existují odůvodněné 
obavy;

c) zajistit závazná kritéria pro výkon 
efektivních inspekcí a dohledu členských 
států na širší soubor právních předpisů EU 
v oblasti životního prostředí a vytvořit 
doplňkovou kapacitu na úrovni EU 
opírající se o síť odborníků za účelem 
řešení situací, v nichž existují odůvodněné 
obavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Elena Oana Antonescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 63 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vytvořit na vnitrostátní úrovni jednotné a 
účinné mechanismy vyřizování stížností na 
provádění právních předpisů EU v oblasti 
životního prostředí;

d) zajistit na vnitrostátní úrovni jednotné a 
účinné mechanismy vyřizování stížností na 
provádění právních předpisů EU v oblasti 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 63 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) přezkoumat systém posuzování vlivů 
na životní prostředí s cílem zajistit, aby byl 
objektivní a nezávislý, a normalizovat 
postupy v členských státech, aby se 
zabránilo situacím, kdy je možné postupy 
posuzování vlivů obejít v důsledku mezer v
právních předpisech nebo jejich 
nejednoznačnému výkladu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 386
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 63 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zajistit, aby vnitrostátní předpisy o 
přístupu ke spravedlnosti vycházely 
z judikatury Soudního dvora Evropské 
unie, a podpořit mimosoudní řešení sporů 
jako prostředek ke smírnému řešení sporů 
v oblasti životního prostředí.

e) zajistit, aby vnitrostátní předpisy o 
přístupu ke spravedlnosti vycházely 
z judikatury Soudního dvora Evropské 
unie, a podpořit mimosoudní řešení sporů 
jako prostředek k účinnému řešení sporů v 
oblasti životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – Prioritní cíl č. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prioritní cíl č. 5: Zlepšit faktickou základnu 
pro politiku v oblasti životního prostředí

Prioritní cíl č. 5: Zlepšit základnu znalostí
a faktickou základnu pro politiku v oblasti 
životního prostředí

Or. en
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Pozměňovací návrh 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – Prioritní cíl č. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prioritní cíl č. 5: Zlepšit faktickou
základnu pro politiku v oblasti životního 
prostředí

Prioritní cíl č. 5: Zlepšit základnu znalostí
pro politiku v oblasti životního prostředí

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

64. Fakta pro politiku EU v oblasti 
životního prostředí jsou založena na 
monitorování životního prostředí, 
environmentálních údajích, ukazatelích a 
posouzeních spojených s prováděním 
právních předpisů EU, jakož i na 
formálním vědeckém výzkumu a 
vědeckých iniciativách občanů. V rozšíření 
této faktické základny bylo dosaženo 
výrazného pokroku stejně jako ve 
zvyšování povědomí a důvěry tvůrců 
politik a veřejnosti v přístup k politice 
založený na prokázaných faktech, který 
usnadňuje jejich porozumění složitým 
environmentálním a společenským 
problémům.

64. Politika EU v oblasti životního 
prostředí je založena na monitorování 
životního prostředí, environmentálních 
údajích, ukazatelích a posouzeních 
spojených s prováděním právních předpisů 
EU, jakož i na formálním vědeckém 
výzkumu a vědeckých iniciativách občanů. 
V rozšíření této základny znalostí bylo 
dosaženo výrazného pokroku stejně jako ve 
zvyšování povědomí a důvěry tvůrců 
politik a veřejnosti v přístup k politice 
založený na znalostech, který usnadňuje 
jejich porozumění složitým 
environmentálním a společenským 
problémům.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „základna znalostí“, který použila Komise v posuzování vlivů, je vhodnější, neboť je 
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širší než „faktická základna.

Pozměňovací návrh 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

64. Fakta pro politiku EU v oblasti 
životního prostředí jsou založena na 
monitorování životního prostředí, 
environmentálních údajích, ukazatelích a 
posouzeních spojených s prováděním 
právních předpisů EU, jakož i na 
formálním vědeckém výzkumu a 
vědeckých iniciativách občanů. V rozšíření 
této faktické základny bylo dosaženo 
výrazného pokroku stejně jako ve 
zvyšování povědomí a důvěry tvůrců 
politik a veřejnosti v přístup k politice 
založený na prokázaných faktech, který 
usnadňuje jejich porozumění složitým 
environmentálním a společenským 
problémům.

64. Fakta pro politiku EU v oblasti 
životního prostředí jsou založena na 
monitorování životního prostředí, 
environmentálních údajích, ukazatelích a 
posouzeních spojených s prováděním 
právních předpisů EU, jakož i na 
formálním vědeckém výzkumu a 
vědeckých iniciativách občanů. V rozšíření 
této faktické základny bylo dosaženo 
výrazného pokroku stejně jako ve 
zvyšování povědomí a důvěry tvůrců 
politik a veřejnosti v přístup k politice 
založený na znalostech, který usnadňuje 
jejich porozumění složitým 
environmentálním a společenským 
problémům.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

64. Fakta pro politiku EU v oblasti 
životního prostředí jsou založena na 
monitorování životního prostředí, 
environmentálních údajích, ukazatelích a 
posouzeních spojených s prováděním 
právních předpisů EU, jakož i na 
formálním vědeckém výzkumu a 

64. Fakta pro politiku EU v oblasti 
životního prostředí jsou založena na 
monitorování životního prostředí, 
environmentálních údajích, ukazatelích a 
posouzeních spojených s prováděním 
právních předpisů EU, jakož i na 
formálním vědeckém výzkumu a 
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vědeckých iniciativách občanů. V rozšíření 
této faktické základny bylo dosaženo 
výrazného pokroku stejně jako ve 
zvyšování povědomí a důvěry tvůrců 
politik a veřejnosti v přístup k politice 
založený na prokázaných faktech, který 
usnadňuje jejich porozumění složitým 
environmentálním a společenským 
problémům.

vědeckých iniciativách občanů. V rozšíření 
této základny znalostí a faktické základny 
bylo dosaženo výrazného pokroku stejně 
jako ve zvyšování povědomí a důvěry 
tvůrců politik a veřejnosti v přístup k 
politice založený na prokázaných faktech, 
který usnadňuje jejich porozumění 
složitým environmentálním a 
společenským problémům.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

66. Tempo současného vývoje a nejistota 
provázející pravděpodobné budoucí trendy 
však vyžadují další kroky k zachování a 
posílení této faktické základny, aby bylo 
zajištěno, že politika v EU bude i nadále 
vycházet z důkladného porozumění stavu
životního prostředí, možností reakce a 
jejich důsledků.

66. Tempo současného vývoje a nejistota 
provázející pravděpodobné budoucí trendy 
však vyžadují další kroky k zachování a 
posílení této základny znalostí, aby bylo 
zajištěno, že politika v EU bude i nadále 
vycházet z důkladného porozumění stavu 
životního prostředí, možností reakce a 
jejich důsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

66. Tempo současného vývoje a nejistota 
provázející pravděpodobné budoucí trendy 
však vyžadují další kroky k zachování a 
posílení této faktické základny, aby bylo 
zajištěno, že politika v EU bude i nadále 

66. Tempo současného vývoje a nejistota 
provázející pravděpodobné budoucí trendy 
však vyžadují další kroky k zachování a 
posílení této základny znalostí a faktické 
základny, aby bylo zajištěno, že politika v 
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vycházet z důkladného porozumění stavu 
životního prostředí, možností reakce a 
jejich důsledků.

EU bude i nadále vycházet z důkladného 
porozumění stavu životního prostředí, 
možností reakce a jejich důsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 68

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

68. Další uplatňování zásady „vytvořit 
jednou, používat často“ zakotvené v 
systému sdílení informací o životním 
prostředí a další provádění společných 
přístupů a norem získávání a porovnávání 
prostorových informací v rámci systémů 
INSPIRE a GMES pomůže předejít 
zdvojování úsilí a odstraní zbytečnou 
administrativní zátěž veřejných orgánů, 
čemuž napomůže i snaha o zefektivnění 
povinností podávání zpráv podle různých 
právních předpisů. Členské státy by měly 
informace shromážděné pro účely 
posouzení dopadů plánů, programů a 
projektů na životní prostředí (např. 
prostřednictvím posuzování vlivů na 
životní prostředí nebo strategického 
posuzování vlivů) více zpřístupnit 
veřejnosti.

68. Další uplatňování zásady „vytvořit 
jednou, používat často“ zakotvené v 
systému sdílení informací o životním 
prostředí a další provádění společných 
přístupů a norem získávání a porovnávání 
prostorových informací v rámci systémů 
INSPIRE a Copernicus (dříve známý jako 
GMES) a dalších evropských systémů 
informací o životním prostředí (například 
BISE a WISE) pomůže předejít 
zdvojování úsilí a odstraní zbytečnou 
administrativní zátěž veřejných orgánů, 
čemuž napomůže i snaha o zefektivnění 
povinností podávání zpráv podle různých 
právních předpisů. Členské státy by měly 
informace shromážděné pro účely 
posouzení dopadů plánů, programů a 
projektů na životní prostředí (např. 
prostřednictvím posuzování vlivů na 
životní prostředí nebo strategického 
posuzování vlivů) více zpřístupnit 
veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Alternativní verze společných pozměňovacích návrhů předložených zpravodajem.
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Pozměňovací návrh 395
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 69 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

69. Ve znalostech lze stále pozorovat 
zásadní nedostatky a některé z nich se 
přímo týkají prioritních cílů tohoto 
programu. Investice do dalšího výzkumu, 
který tyto nedostatky odstraní, jsou tedy 
nezbytné pro to, aby veřejné orgány a 
podniky měly solidní základ pro přijímání 
rozhodnutí plně odrážejících skutečné 
sociální, ekonomické a environmentální 
přínosy a náklady. Nejpatrnější jsou čtyři 
nedostatky:

69. Ve znalostech lze stále pozorovat 
zásadní nedostatky a některé z nich se 
přímo týkají prioritních cílů tohoto 
programu. Investice do dalšího výzkumu, 
který tyto nedostatky odstraní, jsou tedy 
nezbytné pro to, aby veřejné orgány a 
podniky měly solidní znalosti nejnovějších 
vědeckých poznatků plně odrážející
skutečné sociální, ekonomické a 
environmentální přínosy a náklady. 
Nejpatrnější jsou čtyři nedostatky:

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Marit Paulsen, Riikka Manner

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 69 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Pokročilý výzkum, který odstraní 
nedostatky v údajích a znalostech, a 
odpovídající nástroje modelování jsou 
nezbytné pro lepší pochopení složitých 
otázek souvisejících se změnami životního 
prostředí, jako je změna klimatu a dopady 
katastrof, důsledky úbytku druhů pro 
ekosystémové služby, environmentální 
prahové hodnoty a ekologické body zlomu. 
Ačkoli dostupné důkazy plně opodstatňují 
předběžná opatření přijatá v těchto 
oblastech, vývoj nejvhodnějších řešení 
bude podpořen dalším výzkumem mezních 
možností naší planety, systémových rizik a 
schopnosti naší společnosti se s nimi 
vyrovnat. To by mělo zahrnovat investice 

– Pokročilý výzkum, který odstraní 
nedostatky v údajích a znalostech, a 
odpovídající nástroje modelování jsou 
nezbytné pro lepší pochopení složitých 
otázek souvisejících se změnami životního 
prostředí, jako je změna klimatu a dopady 
katastrof, přeměna bioodpadu v městských 
oblastech na zemědělské vstupy pomocí 
účinného čištění, důsledky úbytku druhů 
pro ekosystémové služby, environmentální 
prahové hodnoty a ekologické body zlomu. 
Ačkoli dostupné důkazy plně opodstatňují 
předběžná opatření přijatá v těchto 
oblastech, vývoj nejvhodnějších řešení 
bude podpořen dalším výzkumem mezních 
možností naší planety, systémových rizik a 
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do odstraňování nedostatků v údajích a 
znalostech, mapování a posuzování 
ekosystémových služeb a porozumění 
podpůrné úloze, kterou v jejich případě 
sehrává biologická rozmanitost, a dále 
tomu, jak se přizpůsobují změně klimatu.

schopnosti naší společnosti se s nimi 
vyrovnat. To by mělo zahrnovat investice 
do odstraňování nedostatků v údajích a 
znalostech, mapování a posuzování 
ekosystémových služeb a porozumění 
podpůrné úloze, kterou v jejich případě 
sehrává biologická rozmanitost, a dále 
tomu, jak se přizpůsobují změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 69 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Přechod k zelené ekonomice podporující 
začlenění vyžaduje náležité uvážení 
interakce sociálně-ekonomických a 
environmentálních faktorů. Lepší 
porozumění udržitelným modelům 
spotřeby a výroby a tomu, jak přesněji 
zohledňovat náklady vyplývající z přijetí 
nebo nepřijetí opatření, jak změny 
v chování jednotlivců nebo společnosti 
přispívají k výsledkům v oblasti ochrany 
životního prostředí a jak životní prostředí v 
Evropě ovlivňují globální megatrendy, 
může pomoci lépe orientovat politické 
iniciativy na účinnější využívání zdrojů a 
zmírňování tlaků na životní prostředí.

– Přechod k zelené ekonomice podporující 
začlenění vyžaduje náležité uvážení 
interakce sociálně-ekonomických a 
environmentálních faktorů. Lepší 
porozumění udržitelným modelům 
spotřeby a výroby a tomu, jak přesněji 
zohledňovat náklady a přínosy vyplývající 
z přijetí nebo nepřijetí opatření, jak změny 
v chování jednotlivců nebo společnosti 
přispívají k výsledkům v oblasti ochrany 
životního prostředí a jak životní prostředí v 
Evropě ovlivňují globální megatrendy, 
může pomoci lépe orientovat politické 
iniciativy na účinnější využívání zdrojů a 
zmírňování tlaků na životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

V rámci lepšího porozumění udržitelným modelům spotřeby a výroby by měly být vzaty v 
úvahu jak náklady, tak přínosy vyplývající z přijetí nebo nepřijetí opatření.

Pozměňovací návrh 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 69 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Důsledky endokrinních disruptorů, 
směsí, chemických látek ve výrobcích a 
nanomateriálů pro lidské zdraví a životní 
prostředí stále obklopuje nejistota. 
Odstranění těchto nedostatků může 
urychlit rozhodování a umožnit další 
rozvoj acquis týkajícího se chemických 
látek s cílem zaměřit se na problematické 
oblasti a zároveň podnítit udržitelnější 
používání chemických látek. Lepší 
porozumění environmentálním faktorům 
ovlivňujícím lidské zdraví by umožnilo 
přijetí preventivních politických opatření.

– Zatímco úplné důsledky endokrinních 
disruptorů, směsí, chemických látek ve 
výrobcích a nanomateriálů pro lidské 
zdraví a životní prostředí stále obklopuje 
nejistota, poslední výzkumy ukazují, že 
endokrinní disruptory mají nepříznivé 
účinky na zdraví, zejména co se týče 
těhotných žen a vývoje dětí. To plně 
opodstatňuje přijetí předběžných opatření. 
Existují navíc obavy ohledně možných 
důsledků kombinovaných účinků 
chemických látek ve výrobcích, 
nanomateriálů a podobných moderních 
materiálů pro životní prostředí a lidské 
zdraví. Uplatnění stávajících znalostí 
spolu s nepřetržitým úsilím odstranit
zbývající nedostatky ve znalostech, mj.
pomocí biologického monitorování a 
monitorování životního prostředí, může 
urychlit rozhodování a umožnit další 
rozvoj acquis týkajícího se chemických 
látek s cílem zaměřit se na problematické 
oblasti a také pomoci podnítit udržitelnější
přístup k používání chemických látek. 
Lepší porozumění environmentálním 
faktorům a úrovním expozice ovlivňujícím 
lidské zdraví a životní prostředí by 
umožnilo přijetí preventivních politických 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Jak zdůraznila zpráva Å. Westlundové přijatá Evropským parlamentem v březnu 2013, 
vědecké poznatky ohledně nepříznivých účinků zejména endokrinních disruptorů jsou již k 
dispozici a žádají si přijetí opatření a uplatnění zásady předběžné opatrnosti. Znalosti týkající 
se kombinovaných účinků chemických látek, nanomateriálů a podobných moderních 
materiálů je navíc třeba zahrnout do politik v oblasti životního prostředí a nedostatky ve 
znalostech je nutné náležitě řešit.
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Pozměňovací návrh 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 69 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Důsledky endokrinních disruptorů, 
směsí, chemických látek ve výrobcích a 
nanomateriálů pro lidské zdraví a životní 
prostředí stále obklopuje nejistota. 
Odstranění těchto nedostatků může urychlit 
rozhodování a umožnit další rozvoj acquis 
týkajícího se chemických látek s cílem 
zaměřit se na problematické oblasti a 
zároveň podnítit udržitelnější používání 
chemických látek. Lepší porozumění 
environmentálním faktorům ovlivňujícím 
lidské zdraví by umožnilo přijetí 
preventivních politických opatření.

– Ačkoli jsou ve stále větší míře dostupné 
poznatky o nepříznivých účincích 
endokrinních disruptorů, zejména co se 
týče vývoje dětí, což plně opodstatňuje 
přijetí předběžných opatření, úplné
důsledky endokrinních disruptorů, směsí, 
chemických látek ve výrobcích a 
nanomateriálů pro lidské zdraví a životní 
prostředí stále obklopuje nejistota. 
Odstranění těchto nedostatků může urychlit 
rozhodování a umožnit další rozvoj acquis 
týkajícího se chemických látek s cílem 
zaměřit se na problematické oblasti a 
zároveň podnítit udržitelnější používání 
chemických látek. Lepší porozumění 
environmentálním faktorům ovlivňujícím 
lidské zdraví by umožnilo přijetí 
preventivních politických opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 69 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Důsledky endokrinních disruptorů, 
směsí, chemických látek ve výrobcích a 
nanomateriálů pro lidské zdraví a životní 
prostředí stále obklopuje nejistota. 
Odstranění těchto nedostatků může 
urychlit rozhodování a umožnit další 
rozvoj acquis týkajícího se chemických 
látek s cílem zaměřit se na problematické 
oblasti a zároveň podnítit udržitelnější 

– Důsledky endokrinních disruptorů, 
směsí, chemických látek ve výrobcích a 
nanomateriálů pro lidské zdraví a životní 
prostředí stále obklopuje nejistota. 
Požaduje se, aby členské státy, které 
dosáhly největších pokroků v této oblasti, 
sdílely své znalosti a zkušenosti se svými 
partnery z EU a případně na základě 
posouzení vlivů podpořily zavedení 
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používání chemických látek. Lepší 
porozumění environmentálním faktorům 
ovlivňujícím lidské zdraví by umožnilo 
přijetí preventivních politických opatření.

harmonizovaných opatření EU k 
prohloubení těchto znalostí, zejména v 
oblasti nanomateriálů. Odstranění 
stávajících nedostatků, práce na základě 
společných definicí a vědeckých údajů o 
vlastních nebezpečích konkrétních látek, 
podpora výzkumu a uplatňování zásady 
předběžné opatrnosti tam, kde je to nutné, 
jakož i zásady proporcionality může 
usnadnit rozhodování a umožnit další 
rozvoj acquis týkajícího se chemických 
látek s cílem zaměřit se na problematické 
oblasti a zároveň podnítit udržitelnější 
používání chemických látek. Lepší 
porozumění environmentálním faktorům 
ovlivňujícím lidské zdraví by umožnilo 
přijetí preventivních politických opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 401
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 69 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Důsledky endokrinních disruptorů, 
směsí, chemických látek ve výrobcích a 
nanomateriálů pro lidské zdraví a životní 
prostředí stále obklopuje nejistota. 
Odstranění těchto nedostatků může urychlit 
rozhodování a umožnit další rozvoj acquis 
týkajícího se chemických látek s cílem 
zaměřit se na problematické oblasti a 
zároveň podnítit udržitelnější používání 
chemických látek. Lepší porozumění 
environmentálním faktorům ovlivňujícím 
lidské zdraví by umožnilo přijetí 
preventivních politických opatření.

– Důsledky endokrinních disruptorů, 
směsí, chemických látek ve výrobcích a 
nanomateriálů pro lidské zdraví a životní 
prostředí stále obklopuje nejistota. 
Odstranění těchto nedostatků může urychlit 
rozhodování a umožnit další rozvoj acquis 
týkajícího se chemických látek s cílem 
zaměřit se na problematické oblasti a 
zároveň podnítit udržitelnější používání 
chemických látek. Lepší porozumění 
environmentálním faktorům ovlivňujícím 
lidské zdraví by umožnilo přijetí 
preventivních politických opatření. To by 
mělo být v co největší možné míře 
provedeno za použití alternativních metod 
zkoušení s cílem snížit počet zvířat 
používaných za tímto účelem.

Or. en
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Odůvodnění

Návrh Komise není přesný, pokud jde o potřebu snížit počet zvířat používaných za účelem 
zkoušení chemických látek.

Pozměňovací návrh 402
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 69 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Aby všechna odvětví mohla přispět k 
úsilí o boj proti změně klimatu, je nutné 
vytvořit jasný přehled o měření emisí 
skleníkových plynů, monitorování těchto 
emisí a sběru údajů o těchto emisích, 
neboť tyto činnosti jsou v současné době v 
klíčových odvětvích, jako je zemědělství, 
neúplné.

– Aby všechna odvětví mohla přispět k 
úsilí o přizpůsobení se změně klimatu, je 
nutné vytvořit jasný přehled o měření emisí 
skleníkových plynů, monitorování těchto 
emisí a sběru údajů o těchto emisích.

Or. it

Pozměňovací návrh 403
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 69 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Aby všechna odvětví mohla přispět k 
úsilí o boj proti změně klimatu, je nutné 
vytvořit jasný přehled o měření emisí 
skleníkových plynů, monitorování těchto 
emisí a sběru údajů o těchto emisích, 
neboť tyto činnosti jsou v současné době v 
klíčových odvětvích, jako je zemědělství, 
neúplné.

– Aby všechna odvětví mohla přispět k 
úsilí o boj proti změně klimatu, je nutné 
vytvořit jasný přehled o měření emisí
skleníkových plynů, monitorování těchto 
emisí a sběru údajů o těchto emisích.

Or. de
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Odůvodnění

Odkaz na zemědělství coby jediné odvětví, ve kterém je sběr údajů domněle neúplný, 
nepodává reálný obraz o skutečnosti. V současnosti používané metody účtování emisí 
skleníkových plynů ukazují, že zemědělství tyto emise snížilo po celé Evropě.

Pozměňovací návrh 404
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

70. Otázky, jež se nově objevují v 
souvislosti s tím, že rychlý vývoj 
technologií předbíhá vývoj politický, např. 
v případě nanomateriálů nebo 
nekonvenčních zdrojů energie, 
zachycování a uchovávání uhlíku a 
elektromagnetických vln, přinášejí 
problémy v oblasti řízení rizik a mohou 
vést ke střetu zájmů či potřeb a různým 
očekáváním. To může způsobit větší obavy 
veřejnosti a její možnou zdrženlivost vůči 
novým technologiím. Je proto třeba vést 
širší, explicitní společenskou debatu o 
environmentálních rizicích a možných 
kompromisech, jež jsme ochotni 
akceptovat vzhledem k mnohdy neúplným 
nebo nejistým informacím o nových 
rizicích a způsobu, jak s nimi nakládat. 
Systematický přístup k řízení 
environmentálních rizik zlepší schopnost 
EU zaznamenávat technologický vývoj a 
včas na něj reagovat a zároveň poskytovat 
potřebné ujištění veřejnosti.

70. Otázky, jež se nově objevují v 
souvislosti s tím, že rychlý vývoj 
technologií předbíhá vývoj politický, např. 
v případě nanomateriálů a jiných 
moderních materiálů nebo nekonvenčních 
zdrojů energie, zachycování a uchovávání 
uhlíku a elektromagnetických vln, přinášejí 
problémy v oblasti řízení rizik a mohou 
vést ke střetu zájmů či potřeb a různým 
očekáváním. To může způsobit větší obavy 
veřejnosti a její možnou zdrženlivost vůči 
novým technologiím. Je proto třeba vést 
širší, explicitní společenskou debatu o 
environmentálních rizicích a možných 
kompromisech, jež jsme ochotni 
akceptovat vzhledem k mnohdy neúplným 
nebo nejistým informacím o nových 
rizicích a způsobu, jak s nimi nakládat. 
Systematický přístup k řízení 
environmentálních rizik zlepší schopnost 
EU zaznamenávat technologický vývoj a 
včas na něj reagovat a zároveň poskytovat 
potřebné ujištění veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

V budoucnosti pravděpodobně dojde k zavedení neznámých látek nebo materiálů, a proto je 
důležité zajistit, aby tyto materiály a látky byly řešeny podobným způsobem jako mj. 
nanomateriály.


