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Pozměňovací návrh  252 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2008/98/ES 

Článek 8 a (nový) Článek 1 – odst. 1 – bod 8 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

8) Vkládá se nový článek, který zní: vypouští se 

„Článek 8a  

Obecné požadavky pro systémy 

rozšířené odpovědnosti výrobce 

 

1. Členské státy zajistí, že systémy 

rozšířené odpovědnosti výrobce vytvořené 

v souladu s čl. 8 odst. 1:– jasně vymezí 

úlohy a povinnosti výrobců výrobků 

uvádějících zboží na trh Unie, organizací 

uplatňujících rozšířenou odpovědnost 

výrobců jejich jménem, soukromých nebo 

veřejných zpracovatelů odpadu, místních 

orgánů a v příslušných případech 

uznaných provozovatelů zařízení pro 

přípravu k opětovnému použití; 

 

– v souladu s hierarchií nakládání s 

odpady stanoví měřitelné cíle pro 

nakládání s odpady zaměřené na 

dosažení alespoň kvantitativních cílů, jež 

pro tento systém stanoví tato směrnice, 

směrnice 94/6/ES, směrnice 000/53/ES, 

směrnice 006/66/ES a směrnice 

01/19/EU; 

 

– stanoví systém podávání zpráv za 

účelem sběru údajů o výrobcích 

uváděných na trh Unie výrobci, na něž se 

vztahuje rozšířená odpovědnost výrobce. 

Jakmile se tyto výrobky stanou odpadem, 

systém podávání zpráv zajistí, aby byly 
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shromažďovány údaje o sběru těchto 

odpadů a nakládání s nimi, v příslušných 

případech s upřesněním toků odpadu; 

– zajistí rovné a nediskriminační 

zacházení s výrobci výrobků, a pokud jde 

o malé a střední podniky. 

 

2. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření k zajištění toho, aby držitelé 

odpadů, na které se zaměřují systémy 

rozšířené odpovědnosti výrobce vytvoření 

v souladu s čl. 8 odst. 1, byli informováni 

o dostupných systémech sběru odpadu a o 

předcházení vyhazování odpadů. Členské 

státy rovněž přijmou opatření zaměřená 

na vytvoření pobídek pro držitele odpadů, 

aby se zapojili do již existujících systémů 

odděleného sběru, a to prostřednictvím 

ekonomických pobídek nebo případně 

prostřednictvím regulací. 

 

3. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření, jež zajistí, aby jakákoli 

organizace zřízená za účelem uplatňování 

rozšířené odpovědnosti výrobce jménem 

výrobce výrobků: 

 

a) měla jasně stanovenou působnost z 

hlediska geografického pokrytí, výrobků a 

materiálů; 

 

b) měla potřebné provozní a finanční 

prostředky pro splnění svých povinností 

týkajících se rozšířené odpovědnosti 

výrobce; 

 

c) zavedla odpovídající mechanismus 

sebekontroly podporovaný pravidelnými 

nezávislými audity za účelem hodnocení:– 

finančního řízení organizace včetně 

dodržování požadavků stanovených v odst. 

4 písm. a) a b), 

 

– kvality údajů shromážděných a 

vykázaných v souladu s odst. 1 třetí 

odrážkou a požadavky  

Nařízení (ES) č. 1272/2008. d) 

zveřejňovala informace o:– svém 

vlastníkovi a členech, 

 



 

AM\1119856CS.docx  PE598.523v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

– finančních příspěvcích hrazených 

výrobci, 

 

– postupu výběru provozovatelů pro 

nakládání s odpady. 

 

4. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření k zajištění toho, aby finanční 

příspěvky hrazené výrobci za účelem 

dodržení jejich povinností spojených s 

rozšířenou odpovědností výrobce: 

 

a) pokrývaly celé náklady na nakládání s 

odpady u výrobků, jež uvádějí na trh Unie, 

včetně všech následujících položek:– 

náklady na činnosti odděleného sběru, 

třídění a zpracování odpadů, jež jsou 

požadovány pro dodržení cílů týkajících se 

nakládání s odpady uvedených v odst. 1 

druhé odrážce se zohledněním příjmů z 

opětovného použití nebo prodeje 

recyklovaných surovin získaných z jejich 

výrobků, 

 

– náklady na poskytování odpovídajících 

informací držitelům odpadů v souladu s 

odstavcem 2, 

 

b) byly upravovány na základě skutečných 

nákladů souvisejících se skončením 

životnosti jednotlivých výrobků nebo 

skupin podobných výrobků, a to se 

zohledněním jejich opětovné použitelnosti 

a recyklovatelnosti; 

 

c) vycházely z optimalizovaných nákladů 

na služby poskytované v případech, že 

veřejní provozovatelé pro nakládání s 

odpady jsou odpovědní za vykonávání 

provozních úkolů jménem systému 

rozšířené odpovědnosti výrobce. 

 

5. Členské státy vytvoří odpovídající 

rámec pro sledování a vymáhání, aby bylo 

zajištěno, že výrobci výrobků budou 

dodržovat své povinnosti vyplývající z 

rozšířené odpovědnosti výrobce, budou 

náležitě využívány finanční prostředky a 

všechny subjekty zapojené do uplatňování 

systému budou vykazovat spolehlivé 

údaje. 
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Pokud na území členského státu plní 

jménem výrobců povinnosti vyplývající z 

rozšířené odpovědnosti výrobce více 

organizací, členský stát zřídí nezávislý 

orgán pro dohled nad plněním povinností 

vyplývajících z rozšířené odpovědnosti 

výrobce. 

 

6. Členské státy vytvoří platformu, 

aby zajistily pravidelný dialog mezi 

zúčastněnými stranami zapojenými do 

uplatňování rozšířené odpovědnosti 

výrobce, včetně soukromých nebo 

veřejných zpracovatelů odpadu, místních 

orgánů a v příslušných případech 

uznaných provozovatelů zařízení pro 

opětovné použití. 

 

7. Členské státy přijmou opatření k 

zajištění toho, aby systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobce vytvořené před 

[insert date eighteen months after the 

entry into force of this Directive] byly v 

souladu s ustanoveními tohoto článku do 

dvaceti čtyř měsíců od tohoto data.“; 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Uznáváme sice, že rozšířená odpovědnost výrobce hraje důležitou úlohu, pokud jde o její 

přínos pro životní prostředí, avšak začlenění minimálních provozních podmínek je příliš 

preskriptivní.  Právní předpisy v oblasti odpadu by se měly zaměřovat na pobídky k zavádění 

většího počtu kvalitnějších systémů, ale umožňovat větší flexibilitu při jejich vytváření. 

Vzhledem k tomu, že byly stanoveny cíle a uznána zásada, že „platí výrobce“, není nezbytné 

uplatňovat takto rigidní přístup při stanovování požadavků na systémy rozšířené odpovědnosti 

výrobce. 

 

 

      

 


