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Pozměňovací návrh 1
Claude Turmes

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. připomíná zavedenou hierarchii 
způsobů nakládání s odpadem, podle níž 
je skládkování považováno za nejhorší 
alternativu; zdůrazňuje, že v první řadě je 
nutné snížit množství biologického 
odpadu, dále je nutné sbírat jej odděleně a 
recyklovat, zejména kompostováním, a 
případnou zbývající část spálit, aby se 
snížilo množství odpadu ukládaného na 
skládkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že některé členské státy 
dosud nevyužívají obrovský potenciál, jež
skýtá získávání energie z odpadu, který by 
byl jinak uložen na skládkách;

1. konstatuje, že biologický odpad tvoří 
významnou část odpadu vyprodukovaného 
ve městech a že v současnosti není 
využíván obrovský potenciál, jejž skýtá 
získávání energie a materiálů z odpadu, 
který by byl jinak uložen na skládkách, 
přičemž tyto možnosti musí být využívány 
na evropské, vnitrostátní i místní úrovni;

Or. el
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Pozměňovací návrh 3
Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že některé členské státy 
dosud nevyužívají obrovský potenciál, jež
skýtá získávání energie z odpadu, který by 
byl jinak uložen na skládkách;

1. konstatuje, že některé členské státy 
dosud nevyužívají obrovský potenciál, jejž
skýtá jednak opětovné použití 
biologického odpadu v podobě kompostu, 
ale i získávání energie z odpadu, který by 
byl jinak uložen na skládkách;

Or. nl

Pozměňovací návrh 4
Claude Turmes

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že některé členské státy
dosud nevyužívají obrovský potenciál, jež
skýtá získávání energie z odpadu, který by 
byl jinak uložen na skládkách;

1. konstatuje, že mnoho členských států
dosud nevyužívá obrovský potenciál, jejž
skýtá snížení množství biologického 
odpadu, jeho oddělený sběr a 
kompostování a případné získávání 
energie z odpadu, který by byl jinak uložen 
na skládkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že některé členské státy 
dosud nevyužívají obrovský potenciál, jež

1. konstatuje, že některé členské státy 
dosud nevyužívají obrovský potenciál, jejž 



AM\806245CS.doc 5/18 PE439.263v01-00

CS

skýtá získávání energie z odpadu, který by 
byl jinak uložen na skládkách;

skýtá snížení množství odpadu 
ukládaných na skládky prostřednictvím 
recyklace a získávání energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje úlohu, kterou může 
sehrávat opětovně použitý biologický 
odpad v podobě kompostu v boji proti 
změně klimatu (mj. prostřednictvím 
sekvestrace uhlíku) a proti degradaci a 
erozi půdy; připomíná, že rámcová 
směrnice o odpadech stanovuje hierarchii 
způsobů nakládání s odpadem jako 
jednoznačnou výchozí zásadu pro 
nakládání s odpadem, přičemž opětovné 
využití upřednostňuje před způsoby 
použití, které slouží k získávání energie;
vyzývá proto členské státy, aby 
problematiku kompostování odpadu 
upravily vnitrostátními právními předpisy, 
a naléhavě je žádá, aby si vyměňovaly 
informace o osvědčených postupech;
zdůrazňuje, že harmonizované normy 
spojené s integrovaným přístupem, na 
kterém jsou založeny a který zahrnuje celý 
proces až ke konečnému zpracovateli, 
vzbuzují dostatečnou důvěru u konečných 
uživatelů a spotřebitelů a zaručují rozvoj 
evropského trhu s kvalitním kompostem;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 7
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba, aby se získávání 
energie z biologického odpadu v EU 
rozšířilo, čímž by se přispělo k dosažení 
cílů spočívajících ve zvýšení podílu
obnovitelných zdrojů energie o 20 % do 
roku 2020 a cílů stanovených ve směrnici 
EU o biopalivech a směrnici EU o jakosti 
pohonných hmot; připomíná, že směrnice 
o energiích z obnovitelných zdrojů 
podporuje využívání všech druhů biomasy 
včetně biologického odpadu jako 
obnovitelných zdrojů energie; vyzývá 
proto členské státy, aby zvážily, zda 
nezačlenit získávání energie z biologicky 
rozložitelných částí odpadu do 
vnitrostátních právních předpisů, a 
naléhavě je žádá, aby si vyměňovaly 
informace o osvědčených postupech;

2. zdůrazňuje, že je třeba, aby se získávání 
energie z biologického odpadu v EU 
rozšířilo, čímž by se přispělo k dosažení 
cílů v rámci iniciativy 20:20:20 a cíle 
stanoveného ve směrnici EU o jakosti 
pohonných hmot; připomíná, že směrnice 
o energiích z obnovitelných zdrojů 
podporuje využívání všech druhů biomasy 
včetně biologického odpadu jako 
obnovitelných zdrojů energie a že 
biopaliva získaná z odpadu mají 
s ohledem na plnění cíle, kterým je 10% 
podíl obnovitelných zdrojů energie 
v dopravě, dvojnásobnou hodnotu; vyzývá 
členské státy, aby zvážily, zda nezačlenit 
získávání energie z biologicky 
rozložitelných částí odpadu do 
vnitrostátních právních předpisů, a 
naléhavě je žádá, aby si vyměňovaly 
informace o osvědčených postupech;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Claude Turmes

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba, aby se získávání 
energie z biologického odpadu v EU 
rozšířilo, čímž by se přispělo k dosažení 
cílů spočívajících ve zvýšení podílu 
obnovitelných zdrojů energie o 20 % do 
roku 2020 a cílů stanovených ve směrnici 
EU o biopalivech a směrnici EU o jakosti 

2. zdůrazňuje, že je třeba snížit v EU 
množství biologického odpadu ukládaného 
na skládky; konstatuje, že biologický 
odpad by mohl přispět k dosažení cílů EU
spočívajících ve zvýšení podílu 
obnovitelných zdrojů energie o 20 % do 
roku 2020 a cílů stanovených ve směrnici 
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pohonných hmot; připomíná, že směrnice 
o energiích z obnovitelných zdrojů 
podporuje využívání všech druhů biomasy 
včetně biologického odpadu jako 
obnovitelných zdrojů energie; vyzývá 
proto členské státy, aby zvážily, zda 
nezačlenit získávání energie z biologicky 
rozložitelných částí odpadu do 
vnitrostátních právních předpisů, a 
naléhavě je žádá, aby si vyměňovaly 
informace o osvědčených postupech;

EU o jakosti pohonných hmot; připomíná, 
že směrnice o energiích z obnovitelných 
zdrojů podporuje využívání všech druhů 
biologického odpadu jako obnovitelných 
zdrojů energie; vyzývá proto členské státy, 
aby zvážily, zda nezačlenit získávání 
energie z biologicky rozložitelných částí 
odpadu jako součást integrované politiky 
v oblasti hierarchie způsobů nakládání 
s odpadem do vnitrostátních právních 
předpisů, a naléhavě je žádá, aby si 
vyměňovaly informace o osvědčených 
postupech;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba, aby se získávání 
energie z biologického odpadu v EU 
rozšířilo, čímž by se přispělo k dosažení 
cílů spočívajících ve zvýšení podílu 
obnovitelných zdrojů energie o 20 % do 
roku 2020 a cílů stanovených ve směrnici 
EU o biopalivech a směrnici EU o jakosti 
pohonných hmot; připomíná, že směrnice 
o energiích z obnovitelných zdrojů 
podporuje využívání všech druhů biomasy 
včetně biologického odpadu jako 
obnovitelných zdrojů energie; vyzývá 
proto členské státy, aby zvážily, zda 
nezačlenit získávání energie z biologicky 
rozložitelných částí odpadu do 
vnitrostátních právních předpisů, a 
naléhavě je žádá, aby si vyměňovaly 
informace o osvědčených postupech;

zdůrazňuje, že je třeba, aby se získávání 
energie z biologického odpadu v EU 
rozšířilo, čímž by se přispělo k dosažení 
cílů EU spočívajících ve zvýšení podílu 
obnovitelných zdrojů energie o 20 % do 
roku 2020, zvýšení energetické účinnosti 
a v boji proti změně klimatu a cílů 
stanovených ve směrnici EU o biopalivech 
a směrnici EU o jakosti pohonných hmot;
připomíná, že směrnice o energiích 
z obnovitelných zdrojů podporuje 
využívání všech druhů biomasy včetně 
biologického odpadu jako obnovitelných 
zdrojů energie; vyzývá proto členské státy, 
aby zvážily, zda nezačlenit získávání 
energie z biologicky rozložitelných částí 
odpadu do vnitrostátních právních 
předpisů, a naléhavě je žádá, aby si 
vyměňovaly informace o osvědčených 
postupech;
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Or. el

Pozměňovací návrh 10
Claude Turmes

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby zjistily, jak se 
může biologický odpad podílet v jejich 
zemi na využívání možností stávajících 
zdrojů biomasy, zváží-li se místní 
geografické a klimatické podmínky;

3. vyzývá členské státy, aby vzhledem 
k významnému potenciálu, který skýtají 
kompost a fermentační zbytky z hlediska 
ochrany a zlepšování půdy, náhrady 
minerálních hnojiv a příspěvku k ochraně 
klimatu, zavedly právně závazné systémy 
odděleného sběru biologického odpadu, 
biologického zpracování biologického 
odpadu a opětovného využití kompostu, 
který by podléhal přísným požadavkům na 
kvalitu; vyzývá je, aby zjistily, jak se může 
biologický odpad podílet v jejich zemi 
na využívání možností stávajících zdrojů 
biomasy, zváží-li se místní geografické 
a klimatické podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby zjistily, jak se 
může biologický odpad podílet v jejich 
zemi na využívání možností stávajících 
zdrojů biomasy, zváží-li se místní 
geografické a klimatické podmínky;

3. vyzývá členské státy, aby zjistily, jak se 
může energie získaná z biologického 
odpadu, mj. prostřednictvím anaerobní 
digesce pro výrobu bioplynu a produkce 
biopaliv nejnovější generace, podílet 
v jejich zemi na využívání možností 
stávajících zdrojů biomasy, zváží-li se 
místní geografické a klimatické podmínky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 12
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. doporučuje, aby členské státy 
uspořádaly mediální a vzdělávací osvětové 
kampaně, které by se zabývaly 
problematikou třídění odpadu, a aby 
zajistily recyklaci odpadu vhodného 
k přeměně na energii, a zvýšily tak 
hodnotu odpadu a vytvořily vnitřní trh 
s recyklovanou energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Claude Turmes

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uvědomuje si, že je potřeba, aby členské 
státy vytvořily jednotný a pevný právní 
rámec, který by podporoval výstavbu 
zařízení na získávání energie 
z (biologického) odpadu;

4. uvědomuje si, že je potřeba, aby členské 
státy vytvořily jednotný a pevný právní 
rámec, který by podporoval provádění plně 
integrované politiky v oblasti hierarchie 
způsobů nakládání s odpadem;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uvědomuje si, že je potřeba, aby členské 
státy vytvořily jednotný a pevný právní 
rámec, který by podporoval výstavbu 
zařízení na získávání energie 
z (biologického) odpadu;

4. uvědomuje si, že je potřeba, aby členské 
státy vytvořily jednotný a pevný právní 
rámec, který by podporoval výstavbu 
zařízení na kompostování a získávání 
energie z (biologického) odpadu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 15
Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že s ohledem na dosažení 
cílů na různých úrovních (boj proti 
oteplování klimatu, degradace a eroze 
půdy, dosažení cílů v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie) je 
bezpochyby výhodná kombinace 
kompostování a fermentace odděleně 
sbíraného biologického odpadu, je-li 
možná, a měla by se podporovat;

Or. nl

Pozměňovací návrh 16
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje na skutečnost, že v mnoha 
členských státech je nezbytná 
infrastruktura již připravena, je však 
zapotřebí finančních pobídek na 
vnitrostátní úrovni, aby se vytvořily a 

5. upozorňuje na skutečnost, že v mnoha 
členských státech je část infrastruktury, 
např. plynovody, již připravena, je však 
zapotřebí finančních pobídek na 
vnitrostátní úrovni, aby se vytvořily a 
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zavedly potenciální trhy s bioplynem a 
biopalivy i v souvislosti s biologickým 
odpadem;

zavedly potenciální trhy s bioplynem a 
biopalivy v souvislosti s biologickým 
odpadem;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Claude Turmes

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje na skutečnost, že v mnoha 
členských státech je nezbytná 
infrastruktura již připravena, je však 
zapotřebí finančních pobídek na 
vnitrostátní úrovni, aby se vytvořily a 
zavedly potenciální trhy s bioplynem a 
biopalivy i v souvislosti s biologickým 
odpadem;

5. upozorňuje na skutečnost, že v mnoha 
členských státech je nezbytná 
infrastruktura již připravena, je však 
zapotřebí pobídek na vnitrostátní úrovni, 
aby se vytvořily a zavedly potenciální trhy 
s bioplynem, bioenergií a biopalivy 
získanými z biologického odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje na skutečnost, že v mnoha 
členských státech je nezbytná 
infrastruktura již připravena, je však 
zapotřebí finančních pobídek na 
vnitrostátní úrovni, aby se vytvořily a 
zavedly potenciální trhy s bioplynem a 
biopalivy i v souvislosti s biologickým 
odpadem;

5. upozorňuje na skutečnost, že v mnoha 
členských státech je nezbytná 
infrastruktura již připravena, je však 
zapotřebí finančních pobídek na 
vnitrostátní úrovni, aby se vytvořily a 
zavedly potenciální trhy s kompostem,
bioplynem a biopalivy v souvislosti 
s biologickým odpadem;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 19
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá regionální a místní orgány, aby 
využívaly stávající decentralizovaná 
zařízení pro dálkové vytápění a chlazení a 
čerpaly strukturální fondy na financování 
zařízení vyrábějící energii z odpadu a 
biologického odpadu, aby mohly snížit 
množství odpadu ukládaného na skládkách;

6. bere na vědomí nutnost dodržovat 
normy stanovené směrnicí o spalování 
odpadů a vyzývá regionální a místní 
orgány, aby využívaly stávající 
decentralizovaná zařízení pro dálkové 
vytápění a chlazení a čerpaly strukturální 
fondy na financování zařízení vyrábějící 
energii z odpadu a biologického odpadu, 
aby mohly snížit množství odpadu 
ukládaného na skládkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá regionální a místní orgány, aby 
využívaly stávající decentralizovaná 
zařízení pro dálkové vytápění a chlazení a 
čerpaly strukturální fondy na financování 
zařízení vyrábějící energii z odpadu a
biologického odpadu, aby mohly snížit 
množství odpadu ukládaného na skládkách;

6. vyzývá regionální a místní orgány, aby 
využívaly stávající decentralizovaná 
zařízení pro dálkové vytápění a chlazení a 
čerpaly strukturální fondy na financování 
zařízení na kompostování a zařízení
vyrábějících energii z biologického 
odpadu, aby mohly snížit množství odpadu 
ukládaného na skládkách;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 21
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že drtiče kuchyňského 
odpadu napojené na komunální 
kanalizační systémy představují možnost, 
jak snížit množství odpadu ukládaného na 
skládkách a jak získávat bioplyn 
z biologického odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Claude Turmes

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je nutné, aby spalovny 
odpadu a jiná zařízení vyrábějící energii 
z biologického odpadu měly stejně 
výhodné podmínky, pokud jde o přístup 
k elektrickým rozvodným sítím, jako je 
tomu v případě jiných zdrojů obnovitelné 
energie;

7. konstatuje, že spalovny odpadu a jiná 
zařízení vyrábějící energii z biologického 
odpadu mají stejně výhodné podmínky, 
pokud jde o přístup k elektrickým 
rozvodným sítím a plynovodům, jako je 
tomu v případě jiných zdrojů obnovitelné 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je důležité, aby se trh 
s biologickým odpadem v EU rozvíjel díky 
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lepšímu nakládání s biologickým 
odpadem, které bude přínosné pro životní 
prostředí (nižší spotřeba surovin, 
organických látek a živin) a pro zmírnění 
změny klimatu (ukládání uhlíku v půdě, 
výroba obnovitelné energie) a přispěje ke 
zlepšení kvality půdy (boj proti 
desertifikaci, úrodnost půdy, nižší 
spotřeba pesticidů, nižší potřeba 
zavlažování);

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje mimořádný přínos pro 
životní prostředí, který představuje výroba 
pohonných hmot z biologického odpadu;
žádá proto, aby biopaliva vyrobená 
z biologického odpadu byla zohledněna 
v rámci cílů v oblasti recyklace; žádá, aby 
definice biologického odpadu uvedená 
v rámcové směrnici o odpadech byla 
sladěna s definicí ve směrnici o energiích 
z obnovitelných zdrojů v případě potřeby i 
prostřednictvím právních předpisů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že tříděný sběr 
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biologického odpadu by měl být nesporně 
začleněn do legislativního rámce, neboť je 
naprosto nutné zaručit, aby 
kompostováním nebo fermentací 
biologického odpadu (či kombinací obou 
procesů) vznikaly kvalitní produkty, jež 
mohou být bezpečně používány v půdě; 
domnívá se, že na rozšíření a zachování 
tohoto tříděného sběru jsou nutné 
finanční pobídky;

Or. nl

Pozměňovací návrh 26
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby ve svém posouzení 
dopadu navrhla lepší nakládání 
s biologickým odpadem, pokud jde 
o recyklaci odděleně sbíraného 
biologického odpadu, využívání 
kompostování za účelem zemědělského a 
ekologického přínosu, možnosti 
mechanického/biologického zpracování 
a využívání biologického odpadu jako 
zdroje pro výrobu energie; z tohoto 
posouzení dopadu by se mělo vycházet při 
vypracovávání nového právního rámce 
Společenství, který upraví problematiku 
biologicky rozložitelného odpadu.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je třeba posoudit 
širokou škálu biologicky rozložitelného 
odpadu s cílem podpořit produkci 
kompostu a získávání energie ze všech 
druhů odpadu; biologicky rozložitelný 
odpad zahrnuje nejen biologický odpad, 
ale i kal z čistíren a tu část odpadu 
z domácností, kterou lze fermentovat 
(zašpiněný či netříděný papír a kartóny, 
určité textilie atd.).

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je důležité zvýšit 
povědomí veřejnosti o nových 
nízkouhlíkových energiích a přispět 
k tomu, aby je veřejnost lépe přijímala.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. dochází k závěru, že je nutné 
vypracovat zvláštní směrnici, která by 
zajistila spolehlivé a udržitelné nakládání 
s biologicky rozložitelným odpadem a jeho 
zpracování, mají-li být naplněny výše 
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uvedené ambice; zdůrazňuje, že pouze 
směrnice může nastolit nezbytné rovné 
podmínky pro všechny a zejména vytvořit 
solidní právní rámec, jenž zajistí vhodné 
klima pro investice; toto klima je přitom 
rozhodujícím faktorem, který může 
přesvědčit soukromé a veřejné subjekty, 
aby investovaly nezbytné prostředky, 
jejichž výše může být značná.

Or. nl

Pozměňovací návrh 30
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. konstatuje, že budoucí rámec 
Společenství by mnoha členským státům 
poskytl pokyny právního charakteru a 
zajistil právní jistotu a povzbudil by je 
k tomu, aby investovaly do oblasti 
nakládání s biologickým odpadem; vyzývá 
proto Komisi, aby v zájmu členských 
států, které musí vypracovat strategické 
projekty v oblasti biologického odpadu, 
podpořila nezbytné finanční nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. vyzývá Komisi, aby se více věnovala 
výzkumu metod na zpracování 
biologického odpadu, a dosáhla tak toho, 
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že přínosy pro půdu, využívání energie a 
vliv na životní prostředí budou lépe 
vyčísleny.

Or. en


