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Pozměňovací návrh 1
Sonia Alfano

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 
19. listopadu 2008 o trestněprávní 
ochraně životního prostředí,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Bairbre de Brún

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v období 2004–
2010 obdržel Petiční výbor 114 petic 
prohlášených za přípustné, které 
pojednávají o porušení tohoto právního 
rámce, a to z následujících členských států: 
Itálie, Řecko, Francie, Španělsko, Irsko 
(více než 10 petic), Bulharsko, Spojené 
království, Polsko, Rumunsko, Německo 
(3–10 petic), Rakousko, Maďarsko, Litva, 
Malta, Portugalsko a Slovensko (každý stát 
1 petici),

A. vzhledem k tomu, že v období 2004–
2010 obdržel Petiční výbor 114 petic 
prohlášených za přípustné, které 
pojednávají o porušení tohoto právního 
rámce, a to z následujících členských států: 
Itálie, Řecko, Francie, Španělsko, Irsko 
(každý stát více než 10 petic), Bulharsko, 
Spojené království, Polsko, Rumunsko, 
Německo (každý stát 3–10 petic), 
Rakousko, Maďarsko, Litva, Malta, 
Portugalsko a Slovensko (každý stát 1 
petici),

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Judith A. Merkies
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že petice v oblasti 
životního prostředí stále tvoří hlavní 
skupinu předložených petic, že petice o 
odpadech jsou její významnou 
podskupinou a že obavy z odpadu se přímo 
dotýkají občanů v celé EU, především 
pokud jde o postup povolování nových
zařízení pro nakládání s odpady nebo 
provoz již existujících zařízení a následně
o celkové nakládání s odpady,

C. vzhledem k tomu, že petice v oblasti 
základní ochrany životního prostředí a 
zdraví stále tvoří hlavní skupinu 
předložených petic, že petice o odpadech 
jsou její významnou podskupinou a že 
obavy z odpadu se občanů přímo dotýkají, 
a to v celé EU, především pokud jde o 
právo Evropské unie o základní ochraně 
zdraví a životního prostředí, na jehož 
základě jsou povolována nová zařízení pro 
nakládání s odpady nebo provoz již 
existujících zařízení, a že druhou 
nejdůležitější skupinou jsou obavy o 
celkové nakládání s odpady,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že z nejnovějších 
údajů Eurostatu (2009) vyplývá, že 
občané EU produkují v průměru 513 kg 
odpadu za rok, přičemž řada nových 
členských států je hluboko pod průměrem 
a většina průmyslově vyspělých zemí je 
naopak v čele,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Judith A. Merkies
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že státy, které 
produkují největší množství odpadu, 
zároveň v největší míře recyklují, 
kompostují a ze spalování odpadů vyrábějí 
energii, a tudíž se v počtu skládek blíží 
nule, nebo jí jíž dosáhly, ale členské státy, 
které v průměru vyprodukují nejméně 
odpadu, zaujímají přední místa v počtu 
skládek a vykazují mnohem nižší míru 
recyklace, a dokonce i spalování,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že některé spalovny 
trpí nedostatkem přiměřené infrastruktury 
pro třídění a zpracování odpadu; 
vzhledem k tomu, že pravděpodobně 
neexistuje jasné vymezení toho, které 
druhy odpadu jsou spalovány, a že 
přetrvávají obavy ohledně toxického 
popílku, jež spalováním vzniká;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Sonia Alfano

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že směrnice 
2008/99/ES o trestněprávní ochraně 
životního prostředí stanovuje minimální 
počet vážných trestných činů proti 
životnímu prostředí a ukládá členským 
státům, aby zavedly více odrazující trestní 
postihy za tento druh trestné činnosti, je-li
spáchána úmyslně nebo v důsledku hrubé 
nedbalosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že v některých 
oblastech, např. v italské Kampánii, při 
snižování objemu odpadu a recyklaci 
domácího odpadu nebylo dosaženo téměř 
žádného pokroku a že na skládky je 
nadále přivážen netříděný domácí i jiný 
odpad, přičemž v některých případech byl 
patrně smíchán s různými druhy 
průmyslového odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Bairbre de Brún

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že odpad z domácností (Netýká se českého znění.)



AM\871710CS.doc 7/35 PE467.326v01-00

CS

by se měl zpracovávat v souladu s 
hierarchií způsobů nakládání s odpady, 
která podle článku 4 rámcové směrnice o 
odpadech vychází od předcházení a 
omezení vzniku odpadu, přes opětovné 
použití, recyklaci a další využití (např. 
energetické) po odstranění;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že účinné využívání 
zdrojů v Evropě je jedním z hlavních cílů 
Strategie Evropa 2020 a že rámcová 
směrnice o odpadech zavedla cíl 50% 
recyklace komunálního odpadu, který má 
být do roku 2020 ve všech členských 
státech splněn,

K. vzhledem k tomu, že účinné využívání 
zdrojů v Evropě je jedním z hlavních cílů 
Strategie Evropa 2020 a že rámcová 
směrnice o odpadech zavedla cíl 50% 
recyklace komunálního odpadu, který má 
být do roku 2020 ve všech členských 
státech splněn, uznává, že vývoj EU 
směrem k cyklickému zelenému 
hospodářství, v němž je odpad využíván 
jako zdroj, je důležitou součástí cíle v 
oblasti účinného využívání zdrojů,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že se dosud 
nepodařilo vytvořit plán pro nakládání s 
odpadem v souladu s rámcovou směrnicí o 
odpadech a že hlavními příčinami tohoto 

L. vzhledem k tomu, že se dosud 
nepodařilo vytvořit plán pro nakládání s 
odpadem v souladu s rámcovou směrnicí o 
odpadech a že příčin tohoto stavu je 
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stavu jsou nedostatek finančních 
prostředků a neúčinné administrativní 
postupy,

několik, včetně nedostatku provádění a 
prosazování, řádně vyškoleného 
personálu na místní a regionální úrovni, 
koordinace na vnitrostátní úrovni, 
kvalitního systému a kontrol na úrovni 
EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Bairbre de Brún

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že se dosud 
nepodařilo vytvořit plán pro nakládání s 
odpadem v souladu s rámcovou směrnicí o 
odpadech a že hlavními příčinami tohoto 
stavu jsou nedostatek finančních 
prostředků a neúčinné administrativní 
postupy,

L. vzhledem k tomu, že se dosud 
nepodařilo vytvořit plán pro nakládání s 
odpadem v souladu s rámcovou směrnicí o 
odpadech a že jako hlavní příčiny tohoto 
stavu byly označeny neschopnost vyčlenit 
dostatek finančních prostředků a neúčinné 
administrativní postupy,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že se dosud 
nepodařilo vytvořit plán pro nakládání s 
odpadem v souladu s rámcovou směrnicí o 
odpadech a že hlavními příčinami tohoto 
stavu jsou nedostatek finančních 
prostředků a neúčinné administrativní 
postupy,

L. vzhledem k tomu, že se dosud 
nepodařilo vytvořit plán pro nakládání s 
odpadem v souladu s rámcovou směrnicí o 
odpadech a že hlavními příčinami tohoto 
stavu jsou nedostatek finančních 
prostředků a neúčinné administrativní 
postupy, čímž je zcela opomíjena 
skutečnost, že řádné nakládání s odpady 
skýtá příležitosti pro omezování emisí 
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skleníkových plynů, zmírňování dopadů 
na životní prostředí a snížení závislosti 
Evropy na dovozu surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že důležitým a často
opomíjeným faktorem je skutečnost, že 
odvětví recyklace skýtá potenciál až půl 
milionu pracovních míst, jelikož některé 
druhy odpadů představují výrobní zdroje a 
mohou přispět ke zlepšení udržitelnosti 
životního prostředí,

M. vzhledem k tomu, že důležitým a často 
opomíjeným faktorem je skutečnost, že 
odvětví recyklace skýtá potenciál až půl 
milionu pracovních míst, jelikož některé 
druhy odpadů představují výrobní zdroje a 
mohou přispět ke zlepšení udržitelnosti 
životního prostředí a napomoci přechodu 
k zelenému hospodářství,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že nakládání s 
biologickým odpadem je v EU stále ještě v 
plenkách a že je třeba rozvinout stávající 
legislativní nástroje a zefektivnit techniky,

N. vzhledem k tomu, že technologie 
zužitkování biologického odpadu je v EU 
dostupná a využívá se v Dánsku, Belgii a 
Nizozemsku a že je třeba rozvinout 
stávající legislativní nástroje, aby se 
biologický odpad stal součástí ekonomiky 
založené na biologických zdrojích,

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k tomu, že Aarhuská 
úmluva přiznává občanům právo na 
informace o situaci na jejich území 
a veřejným orgánům ukládá povinnost 
tyto informace poskytovat a podněcovat 
občany k zodpovědnému přístupu 
a chování; vzhledem k tomu, že v souladu 
se směrnicí 2003/35/ES musí členské státy 
zajistit, aby bylo veřejnosti zavčas 
umožněno účinně se podílet na 
přípravě, úpravě či revizi připravovaných 
plánů nebo programů,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění S a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Sa. vzhledem k tomu, že nelegální 
nakládání s odpady se rovněž zařadilo k 
činnostem organizovaného zločinu, což 
vyvolává otázky o úloze příslušných 
orgánů a v případě průmyslových odpadů 
o možné existenci tajné dohody,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Sonia Alfano
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění S a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Sa. vzhledem k tomu, že nelegální 
nakládání s odpady se rovněž zařadilo k 
činnostem organizovaného zločinu, což 
vyvolává otázky o úloze příslušných 
orgánů a v případě průmyslových odpadů 
o možné existenci tajné dohody,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod odůvodnění T

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

T. vzhledem k tomu, že stávající 
monitorovací a kontrolní postupy, které 
mají zajistit, aby odpad z domácností 
neobsahoval toxický odpad, nejsou vždy 
účinné nebo neexistují vůbec, a že to vede 
ke kontaminaci skládek a spaloven;
vzhledem k tomu, že odstraňování 
toxického odpadu spalováním v zařízeních 
určených ke spalování odpadu z 
domácností je bezpodmínečně zakázáno a 
že je nutné tuto skutečnost zdůraznit,

T. vzhledem k tomu, že stávající 
monitorovací a kontrolní postupy, které 
mají zajistit, aby odpad z domácností 
neobsahoval toxický odpad, nejsou vždy 
účinné nebo neexistují vůbec, a že to vede 
ke kontaminaci skládek a spaloven,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění V
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

V. vzhledem k tomu, že jednou z 
rozhodujících příčin tohoto stavu je
nedostatek informací, administrativních 
kapacit a finančních a dalších zdrojů na 
místní úrovni,

V. vzhledem k tomu, že jednou z 
rozhodujících příčin tohoto stavu je
nedostatek informací, povědomí,
administrativních kapacit a finančních a 
dalších zdrojů na místní úrovni,

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod odůvodnění X

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

X. vzhledem k tomu, že cena za špatné 
nakládání s odpady je vysoká a že převoz 
odpadu z jednoho regionu do druhého je 
velmi drahý (v jednom konkrétním 
případě se vzniklé dodatečné náklady 
odhadují na 1,1 miliard EUR),

X. vzhledem k tomu, že cena za špatné 
nakládání s odpady je vysoká a že územní 
systém schopný uzavřít kompletní cyklus 
povede k významným hospodářským 
úsporám,

Or. it

Pozměňovací návrh 22
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AF

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AF. vzhledem k tomu, že soudní řízení 
může být zahájeno až poté, co je projekt 
schválen členskými státy; vzhledem k 
tomu, že občané jen těžko chápou, že EU 
nemůže zasáhnout, dokud není celý proces 
ukončen a uděleno povolení,

AF. vzhledem k tomu, že soudní řízení 
může být zahájeno až poté, co je projekt 
schválen členskými státy; vzhledem k 
tomu, že občané jen těžko chápou, že EU 
nemůže zasáhnout, dokud není celý proces 
ukončen a projekt neschválí členské státy,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 23
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AG

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AG. vzhledem k tomu, že občané často 
dávají své obavy najevo v průběhu 
veřejných konzultací a v rámci posouzení 
vlivů na životní prostředí,

AG. vzhledem k tomu, že připomínky 
občanů se často v průběhu veřejných 
konzultací a v rámci posouzení vlivů na 
životní prostředí v místech, kde se zamýšlí 
vybudování nových skládek, týkají 
údajného poškozování chráněných území, 
jako tomu bylo v případě skládky 
v italském národním parku Vesuvius, čili 
obav z negativního dopadu na zdraví a 
dobré životní podmínky,

Or. it

Pozměňovací návrh 24
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AH

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AH. vzhledem k tomu, že předkladatelé 
petic protestují proti plánovanému 
umístění nových skládek, jelikož se 
domnívají, že tyto projekty zasahují do 
environmentálně nebo kulturně 
chráněných zón, což dokládají petice proti 
plánu vytvořit novou skládku v italském 
národním parku Vesuvius,

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 25
Margrete Auken



PE467.326v01-00 14/35 AM\871710CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AH

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AH. vzhledem k tomu, že předkladatelé 
petic protestují proti plánovanému umístění 
nových skládek, jelikož se domnívají, že 
tyto projekty zasahují do environmentálně 
nebo kulturně chráněných zón, což 
dokládají petice proti plánu vytvořit novou 
skládku v italském národním parku 
Vesuvius,

AH. vzhledem k tomu, že předkladatelé 
petic protestují proti plánovanému umístění 
nových skládek, jelikož se domnívají, že 
tyto projekty zasahují do environmentálně 
nebo kulturně chráněných zón, což 
dokládají petice proti plánu vytvořit novou 
skládku v italském národním parku 
Vesuvius; vzhledem k tomu, že stávající 
skládky v národním parku by naopak 
měly být neprodleně uzavřeny a území 
vyčištěno a obnoveno,

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AI

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AI. vzhledem k tomu, že se občané obávají 
negativního dopadu na své zdraví a 
blahobyt, což může částečně vysvětlit 
některé prvky kampaní zaměřených proti 
navrhovaným plánům veřejných orgánů 
na umístění spaloven a nových skládek,

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 27
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AO
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AO. vzhledem k tomu, že skládkování by 
mělo být zvažováno jako poslední možné 
řešení a že je třeba to stále připomínat; 
vzhledem k tomu, že v členských státech, 
které zaostaly v oblasti předcházení vzniku 
odpadu, jeho opětovného používání a 
recyklace, může být vyvíjen na veřejné 
orgány tlak, aby s cílem odstranit odpad 
rozšiřovaly stávající – ačkoli nevyhovující 
– skládky nebo v krátké časové lhůtě 
vytvářely nové,

AO. vzhledem k tomu, že skládkování by 
mělo být poslední možné řešení a že je 
třeba to stále připomínat; vzhledem k tomu, 
že v členských státech, které zaostaly 
v oblasti předcházení vzniku odpadu, jeho 
opětovného používání a recyklace, může 
být vyvíjen na veřejné orgány tlak, aby 
s cílem odstranit odpad rozšiřovaly 
stávající – ačkoli nevyhovující – skládky 
nebo v krátké časové lhůtě vytvářely nové,

Or. it

Pozměňovací návrh 28
Bairbre de Brún

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AP

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AP. vzhledem k tomu, že ve státech, o 
nichž panuje názor, že ve vysoké míře 
dodržují požadavky rámcové směrnice o 
odpadech, je využívání spaloven velmi 
dobře zavedeno, přijímáno občany a 
současně z něj lze vyrobit energii, ačkoli 
má v hierarchii způsobů nakládání s 
odpady nízkou pozici, a vzhledem k tomu,
že státy, které se dosud pro spalování 
nerozhodly, to mohou považovat za 
nezbytný a přínosný způsob, jímž se budou 
moci vypořádat s nahromaděným 
nezpracovaným odpadem,

AP. vzhledem k tomu, že v některých 
státech, o nichž panuje názor, že ve vysoké 
míře dodržují požadavky rámcové 
směrnice o odpadech, je využívání 
spaloven velmi dobře zavedeno, přijímáno 
občany a současně z něj lze vyrobit energii, 
ačkoli má v hierarchii způsobů nakládání s 
odpady nízkou pozici, a vzhledem k tomu, 
že státy, které se dosud pro spalování 
nerozhodly, jej mohou začít využívat a 
vypořádat se tak s nahromaděným 
nezpracovaným odpadem,

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Judith A. Merkies
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění AT

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AT. vzhledem k tomu, že orgány veřejné 
správy pro výstavbu spaloven často volí 
oblasti, které se již potýkají s velkým 
znečištěním ovzduší, a s ohledem na to, že 
nelze přehlížet kumulativní účinky na 
zdraví obyvatel této oblasti a že často je 
opomíjena možnost prozkoumat 
alternativní způsoby likvidace odpadů a 
výroby energie prostřednictvím anaerobní 
digesce,

AT. vzhledem k tomu, že výstavby
spaloven u obyvatel dotčených oblastí 
vyvolávají obavy z dopadů emisí, a s 
ohledem na to, že nelze přehlížet 
kumulativní účinky na zdraví obyvatel této 
oblasti a že v některých případech je 
možnosti prozkoumat alternativní způsoby 
likvidace odpadů a výroby energie 
připisována nízká priorita,

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AT a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ATa. vzhledem k tomu, že zaměření na 
výrobu energie ze spalování odpadů je 
méně hospodárný způsob nakládání s 
odpady než prevence, recyklace a 
opětovné použití, a z toho důvodu by tyto 
postupy měly mít přednost, což je v 
souladu s hierarchií způsobů nakládání s 
odpady rámcové směrnice o odpadech,

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AU
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AU. vzhledem k tomu, že chceme-li splnit 
předpisy dané cíle v oblasti recyklace a 
prevence, je nezbytné zajistit aktivní účast 
občanské společnosti, lepší účast 
zainteresovaných stran a zvýšit veřejné 
povědomí,

AU. vzhledem k tomu, že chceme-li splnit 
předpisy dané cíle v oblasti recyklace a 
prevence, je nezbytné zajistit aktivní účast 
občanské společnosti, lepší účast 
zainteresovaných stran a zvýšit veřejné 
povědomí pomocí mediálních 
informačních kampaní ke zvýšení 
povědomí veřejnosti,

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Bairbre de Brún

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AV

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AV. vzhledem k tomu, že všechny zprávy z 
vyšetřovacích misí Petičního výboru v 
souvislosti s problematikou odpadů 
odhalují, že obyvatelé a úřady mezi sebou 
špatně komunikují, nebo nekomunikují 
vůbec, což v některých případech 
dokládají i násilné demonstrace občanů 
uváděné v tisku,

AV. vzhledem k tomu, že všechny zprávy z 
vyšetřovacích misí Petičního výboru v 
souvislosti s problematikou odpadů 
odhalují, že obyvatelé a úřady mezi sebou 
špatně komunikují, nebo nekomunikují 
vůbec, což v některých případech může 
vést k napjatým situacím a rovněž 
demonstracím občanů, jak o tom často 
informuje tisk,

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Bairbre de Brún, Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AV

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AV. vzhledem k tomu, že všechny zprávy z 
vyšetřovacích misí Petičního výboru v 

AV. vzhledem k tomu, že všechny zprávy z 
vyšetřovacích misí Petičního výboru v 
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souvislosti s problematikou odpadů 
odhalují, že obyvatelé a úřady mezi sebou 
špatně komunikují, nebo nekomunikují 
vůbec, což v některých případech 
dokládají i násilné demonstrace občanů 
uváděné v tisku,

souvislosti s problematikou odpadů 
odhalují, že obyvatelé a úřady mezi sebou 
špatně komunikují, nebo nekomunikují 
vůbec, což v některých případech může 
vést k napjatým situacím a rovněž 
demonstracím občanů, jak o tom často 
informuje tisk,

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AW

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AW. vzhledem k tomu, že je nutné úplné 
zapojení občanské společnosti a všech 
dalších zúčastněných stran a rovněž 
výrazné posílení povědomí veřejnosti,

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Carlos José Iturgaiz Angulo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AW

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AW. vzhledem k tomu, že je nutné úplné 
zapojení občanské společnosti a všech 
dalších zúčastněných stran a rovněž 
výrazné posílení povědomí veřejnosti,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Adina-Ioana Vălean
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění AW a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AWa. vzhledem k tomu, že světová 
populace roste, a tudíž se očekává značný 
nárůst celkové spotřeby, která bude vyvíjet 
větší tlak na nakládání s odpady; 
vzhledem k tomu, že k řešení tohoto 
problému bude mimo jiné nutné zvýšit 
povědomí a uplatňovat zásadu hierarchie 
způsobů nakládání s odpady,

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Carlos José Iturgaiz Angulo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AX

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AX. vzhledem k tomu, že Petiční výbor 
nemá pravomoc, co se týče prevence či 
prosazování práva, může však hájit zájmy 
občanů tím, že bude spolupracovat s 
příslušnými orgány na hledání řešení či na 
objasnění problémů, které se v peticích 
objevují,

AX. vzhledem k tomu, že Petiční výbor 
nemá pravomoc, co se týče prevence či 
prosazování práva, může však hájit zájmy 
občanů, zejména setkají-li se s problémy 
při uplatňování právních předpisů EU, a 
to tím, že bude spolupracovat s příslušnými 
orgány na hledání řešení či na objasnění 
problémů, které se v peticích objevují,

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Odstavec 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby neprodleně 
provedly rámcovou směrnici o odpadech a 
zajistily bezpodmínečné dodržení všech 
požadavků, zejména v oblasti vytváření a 
realizace ucelených plánů nakládání s 
odpady;

1. vyzývá členské státy, aby neprodleně 
provedly rámcovou směrnici o odpadech a 
zajistily bezpodmínečné dodržení všech 
požadavků, zejména v oblasti vytváření a 
realizace ucelených plánů nakládání s 
odpady, včetně včasného přizpůsobení 
všech stanovených cílů tak, aby zapadly 
do rámce evropských právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Sonia Alfano

Návrh usnesení
Odstavec 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby bedlivě sledovala 
členské státy při provádění směrnice EU o 
trestněprávní ochraně životního prostředí, 
a zajistila, aby k provedení došlo rychle a 
efektivně; vyzývá Komisi, aby vyvinula 
inovativní nástroje pro stíhání trestních 
činů proti životnímu prostředí, do nichž je 
zapojena organizovaná trestná činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Odstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
urychlily zavádění moderní strategie 
nakládání s odpady v souladu s rámcovou 

2. s ohledem na skutečnost, že odpady a 
znečištění významně ohrožují lidské 
zdraví a integritu životního prostředí,
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směrnicí o odpadech; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
urychlily zavádění moderní strategie 
nakládání s odpady v souladu s rámcovou 
směrnicí o odpadech;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Odstavec 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá veřejné orgány, aby připustily 
skutečnost, že k zavedení strategií 
nakládání s odpady, ke zřízení infrastruktur 
a k výstavbě zařízení je ve většině
členských nutné učinit rozsáhlé investice, a 
domnívá se, že by měly zvážit možnost k 
tomuto účelu vyčlenit určitou část 
prostředků z fondu soudržnosti nebo 
usilovat o přímou finanční podporu z 
Evropské investiční banky;

3. vyzývá veřejné orgány, aby připustily 
skutečnost, že k zavedení strategií 
nakládání s odpady, ke zřízení infrastruktur 
a k výstavbě zařízení je ve většině 
členských nutné učinit rozsáhlé investice, a 
domnívá se, že orgány jsou schopny tyto 
investice pokrýt z vlastních finančních 
zdrojů pomocí eventuálního zavedení 
další daně z odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Odstavec 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že je nutné na úrovni 
členských států a na úrovni EU posílit 
kontroly na místě a kapacity pro 
prosazování, díky čemuž bude možné 
zajistit lepší dodržování právních předpisů 
o odpadech, a vyzývá proto členské státy, 
aby rozšířily své kapacity v oblasti 
kontroly, sledování a dalších činností na 

4. domnívá se, že je nutné na úrovni 
členských států a na úrovni EU posílit 
kontroly na místě a kapacity pro 
prosazování, díky čemuž bude možné 
zajistit lepší dodržování právních předpisů 
o odpadech, a vyzývá proto členské státy, 
aby rozšířily své kapacity v oblasti 
kontroly, sledování a dalších činností na 
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všech úrovních nakládání s odpady, a 
mohly tak lépe prosazovat právní předpisy 
o odpadech;

všech úrovních nakládání s odpady, a 
mohly tak lépe prosazovat právní předpisy 
o odpadech, a vyzývá Komisi, aby 
stanovila konkrétní postupy pro plné a 
účinné použití zásady subsidiarity v 
případě vážného porušení ze strany 
členských států;

Or. it

Pozměňovací návrh 43
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Odstavec 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. žádá, aby příslušné orgány měly k 
dispozici podrobnější pokyny a byla jim 
poskytnuta pomoc se správným 
prováděním acquis EU v oblasti nakládání 
s odpady, poznamenává však, že na 
evropské úrovni nyní nejsou dostupné 
dostačující prostředky; domnívá se tedy, že 
by bylo vhodné zavést doplňující opatření 
v oblasti financí a administrativy, které 
úředníkům v odvětví odpadů zajistí jasnější 
pokyny a lepší možnosti vzdělávání;

5. žádá Komisi, aby příslušným orgánům
dala k dispozici podrobnější pokyny a 
poskytla jim pomoc se správným 
prováděním acquis EU v oblasti nakládání 
s odpady a navrhuje vytvořit pro členské 
státy určitá měřítka, jejichž pomocí 
například budou moci zjistit, kolik 
úředníků je v jednotlivých odvětvích třeba, 
poznamenává však, že na evropské úrovni 
nyní nejsou dostupné dostačující 
prostředky; domnívá se tedy, že by bylo 
vhodné na vnitrostátní úrovni zavést 
doplňující opatření v oblasti financí a 
administrativy, které úředníkům v odvětví 
odpadů zajistí jasnější pokyny a lepší 
možnosti vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Carlos José Iturgaiz Angulo

Návrh usnesení
Odstavec 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. žádá, aby příslušné orgány měly k 
dispozici podrobnější pokyny a byla jim 
poskytnuta pomoc se správným 
prováděním acquis EU v oblasti nakládání 
s odpady, poznamenává však, že na 
evropské úrovni nyní nejsou dostupné 
dostačující prostředky; domnívá se tedy, že 
by bylo vhodné zavést doplňující opatření 
v oblasti financí a administrativy, které 
úředníkům v odvětví odpadů zajistí jasnější 
pokyny a lepší možnosti vzdělávání;

5. žádá Komisi, aby příslušným orgánům
dala k dispozici podrobnější pokyny a 
poskytla jim pomoc se správným 
prováděním acquis EU v oblasti nakládání 
s odpady, poznamenává však, že na 
evropské úrovni nyní nejsou dostupné 
dostačující prostředky; domnívá se tedy, že 
by bylo vhodné zavést doplňující opatření 
v oblasti financí a administrativy, které 
úředníkům v odvětví odpadů zajistí jasnější 
pokyny a lepší možnosti vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Odstavec 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby se při posuzování, 
jakým způsobem členské státy provádějí 
směrnice v oblasti odpadů, více zaměřila 
na systémové nedostatky, jako jsou 
nepostačující sítě zařízení pro nakládání s 
odpady, nadměrné zřizování skládek nebo 
nízká míra recyklace;

6. vyzývá Komisi, aby se při posuzování, 
jakým způsobem členské státy provádějí 
směrnice v oblasti odpadů, více zaměřila 
na systémové nedostatky, jako jsou 
nepostačující sítě zařízení pro nakládání s 
odpady, nadměrné zřizování skládek, 
narůstající množství produkce odpadů na 
jednoho obyvatele nebo nízká míra 
recyklace;

Or. it

Pozměňovací návrh 46
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Odstavec 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby se při posuzování, 
jakým způsobem členské státy provádějí 
směrnice v oblasti odpadů, více zaměřila 
na systémové nedostatky, jako jsou 
nepostačující sítě zařízení pro nakládání s 
odpady, nadměrné zřizování skládek nebo 
nízká míra recyklace;

6. vyzývá Komisi, aby se při posuzování, 
jakým způsobem členské státy provádějí 
směrnice v oblasti odpadů, více zaměřila 
na nejčastější problémy, jako jsou 
nepostačující sítě zařízení pro nakládání s 
odpady, nadměrné zřizování skládek nebo 
nízká míra recyklace a rovněž nedostatek 
provádění a prosazování, řádně 
vyškoleného personálu na místní a 
regionální úrovni, koordinace na 
vnitrostátní úrovni, kvalitního systému a 
kontrol na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Odstavec 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že zřízení nové Agentury 
EU pro provádění právních předpisů o 
odpadech není žádoucí a zastává názor, že 
stávající institucionální struktura na úrovni 
EU – založená na tom, že GŘ Komise pro 
životní prostředí a Evropská agentura pro 
životní prostředí plní úlohu center 
odborných znalostí a kvality – je z hlediska 
nákladů efektivnější, ačkoli je třeba jejich 
postavení posílit, aby mohly zajišťovat 
aktivnější dohled a prosazování;

7. domnívá se, že zřízení nové Agentury 
EU pro provádění právních předpisů o 
odpadech není žádoucí a zastává názor, že 
stávající institucionální struktura na úrovni 
EU – založená na tom, že GŘ Komise pro 
životní prostředí a Evropská agentura pro 
životní prostředí plní úlohu center 
odborných znalostí a kvality – je z hlediska 
nákladů efektivnější, ačkoli je třeba 
důkladněji prozkoumat prostředky, jimiž 
lze zlepšit aktivní dohled a prosazování;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Carlos José Iturgaiz Angulo
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Návrh usnesení
Odstavec 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že Evropská agentura pro 
životní prostředí by mohla v tomto procesu 
pomoci a konstruktivně se na něm podílet 
tím, že bude podávat zprávy o tom, jaké 
strategie nakládání s odpadem členské státy 
zavádějí, a odhalovat nedostatky, co se 
týče souladu plánů nakládání s odpady 
jednotlivých členských států s právními 
předpisy EU;

8. domnívá se, že stávající Evropská 
agentura pro životní prostředí by mohla v 
tomto procesu pomoci a konstruktivně se 
na něm podílet tím, že bude podávat 
zprávy o tom, jaké strategie nakládání s 
odpadem členské státy zavádějí, a 
odhalovat nedostatky, co se týče souladu 
plánů nakládání s odpady jednotlivých 
členských států s právními předpisy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Odstavec 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zastává názor, že užší spolupráce orgánů 
na místní a regionální úrovni může přinést 
pozitivní výsledky v podobě rozpoznávání 
modelů osvědčených postupů; 
poznamenává, že Výbor regionů, 
organizace Municipal Waste Europe a 
Evropská federace pro nakládání s odpady 
a službami pro ochranu životního prostředí 
(FEAD) by k výměnám osvědčených 
postupů mohly významněji přispět a 
pomoci k budování důvěry mezi obyvateli, 
postiženými uplatňováním základního 
stupně odpadové politiky;

9. zastává názor, že užší spolupráce orgánů 
na místní, regionální a vnitrostátní úrovni 
může přinést pozitivní výsledky v podobě 
rozpoznávání modelů osvědčených 
postupů; poznamenává, že Výbor regionů, 
Europol, Síť Evropské unie pro provádění 
a prosazování právních předpisů v oblasti 
životního prostředí, organizace Municipal 
Waste Europe a Evropská federace pro 
nakládání s odpady a službami pro ochranu 
životního prostředí (FEAD) by k výměnám 
osvědčených postupů mohly významněji 
přispět a pomoci k budování důvěry mezi 
obyvateli, postiženými uplatňováním 
základního stupně odpadové politiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Margrete Auken

Návrh usnesení
Odstavec 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. poznamenává, že rovněž hospodářské 
argumenty hovoří ve prospěch dodržování 
zásad hierarchie způsobů nakládání s 
odpady a zaměření v první na řadě na 
prevenci, následně na opětovné použití a 
recyklaci a až na posledním místě na 
získání energie ze spalování a že je třeba 
se v co největší míře vyvarovat 
nehospodárných a neudržitelných 
skládek;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Odstavec 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. připomíná, že cyklická hierarchie 
nakládání s odpady je klíčovým prvkem 
směrnice 2008/98/ES a že podle této 
směrnice by měla tvořit základ pro veškeré 
nakládání s odpady; poznamenává, že 
rovněž hospodářské argumenty hovoří ve 
prospěch dodržování zásad hierarchie 
způsobů nakládání s odpady a zaměření v 
první na řadě na prevenci, následně na 
opětovné použití a recyklaci a až na 
posledním místě na získání energie ze 
spalování a že je třeba se v co největší 
míře vyvarovat nehospodárných a 
neudržitelných skládek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Odstavec 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby se v této souvislosti zasazovaly o 
větší povědomí obyvatel o životním 
prostředí a o výhodách účinného nakládání 
s odpady;

11. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby se v této souvislosti zasazovaly o 
větší povědomí obyvatel o životním 
prostředí a o výhodách účinného nakládání 
s odpady a využívaly k tomu informace o 
výhodách třídění odpadu, o skutečných 
nákladech na svoz odpadu z domácností a 
na druhou stranu o finanční návratnosti
dalšího využití odpadků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Odstavec 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. navrhuje, aby byly odsouhlaseny 
společné evropské normy pro barevné 
označování tříděného odpadu určeného k 
recyklaci, jelikož by to usnadnilo a zvýšilo 
zapojení občanů a zlepšilo srozumitelnost 
postupů nakládání s odpady, a zastává 
názor, že by to rovněž členským státům 
pomohlo v úsilí o významné a rychlé 
zvýšení míry recyklace;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Judith A. Merkies
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Návrh usnesení
Odstavec 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. navrhuje, aby se začal využívat nový 
systém, jímž bude Petiční výbor a 
Evropský parlament řešit petice týkající se 
nakládání s odpadem, což usnadní a zvýší 
zapojení občanů a zlepší srozumitelnost 
postupů nakládání s odpady, a zastává 
názor, že by to rovněž členským státům 
pomohlo v úsilí o významné a rychlé 
zvýšení míry recyklace; poté bude petice 
prohlášena za přípustnou, projde 
jednáním a případně se uskuteční 
vyšetřovací mise, z níž bude zpracována 
zpráva a prezentace; petice budou zaslány 
Výboru pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin v Evropském 
parlamentu a jednou ročně budou 
projednány na společném slyšení výborů 
za účasti evropského komisaře pro životní 
prostředí; závěry společného slyšení 
výborů budou jednou ročně projednány 
na plenárním zasedání, kde budou 
zmíněny obavy evropských občanů v 
oblasti životního prostředí v přítomnosti 
komisaře pro životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Odstavec 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. doporučuje, aby místní a regionální 
orgány s místními občany navazovaly 
dialog, a to včas, tedy ve fázi plánování 
před přijetím rozhodnutí o výstavbě 
zařízení pro nakládání 

14. doporučuje, aby místní a regionální 
orgány s místními občany navazovaly 
dialog, a to včas, tedy ve fázi plánování 
před přijetím rozhodnutí o výstavbě 
zařízení pro nakládání 
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s odpady; s odpady; je toho názoru, že veřejnost by 
mělo mít právo podílet se na monitorování 
kontrol;

Or. lt

Pozměňovací návrh 56
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Odstavec 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. doporučuje, aby místní a regionální 
orgány s místními občany navazovaly 
dialog, a to včas, tedy ve fázi plánování 
před přijetím rozhodnutí o výstavbě 
zařízení pro nakládání s odpady;

14. doporučuje, aby místní a regionální 
orgány s místními občany navazovaly 
dialog, a to včas, tedy ve fázi plánování 
před přijetím rozhodnutí o výstavbě 
zařízení pro nakládání s odpady, a zároveň 
chápe, že syndrom NIMBY (ne na mém 
dvorku) je v tomto ohledu velkou výzvou;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Odstavec 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. doporučuje, aby místní a regionální 
orgány s místními občany navazovaly 
dialog, a to včas, tedy ve fázi plánování 
před přijetím rozhodnutí o výstavbě 
zařízení pro nakládání s odpady;

14. doporučuje, aby místní, regionální a 
vnitrostátní a mezinárodní orgány s 
místními občany navazovaly dialog, a to 
včas, tedy ve fázi plánování před přijetím 
rozhodnutí o výstavbě zařízení pro 
nakládání s odpady;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Odstavec 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. domnívá se, že pokud Evropská 
komise na návrh Petičního výboru 
Evropského parlamentu vydá k projektu v 
oblasti nakládání s odpadem, jejž 
schválily členské státy, stanovisko o 
nesouladu s evropským právem, musí mít 
na realizaci tohoto projektu odkladný 
účinek do doby, než Evropská unie bude 
moci rozhodnout o stanovené lhůtě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Odstavec 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby podpořila a 
posílila sítě partnerství soukromého a 
veřejného sektoru při provádění projektů 
a kampaní na zvýšení povědomí; žádá o 
podporu kampaně „Ukliďme svět“, jíž 
písemně vyslovilo podporu přes 400 
poslanců a která počítá se zapojením 
milionů dobrovolníků v průběhu příštího 
roku;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Judith A. Merkies
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Návrh usnesení
Odstavec 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. naléhavě vyzývá Komisi, aby navrhla 
jasnější a konkrétnější kritéria pro 
umísťování skládek s ohledem na lidská 
obydlí, školy nebo zdravotnická zařízení, 
jejichž cílem bude poskytnout jistější 
záruky proti potenciálnímu ohrožení 
lidského zdraví a životního prostředí; s 
ohledem na skutečnost, že je nutné mít na 
paměti velké množství proměnných a 
specifických místních podmínek a zároveň 
v plné míře dodržet zásadu subsidiarity;

20. naléhavě vyzývá Komisi, aby navrhla 
jasnější a konkrétnější kritéria pro 
umísťování skládek a spaloven s ohledem 
na lidská obydlí, školy nebo zdravotnická 
zařízení, jejichž cílem bude poskytnout 
jistější záruky proti potenciálnímu ohrožení 
lidského zdraví a životního prostředí; s 
ohledem na skutečnost, že je nutné mít na 
paměti velké množství proměnných a 
specifických místních podmínek a zároveň 
v plné míře dodržet zásadu subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Odstavec 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. domnívá se, že je nutné klást větší 
důraz na využití organických odpadů,
především v jednoznačně zemědělských 
oblastech, což je možnost, jíž bylo doposud 
věnováno málo pozornosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Carlos José Iturgaiz Angulo

Návrh usnesení
Odstavec 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. připomíná členským státům, že nesou 27. připomíná členským státům, že i v 
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odpovědnost za efektivní sledování a 
kontrolu dodržování všech norem EU a 
vydaných povolení a vybízí je, aby pro tuto 
funkci zajistily odpovídající a 
kvalifikované zaměstnance, včetně častých 
kontrol na místě;

případech, kdy se objeví problémy na 
místní nebo regionální úrovni správy, 
stále nesou odpovědnost za efektivní 
sledování a kontrolu dodržování všech 
norem EU a vydaných povolení a vybízí je, 
aby pro tuto funkci zajistily odpovídající a 
kvalifikované zaměstnance, včetně častých 
kontrol na místě;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Odstavec 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. pokládá za nezbytné, aby soukromé 
podniky, které jsou vybrány pro 
zpracování odpadů, podléhaly přísnému 
finančnímu dohledu ze strany místních a 
vnitrostátních orgánů s cílem potírat 
organizovanou trestnou činnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Odstavec 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. konstatuje, že je naléhavě nutné 
věnovat pozornost volnému 
a nedovolenému ukládání smíšeného 
a neoznačeného odpadu a žádá o 
uplatňování přísných kontrol nakládání 
s odpady; připomíná příslušným 
orgánům, že v naprostém souladu se 
směrnicí o integrované prevenci 
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a omezování znečištění (2008/1, ve znění 
směrnice 2010/75) musí zavést přísnou 
kontrolu nakládání se zvláštními druhy 
průmyslového odpadu bez ohledu na jeho 
původ; a vyzývá Komisi, aby v rámci svých
pravomocí vynaložila veškeré úsilí na 
sledování příslušných orgánů při 
zajišťování řádného sběru, třídění a 
zpracování odpadu, např. prostřednictvím 
pravidelných kontrol, a na to, aby orgány 
na regionální úrovni předložily 
důvěryhodný plán;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Odstavec 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly opatření pro řádné provedení zásad
nakládání s odpady, aby se zabránilo nebo 
došlo k omezení negativních dopadů
spalování odpadů na životní prostředí, 
obzvláště znečištění ovzduší, orné půdy, 
povrchových a spodních vod odpadovými 
materiály a s tím spojeném nebezpečí pro 
lidské zdraví, a rovněž, aby
upřednostňovaly pokrokovější a 
ekologičtější způsoby nakládání s odpady, 
obzvláště třídění odpadů a jejich druhotné 
využití;

Or. lt

Pozměňovací návrh 66
Margrete Auken

Návrh usnesení
Odstavec 29
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. doporučuje, aby byly ukládány 
přiměřené a odrazující pokuty a sankce za 
nezákonné nakládání s odpady, zejména u 
toxického a nebezpečného odpadu, 
částečně jako náhrada za poškození 
životního prostředí v souladu se zásadou 
znečišťovatel platí;

29. doporučuje, aby byly ukládány 
přiměřené a odrazující pokuty a sankce za 
nezákonné nakládání s odpady, zejména u 
toxického a nebezpečného odpadu, 
částečně jako náhrada za poškození 
životního prostředí v souladu se zásadou 
znečišťovatel platí; a vyzývá k zavedení 
efektivních opatření, jimiž bude možné 
potírat infiltraci nakládání s odpady ze 
strany organizované trestné činnosti a 
rovněž jakékoli propojení organizované 
trestné činnosti s legitimním průmyslem 
nebo veřejnými orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Sonia Alfano

Návrh usnesení
Odstavec 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. doporučuje, aby byly ukládány 
přiměřené a odrazující pokuty a sankce za 
nezákonné nakládání s odpady, zejména u 
toxického a nebezpečného odpadu, 
částečně jako náhrada za poškození 
životního prostředí v souladu se zásadou 
znečišťovatel platí;

29. doporučuje, aby byly ukládány 
přiměřené a odrazující pokuty a sankce za 
nezákonné nakládání s odpady, zejména u 
toxického a nebezpečného odpadu, 
částečně jako náhrada za poškození 
životního prostředí v souladu se zásadou 
znečišťovatel platí; a vyzývá k zavedení 
efektivních opatření, jimiž bude možné 
potírat infiltraci nakládání s odpady ze 
strany organizované trestné činnosti a 
rovněž jakékoli propojení organizované 
trestné činnosti s legitimním průmyslem 
nebo veřejnými orgány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Odstavec 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. doporučuje, aby byly ukládány 
přiměřené a odrazující pokuty a sankce za 
nezákonné nakládání s odpady, zejména u 
toxického a nebezpečného odpadu, 
částečně jako náhrada za poškození 
životního prostředí v souladu se zásadou 
znečišťovatel platí;

29. doporučuje, aby byly ukládány 
přiměřené a odrazující pokuty a sankce za 
nezákonné nakládání s odpady, zejména u 
toxického a nebezpečného odpadu, jako 
náhrada za poškození životního prostředí v 
souladu se zásadou znečišťovatel platí 
všechno;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Odst. 30 – první pododstavec (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

přeje si, aby nepovolené a záměrné 
vypouštění chemických, radioaktivních 
nebo vysoce kontaminovaných odpadních 
látek do přírody bylo postihováno těžkými 
tresty, které by odpovídaly míře ohrožení 
člověka a životního prostředí;

Or. fr


