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1.7.2015 A8-0215/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Peter Liese 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo 
COM(2014) 0398 v konečnom znení – 2014/2208 (COD). 

Návrh uznesenia 

Citácia 21 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na petíciu s názvom 
Zastaviť plytvanie potravinami v Európe!; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Peter Liese 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo 
COM(2014) 0398 v konečnom znení – 2014/2208 (COD). 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

N. keďže Parlament opakovane vyzval 
Komisiu, aby stanovila ukazovatele a 
právne záväzné ciele pre efektívne 
využívanie zdrojov; 

N. keďže Parlament opakovane vyzval 
Komisiu, aby stanovila ukazovatele a ciele 
pre efektívne využívanie zdrojov; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Peter Liese 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo 
COM(2014) 0398 v konečnom znení – 2014/2208 (COD). 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. naliehavo žiada Komisiu, aby do konca 
roku 2015 navrhla záväzný cieľ zvýšiť 
efektívnosť využívania zdrojov na úrovni 
EÚ o 30 % do roku 2030 v porovnaní 
s úrovňami z roku 2014, ako aj 
individuálne ciele pre jednotlivé členské 
štáty; zdôrazňuje, že ciele efektívneho 
využívania zdrojov musia byť podložené 
ukazovateľmi a až potom sa môžu 
implementovať; 

19. naliehavo žiada Komisiu, aby do konca 
roku 2015 navrhla cieľ zvýšiť efektívnosť 
využívania zdrojov na úrovni EÚ o 30 % 
do roku 2030 v porovnaní s úrovňami 
z roku 2014, ako aj individuálne ciele pre 
jednotlivé členské štáty; zdôrazňuje, že 
ciele efektívneho využívania zdrojov musia 
byť podložené ukazovateľmi a až potom sa 
môžu implementovať; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Peter Liese 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo 
COM(2014) 0398 v konečnom znení – 2014/2208 (COD). 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. naliehavo žiada Komisiu, aby do konca 
roku 2015 predložila ohlásený návrh 
na preskúmanie právnych predpisov 
v oblasti odpadov pri starostlivom 
uplatňovaní hierarchie odpadového 
hospodárstva a aby doň zahrnula tieto 
body:  

– jasné a jednoznačné vymedzenia pojmov; 

– prijatie opatrení na predchádzanie vzniku 
odpadu; 

– stanovenie záväzných cieľov pre 
znižovanie objemu komunálneho, 
obchodného a priemyselného odpadu, ktoré 
sa majú dosiahnuť do roku 2025; 

– stanovenie jasných minimálnych 
štandardov pre rozšírené požiadavky na 
zodpovednosť výrobcu s cieľom 
zabezpečiť transparentnosť a nákladovú 
efektívnosť systémov rozšírenej 
zodpovednosti výrobcu; 

– zavedenie tzv. zásady platieb 
podľa množstva odpadu (‘pay-as-you-
throw-principle’) pre zvyškový odpad v 
kombinácii s režimami separovaného zberu 
pre papier, kovy, plast a papier s cieľom 
umožniť dosiahnutie vysokej kvality 
recyklácie materiálov; zavedenie 
povinného separovaného zberu 
biologického odpadu do roku 2020; 

35. naliehavo žiada Komisiu, aby do konca 
roku 2015 predložila ohlásený návrh 
na preskúmanie právnych predpisov 
v oblasti odpadov pri starostlivom 
uplatňovaní hierarchie odpadového 
hospodárstva a aby doň zahrnula tieto 
body:  

– jasné a jednoznačné vymedzenia pojmov; 

– prijatie opatrení na predchádzanie vzniku 
odpadu; 

– stanovenie záväzných cieľov pre 
znižovanie objemu komunálneho, 
obchodného a priemyselného odpadu, ktoré 
sa majú dosiahnuť do roku 2025; 

– stanovenie jasných minimálnych 
štandardov pre rozšírené požiadavky na 
zodpovednosť výrobcu s cieľom 
zabezpečiť transparentnosť a nákladovú 
efektívnosť systémov rozšírenej 
zodpovednosti výrobcu; 

– zavedenie tzv. zásady platieb 
podľa množstva odpadu (‘pay-as-you-
throw-principle’) pre zvyškový odpad v 
kombinácii s režimami separovaného zberu 
pre papier, kovy, plast a papier s cieľom 
umožniť dosiahnutie vysokej kvality 
recyklácie materiálov; zavedenie 
povinného separovaného zberu 
biologického odpadu do roku 2020; 
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– zvýšenie cieľov v oblasti recyklácie a 
prípravy na opätovné použitie na úroveň 
minimálne 70 % tuhého komunálneho 
odpadu a 80 % recyklácie odpadu z obalov 
do roku 2030 na základe spoľahlivého 
spôsobu vykazovania, ktorý zabráni 
vykazovanie vyradeného odpadu 
(skládkovaného alebo spaľovaného) ako 
recyklovaného odpadu, s použitím 
rovnakej harmonizovanej metodiky 
pre všetky členské štáty s externe 
overenými štatistickými údajmi; povinnosť 
recyklačných zariadení podať správu o 
„vstupných“ množstvách odpadu 
prichádzajúceho do triedičky odpadov, ako 
aj o „výstupných“ množstvách 
recyklovaných materiálov vychádzajúcich 
z triedičky odpadov; 

– prísne obmedzenie spaľovania, 
s energetickým zhodnocovaním alebo bez 
neho, do roku 2020, pokiaľ ide o 
nerecyklovateľný a biologicky 
neodbúrateľný odpad; 

– záväzné, postupné znižovanie všetkých 
typov skládkovania v súlade 
s požiadavkami na recykláciu v troch 
fázach (2020, 2025 a 2030), ktoré by 
viedlo k zákazu všetkých typov 
skládkovania s výnimkou určitého 
nebezpečného odpadu a zvyškového 
odpadu, pri ktorých je skládkovanie 
environmentálne najvhodnejšou 
možnosťou; 

– zavedenie poplatkov za skládkovanie 
a spaľovanie; 

 

– zvýšenie cieľov v oblasti recyklácie a 
prípravy na opätovné použitie na úroveň 
minimálne 70 % tuhého komunálneho 
odpadu a 80 % recyklácie odpadu z obalov 
do roku 2030 na základe spoľahlivého 
spôsobu vykazovania, ktorý zabráni 
vykazovanie vyradeného odpadu 
(skládkovaného alebo spaľovaného) ako 
recyklovaného odpadu, s použitím 
rovnakej harmonizovanej metodiky 
pre všetky členské štáty s externe 
overenými štatistickými údajmi; povinnosť 
recyklačných zariadení podať správu o 
„vstupných“ množstvách odpadu 
prichádzajúceho do triedičky odpadov, ako 
aj o „výstupných“ množstvách 
recyklovaných materiálov vychádzajúcich 
z triedičky odpadov; 

– prísne obmedzenie spaľovania, 
s energetickým zhodnocovaním alebo bez 
neho, do roku 2020, pokiaľ ide o 
nerecyklovateľný a biologicky 
neodbúrateľný odpad; 

– záväzné, postupné znižovanie všetkých 
typov skládkovania v súlade 
s požiadavkami na recykláciu v troch 
fázach (2020, 2025 a 2030), ktoré by 
viedlo k zákazu všetkých typov 
skládkovania s výnimkou určitého 
nebezpečného odpadu a zvyškového 
odpadu, pri ktorých je skládkovanie 
environmentálne najvhodnejšou 
možnosťou; 

– nabádanie členských štátov na 
zavedenie poplatkov za skládkovanie a 
spaľovanie; 

 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Peter Liese 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo 
COM(2014) 0398 v konečnom znení – 2014/2208 (COD). 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

47. vyzýva Komisiu, aby do konca roku 
2015 navrhla ciele, opatrenia a nástroje na 
účinný boj proti plytvaniu potravinami, 
vrátane stanovenia záväzného cieľa znížiť 
objem potravinového odpadu o najmenej 
30 % do roku 2025 v rámci výroby, 
predaja/distribúcie, 
stravovacích/pohostinských služieb a 
sektora domácností; vyzýva Komisiu, aby 
pri vykonávaní posúdenia vplyvu 
príslušných nových legislatívnych návrhov 
hodnotila ich možný vplyv na oblasť 
potravinového odpadu; 

47. vyzýva Komisiu, aby do konca roku 
2015 navrhla ciele, opatrenia a nástroje na 
účinný boj proti plytvaniu potravinami, 
vrátane stanovenia záväzného cieľa znížiť 
objem potravinového odpadu o najmenej 
30 % do roku 2025 v rámci výroby, 
predaja/distribúcie, 
stravovacích/pohostinských služieb a 
sektora domácností; vyzýva Komisiu, aby v 
členských štátoch podporovala prijatie 
dohovorov, na základe ktorých by sektor 
potravinárskeho maloobchodu 
distribuoval nepredané produkty 
charitatívnym združeniam; vyzýva 
Komisiu, aby pri vykonávaní posúdenia 
vplyvu príslušných nových legislatívnych 
návrhov hodnotila ich možný vplyv na 
oblasť potravinového odpadu; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Peter Liese 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo 
COM(2014) 0398 v konečnom znení – 2014/2208 (COD). 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

52. naliehavo žiada Komisiu, aby navrhla, 
aby zásady a normy BAT (najlepších 
dostupných techník) platili pre všetky 
materiály a časti budov, a aby vypracovala 
pas pre budovy vychádzajúci z celého 
životného cyklu budov; tento pas by mal 
dokumentovať vykonané zlepšenia a 
umožniť informovanú voľbu, pokiaľ ide 
o budúce riešenia pre údržbu, opravy, 
renovácie a recykláciu; 

52. žiada Komisiu, aby zistila, či by sa 
zásady a normy BAT (najlepších 
dostupných techník) mohli rozšíriť na 
všetky materiály a časti budov, a aby 
vypracovala pas pre budovy vychádzajúci z 
celého životného cyklu budov; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Peter Liese 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo 
COM(2014) 0398 v konečnom znení – 2014/2208 (COD). 

Návrh uznesenia 

Odsek 53 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

53. domnieva sa, že vzhľadom na to, že 
90 % zastavaných oblastí, ktoré budú stáť 
v roku 2050, už existuje, by sa mali 
stanoviť osobitné požiadavky a stimuly pre 
sektor renovácií s cieľom získať prevahu 
energeticky pozitívnych budov do roku 
2050; vyzýva preto Komisiu, aby 
vypracovala dlhodobú stratégiu renovácie 
existujúcich budov a posilnila úlohu 
národných stratégií renovácie zavedených 
smernicou 2012/27/EÚ o energetickej 
efektívnosti; 

53. domnieva sa, že 90 % zastavaných 
oblastí, ktoré budú stáť v roku 2050, už 
existuje, a preto by sa mali stanoviť 
osobitné požiadavky a stimuly pre sektor 
renovácií s cieľom zlepšiť energetické 
nároky budov do roku 2050;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Peter Liese 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo 
COM(2014) 0398 v konečnom znení – 2014/2208 (COD). 

Návrh uznesenia 

Odsek 60 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

60. vyzýva Komisiu, aby navrhla povinné 
postupy zeleného verejného obstarávania; 
domnieva sa, že vo všetkých verejných 
obstarávaniach treba uprednostňovať 
opätovne použité, opravené, repasované, 
renovované a ďalšie udržateľné výrobky 
a riešenia, pri ktorých boli zdroje použité 
efektívne, a v prípadoch ich 
neuprednostnenia by sa mala uplatniť 
zásada „dodržiavaj alebo vysvetli“; 

60. vyzýva Komisiu, aby navrhla postupy  
verejného obstarávania, v ktorých treba 
uprednostňovať opätovne použité, 
opravené, repasované, renovované a ďalšie 
udržateľné výrobky a riešenia, pri ktorých 
boli zdroje použité efektívne, a v prípadoch 
ich neuprednostnenia by sa mala uplatniť 
zásada „dodržiavaj alebo vysvetli“; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Peter Liese 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo 
COM(2014) 0398 v konečnom znení – 2014/2208 (COD). 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila oznámenie o udržateľných 
potravinách, ktoré bolo od roku 2013 
niekoľkokrát odložené, v prvej polovici 
roka 2016; zdôrazňuje, že vzhľadom na to, 
že výroba a spotreba potravín predstavuje 
významnú časť využívania zdrojov, by sa 
oznámenie malo komplexne zaoberať 
neefektívnym využívaním zdrojov v 
potravinovom reťazci a malo by podporiť 
rozvoj udržateľnej politiky v oblasti 
potravín; vyzýva Komisiu, aby posúdila 
zvýšenie používania ekologických obalov 
potravín, ako aj uskutočniteľnosť 
postupného nahrádzania obalov potravín 
biologickými a biologicky odbúrateľnými, 
kompostovateľnými materiálmi v súlade s 
európskymi normami; 

65. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila oznámenie o udržateľných 
potravinách, ktoré bolo od roku 2013 
niekoľkokrát odložené, v prvej polovici 
roka 2016; zdôrazňuje, že vzhľadom na to, 
že výroba a spotreba potravín predstavuje 
významnú časť využívania zdrojov, by sa 
oznámenie malo komplexne zaoberať 
neefektívnym využívaním zdrojov v 
potravinovom reťazci a malo by podporiť 
rozvoj udržateľnej politiky v oblasti 
potravín; vyzýva Komisiu, aby posúdila 
zvýšenie používania ekologických obalov 
potravín, ako aj uskutočniteľnosť 
používania biologických a biologicky 
odbúrateľných, kompostovateľných 
materiálov podľa okolností v súlade s 
európskymi normami a prístupom 
vychádzajúcim zo životného cyklu; 

Or. en 

 
 


