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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

8.3.2017 A8-0034/244 

Pozmeňujúci návrh  244 

Jean-François Jalkh 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpad 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) V záujme toho, aby ciele recyklácie 

vychádzali zo spoľahlivých a 

porovnateľných údajov, a účinnejšieho 

monitorovania pokroku pri dosahovaní 

týchto cieľov, by vymedzenie pojmu 

komunálny odpad v smernici 2008/98/ES 

malo byť v súlade s definíciou, ktorú na 

štatistické účely používajú Európsky 

štatistický úrad a Organizácia pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj a na 

základe ktorej členské štáty už niekoľko 

rokov nahlasujú údaje. Vymedzenie 

pojmu komunálny odpad v tejto smernici je 

neutrálne vzhľadom na verejný či 

súkromný štatút prevádzkovateľa, ktorý 

nakladá s odpadom. 

(6) Vymedzenie pojmu komunálny 

odpad v tejto smernici je neutrálne 

vzhľadom na verejný či súkromný štatút 

prevádzkovateľa, ktorý nakladá s 

odpadom. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/245 

Pozmeňujúci návrh  245 

Jean-François Jalkh 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpad 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Členské štáty by mali prijať 

opatrenia na podporu predchádzania 

vzniku potravinového odpadu v súlade s 

programom trvalo udržateľného rozvoja 

do roku 2030, ktorý prijalo Valné 

zhromaždenie Organizácie Spojených 

národov v septembri 2015, a predovšetkým 

na podporu cieľa znížiť objem 

potravinového odpadu do roku 2030 o 

polovicu. Tieto opatrenia by mali byť 

zamerané na predchádzanie vzniku 

potravinového odpadu v prvovýrobe, pri 

spracúvaní a výrobe, maloobchodnej a 

inej distribúcii potravín, v reštauráciách a 

stravovacích službách, ako aj v 

domácnostiach. Vzhľadom na 

environmentálne a hospodárske výhody 

predchádzania vzniku potravinového 

odpadu by členské štáty mali stanoviť 

osobitné opatrenia na predchádzanie 

vzniku potravinového odpadu a mali by 

merať pokrok pri znižovaní potravinového 

odpadu. Na uľahčenie výmeny 

osvedčených postupov na celom území EÚ 

tak medzi členskými štátmi, ako medzi 

prevádzkovateľmi potravinárskych 

podnikov by sa mali stanoviť jednotné 

metodiky takéhoto merania. Správy o 

úrovniach potravinového odpadu by sa 

mali podávať každé dva roky. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/246 

Pozmeňujúci návrh  246 

Jean-François Jalkh 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpad 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 19 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) V záujme zabezpečenia lepšieho, 

včasnejšieho a jednotnejšieho 

vykonávania tejto smernice a aby sa 

vopred odhadli prípadné problémy, ktoré 

by pri vykonávaní mohli nastať, je 

potrebné zaviesť systém včasného 

varovania, pomocou ktorého bude ešte 

pred uplynutím lehôt na splnenie cieľov 

možné odhaliť nedostatky a podniknúť 

potrebné opatrenia. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/247 

Pozmeňujúci návrh  247 

Jean-François Jalkh 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpad 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 3 – bod 1a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) vkladá sa tento bod 1a: a) vkladá sa tento bod 1a: 

„1a. „komunálny odpad“ je „1a. „komunálny odpad“ je odpad z 

domácností, ako aj ostatný odpad, ktorý je 

svojou povahou a zložením podobný 

odpadu z domácností; 

a) zmesový odpad a separovane 

vyzbieraný odpad z domácností vrátane:– 

papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, 

biologického odpadu, dreva, textílií, 

odpadu z elektrických a elektronických 

zariadení, použitých batérií 

a akumulátorov; 

– objemného odpadu vrátane bielej 

techniky, matracov, nábytku; 

– záhradného odpadu vrátane lístia, 

pokosenej trávy; 

 

b) zmesový odpad a separovane 

vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ktorý je 

svojou povahou, zložením a množstvom 

porovnateľný s odpadom z domácností; 

 

c) odpad vznikajúci pri čistení trhov 

a odpad pochádzajúci z čistenia ulíc 

vrátane pouličného odpadu, obsahu 

smetných kontajnerov, odpadu 

vznikajúceho pri údržbe parkov a záhrad. 

 

Komunálny odpad nezahŕňa odpad z 

kanalizačnej siete a čistiarní vrátane 

čistiarenského kalu a stavebného a 
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demolačného odpadu;“ 

Or. en 

(Pozri znenie článku 2 písm. b) smernice 1999/31/ES). 

Odôvodnenie 

Zachovať platné vymedzenie pojmu „komunálny odpad“. 



 

AM\1119575SK.docx  PE598.523v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

8.3.2017 A8-0034/248 

Pozmeňujúci návrh  248 

Jean-François Jalkh 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpad 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 11b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Vkladá sa tento článok 11b: vypúšťa sa 

„Článok 11b  

Správa včasného varovania  

1. Komisia v spolupráci s Európskou 

environmentálnou agentúrou vypracuje 

správu o pokroku pri dosahovaní cieľov 

stanovených v článku 11 ods. 2 písm. c) a 

d) a článku 11 ods. 3, a to najneskôr tri 

roky pred uplynutím každej lehoty 

stanovenej v uvedených ustanoveniach. 

 

2. Správy uvedené v odseku 1 musia 

obsahovať: 

 

a) odhad stavu dosahovania cieľov za 

každý členský štát; 

 

b) zoznam členských štátov, v prípade 

ktorých hrozí, že ciele nedosiahnu v 

príslušných lehotách, ku ktorému sú 

pripojené vhodné odporúčania pre 

dotknuté členské štáty.“ 

 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/249 

Pozmeňujúci návrh  249 

Jean-François Jalkh 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpad 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 22 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 38 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia môže vypracovať 

usmernenia k výkladu vymedzení pojmov 

zhodnocovanie a zneškodňovanie. 

vypúšťa sa 

Komisia je splnomocnená prijímať v 

súlade s článkom 38a delegované akty s 

cieľom špecifikovať uplatňovanie vzorca 

pre spaľovne, ktorý sa uvádza v prílohe II 

časti R1. Môžu sa zohľadniť miestne 

klimatické podmienky, ako napr. tuhosť 

zimy a potreba kúrenia, pokiaľ 

ovplyvňujú množstvá energie, ktoré 

možno technicky využiť alebo vyrobiť vo 

forme elektrickej energie, kúrenia, 

chladenia alebo spracovania pary. Môžu 

sa zohľadniť aj miestne podmienky 

najvzdialenejších regiónov uznaných v 

článku 349 treťom pododseku Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie a území 

uvedených v článku 25 Aktu o pristúpení z 

roku 1985. 

 

 (Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je 

vypustiť článok 38 ods. 1 aj z platného 

legislatívneho aktu.) 

Or. en 

 


