
AM\579991CS.doc PE 362.657v01-00
Externí překlad

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

19. 9. 2005 PE 362.657v01-00

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 52-155

Návrh doporučení pro druhé čtení (PE 360.280v02-00)
Johannes Blokland
Přeprava odpadů

Společný postoj Rady (15311/4/2004 – C6-0223/2005 – 2003/0139(COD))

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 52
Právní východisko 1

S ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství a zejména její čl. 
175 odst. 1,

S ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství a zejména její 
články 133 a 175 odst. 1,

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k ustanovením hlavy IV týkajícím se vývozu odpadů ze Společenství do třetích zemí, 
ustanovením hlavy V týkajícím se dovozu odpadů ze třetích zemí do Společenství a hlavy VI 
týkajícím se tranzitu odpadů přes Společenství ze třetích zemí a do třetích zemí, by měl právní 
základ rovněž odkazovat na článek 133.
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Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 53
Bod odůvodnění 5a (nový)

(5a) Společenství podepsalo Stockholmskou 
úmluvu ze dne 22. května 2001 o 
perzistentních organických znečišťujících 
látkách.

Or. en

Odůvodnění

Přebírá původní odkaz Komise na Stockholmskou úmluvu o perzistentních organických 
znečišťujících látkách (POP),  přičemž Stockholmská úmluva zakazuje, aby byly tyto odpady 
opětovně využívány, recyklovány, rekultivovány nebo přímo opětovně používány. Je to 
důležité vzhledem k možnosti nesprávného výkladu předpisů ES o perzistentních organických 
znečišťujících látkách.

Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 54
Bod odůvodnění 19

(19) u přeprav odpadů k odstranění by měly 
mít členské státy možnost uplatňovat zásadu 
proximity, priority pro využití a 
soběstačnosti na úrovni Společenství i na 
vnitrostátních úrovních, v souladu se 
směrnicí Rady 75/442/EHS ze dne  
15. července 1975 o odpadech1 a přijmout 
v souladu se Smlouvou opatření k úplnému
či částečnému zákazu nebo vznášet  
systematické námitky proti takové přepravě.  
Rovněž by měly být zohledněny požadavky 
stanovené ve směrnici 75/442/EHS, podle 
níž mají členské státy zřídit integrovanou a 
přiměřenou síť zařízení na odstraňování 
odpadu, aby se Společenství jako celek 
mohlo stát soběstačným při odstraňování 
odpadu, přičemž jednotlivé státy mají 
naplňovat tento cíl samostatně a brát přitom 

(19) u přeprav odpadů k odstranění musejí 
členské státy zohlednit zásadu proximity, 
priority pro využití a soběstačnosti na úrovni 
Společenství i na vnitrostátních úrovních, 
v souladu se směrnicí Rady 75/442/EHS ze 
dne 15. července 1975 o odpadech1 a 
přijmout v souladu se Smlouvou opatření 
k úplnému či částečnému zákazu nebo 
vznášet systematické námitky proti takové 
přepravě. Rovněž by měly být zohledněny 
požadavky stanovené ve směrnici 
75/442/EHS, podle níž mají členské státy 
zřídit integrovanou a přiměřenou síť zařízení 
na odstraňování odpadu, aby se Společenství 
jako celek mohlo stát soběstačným při 
odstraňování odpadu, přičemž jednotlivé 
státy mají naplňovat tento cíl samostatně a 
brát přitom v úvahu geografické poměry či 
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v úvahu geografické poměry či potřebu 
specializovaných zařízení pro určité druhy 
odpadu. Členské státy by rovněž měly být 
schopny zajistit, aby zařízení pro nakládání s 
odpady spadající pod směrnici 96/61/ES ze 
dne 24. září 1996 o integrované prevenci a 
omezování znečištění1 uplatňovala nejlepší 
dostupné postupy podle ustanovení této 
směrnice v souladu s povolením daného 
zařízení a aby byl odpad zpracováván 
v souladu s právně závaznými normami o 
ochraně životního prostředí, vztahujícími se 
na činnosti odstraňování, stanovenými 
právními předpisy Společenství.

potřebu specializovaných zařízení pro určité 
druhy odpadu. Členské státy by rovněž měly 
být schopny zajistit, aby zařízení pro 
nakládání s odpady spadající pod směrnici 
96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované 
prevenci a omezování znečištění 1

uplatňovala nejlepší dostupné postupy podle 
ustanovení této směrnice v souladu 
s povolením daného zařízení a aby byl 
odpad zpracováván v souladu s právně 
závaznými normami o ochraně životního 
prostředí, vztahujícími se na činnosti 
odstraňování, stanovenými právními 
předpisy Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Opětovné použití se v dokumentu taktně nezmiňuje, mělo by však mít prioritu, neboť se ve 
většině případů jedná o nejšetrnější nakládání s odpady pro životním prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 55
Bod odůvodnění 20

(20) u přeprav odpadů určených k využití by 
členské státy měly být schopny zajistit, aby 
zařízení pro nakládání s odpady, spadající 
pod směrnici 96/61/ES, uplatňovala nejlepší 
dostupné postupy, jak je definuje tato 
směrnice v souladu s povolením daného 
zařízení. Členské státy by rovněž měly být 
schopny zajistit, aby byl odpad zpracováván 
v souladu s právně závaznými normami o 
ochraně životního prostředí, vztahujícími se 
na činnosti odstraňování, stanovenými 
právními předpisy Společenství, 
s přihlédnutím k čl. 7 odst. 3 směrnice 
75/442/EHS, aby bylo s odpady nakládáno 
v souladu s plány pro nakládání s odpady 
stanovenými touto směrnicí za účelem 
zajištění uplatňování právních závazků, 

(20) u přeprav odpadů určených k využití by 
členské státy měly zohlednit zásadu 
soběstačnosti, proximity a priority pro 
opětovné použití a být schopny zajistit, aby 
zařízení pro nakládání s odpady, spadající 
pod směrnici 96/61/ES, uplatňovala nejlepší 
dostupné postupy, jak je definuje tato 
směrnice v souladu s povolením daného 
zařízení. Členské státy by rovněž měly být 
schopny zajistit, aby byl odpad zpracováván 
v souladu s právně závaznými normami o 
ochraně životního prostředí, vztahujícími se 
na činnosti odstraňování, stanovenými 
právními předpisy Společenství, 
s přihlédnutím k čl. 7 odst. 3 směrnice 
75/442/EHS, aby bylo s odpady nakládáno 
v souladu s plány pro nakládání s odpady 
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týkajících se využívání a recyklace, 
stanovených právními předpisy 
Společenství.

stanovenými touto směrnicí za účelem 
zajištění uplatňování právních závazků, 
týkajících se využívání a recyklace, 
stanovených právními předpisy 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Totéž jako u pozměňovacího návrhu 2 k bodu odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 56
Bod odůvodnění 32a (nový)

(32a) je nutné vypracovat pokyny, jak 
stanovit, kdy se loď nebo vozidlo stává 
odpadem podle čl. 1 písm. a) směrnice č. 
75/442/EHS, aby se zabránilo obcházení 
smyslu tohoto nařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Přebírá  pozměňovací návrh 111 EP z prvního čtení; souvisí s pozměňovacím návrhem 
zpravodajky navrhovaným k čl. odst. 5a (nový). 

Lodě jsou odpadem zvláštního druhu. Cestují  po světě, a mohou být proto prohlášeny za 
odpad kdekoli na světě. Majitelé, kteří by chtěli ušetřit za odstraňování odpadů šetrné 
k životnímu prostředí, by proto mohli vysílat lodě na poslední cestu do třetích zemí s nižšími 
standardy na zpracování odpadu a prohlásit je za odpad až při návratu. Tak mohou lodě, 
které odpovídají definici odpadu, obcházet právní předpisy o odpadech a tím i ustanovení 
nařízení o přepravě odpadů. Je zapotřebí pokynů, aby byla zacelena tato mezera v zákonech o 
odpadech tím spíše, že je mnoho starých lodí, které čekají na sešrotování, z nichž většina 
obsahuje významné množství nebezpečných látek a materiálů. Podobná situace je v menším 
rozsahu na konci životního cyklu automobilů.
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Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 57
Čl. 1 odst. 2 písm. a)

(a) mezi členskými státy v rámci 
Společenství nebo s tranzitem přes třetí 
země; 

(a) mezi členskými státy s tranzitem nebo 
bez tranzitu přes jiné členské státy nebo 
třetí země;

(aa) v rámci členských států s tranzitem 
přes jiné členské státy nebo třetí země;
(ab) výhradně v rámci členského státu, jež 
podléhá pouze čl. 32;

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění. Čl. 1 odst. 2 písm. b), c) a d) pokrývá hlavy IV, V a VI. Čl. 1 odst. 2 písm. a) by měl 
být nahrazen konkrétnějším textem, který bude objasňovat, že pokrývá obě hlavy II a III, a co 
přesně pokrývá. Nové body a) a aa) pokrývá hlava II; nový bod ab) pokrývá hlava III a navíc 
přebírá čl. 1 odst. 5, který může být zrušen.

Pozměňovací návrh, který předložili Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González, 
Avril Doyle

Pozměňovací návrh 58
Čl. 1 odst. 3 písm. d)

(d) přeprava, na kterou se vztahují 
požadavky pro schválení podle nařízení 
(ES) č. 1774/2002;

(d) přeprava vedlejších produktů zvířat, na 
kterou se vztahují požadavky podle nařízení 
(ES) č. 1774/2002; 

Or. en

Odůvodnění

Nařízení č. 1774/2002/ES o vedlejších produktech živočišné výroby stanoví jasná pravidla pro 
přepravu, zpracování a kontrolu různých kategorií vedlejších produktů živočišné výroby, 
včetně nepropustných kontejnerů/vozidel, přísné zpětné sledovatelnosti a dokumentace pro 
tranzit v rámci EU i dovoz do třetích zemí a vedení záznamů. Vedlejší produkty živočišné 
výroby jsou součástí systému EU ANIMO (v budoucnosti  TRACES), který bude rovnoměrně 
kontrolovat jejich přepravu. Zařazovat už tak značně kontrolované vedlejší produkty živočišné 
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výroby do rozsahu právních předpisů o přepravě odpadů je duplikací a představuje zbytečnou 
finanční zátěž pro průmysl, aniž by to přinášelo nějakou přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 59
Čl. 1 odst. 3 písm. e)

(e) přeprava odpadů, na niž se vztahuje bod 
1 písm. b) čl. 2 směrnice 75/442/EHS, 
jestliže je tato přeprava již zahrnuta do 
jiných právních předpisů Společenství 
obsahujících podobná ustanovení;

(e) přeprava odpadů, na niž se vztahuje bod 
1 písm. b) body ii), iv) a v) čl. 2 směrnice 
75/442/EHS, jestliže je tato přeprava již 
zahrnuta do jiných právních předpisů 
Společenství obsahujících podobná 
ustanovení;

Or. en

Odůvodnění

Zabránění duplicitním ustanovením. Radioaktivní odpady (srov. čl. 2 odst. 1 písm. b) bod i) 
směrnice 75/442/ES) jsou již vyňaty z rozsahu čl. 1 odst. 3 písm. c) a vedlejší produkty 
živočišné výroby (mimo jiné zvířecí mršiny a fekálie atd., srov. čl. 2 odst. 1 písm. b) bod iii) 
směrnice 75/442/ES) jsou již vyňaty z rozsahu čl. 1 odst. 3 písm. d).

Pozměňovací návrh, který předložila Eija-Riitta Korhola

Pozměňovací návrh 60
Čl. 1 odst. 3 písm. ga) (nový)

(ga) přeprava odpadů výhradně v rámci 
členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o přepravě odpadů by se měla vztahovat pouze na přepravu odpadů překračující 
hranice členských států a EU. Na přepravu odpadů výhradně v rámci členského státu se 
vztahují jiné právními předpisy o odpadech.
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Pozměňovací návrh, který předložila Eija-Riitta Korhola

Pozměňovací návrh 61
Čl. 1 odst. 5

5. Přeprava odpadů výhradně v rámci 
členského státu podléhá pouze čl. 32.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 1 odst. 3 písm. ga) (nové).

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 62
Čl. 1 odst. 5

5. Přeprava odpadů výhradně v rámci 
členského státu podléhá pouze čl. 32.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění. Čl. 1 odst. 2 písm. b), c) a d) pokrývá hlavy IV, V a VI. Čl. 1 odst. 2 písm. a) by měl 
být nahrazen konkrétnějším textem, který bude objasňovat, že pokrývá obě  hlavy II a III, a co 
přesně pokrývá. Nové body a) a aa) pokrývá hlava II; nový bod ab) pokrývá hlava III a navíc 
přebírá čl. 1 odst. 5, který může být zrušen.

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 63
Čl. 2 bod 14

14) „příjemcem“ se rozumí osoba nebo 
podnik spadající pod pravomoc země určení, 
pro kterou nebo do kterého je odpad 
přepravován k využití nebo odstranění;

14) „příjemcem“ se rozumí některá z osob 
nebo podniků spadající pod pravomoc země 
určení uvedené níže:
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(a) pro které nebo do kterých je odpad 
přepravován a která nebo který provádí 
využití nebo odstranění tohoto odpadu 
(zařízení); nebo
(b) registrovaný zástupce, který byl písemně 
pověřen zařízením, aby jednal v jeho jménu
jako příjemce; nebo
(c) registrovaný zprostředkovatel, který byl 
písemně pověřen zařízením, aby jednal 
v jeho jménu jako příjemce; nebo
v případě nedovolené přepravy, kde 
zástupce nebo zprostředkovatel uvedený v 
písm. b) nebo c) jedná jako příjemce, bude 
pro potřeby tohoto nařízení považováno za 
příjemce zařízení, které tohoto zástupce 
nebo zprostředkovatele pověřilo, aby jednal 
v jeho jménu;

Or. en

Odůvodnění

Podle Basilejské úmluvy (čl. 2 odst. 16 a 19 úmluvy) a rozhodnutí OECD (ustanovení týkající 
se uznaných obchodníků) může jako příjemce vystupovat zástupce nebo zprostředkovatel. To 
by mělo být vyjasněno v čl. 2 odst. 14. Text pozměňovacího návrhu odpovídá znění definice  
oznamovatele v čl. 2 odst. 15.

Pozměňovací návrh, který předložili Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 64
Čl. 2, bod 15

15) „oznamovatelem“ se rozumí: 15) „oznamovatelem“ se rozumí:
(a) v případě přepravy, počínající v 
členském státě, každá fyzická či právnická 
osoba spadající pod pravomoc členského 
státu, který zamýšlí provést přepravu 
odpadu nebo zamýšlí nechat provést 
přepravu odpadu a jemuž je uložena 
oznamovací povinnost. Oznamovatelem je 
jedna z osob nebo institucí níže uvedených, 
vybraná v souladu s klasifikací stanovenou 

(i) v případě přepravy, počínající v členském 
státě, každá fyzická či právnická osoba 
řízená právem této země, která zamýšlí 
provést přepravu odpadu nebo zamýšlí 
nechat provést přepravu odpadu a jíž je 
uložena oznamovací povinnost, to znamená 
některá z osob nebo orgánů uvedených níže 
a v pořadí stanoveném tímto výčtem:
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v tomto výčtu:
(i) původní výrobce; nebo (a) osoba, jejíž činnost produkuje odpad; 

nebo 
(ii) nový výrobce s licencí, který provádí 
činnost před přepravou; nebo

(b) osoba oprávněná  provádět nebo 
provádějící předběžné zpracování, mísení 
nebo úkony měnící povahu nebo složení 
odpadu před přepravou; nebo

(iii) osoba oprávněná ke sběru a výkupu, 
která z různých malých množství stejného 
druhu odpadu z různých zdrojů shromáždila 
přepravu, která musí být zahájena 
z jednoho oznámeného místa; nebo

(c) osoba oprávněná ke sběru a výkupu, 
která z různých malých množství stejného 
druhu odpadních toků z různých zdrojů 
sestavila přepravu;

(iv) registrovaný zástupce, který byl 
písemně pověřen původním výrobcem, 
novým výrobcem nebo osobou oprávněnou 
ke sběru a výkupu, uvedenými v bodech i), 
ii) a iii), aby jednal v jeho jménu jako
oznamovatel;

(d) pokud jsou osoby uvedené v bodech a), 
b) a c) neznámé, nesolventní nebo jinak 
nedostupné, osoba oprávněná ke sběru a 
výkupu nebo registrovaný zástupce nebo 
zprostředkovatel; 

(v) registrovaný zprostředkovatel, který byl 
písemně pověřen původním výrobcem, 
novým výrobcem nebo osobou oprávněnou 
ke sběru a výkupu, uvedenými v bodech i), 
ii) a iii), aby jednal v jeho jménu jako
oznamovatel;

(e) pokud je osoba uvedená v bodě (d) 
neznámá, nesolventní nebo jinak 
nedostupná, držitel;

(vi) pokud jsou všechny osoby uvedené 
v bodech i), ii) a iii), iv) a v), pokud je to 
vhodné, neznámé nebo nesolventní, držitel.
Jestliže oznamovatel uvedený v bodě iv) 
nebo v) nesplní některou z povinností  
převzetí odpadů zpět, stanovenou v článcích 
21 až 24, bude pro účely zmíněné 
povinnosti převzetí odpadů zpět považován 
za oznamovatele původní výrobce, nový 
výrobce nebo osoba oprávněná ke sběru a 
výkupu, uvedení v bodě i), ii), nebo iii), 
který pověřil tohoto zástupce nebo 
zprostředkovatele, aby jednal jeho jménem. 
V případě nedovolené přepravy oznámené 
zástupcem nebo zprostředkovatelem 
uvedeným v bodě iv) nebo v), bude pro 
potřeby tohoto nařízení za oznamovatele 
považována osoba uvedená v bodě i), ii), 
nebo iii), která pověřila tohoto zástupce 
nebo zprostředkovatele, aby jednala jeho 
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jménem;
(b) v případě dovozu nebo tranzitu přes 
Společenství odpadu, který nepochází 
z členského státu, každá z níže uvedených 
fyzických nebo právnických osob spadající 
pod pravomoc této země odeslání, která 
zamýšlí provést přepravu odpadů nebo 
zamýšlí nechat provést nebo už nechává 
provádět přepravu odpadů a která je buď:

(ii) v případě dovozu do Společenství nebo 
tranzitu přes Společenství odpadu, který 
nevznikl v některém členském státě, každá 
fyzická nebo právnická osoba spadající pod 
pravomoc této země původu, která zamýšlí 
provést přepravu odpadů nebo zamýšlí 
nechat provést nebo už nechává provádět 
přepravu odpadů, to znamená:

(i) osobou určenou zákonem země odeslání; 
nebo pokud žádné takové určení není,

(a) osobou určenou zákonem země vývozu; 
nebo pokud žádné takové určení není,

(ii) držitel v době, kdy se vývoz uskutečnil; (b) osoba, která odpad vlastní nebo má 
v oprávněném držení nebo jej vlastnila 
nebo měla v oprávněném držení v době, kdy 
se vývoz uskutečnil (držitel);

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá definici oznamovatele z původního návrhu Komise. Text 
navržený Radou umožňuje rovněž, aby byly za oznamovatele považováni i zástupci a 
zprostředkovatelé. Mohlo by tak docházet k maskování odpovědnosti a tvorbě 
dokumentačních tras, které je obtížné vysledovat. Z důvodu zřetelnosti a spolehlivosti by měla 
být dána přednost znění navrhovanému Komisí. Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu 
15 a 22 v prvním čtení.

Pozměňovací návrh, který předložili Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 65
Čl. 2 bod 15 písm. a) bod iii)

(iii) osoba oprávněná ke sběru a výkupu, 
která z různých malých množství stejného 
druhu odpadu shromáždila z různých zdrojů 
přepravu, která musí být zahájena z jednoho 
oznámeného místa; nebo

(iii) osoba oprávněná ke sběru a výkupu, 
která z různých malých množství stejného 
druhu odpadních toků shromáždila
z různých zdrojů přepravu, která musí být 
zahájena z jednoho oznámeného místa; nebo
u odpadů, které spadají pod právní předpisy 
Společenství o odpovědnosti výrobce, jako je 
směrnice č. 2002/96/ES: 
(A) osoba oprávněná ke sběru a výkupu, 
která z různých malých množství stejného 
druhu odpadních toků shromáždila 
z různých zdrojů přepravu, nebo 
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(B) výrobce výrobku, nebo 
(C) kterákoli osoba, která zařizuje na 
základě uzavřené smlouvy sběr a/nebo 
zpracování odpadu za výrobce výrobku; 
nebo 

Or. en

Odůvodnění

Hmotné povinnosti v návrhu nařízení jsou ukládány „oznamovateli“. Definice by měla 
umožňovat, aby tento odpad mohl přepravovat výrobce výrobku, spadající pod právní 
předpisy Společenství o odpadech, týkající se odpovědnosti výrobců výrobků, jako je směrnice 
č. 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), nebo jej 
zastupující třetí strana, v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství týkajícími se 
odpovědnosti výrobců výrobků.

Pozměňovací návrh, který předložili Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 66
Čl. 2 bod 22

22) „zemí odeslání“ se rozumí jakákoli 
země, z níž má být přeprava zahájena nebo 
z níž je zahájena;

22„zemí odeslání“ se rozumí jakákoli země, 
z níž má být přeprava zahájena nebo z níž je 
zahájena. V případě odpadních lodí nebo 
plavidel může země odeslání rovněž 
zahrnovat přístavní státy, státy vlajky, 
a/nebo státy, do jejichž pravomoci majitel 
nebo držitel spadá;

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí přesně stanovit, kdy je loď odesílána jako odpad, aby se zabránilo odesílání lodí 
do jiného přístavu jako způsobu vyhýbání se nařízení o přepravě. Tento pozměňovací návrh 
přebírá pozměňovací návrh 92 Evropského parlamentu z prvního čtení.
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Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 67
Čl. 2 bod 24

24) „zemí tranzitu“ se rozumí jakákoli země, 
jiná než země odeslání nebo cílová země, 
přes kterou je přeprava plánována anebo 
probíhá;

24) „zemí tranzitu“ se rozumí jakákoli země, 
jiná než země odeslání nebo cílová země, 
přes kterou je přeprava plánována anebo 
probíhá. V případě přepravy odpadu [lodí]  
se tranzitní zemí rozumí jakákoli země, jiná 
než země odeslání nebo cílová země, 
v jejímž přístavu plavidlo nesoucí náklad 
zakotví nebo plánuje zakotvit;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 68
Hlava II, nadpis

PŘEPRAVA MEZI ČLENSKÝMI STÁTY
V RÁMCI SPOLEČENSTVÍ NEBO S

TRANZITEM PŘES TŘETÍ ZEMĚ

PŘEPRAVA V RÁMCI SPOLEČENSTVÍ 
NEBO S TRANZITEM NEBO BEZ 

TRANZITU PŘES TŘETÍ ZEMĚ

Or. en

Odůvodnění

Změna vyplývající z pozměňovacího návrhu k čl. 1 odst. 2 písm. a). Vyjasnění rozsahu hlavy II 
(rovněž pokrývá přepravu v rámci členských států s tranzitem přes jiné členské státy nebo 
třetí země).

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 69
Čl. 3 odst. 1 písm. b) bod i)

(i) odpady uvedené v příloze IV; (i) odpady uvedené v příloze IV, které 
zahrnují odpady uvedené v přílohách II a 
VIII Basilejské úmluvy;
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu vyjasnění, že oznamovací postupy se vztahují na všechny nebezpečné odpady, 
připojuje se k tomuto článku odkaz na seznam nebezpečných odpadů z Basilejské úmluvy. 
Objevuje se již v příloze IV část I, která odkazuje na tyto dva seznamy Basilejské úmluvy.

Pozměňovací návrh, který předložili Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 70
Čl. 3 odst. 2, úvodní část

2. Přeprava těchto odpadů určených k 
využití podléhá obecnému požadavku, aby 
byla doprovázena určitými informacemi
podle článku 18:

2. Přeprava těchto odpadů určených k 
využití podléhá obecným požadavkům  
podle článku 18, jestliže je množství 
přepravovaného odpadu větší než 20 kg:

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na uzavření smlouvy a požadavek, aby byl odpad podle čl. 3 odst. 2 spojen 
s dokumentací uvedenou v příloze VII, je nevyvážený pro malá množství přepravovaného 
odpadu. Taková malá množství mohou být zaslána poštou, včetně obalů vratných systémů, 
nebo je mohou převážet osoby překračující hranice (např. odpadní obaly nebo odpadní 
novinový papír). Mají-li být zachovány stávající dobrovolné vratné systémy vytvořené výrobci 
výrobků, není rozumné zavádět tyto povinnosti pro spotřebitele, vracející odpadní produkty k 
využití.

Pozměňovací návrh, který předložil Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 71
Čl. 3 odst. 4

4. Přeprava odpadů, které jsou výslovně 
určeny pro laboratorní analýzu, aby byly 
přezkoumány jejich fyzikální nebo chemické 
vlastnosti nebo aby byla zjištěna jejich 
vhodnost pro využití nebo odstranění, 

4. Přeprava odpadů, které jsou výslovně 
určeny pro laboratorní analýzu nebo pro 
pokusné účely, aby byly přezkoumány jejich 
fyzikální  nebo chemické vlastnosti nebo aby 
byla zjištěna jejich vhodnost pro využití 
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nepodléhá režimu dřívějšího písemného 
oznamování a schvalování podle odstavce 1. 
Místo toho platí předepsaný postup podle 
článku 18. Množství odpadu, které je podle 
řízení o výjimkách výslovně stanoveno   
k laboratorní analýze určených odpadů, se 
stanovuje podle minimálního množství, 
které je nezbytné k řádnému provedení 
analýzy v každém jednotlivém případě, 
a nesmí překročit 25 kg. 

nebo odstranění, nepodléhá režimu 
dřívějšího písemného oznamování a 
schvalování podle odstavce 1. Místo toho 
platí předepsaný postup podle článku 18. 
Množství odpadu, které je podle řízení o 
výjimkách výslovně stanoveno k laboratorní 
analýze určených odpadů, se stanovuje podle 
minimálního množství, které je nezbytné k 
řádnému provedení analýzy v každém 
jednotlivém případě, a nesmí překročit 25 
kg. 

Or. de

Odůvodnění

Osvobození od oznamovací povinnosti by mělo zahrnovat také opatření k využití a odstranění 
v rámci výzkumu a vývoje a tím i přeshraniční přepravu odpadů pro technické pokusy.

Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 72
Čl. 3 odst. 4

4. Přeprava odpadů, které jsou výslovně 
určeny pro laboratorní analýzu, aby byly 
přezkoumány jejich fyzikální nebo 
chemické vlastnosti nebo aby byla zjištěna 
jejich vhodnost pro využití nebo odstranění, 
nepodléhá režimu dřívějšího písemného 
oznamování a schvalování podle odstavce 1. 
Místo toho platí předepsaný postup podle 
článku 18. Množství odpadu, které je podle 
řízení o výjimkách výslovně stanoveno   
k laboratorní analýze určených odpadů, se 
stanovuje podle minimálního množství, 
které je nezbytné k řádnému provedení 
analýzy v každém jednotlivém případě, 
a nesmí překročit 25 kg.

4. Přeprava odpadů, které jsou výslovně 
určeny pro laboratorní analýzu, aby byly 
přezkoumány jejich fyzikální nebo chemické 
vlastnosti nebo aby byla zjištěna jejich 
vhodnost pro využití nebo odstranění, 
nepodléhá režimu dřívějšího písemného 
oznamování a schvalování podle odstavce 1. 
Místo toho platí předepsaný postup podle 
článku 18. Množství odpadu, které je podle 
řízení o výjimkách výslovně stanoveno   
k laboratorní analýze určených odpadů, se 
stanovuje podle minimálního množství, 
které je nezbytné k řádnému provedení 
analýzy v každém jednotlivém případě, 
a nesmí překročit 25 kg. Pro účely výzkumu 
v zařízeních k využití nebo odstranění může 
být přepravováno až třicetkrát větší 
množství.

Or. en



AM\579991CS.doc 15/68 PE 362.657v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Udělení výjimky od oznamovací povinnosti by se mělo rovněž vztahovat na opatření pro 
využívání a odstraňování v rámci výzkumu a vývoje a tím i na přeshraniční přepravu odpadů 
za účelem technických pokusů. Za tímto účelem by měl být zvýšen množstevní limit, jelikož pro 
technické pokusy mohou vyžadovat i několik set kilo odpadu.

Pozměňovací návrh, který předložil Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 73
Čl. 3 odst. 5

5. Přeprava směsných komunálních 
odpadů (položka 20 03 01), které byly 
shromážděny v  soukromých domácnostech 
− včetně při tom shromážděných odpadů 
jiných výrobců −, do zařízení na využití 
nebo odstranění podléhá podle tohoto 
nařízení stejným ustanovením jako 
přeprava odpadů určených k odstranění.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Zvláštní právní úprava pro směsné komunální odpady postrádá věcný základ. Směsné 
komunální odpady byly v zásadě součástí odůvodněných námitek uvedených v článku 12. Tyto 
odůvodněné námitky zajišťují dostatečně vysokou úroveň ochrany.

Pozměňovací návrh, který předložili Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 74
Čl. 3 odst. 5a (nový)

5a. Přeprava odpadů tvořených 
chemikáliemi, obsahujících chemikálie 
nebo znečištěných chemikáliemi uvedenými 
v přílohách A, B a C Stockholmské úmluvy 
ze dne 22. května 2001 o perzistentních 
organických znečišťujících látkách, podle 
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této úmluvy, která musí podléhat i 
ustanovením čl. 6 odst. 1 této úmluvy – jež 
mimo jiné obsahuje zákaz činností 
odstraňování, které by mohly vést 
k využívání, recyklaci, rekultivaci, přímému 
opětovnému použití nebo alternativnímu 
použití perzistentních organických 
znečišťujících látek – musí podléhat 
stejným ustanovením jako přeprava odpadu 
určeného k odstranění.

Or. en

Odůvodnění

Perzistentní organické znečišťující látky se řídí Stockholmskou úmluvou OSN, která zakazuje 
jejich využívání. Nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách EU obsahuje 
některá dvojznačná ustanovení ohledně zákazu využívání/recyklace odpadu s perzistentními 
organickými znečišťujícími látkami. Rada ruší vyjasňující odkaz na perzistentní organické 
znečišťující látky. Tento pozměňovací návrh přejímá text Komise o perzistentních organických 
znečišťujících látkách.

Pozměňovací návrh, který předložila Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 75
Čl. 3 odst. 5a (nový)

5a. Přeprava odpadů tvořených 
chemikáliemi, obsahujících chemikálie 
nebo znečištěných chemikáliemi, 
uvedenými v přílohách A, B a C 
Stockholmské úmluvy ze dne 22. května 
2001 o perzistentních organických 
znečišťujících látkách, musí podléhat 
stejným ustanovením jako přeprava odpadu 
určeného k odstranění.  

Or. en

Odůvodnění

Přebírá původní odkaz Komise na Stockholmskou úmluvu o perzistentních organických 
znečišťujících látkách (POP), přičemž Stockholmská úmluva zakazuje, aby byly tyto odpady 
opětovně využívány, recyklovány, rekultivovány nebo přímo opětovně používány. Je to 
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důležité vzhledem k možnosti nesprávného výkladu předpisů  ES o perzistentních organických 
znečišťujících látkách.

Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 76
Čl. 4 odst. 2a (nový)

Přeprava může být zahájena poté, co 
oznamovatel obdržel:
(a) písemný souhlas kompetentního orgánu 
místa odeslání; v případě odpadu k využití 
podle ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) po 
uplynutí lhůty 30 dní stanovené ve druhém 
pododstavci čl. 9 odst. 1 se u kompetentního 
orgánu místa odeslání předpokládá tichý 
souhlas;
(b) písemný souhlas kompetentního orgánu 
místa určení; v případě odpadu k využití 
podle ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) po 
uplynutí lhůty 30 dní stanovené v 
pododstavci 2 čl. 9 odst. 1 se u 
kompetentního orgánu místa určení
předpokládá tichý souhlas; a 
(c) písemný souhlas kompetentního orgánu 
pro tranzit nebo po uplynutí lhůty 30 dní
stanovené pro kompetentní orgán pro 
tranzit v pododstavci 2 čl. 9 odst. 1 přičemž
lze předpokládat tichý souhlas.

Or. en

Odůvodnění

Odstranění ustanovení o „tichém souhlasu“ v případě přepravy odpadů k využití odporuje 
záměru zjednodušení pravidel. V současné praxi představuje tento nástroj významné 
zjednodušení (dříve pozm. návrh 95).

Pozměňovací návrh, který předložili Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 77
Čl. 5 odst. 1a (nový)
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1a.  U programu dobrovolného vracení 
výrobku, zřízeného výrobcem výrobku za 
účelem vracení a využití jeho výrobků poté, 
co budou vyřazeny koncovým uživatelem, 
může být smlouva uvedená v odstavci 1 
smlouvou mezi výrobcem výrobku nebo 
jeho autorizovaným dodavatelem a 
příjemcem, a povinnosti stanovené v čl. 6 
(finanční záruka) může splnit výrobce 
výrobku nebo jeho autorizovaný dodavatel.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je zaměřen na zachování dobrovolných iniciativ v oblasti sbírání a
recyklace odpadů ze strany výrobců výrobků za účelem přesměrování odpadů ze zavážek.  
Mají-li být tyto dobrovolné programy prováděny, musí být jasné, že povinnosti oznamovatele 
přepravy, pokud jde o finanční záruku a uzavření smlouvy s příjemcem, může rovněž v těchto 
případech převzít výrobce výrobku.

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 78
Čl. 5 odst. 3 písm. c)

(c) příjemce nebo zařízení v souladu s čl. 16 
písm. e) vystavit potvrzení, že odpad byl 
využit nebo odstraněn v souladu s 
oznámením, podmínkami v něm uvedenými 
a požadavky tohoto nařízení.

(c) zařízení v souladu s čl. 16 písm. e) 
vystavit potvrzení, že odpad byl využit nebo 
odstraněn v souladu s oznámením, 
podmínkami v něm uvedenými a požadavky 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti. Podle čl. 
6 odst. 9 Basilejské úmluvy a rozhodnutí OECD mohou potvrdit příjem odpadu a později 
vydat potvrzení, že využití nebo odstranění bylo dokončeno, pouze zařízení (a nikoli 
příjemce). To vyjadřuje zejména průvodní dokumentace příloha IB (bod 17 a 18) a rovněž 
čl. 15 písm. c) a e).



AM\579991CS.doc 19/68 PE 362.657v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 79
Čl. 5 odst. 4

4. Pokud jsou přepravované odpady určeny 
k předběžnému využívání nebo 
odstraňování, smlouva musí obsahovat tyto 
dodatečné povinnosti příjemce nebo 
přijímajícího zařízení:

4. Pokud jsou přepravované odpady určeny 
k předběžnému využívání nebo 
odstraňování, smlouva musí obsahovat tyto 
dodatečné povinnosti:

(a) povinnost poskytnout v souladu s čl. 15 
písm. d) a případně s čl. 15 písm. e) 
potvrzení, že odpad byl využit nebo 
odstraněn v souladu s oznámením, 
podmínkami v něm uvedenými a požadavky 
tohoto nařízení, a

(a) povinnost přijímajícího zařízení 
poskytnout v souladu s čl. 15 písm. d) a 
případně s čl. 15 písm. e) potvrzení, že 
odpad byl využit nebo odstraněn v souladu s 
oznámením, podmínkami v něm uvedenými 
a požadavky tohoto nařízení, a

(b) povinnost případně podat prvotnímu 
kompetentnímu orgánu prvotní země 
odeslání oznámení podle čl. 15 písm. f) bodu 
ii).

(b) povinnost příjemce případně podat 
prvotnímu kompetentnímu orgánu prvotní 
země odeslání oznámení podle čl. 15 písm. 
f) bodu ii).

Or. en

Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti. (Viz 
odůvodnění k čl. 5 odst. 3 písm. c).)

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 80
Čl. 6 odst. 5, pododstavec 2

Finanční záruka nebo odpovídající pojištění 
budou uvolněny, jakmile oznamovatel 
předloží doklad, že odpad dospěl na místo 
určení a byl využit nebo odstraněn 
způsobem šetrným k životnímu prostředí.  
Tento doklad může být poskytnut ve formě  
potvrzení podle čl. 16 písm. e) nebo 
případně podle čl. 15 písm. e) pro případ 

Finanční záruka nebo odpovídající pojištění 
budou uvolněny, jestliže kompetentní 
dotčený orgán obdrží potvrzení podle čl. 16 
písm. e) nebo případně podle čl. 15 písm. 
e) pro případ předběžného využití nebo 
odstranění.
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předběžného využití nebo odstranění.

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 15 a 16 poskytuje důkaz, že využití nebo odstraňování bylo dokončeno, zařízení (a 
nikoli oznamovatel) a zašle průvodní dokumentaci obsahující toto potvrzení oznamovateli a 
dotčeným kompetentním orgánům. Podle čl. 21 odst. 8, čl. 23 odst. 6, čl. 34 odst. 3 písm. f) 
bod i) a čl. 37 odst. 3 písm. f) bod i) vydání tohoto potvrzení vede k uvolnění finanční záruky. 
Tak by tomu mělo být i v případě čl. 6 odst. 5, 6 a 8 z důvodů vnitřní soudržnosti. 

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 81
Čl. 6 odst. 6

6. Odchylně od odstavce 5, pokud je 
přepravovaný odpad určen k předběžnému 
využití nebo odstranění a další využívání 
nebo odstraňování se uskutečňuje v zemi 
určení, je možno uvolnit finanční záruku 
nebo odpovídající pojištění, pokud odpad 
opustí zařízení, které provedlo předběžný 
postup, a oznamovatel předloží doklad o 
dokončení předběžného postupu. Tento 
doklad poskytne ve formě potvrzení 
uvedeného v čl. 15 písm. d). V tomto 
případě se na další přepravu do zařízení k 
využití nebo odstranění odpadů vztahuje 
nová finanční záruka nebo odpovídající 
pojištění, ledaže je kompetentní orgán místa 
určení toho názoru, že tato finanční záruka 
nebo odpovídající pojištění nejsou nutné. 
V tomto případě odpovídá kompetentní 
orgán místa určení za závazky vzniklé v 
případě nedovolené přepravy nebo za 
převzetí odpadů zpět, pokud nelze přepravu 
nebo další využití nebo odstranění dokončit 
tak, jak bylo plánováno.

6. Odchylně od odstavce 5, pokud je 
přepravovaný odpad určen k předběžnému 
využití nebo odstranění a další využívání 
nebo odstraňování se uskutečňuje v zemi 
určení, je možno uvolnit finanční záruku 
nebo odpovídající pojištění, pokud odpad 
opustí zařízení, které provedlo předběžný 
postup, a dotčený kompetentní orgán obdrží
potvrzení uvedené v čl. 15 písm. d). V tomto 
případě se na další přepravu do zařízení k 
využití nebo odstranění odpadů vztahuje 
nová finanční záruka nebo odpovídající 
pojištění, ledaže je kompetentní orgán místa 
určení toho názoru, že tato finanční záruka 
nebo odpovídající pojištění nejsou nutné. 
V tomto případě odpovídá kompetentní 
orgán místa určení za závazky vzniklé v 
případě nedovolené přepravy nebo za 
převzetí odpadů zpět, pokud nelze přepravu 
nebo další využití nebo odstranění dokončit 
tak, jak bylo plánováno.

Or. en
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Odůvodnění

Podle čl. 15 a 16 poskytuje důkaz, že využití nebo odstraňování bylo dokončeno, zařízení (a 
nikoli oznamovatel) a zašle průvodní dokumentaci obsahující toto potvrzení oznamovateli a 
dotčeným kompetentním orgánům. Podle čl. 21 odst. 8, čl. 23 odst. 6, čl. 34 odst. 3 písm. f) 
bod i) a čl. 37 odst. 3 písm. f) bod i) vydání tohoto potvrzení vede k uvolnění finanční záruky. 
Tak by tomu mělo být i v případě čl. 6 odst. 5, 6 a 8 z důvodů vnitřní soudržnosti.

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 82
Čl. 6 odst. 8, pododstavec 2

Finanční záruka nebo odpovídající pojištění 
budou uvolněny, jakmile oznamovatel 
předloží doklad, že příslušný odpad dospěl 
na místo určení a byl využit nebo odstraněn 
způsobem šetrným k životnímu prostředí. 
Odstavec 5, pododstavec 2, věta 2  a 
odstavec 6 se musejí uplatňovat přiměřeně.

Finanční záruka nebo odpovídající pojištění 
budou uvolněny, jakmile dotčený 
kompetentní orgán obdrží potvrzení podle 
čl. 16 písm. e) nebo případně čl. 15 písm. 
e) pro případ předběžného využití nebo 
odstranění příslušného odpadu. Odstavec 6 
se musí uplatňovat přiměřeně.

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 15 a 16 poskytuje důkaz, že využití nebo odstraňování bylo dokončeno, zařízení (a 
nikoli oznamovatel) a zašle průvodní dokumentaci obsahující toto potvrzení oznamovateli a 
dotčeným kompetentním orgánům. Podle čl. 21 odst. 8, čl. 23 odst. 6, čl. 34 odst. 3 písm. f) 
bod i) a čl. 37 odst. 3 písm. f) bod i) vydání tohoto potvrzení vede k uvolnění finanční záruky. 
Tak by tomu mělo být i v případě čl. 6 odst. 5, 6 a 8 z důvodů vnitřní soudržnosti.

Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 83
Čl. 9 odst. 1, pododstavec 2

Tichý souhlas kompetentního orgánu pro 
tranzit lze předpokládat, jestliže nebudou 
vzneseny námitky do 30 dnů stanovené 
lhůty.

Tichý souhlas dotčeného kompetentního 
orgánu lze předpokládat, jestliže nebudou 
vzneseny námitky do 30 dnů stanovené 
lhůty.

Or. en
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Odůvodnění

Odstranění ustanovení o „tichém souhlasu“ v případě přepravy odpadů k využití odporuje 
záměru zjednodušení pravidel. V současné praxi představuje tento nástroj významné 
zjednodušení.

Pozměňovací návrh, který předložili Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 84
Čl. 9 odst. 1, pododstavec 2a (nový)

U odpadů přepravovaných k využití (včetně 
opětovného použití), které spadají pod 
právní předpisy Společenství o odpovědnosti 
výrobce (např. směrnici 2002/96/ES o 
odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních), lze u všech příslušných 
kompetentních orgánů předpokládat tichý 
souhlas, jestliže nebyla podána žádná 
námitka proti ohlášené přepravě (nebo 
přepravám v případě obecného oznámení), 
do 30 dnů stanovené lhůty.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí OECD C(2001)107 v konečném znění výslovně uznává možnost uplatnění tichého 
souhlasu pro zásilky odpadu určeného k využití. Očekává se, že bude vybráno větší množství 
odpadních elektrických a elektronických zařízení pro využití (včetně opětovného použití 
odpadních zařízení a odpadních dílů) v rámci plnění směrnice 2002/96/ES o odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních. Tato směrnice předpokládá, že odpadní elektrická a 
elektronická zařízení se budou přepravovat mezi členskými státy za účelem jejich doručení do 
zpracovatelských či recyklačních zařízení. 

Jestliže je požadován předchozí písemný souhlas a vzhledem k očekávanému množství 
oznámení je značně nepravděpodobné, že kompetentní orgány členských států budou mít 
dostatek zdrojů a tedy schopnost odpovědět ve stanovené 30 denní lhůtě. Výsledkem budou 
zpoždění a hromadění odpadů. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 85
Čl. 9 odst. 1, pododstavec 2a (nový)

Pokud v průběhu stanovené lhůty 30 dnů 
nebudou proti přepravě odpadů, podle čl. 3 
odst. 1 písm. b) bod i), které spadají do 
přílohy IV, části II, vzneseny žádné 
námitky, platí ze strany příslušných orgánů 
mlčenlivý souhlas.

Or. de

Odůvodnění

Zrušení „mlčenlivého souhlasu“ při přepravě odpadů k využití odporuje cíli zjednodušení 
právní úpravy. Tento nástroj představuje v současné praxi značné usnadnění postupu. Návrh 
se týká odpadů dřívějšího „Žlutého seznamu“ (příloha III nařízení (EHS) č. 259/93).

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 86
Čl. 9 odst. 7

7.   Využití nebo odstranění odpadu nesmí 
být provedeno ve vztahu k plánované 
přepravě později než jeden kalendářní rok od 
přijetí odpadu příjemcem, jestliže dotčené 
kompetentní orgány nestanoví lhůtu kratší.

7.   Využití nebo odstranění odpadu nesmí 
být provedeno ve vztahu k plánované 
přepravě později než jeden kalendářní rok od 
přijetí odpadu zařízením, jestliže dotčené 
kompetentní orgány nestanoví lhůtu kratší.

Or. en

Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti. (Viz 
odůvodnění k čl. 5 odst. 3 písm. c).)
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Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 87
Čl. 9 odst. 9a (nový)

(9a) Příjemce je seznámen příslušnými 
orgány z místa odeslání o předání 
oznámení podle čl. 7 odst. 2, 
prostřednictvím příslušných orgánů na 
místě určení obdrží kopii potvrzení o příjmu 
podle čl. 8 odst. 2  a prostřednictvím 
příslušných orgánů kopii rozhodnutí podle 
čl. 9. odst. 2.

Or.de

Odůvodnění

Příjemce odpadů by měl být bezpodmínečně informován o průběhu postupu oznámení, jak je 
již stanoveno v nyní platném nařízení o přepravě, protože již uzavřel smlouvu s 
oznamovatelem o nakládání s odpady a může uvést důležité změny, které mohou přepravu 
odpadů ovlivnit, např. odstávka zařízení, vytížení kapacity.

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 88
Čl. 10 odst. 4a (nový)

4a. Orgány místa odeslání nebo určení 
mohou požadovat, aby příjemce pravidelně 
vypracovával zprávy o veškerých úkonech 
při zpracování odpadu.
Tyto zprávy musí obsahovat údaje o 
veškerém příchozím i odchozím odpadu pro 
každou ze zpracovatelských metod, aby 
mohly orgány kdykoli kontrolovat, že 
přeprava probíhá v souladu s prohlášením.

Or. en
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Odůvodnění

Záměrem tohoto návrhu je požadovat dodání informací, které umožní kompetentním orgánům 
provádět účinné kontroly toku odpadů a metod používaných při zpracování odpadů na 
základě vydaných schválení (dříve pozm. návrh 33 přijatý na plenárním zasedání).

Pozměňovací návrh, který předložili Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 89
Čl. 11 odst. 1 písm. aa) (nové)

(aa) plánovaná přeprava nebo odstranění 
by nebyly v souladu se závazky Basilejské 
úmluvy o zajištění pro životní prostředí 
šetrného nakládání, omezení 
přeshraničního pohybu nebezpečných a 
jiných odpadů na minimum a se zásadou 
dosažení vnitrostátní soběstačnosti při 
nakládání s odpady; nebo

Or. en

Odůvodnění

Tento text se snaží posílit možnosti námitek proti vývozu a posiluje vazbu na basilejské 
závazky. Tento pozměňovací návrh souvisí s podobným pozměňovacím návrhem k čl. 12.

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 90
Čl. 11 odst. 1 písm. d)

(d) oznamovatel nebo příjemce by 
opakovaně nesplnil ustanovení článků 15 a 
16 při minulých přepravách; nebo 

(d) oznamovatel nebo zařízení by opakovaně 
nesplnili ustanovení článků 15 a 16 při 
minulých přepravách; nebo

Or. en
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Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti. (Viz 
odůvodnění k čl. 5 odst. 3 písm. c).)

Pozměňovací návrh, který předložila Eija-Riitta Korhola

Pozměňovací návrh 91
Čl. 11 odst. 1 písm. g) (i)

(i) v zájmu zavádění zásady soběstačnosti na 
úrovni Společenství a vnitrostátní úrovni; 
nebo

(i) v zájmu zavádění zásady soběstačnosti na 
úrovni Společenství; nebo

Or. en

Odůvodnění

Vnitřní trh by se měl uplatňovat i při nakládání s odpady. 

Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 92
Čl. 11 odst. 1 písm. h)

(h) odpad bude zpracováván v zařízení, 
které spadá pod směrnici 96/61/ES, které 
však neuplatňuje nejlepší dostupné postupy 
podle ustanovení čl. 9 odst. 4  této směrnice 
v souladu s povolením daného zařízení; 
nebo

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato metoda by mohla být v rozporu se zásadami vnitřního trhu.
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Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 93
Čl. 12 odst. 1 písm. a)

(a) plánovaná přeprava nebo využití by 
nebyly v souladu se směrnicí 75/442/EHS, 
zejména jejími články 3, 4, 7 a 10; nebo 

(a) plánovaná přeprava nebo využití by 
nebyly v souladu se směrnicí 75/442/EHS, 
zejména jejími články 3, 4, 7 a 10,
s výjimkou případů uvedených 
v následujících bodech; nebo 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu vyjasnění a zabránění zdvojeným ustanovením 16. prosince 2004 Evropský soudní 
dvůr vyjasnil čl. 7 odst. 4 písm. a) první záměr nařízení č. 259/93 (případ C-277/02). Podle 
tohoto rozhodnutí mohou kompetentní orgány vznést námitky v případě, že v zemi určení jsou 
nižší standardy pro zpracování odpadů než v zemi odeslání. Tyto důvody pro námitky jsou 
obsahem čl. 12 odst. 1 písm. c); obsah čl. 7 odst. 4 písm. a) první záměr nařízení č. 259/93 je 
– s drobnou obměnou – obsažen v čl. 12 odst. 1 písm. a), který je považován za zdvojené 
ustanovení. Rovněž čl. 12 odst. 1 písm. a) a čl. 12 odst. 1 písm. h), j) a k) se mohou do určité 
míry překrývat.

Pozměňovací návrh, který předložili Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 94
Čl. 12 odst. 1 písm. aa) (nové)

(aa) plánovaná přeprava nebo odstranění 
by nebyly v souladu se závazky Basilejské 
úmluvy o zajištění pro životní prostředí 
šetrného nakládání, omezení 
přeshraničního pohybu nebezpečných a 
jiných odpadů na minimum a se zásadou 
dosažení vnitrostátní soběstačnosti při 
nakládání s odpady; nebo

Or. en

Odůvodnění

Tento text se snaží posílit možnosti námitek proti vývozu a posiluje vazbu na basilejské 
závazky. Tento pozměňovací návrh souvisí s podobným pozměňovacím návrhem k čl. 11.
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Pozměňovací návrh, který předložil Avril Doyle

Pozměňovací návrh 95
Čl. 12 odst. 1 písm. b)

(b) plánovaná přeprava nebo využití by 
nebyly v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy na ochranu životního prostředí, 
veřejného pořádku, ochrany veřejné 
bezpečnosti nebo zdraví, vztahujícími se na 
činnosti konané v zemi, která námitky 
vznáší; nebo 

(b) plánovaná přeprava nebo využití by 
nebyly v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy přijatou v rámci uplatňování 
směrnic EU a v souladu s nařízeními EU na 
ochranu životního prostředí, veřejného 
pořádku, ochrany zdraví nebo ekologickým 
zdaněním, vztahujícími se na činnosti 
konané v zemi, která námitky vznáší; nebo

Or. en

Odůvodnění

Správné a jednotné uplatňování nařízení o přepravě odpadů vyžaduje, aby se možnost vznášet 
námitky opírala ve všech zemích o stejné evropské zásady a referenční nařízení. 

Země, která vznáší námitky, by neměla mít možnost zdůvodňovat tyto námitky vlastními 
právními předpisy, jestliže se neopírá o evropské právní předpisy. To by – stejně jako některé 
specifické ekologické zdanění – mohlo narušit fungování vnitřního trhu a vést k většímu počtu 
soudních sporů.

Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 96
Čl. 12 odst. 1 písm. c)

(c) plánovaná přeprava nebo využití by 
nebyly v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy v zemi odeslání, které se týkají 
využití odpadů, a to i pokud by se 
plánovaná přeprava týkala odpadů 
určených k využití v zařízení, které má 
méně přísné normy pro zpracování určitých 
odpadů, než jsou normy v zemi odeslání, 
přičemž je nutno přihlédnout k potřebě 
zajistit řádné fungování vnitřního trhu;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Toto ustanovení bude překážkou pro evropský trh recyklace a využití odpadů, aniž by 
zlepšoval ekologické normy pro nakládání s odpady v EU. Znění tohoto odstavce je navíc 
nejasné a složité a mohlo by vést k nárůstu nedovolených přeprav odpadu a nejspíš i 
k většímu počtu soudních sporů.

Pozměňovací návrh, který předložil Avril Doyle

Pozměňovací návrh 97
Čl. 12 odst. 1 písm. c)

(c) plánovaná přeprava nebo využití by 
nebyly v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy v zemi odeslání, které se týkají 
využití odpadů, a to i pokud by se 
plánovaná přeprava týkala odpadů 
určených k využití v zařízení, které má 
méně přísné normy pro zpracování určitých 
odpadů, než jsou normy v zemi odeslání, 
přičemž je nutno přihlédnout k potřebě 
zajistit řádné fungování vnitřního trhu;

(c) plánovaná přeprava nebo využití by 
nebyly v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy v zemi odeslání přijatými v rámci 
zavádění směrnic EU a v souladu 
s nařízeními EU, která se týkají využití 
odpadů, přičemž je nutno přihlédnout k 
potřebě zajistit řádné fungování vnitřního 
trhu;

Toto se nepoužije, pokud: Toto se nepoužije, pokud:

(i) existují odpovídající právní předpisy 
Společenství, zejména pro odpady, a pokud 
požadavky, které jsou přinejmenším stejně 
přísné jako požadavky stanovené v právních 
předpisech Společenství, byly do 
vnitrostátních právních předpisů zavedeny 
při provádění těchto právních předpisů 
Společenství;

(i) existují odpovídající právní předpisy 
Společenství, zejména pro odpady, a pokud 
požadavky, které jsou přinejmenším stejně 
přísné jako požadavky stanovené v právních 
předpisech Společenství, byly do 
vnitrostátních právních předpisů zavedeny
při provádění těchto právních předpisů 
Společenství;

(ii) využívání se v zemi určení uskutečňuje 
za podmínek, které všeobecně odpovídají 
podmínkám stanoveným ve vnitrostátních 
právních předpisech země odeslání;

(ii) využívání se v zemi určení uskutečňuje
za podmínek, které všeobecně odpovídají 
podmínkám stanoveným v právních 
předpisech EU; nebo 

(iii) vnitrostátní právní předpisy v zemi 
odeslání, kromě předpisů uvedených 
v bodu i), nebyly oznámeny v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu 
při poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti1, pokud to uvedená 
směrnice vyžaduje; nebo 
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Or. en

Odůvodnění

Správné a jednotné uplatňování nařízení o přepravě odpadů vyžaduje, aby se možnost 
vznášet námitky opírala ve všech zemích o stejné evropské zásady a referenční nařízení. 

Námitky by se neměly zakládat na subjektivních nebo nejasných kritériích (např. „méně 
přísné normy pro zpracování“) nebo na vnitrostátních nařízeních, která nejsou v souladu 
s evropskými právními předpisy. Tím by mohly být narušeny podmínky hospodářské soutěže a 
to by mohlo vést k většímu počtu soudních sporů.

Navíc v zájmu omezení dopadu zpracování odpadů na životní prostředí by měla být přeprava 
mezi členskými státy podporována, jestliže by zpracování v zemi určení mělo lepší dopad na 
životní prostředí než v případě zpracování v zemi odeslání. Tato myšlenka se v návrhu 
nenachází, což by mohlo vést k tomu, že by tento článek  mohl být používán jako ochrana 
místních zpracovatelských společností, místo aby přispíval k reálnému zlepšení dopadu 
zpracování odpadů na životní prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 98
Čl. 12 odst. 1 písm. e)

(e) oznamovatel nebo příjemce by 
opakovaně nesplnil ustanovení článků 15 a 
16 při minulých přepravách; nebo 

(e) oznamovatel nebo zařízení by opakovaně 
nesplnili ustanovení článků 15 a 16 při 
minulých přepravách; nebo

Or. en

Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti. (Viz 
odůvodnění k čl. 5 odst. 3 písm. c).)

Pozměňovací návrh, který předložil Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 99
Čl. 12 odst. 1 písm. i)

i) s odpady má být nakládáno v zařízení, 
které spadá pod směrnici 96/61/ES, ale 

vypouští se
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nepoužívají se nejlepší dostupné techniky 
ve smyslu čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice 
podle povolení uděleného pro zařízení; 
nebo

Or. de

Odůvodnění

Odůvodněné námitky odporují platným právním předpisům, protože tzv. dokumenty BAT, 
které byly vypracovány na základě směrnice 96/61/ES (tzv.  směrnice IPPC) a mají navrátit 
stav techniky zpět, nejsou pro národní orgány závazné. Přijetím námitky by se ovšem 
dokumentům BAT přiznávala právní účinnost. 

Z toho by měla vyplynout snaha o obsažnou právní úpravu v rámci diskuse o zahrnutí 
veškerých zařízení na využití odpadů do oblasti použití směrnice IPPC.

Pozměňovací návrh, který předložil Avril Doyle

Pozměňovací návrh 100
Čl. 12 odst. 1 písm. i)

(i) odpad bude zpracováván v zařízení, které 
spadá pod směrnici 96/61/ES, které však 
neuplatňuje nejlepší dostupné postupy 
podle ustanovení čl. 9 odst. 4 této směrnice 
v souladu s povolením daného zařízení; 
nebo 

(i) odpad bude případně zpracováván 
v zařízení, které obdrželo povolení podle 
směrnice 96/61/ES o integrované prevenci a 
omezování znečištění a které nezachází 
s odpadem v souladu s tímto povolením; 
nebo 

Or. en

Odůvodnění

Návrh tak, jak je předložen, neodpovídá duchu směrnice 96/61/EHS o integrované prevenci a 
omezování znečištění. Povolení pro zařízení na zpracování odpadů zahrnutých do směrnice  
o integrované prevenci a omezování znečištěnímusejí zohledňovat řadu různých upřesnění a 
nikoli jen nejlepší dostupné techniky doporučené v dokumentech BREF.  

Stanovit upřesnění, která mají být uplatňována v určitém zařízení na zpracování odpadů, je 
na odpovědnosti kompetentních orgánů udílejících povolení, a pak zajistit, aby byly podmínky 
tohoto povolení dodržovány. Proto by k předkládání námitek z důvodů nedodržení podmínek 
povolení měly být oprávněny pouze úřady země, kde je zařízení na zpracování umístěno, a 
nikoli orgány země odeslání nebo tranzitu.
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Pozměňovací návrh, který předložili Anne Ferreira, Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 101
Čl. 12 odst. 1 písm. i)

i) odpady budou zpracovány v zařízení, 
které odpovídá směrnici 96/61/ES, ale 
nepoužijí se nejlepší dostupné techniky ve 
smyslu čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice podle 
povolení uděleného pro zařízení; nebo

i) odpady budou zpracovány v zařízení, 
které odpovídá směrnici 96/61/ES
o integrované prevenci a omezování 
znečištění a které  nezpracovává odpady 
v souladu s tímto povolením; nebo

Or. fr

Odůvodnění

Návrh tak, jak je předložen, neodpovídá duchu směrnice 96/61/EHS o integrované prevenci a 
omezování znečištění. Povolení zařízením zpracovávajícím odpady zahrnutým do směrnice 
IPPC by měla brát v úvahu velké množství různých specifik a ne pouze ta, která jsou 
doporučena BAT (nejlepší dostupné techniky) v dokumentech BREF.

Je na zodpovědnosti příslušných orgánů poskytnout povolení, aby se vymezilo, jaká jsou  
specifika, která musí být zavedena v zařízení na zpracování odpadů, a poté se zajistilo, aby 
podmínky tohoto povolení byly dodržovány. Podle toho by měly být oprávněny postavit se 
proti převedení z důvodů nerespektování povolení jedině příslušné orgány zemí, v nichž je 
závod na zpracování odpadu zřízen, a nikoliv orgány přepravy nebo tranzitu.

Pozměňovací návrh, který předložil Avril Doyle

Pozměňovací návrh 102
Čl. 12 odst. 1 písm. k)

(k) dotyčný odpad nebude zpracován 
v souladu s plány nakládání s odpady 
vypracovanými podle článku 7 směrnice 
75/442/EHS za účelem zajištění splnění 
právně závazných povinností týkajících se 
využití nebo recyklace, které jsou stanoveny 
v právních předpisech Společenství.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Článek 7 směrnice 75/442/EHS stanoví povinnost členských států vypracovat plány 
nakládání s odpady pro odstranění odpadů. Pokud jde o využití, je třeba vzít v úvahu všechny 
zpracovatelské možnosti využití v rámci ES v zájmu zabránění zneschopnění Evropského 
vnitřního trhu a zajištění přístupu evropských společností k odpadu k využití. Zajištění 
správně fungujícího vnitřního trhu pro využití odpadů umožňuje optimální využití činností a 
minimalizaci dopadů produkce a zpracování odpadů na životní prostředí.

Význam tohoto článku by mohl spočívat v tom, že každý členský stát by měl potřebu 
soběstačnosti, pokud jde o zpracování odpadů k využití. To by mělo za následek vytváření 
množství nákladné, přitom však nedostatečně využívané infrastruktury bez dostatečného 
potenciálu pro vytváření sítí v rámci vnitřního trhu.

Správné uplatňování nařízení o přepravě vyžaduje, aby se možnost vznášet námitky opírala ve 
všech zemích o stejné evropské zásady a referenční nařízení.

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 103
Čl. 12 odst. 1 písm. k)

k) dotyčné odpady nebudou zpracovávány 
v souladu s plány nakládání s odpady 
vypracovanými podle článku 7 směrnice 
75/442/EHS za účelem zajištění splnění 
právně závazných povinností týkajících se 
využití nebo recyklace, které jsou stanoveny 
v právních předpisech Společenství.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Článek 7 směrnice 75/442/EHS stanoví povinnost členských států vypracovat plány nakládání 
s odpady. Pokud jde o využití, je nezbytné vzít v úvahu všechny možnosti zpracování, existující 
uvnitř Evropského společenství, zaměřené na využití. Zajištění zpětného získávání dotyčných 
odpadů v rámci přeshraničních pohybů může umožnit optimalizaci operací využití s 
minimalizováním dopadu výroby a zpracování odpadů na životní prostředí.

Význam tohoto článku by měl spočívat v tom, že každý členský stát by měl mít potřebu být 
soběstačný, pokud jde o zpracování odpadů zaměřené na využití. To bude mít za následek 
mnohonásobné zřizování nákladné infrastruktury a její malé využívání. 
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Mimo to, správné uplatňování nařízení pro převod odpadů vyžaduje, aby možnosti námitek 
byly pro všechny země založeny na  stejných předpisech a stejných evropských normách.

Pozměňovací návrh, který předložil Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 104
Čl. 12 odst. 1a (nový)

(1a) Námitky uvedené v odst. 1 písm. c) a g) 
mohou být uplatněny jen do doby vstupu 
v platnost specifických právních předpisů 
Společenství, avšak nejpozději  čtyři roky po 
vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Or. de

Odůvodnění

Kritéria využití uvedená v odstavci g) vyžadují zásadní právní vyjasnění. To by se mělo 
provést v rámci revize rámcové směrnice o odpadech (směrnice 75/442/EHS, pozměněná 
směrnicí 91/156/EHS). Odůvodněné námitky by proto měly být časově omezeny.

Čl. 12 odst. 1 písm. c) znamená prolomení zásad vnitřního trhu, které nejsou opodstatněny 
specifickými požadavky na ochranu životního prostředí nebo na ochranu lidského zdraví. To 
by mělo vést k opětné renacionalizaci likvidace odpadů. Avšak předpokládá se společné 
zásadní stanovisko, že námitky nebudou moci být při existenci příslušných právních předpisů 
Společenství zvláště pro odpady vznášeny. Vzniká ovšem nebezpečí, že při opožděných nebo 
jen neúplně zavedených evropských požadavcích na odpady a druhotné suroviny 
povedou odůvodněné námitky podle čl. 12 odst. 1 písm. c) k trvalému prolomení zásad 
vnitřního trhu. Z těchto důvodů by měly být odůvodněné námitky časově omezeny.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 105
Čl. 13 odst. 1 písm. a)

(a) odpad má v podstatě podobné fyzikální i 
chemické vlastnosti;

(a) odpad má v podstatě podobné fyzikální i 
chemické vlastnosti; a

Or. en
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Odůvodnění

Přidává spojku „a“, která byla opomenuta, v zájmu vyjasnění skutečnosti, že u obecného 
oznámení musejí být splněna všechna tři kritéria.

Pozměňovací návrh, který předložili Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 106
Čl. 13 odst. 1a (nový)

1a. I v případě, že nejsou splněny podmínky 
stanovené v odstavci 1 písm. b) a c), může 
oznamovatel předložit obecné oznámení 
pokrývající několik přeprav z jednoho nebo 
více míst, pokud se jedná o odpad, který 
spadá do působnosti právních předpisů 
Společenství o odpovědnosti výrobce (jako je 
např. směrnice č. 2002/96/EC). 
Oznamovatel může do obecného oznámení 
zahrnout jakoukoli přepravu určenou pro 
předběžné využití, aniž by se uplatňovala 
ustanovení čl. 15.

Or. en

Odůvodnění

Některé odhady tvrdí, že jen v souvislosti se směrnicí 2002/96/ES o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních (OEEZ) bude v rámci EU zapotřebí téměř 2,5 miliónů písemných 
souhlasů s přepravou odpadních elektrických a elektronických zařízení za rok. 

Tento pozměňovací návrh se snaží usnadnit přepravu tohoto odpadu tím, že umožní 
předložení obecného oznámení a v rámci obecného oznámení a omezení požadavků na 
přepravy odpadů, které jsou přepravovány do jednoho zařízení v zemi určení vždy stejnou 
cestou. Namísto toho může autorizovaný sběrný program předložit obecné oznámení za 
členský stát, do něhož má v úmyslu odpad přepravovat, a pokrýt tak všechna sběrná místa, jež 
v daném členském státě přepokládá. Podle čl. 4 odst. 3 mohou být k předloženému oznámení 
požadovány dodatečné informace. 

Některé přepravy odpadů, které jsou zahrnuty do iniciativ Společenství o odpovědnosti 
výrobce, jako směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, mohou být 
roztříděny nebo sloučeny před přepravou pro konečné využití, a oznamovatel by měl mít 
možnost tyto přepravy pro předběžné využití zahrnout do obecného oznámení.
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Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 107
Čl. 13 odst. 3

3. Dotčené kompetentní orgány mohou 
schválit použití postupu obecného 
oznámení, které podléhá pozdějším 
ustanovením o dodatečných informacích a 
dokumentaci v souladu s pododstavcem 2, 
body 2 a 3 čl. 4.

3. Dotčené kompetentní orgány mohou 
schválit použití obecného oznámení, které 
podléhá pozdějším ustanovením o 
dodatečných informacích a dokumentaci 
v souladu s pododstavcem 2, body 2 a 3 čl. 
4.

Or. en

Odůvodnění

Vyrovnání s články 4, čl. 6 odst. 8, čl. 13 odst. 1 a 2, čl. 14 odst. 2 a 16, kde je použit obrat 
„obecné oznámení“. Žádný „postup obecného oznámení“ neexistuje.

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 108
Čl. 13 odst. 3a (nový) 

3a. Jestliže výrobce dobrovolně přebírá 
odpad zpět, uplatní se následující 
ustanovení:
(a) obecné oznámení se bude vztahovat na 
jeden kódovací systém odpadu, na všechny 
producenty odpadu v daném členském státě 
a nejvíce 250 tun odpadu na rok a 
producenta odpadu.
(b) Výrobce vydá tranzitní povolení platné 
pro všechny země tranzitu.
(c) Výrobce předloží kompetentním 
orgánům výroční soupis s výčtem všech
producentů odpadu.
(d) Kompetentní orgány místa určení 
dohlédnou na řádné odstranění odpadu, 
který byl dobrovolně vzat zpět.
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(e) Odchylně od čtvrté věty čl. 5 odst. 4 
může příslušný kompetentní orgán rovněž 
požádat výrobce o předložení smlouvy 
s dodavatelem mezi ním a producentem 
odpadu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rostoucímu významu odpovědnosti výrobců v rámci evropské politiky životního 
prostředí by měla být vydána ustanovení pro „dobrovolné přebírání zpět“ odpadů z výrobků 
v rámci postupů obecného oznámení. Tím se omezí administrativa a umožní to výrobcům 
přebírat odpady zpět, což doposud nebylo proveditelné z ekonomických důvodů (dříve pozm. 
návrh 99 přijatý na plenárním zasedání).

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 109
Čl. 15 odst. 1 písm. d) 

(d) Co nejdříve, nejpozději však 30 dní po 
dokončení činností předběžného využití 
nebo odstranění a ne později než jeden 
kalendářní rok nebo ve lhůtě kratší podle čl. 
9 odst. 7 od přijetí odpadu je příjemce nebo 
zařízení, které tuto činnost provádí, povinno 
potvrdit, že předběžné využití nebo 
odstranění bylo provedeno.

(d) Co nejdříve, nejpozději však 30 dní po 
dokončení činností předběžného využití 
nebo odstranění a ne později než jeden 
kalendářní rok nebo ve lhůtě kratší podle čl. 
9 odst. 7 od přijetí odpadu je zařízení, které 
tuto činnost provádí, povinno potvrdit, že 
předběžné využití nebo odstranění bylo 
provedeno.

Or. en

Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti. (Viz 
odůvodnění k čl. 5 odst. 3 písm. c).)

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 110
Čl. 16 odst. 1 písm. c) 
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(c) Dokumentace, která doprovází každou 
přepravu: oznamovatel si ponechá kopii 
každého průvodního dokumentu. Každou 
přepravu doprovází průvodní dokument a 
kopie oznamovacího dokumentu, obsahující 
písemný souhlas a podmínky dotčených 
kompetentních orgánů. Průvodní 
dokumentaci bude uchovávat příjemce.

(c) Dokumentace, která doprovází každou 
přepravu: oznamovatel si ponechá kopii 
každého průvodního dokumentu. Každou 
přepravu doprovází průvodní dokument a 
kopie oznamovacího dokumentu, obsahující 
písemný souhlas a podmínky dotčených 
kompetentních orgánů. Průvodní dokument 
bude uchovávat zařízení, které odpad 
přijímá.

Or. en

Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti. (Viz 
odůvodnění k čl. 5 odst. 3 písm. c).)

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 111
Čl. 16 odst. 1 písm. d) 

(d) Písemné potvrzení o přijetí odpadu  
příjemcem: do tří dnů od přijetí odpadu 
poskytne příjemce písemné potvrzení, že 
odpad přijal.

(d) Písemné potvrzení o přijetí odpadu  
zařízením: do tří dnů od přijetí odpadu 
poskytne zařízení písemné potvrzení, že 
odpad přijalo.

Toto potvrzení bude součástí nebo přílohou 
průvodní dokumentace.

Toto potvrzení bude součástí nebo přílohou 
průvodní dokumentace.

Příjemce zašle podepsané kopie průvodní 
dokumentace, obsahující toto potvrzení, 
oznamovateli a dotčeným kompetentním 
orgánům.

Uvedené zařízení zašle podepsané kopie 
průvodní dokumentace, obsahující toto 
potvrzení, oznamovateli a dotčeným 
kompetentním orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti. (Viz 
odůvodnění k čl. 5 odst. 3 písm. c).)
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Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 112
Čl. 16 odst. 1 písm. e) 

(e) Potvrzení pro jiné než předběžné využití 
nebo odstranění příjemcem: co nejdříve, 
nejpozději však 30 dní po dokončení 
činnosti jiné než předběžného využití nebo 
odstranění, a ne později než jeden kalendářní 
rok nebo ve lhůtě kratší podle čl. 9 odst. 7 od 
přijetí odpadu je příjemce nebo zařízení, 
které tuto činnost provádí, povinno potvrdit, 
že jiné než předběžné využití nebo 
odstranění bylo dokončeno.

(e) Potvrzení pro jiné než předběžné využití 
nebo odstranění zařízením: co nejdříve, 
nejpozději však 30 dní po dokončení 
činnosti jiné než předběžného využití nebo 
odstranění, a ne později než jeden kalendářní 
rok nebo ve lhůtě kratší podle čl. 9 odst. 7 od 
přijetí odpadu je zařízení, které tuto činnost 
provádí, povinno potvrdit, že jiné než 
předběžné využití nebo odstranění bylo 
dokončeno.

Toto potvrzení bude součástí nebo přílohou 
průvodní dokumentace.

Toto potvrzení bude součástí nebo přílohou 
průvodní dokumentace.

Příjemce zašle podepsané kopie průvodní 
dokumentace, obsahující toto potvrzení, 
oznamovateli a dotčeným kompetentním 
orgánům.

Uvedené zařízení zašle podepsané kopie 
průvodní dokumentace, obsahující toto 
potvrzení, oznamovateli a dotčeným 
kompetentním orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti. (Viz 
odůvodnění k čl. 5 odst. 3 písm. c).)

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 113
Čl. 18 odst. 1, úvodní část 

1. Odpad podle čl. 3 odst. 2 a 4, který má být 
přepravován z jednoho členského státu do 
jiného členského státu a/nebo projíždět přes 
jeden nebo více členských států, podléhá 
těmto procedurálním požadavkům:

1. Odpad podle čl. 3 odst. 2 a 4, který má být 
přepravován, podléhá těmto procedurálním 
požadavkům:

Or. en
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Odůvodnění

Vypuštění nadbytečného textu. Z rozsahu čl. 1 odst. 2 a z definice přepravy v čl. 2 odst. 34 je 
zřejmé, které přepravy jsou zahrnuty do čl. 18 odst. 1. Takový text je rovněž obsažen v čl. 3 
odst. 1 nebo v pododstavci 1 čl. 4, týkajících se postupu předchozího písemného oznámení a 
souhlasu.

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 114
Čl. 18 odst. 2, pododstavec 2

Osoba, která zařizuje přepravu, nebo 
příjemce předloží na požádání kopii 
smlouvy dotčeným kompetentním orgánům.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jelikož kompetentní orgány nedostávají  podle přílohy III před přepravou odpadu ke 
zpracování žádné dokumenty, není zapotřebí předkládat smlouvu (dřívější pozm. návrh 105 
přijatý na plenárním zasedání).

Pozměňovací návrh, který předložili Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 115
Čl. 18 odst. 4

4. Informace uvedené v odstavci 1 budou 
v souladu s právem Společenství i 
vnitrostátním právem považovány za 
důvěrné.

4. Informace uvedené v odstavci 1 mohou 
v souladu s právem Společenství i 
vnitrostátním právem podléhat požadavku 
důvěrnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Rada navrhuje přísnější znění ustanovení o důvěrnosti, než je potřebné. Informace, které 
získají členské státy o prodeji odpadů, by neměly být ve všech případech nebo ve všech 
částech považovány za důvěrné.

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 116
Čl. 20 odst. 1

1. Veškeré dokumenty zaslané 
kompetentním orgánům nebo 
kompetentními orgány v souvislosti
s ohlášenou přepravou budou uchovávány ve 
Společenství po dobu nejméně tří let od data 
zahájení přepravy kompetentními orgány, 
oznamovatelem a příjemcem.

1. Veškeré dokumenty zaslané 
kompetentním orgánům nebo 
kompetentními orgány v souvislosti
s ohlášenou přepravou budou uchovávány ve 
Společenství po dobu nejméně tří let od data 
zahájení přepravy kompetentními orgány, 
oznamovatelem, příjemcem a zařízením, 
které odpad přijímá.

Or. en

Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti. (Viz 
odůvodnění k čl. 5 odst. 3 písm. c).)

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 117
Čl. 20 odst. 2

2. Informace poskytnuté podle čl. 18 odst. 1 
budou uchovávány ve Společenství po dobu 
nejméně tří let od data zahájení přepravy 
osobou, která zařizuje přepravu, a 
příjemcem.

2. Informace poskytnuté podle čl. 18 odst. 1 
budou uchovávány ve Společenství po dobu 
nejméně tří let od data zahájení přepravy 
osobou, která zařizuje přepravu, příjemcem
a zařízením, které odpad přijímá.

Or. en
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Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti. (Viz 
odůvodnění k čl. 5 odst. 3 písm. c).)

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 118
Čl. 21 odst. 8

8. Povinnost oznamovatele a druhotná 
povinnost země odeslání převzít odpad zpět 
nebo zařídit jeho alternativní využití nebo 
odstranění končí, když příjemce vydá 
potvrzení o jiném než předběžném využití 
nebo odstranění podle čl. 16 písm. e), 
případně podle čl. 15 písm. e). V případě 
předběžného využití nebo odstranění podle 
čl. 6 odst. 6 končí druhotná povinnost země 
odeslání, když příjemce vydá potvrzení 
podle čl. 15 písm. d).

8. Povinnost oznamovatele a druhotná 
povinnost země odeslání převzít odpad zpět 
nebo zařídit jeho alternativní využití nebo 
odstranění končí, když zařízení vydá 
potvrzení o jiném než předběžném využití 
nebo odstranění podle čl. 16 písm. e), 
případně podle čl. 15 písm. e). V případě 
předběžného využití nebo odstranění podle 
čl. 6 odst. 6 končí druhotná povinnost země 
odeslání, když zařízení vydá potvrzení podle 
čl. 15 písm. d).

Jestliže příjemce vydá potvrzení o využití 
nebo odstranění způsobem, který bude mít 
za následek nedovolenou přepravu, 
v důsledku čehož dojde k uvolnění finanční 
záruky, uplatní se čl. 23 odst. 3 a čl. 24 odst. 
2.

Jestliže zařízení vydá potvrzení o využití 
nebo odstranění způsobem, který bude mít 
za následek nedovolenou přepravu, 
v důsledku čehož dojde k uvolnění finanční 
záruky, uplatní se čl. 23 odst. 3 a čl. 24 odst. 
2.

Or. en

Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti. (Viz 
odůvodnění k čl. 5 odst. 3 písm. c).)

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 119
Čl. 23 odst. 6

6. V případě předběžného využití nebo 6.   V případě předběžného využití nebo 
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odstranění podle čl. 6 odst. 6, kdy bude 
nedovolená přeprava odhalena po dokončení 
předběžného provedení využití nebo 
odstranění, končí druhotná povinnost země 
odeslání převzít odpad zpět nebo zařídit jeho 
alternativní využití nebo odstranění, když  
příjemce vydá potvrzení podle čl. 15 písm. 
d).

odstranění podle čl. 6 odst. 6, kdy bude 
nedovolená přeprava odhalena po dokončení 
předběžného provedení využití nebo 
odstranění, končí druhotná povinnost země 
odeslání převzít odpad zpět nebo zařídit jeho 
alternativní využití nebo odstranění, když  
zařízení vydá potvrzení podle čl. 15 písm. 
d).

Jestliže příjemce vydá potvrzení o využití 
nebo odstranění způsobem, který bude mít 
za následek nedovolenou přepravu, 
v důsledku čehož dojde k uvolnění finanční 
záruky, uplatní se odst. 3 a čl. 24 odst. 2.

Jestliže zařízení vydá potvrzení o využití 
nebo odstranění způsobem, který bude mít 
za následek nedovolenou přepravu, 
v důsledku čehož dojde k uvolnění finanční 
záruky, uplatní se odst. 3 a čl. 24 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti. (Viz 
odůvodnění k čl. 5 odst. 3 písm. c).)

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 120
Čl. 25 odst. 4

(4) Podklady a informace uvedené 
v odstavci 1  mohou být se souhlasem 
dotčených kompetentních orgánů 
a oznamovatele začleněny a vyměněny 
elektronickou výměnou dat s elektronickým 
podpisem nebo elektronickým oprávněním 
podle směrnice 1999/93/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 13. prosince 1999 
o zásadách Společenství pro elektronické 
podpisy, nebo srovnatelným systémem 
elektronického oprávnění, který poskytuje 
stejnou úroveň bezpečnosti. V těchto 
případech mohou být  zavedena organizační 
pravidla pro výměnu elektronických dat.

(4) Podklady a informace uvedené 
v odstavci 1  mohou být se souhlasem 
dotčených kompetentních orgánů začleněny 
a vyměněny elektronickou výměnou dat s 
elektronickým podpisem nebo 
elektronickým oprávněním podle směrnice 
1999/93/ES Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 13. prosince 1999 o zásadách 
Společenství pro elektronické podpisy, nebo 
srovnatelným systémem elektronického 
oprávnění, který poskytuje stejnou úroveň 
bezpečnosti. V těchto případech mohou být  
zavedena organizační pravidla pro výměnu 
elektronických dat, zvláště týkající se cest 
přenosu.

Or. de
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Odůvodnění

Elektronický systém se zavádí z důvodu, aby se zvýšila účinost administrativy a zjednodušil se 
postup pro oznamovatele. Fungování systému oznamování prostřednictvím elektronické 
výměny dat může být zajištěno jen tehdy, pokud bude tento systém zřízen bezvýhradně pro 
všechny  zúčastněné.

Elektronická výměna dat vyžaduje dále stanovení a dodržování − standardizovaných 
případně dohodnutých − organizačních a  technických výhod elektronického zpracování dat 
(EDV). Může být také nutné z důvodů účinnosti, technické prodejnosti a z hlediska nákladů 
upravit stávající procesy (podle specifikace v projektu EUDIN − European Data Interchange 
for Waste Notification Systems − mezi Německem, Nizozemskem, Belgií a Rakouskem). 
Vložený text slouží k objasnění.

Pozměňovací návrh, který předložil Avril Doyle

Pozměňovací návrh 121
Čl. 27 odst. 3

3. Pokud se kompetentní orgány místa 
odeslání a určení neshodnou na klasifikaci 
úkonu zpracování odpadu ohlášeného jako 
využití nebo odstranění, uplatní se
ustanovení pro  odstranění.

3. Pokud se kompetentní orgány místa 
odeslání a určení neshodnou na klasifikaci 
úkonu zpracování odpadu ohlášeného jako 
využití nebo odstranění, předloží tyto 
kompetentní orgány žádost o klasifikaci na 
setkání dopisovatelů dotčených stran podle 
článku 56 za účelem nalezení kompromisu 
ohledně klasifikace daného úkonu. Do 
setkání dopisovatelů dotčených stran se
uplatní ustanovení pro  odstranění. 

Or. en

Odůvodnění

Pokud by celý problém musel být předložen soudu prvního stupně, jak navrhuje Rada, 
rozhodnutí jednoho z orgánů  klasifikovat úkon jako odstranění by mohlo na dlouhou dobu 
znemožnit přepravu.

V případě neshody by předložení požadavku na klasifikaci na setkání dopisovatelů dotčených 
stran výrazně omezilo čas potřebný k nalezení řešení. Tím by se významně omezila právní 
nejistota i potenciální nárůst pracovního zatížení pro soudy prvního stupně.
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Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 122
Čl. 27 odst. 3

3. Pokud se kompetentní orgány místa 
odeslání a určení neshodnou na klasifikaci 
úkonu zpracování odpadu ohlášeného jako 
využití nebo odstranění, uplatní se 
ustanovení pro  odstranění.

3. Pokud se kompetentní orgány místa 
odeslání a určení neshodnou na klasifikaci 
úkonu zpracování odpadu ohlášeného jako 
využití nebo odstranění, má přednost 
rozhodnutí orgánů místa určení.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byla v případě neshody dána přednost ustanovením pro odstranění, celý problém 
by to spíše zhoršilo než vyřešilo. Toto ustanovení by mohly používat orgány místa odeslání 
k upřednostnování místních zařízení na odstranění odpadů ke škodě zařízení umístěných 
mimo zemi původu.

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 123
Čl. 30, úvodní část

Dochází-li k přepravám odpadu v rámci 
Společenství, včetně přeprav mezi dvěma 
místy v jednom členském státě s tranzitem 
přes jednu nebo více třetích zemí, a jedná-li 
se o odpad určený k odstranění, kompetentní 
orgán místa odeslání se zeptá, kromě 
naplnění ustanovení této hlavy, 
kompetentních orgánů třetí země, zda si 
přeje zaslat písemný souhlas s plánovanou 
přepravou:

Dochází-li k přepravám odpadu v rámci 
Společenství s tranzitem přes jednu nebo 
více třetích zemí a jedná-li se o odpad 
určený k odstranění, kompetentní orgán 
místa odeslání se zeptá, kromě naplnění 
ustanovení této hlavy, kompetentních orgánů 
třetí země, zda si přeje zaslat písemný 
souhlas s plánovanou přepravou:

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění nadbytečného textu. Z rozsahu čl. 1 odst. 2 písm. a) a aa) nové a z definice 
přepravy v čl. 2 odst. 34 je zřejmé, že do rozsahu článku 30 spadají i přepravy mezi dvěma 
místy v jednom členském státě s tranzitem přes jednu nebo více třetích zemí. Takový text je 
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rovněž obsažen v kapitole I hlavy II, např. pododstavec 1 čl. 4.

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 124
Čl. 31 odst. 1

1. Dochází-li k přepravám odpadu v rámci 
Společenství, včetně přeprav mezi dvěma 
místy v jednom členském státě s tranzitem 
přes jednu nebo více třetích zemí, na něž se 
nevztahuje rozhodnutí OECD a jedná-li se o 
odpad určený k využití, uplatní se článek 30.

1. Dochází-li k přepravám odpadu v rámci 
Společenství s tranzitem přes jednu nebo 
více třetích zemí, na něž se nevztahuje 
rozhodnutí OECD, a jedná-li se o odpad 
určený k využití, uplatní se článek 30.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění nadbytečného textu.

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 125
Čl. 31 odst. 2

2. Dochází-li k přepravám odpadu v rámci 
Společenství, včetně přeprav mezi dvěma 
místy v jednom členském státě s tranzitem 
přes jednu nebo více třetích zemí, na něž se 
nevztahuje rozhodnutí OECD, a jedná-li se o 
odpad určený k využití, může být souhlas 
uvedený v článku 9 poskytnut tiše, a pokud 
nebyly vzneseny námitky nebo nebyly 
stanoveny žádné podmínky, může být 
přeprava zahájena 30 dní po předání 
potvrzení kompetentním orgánem místa 
určení v souladu s čl. 8.

2. Dochází-li k přepravám odpadu v rámci 
Společenství s tranzitem přes jednu nebo 
více třetích zemí, na něž se nevztahuje 
rozhodnutí OECD, a jedná-li se o odpad 
určený k využití, může být souhlas uvedený 
v článku 9 poskytnut tiše, a pokud nebyly 
vzneseny námitky nebo nebyly stanoveny 
žádné podmínky, může být přeprava 
zahájena 30 dní po předání potvrzení
kompetentním orgánem místa určení 
v souladu s čl. 8.

Or. en
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Odůvodnění

Vypuštění nadbytečného textu.

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 126
Čl. 34 odst. 3 písm. e)

(e) jestliže do 42 dnů poté, co odpad opustil 
Společenství, neobdrží kompetentní orgán 
místa odeslání ve Společenství informace od 
příjemce o přijetí odpadu, bude ihned 
informovat kompetentní orgán místa určení; 
a

(e) jestliže do 42 dnů poté, co odpad opustil 
Společenství, neobdrží kompetentní orgán 
místa odeslání ve Společenství informace od 
zařízení o přijetí odpadu, bude ihned 
informovat kompetentní orgán místa určení; 
a 

Or. en

Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti. (Viz 
odůvodnění k čl. 5 odst. 3 písm. c).)

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 127
Čl. 34 odst. 3 písm. f)

(f) smlouva uvedená v pododstavci 2, bod 4 
čl. 4 a v čl. 5 musí stanovovat, že: 

(f) smlouva uvedená v pododstavci 2, bod 4 
čl. 4 a v čl. 5 musí stanovovat, že:

(i) jestliže příjemce vydá chybné potvrzení o 
odstranění, v důsledku čehož bude uvolněna 
finanční záruka, uhradí náklady vzniklé 
v důsledku povinnosti navrácení odpadu do 
oblasti pravomoci kompetentního orgánu 
místa odeslání a jeho využitím nebo 
odstraněním alternativním a k životnímu 
prostředí šetrnějším způsobem příjemce;

(i) jestliže zařízení vydá chybné potvrzení o 
odstranění, v důsledku čehož bude uvolněna 
finanční záruka, uhradí náklady vzniklé 
v důsledku povinnosti navrácení odpadu do 
oblasti pravomoci kompetentního orgánu 
místa odeslání a jeho využitím nebo 
odstraněním alternativním a k životnímu 
prostředí šetrnějším způsobem příjemce;

(ii) do tří dnů od přijetí odpadů k odstranění 
zašle příjemce podepsané kopie vyplněných 
průvodních dokumentů, s výjimkou 

(ii) do tří dnů od přijetí odpadů k odstranění 
zašle zařízení podepsané kopie vyplněných 
průvodních dokumentů, s výjimkou 
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potvrzení o odstranění uvedeném 
v podobodě iii), oznamovateli a dotčeným 
kompetentním orgánům; a

potvrzení o odstranění uvedeném 
v podobodě iii), oznamovateli a dotčeným 
kompetentním orgánům; a

(iii) co nejdříve, nejpozději však 30 dní po 
dokončení odstranění a ne později než jeden 
kalendářní rok ode dne přijetí odpadu, je 
příjemce povinen potvrdit, že odstranění 
bylo provedeno a poslat podepsané kopie 
průvodní dokumentace obsahující toto 
potvrzení oznamovateli a dotčeným 
kompetentním orgánům.

(iii) co nejdříve, nejpozději však 30 dní po 
dokončení odstranění a ne později než jeden 
kalendářní rok ode dne přijetí odpadu, je 
zařízení povinno potvrdit, že odstranění bylo 
provedeno a poslat podepsané kopie 
průvodní dokumentace obsahující toto 
potvrzení oznamovateli a dotčeným 
kompetentním orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti. (Viz 
odůvodnění k čl. 5 odst. 3 písm. c).)

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 128
Čl. 37 odst. 3 písm. d)

(d) jestliže do 42 dnů poté, co odpad opustil 
Společenství, neobdrží kompetentní orgán 
místa odeslání ve Společenství informace od 
příjemce o přijetí odpadu, bude ihned 
informovat kompetentní orgán místa určení; 
a

(d) jestliže do 42 dnů poté, co odpad opustil 
Společenství, neobdrží kompetentní orgán 
místa odeslání ve Společenství informace od 
zařízení o přijetí odpadu, bude ihned 
informovat kompetentní orgán místa určení; 
a

Or. en

Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti. (Viz 
odůvodnění k čl. 5 odst. 3 písm. c).)
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Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 129
Čl. 37 odst. 3 písm. e)

(e) smlouva uvedená v pododstavci 2, bod 4 
čl. 4 a v čl. 5 musí stanovovat, že:

(e) smlouva uvedená v pododstavci 2, bod 4 
čl. 4 a v čl. 5 musí stanovovat, že:

(i) jestliže příjemce vydá chybné potvrzení o 
využití, v důsledku čehož bude uvolněna 
finanční záruka, uhradí náklady vzniklé 
v důsledku povinnosti navrácení odpadu do 
oblasti pravomoci kompetentního orgánu 
místa odeslání a jeho využitím nebo 
odstraněním alternativním a k životnímu 
prostředí šetrnějším způsobem příjemce;

(i) jestliže zařízení vydá chybné potvrzení o 
odstranění, v důsledku čehož bude uvolněna 
finanční záruka, uhradí náklady vzniklé 
v důsledku povinnosti navrácení odpadu do 
oblasti pravomoci kompetentního orgánu 
místa odeslání a jeho využitím nebo 
odstraněním alternativním a k životnímu 
prostředí šetrnějším způsobempříjemce;

(ii) do tří pracovních dnů od přijetí odpadů k 
využití zašle příjemce podepsané kopie 
vyplněných průvodních dokumentů, 
s výjimkou potvrzení o využití uvedeném 
v podobodě iii), oznamovateli a dotčeným 
kompetentním orgánům; a 

(ii) do tří pracovních dnů od přijetí odpadů k 
odstranění zašle příjemce podepsané kopie 
vyplněných průvodních dokumentů, 
s výjimkou potvrzení o odstranění uvedeném 
v podobodě iii), oznamovateli a dotčeným 
kompetentním orgánům; a

(iii) co nejdříve, nejpozději však 30 dní po 
dokončení využití a ne později než jeden 
kalendářní rok ode dne přijetí odpadu, je 
příjemce povinen potvrdit, že využití bylo 
provedeno a poslat podepsané kopie 
průvodní dokumentace obsahující toto 
potvrzení oznamovateli a dotčeným 
kompetentním orgánům. 

(iii) co nejdříve, nejpozději však 30 dní po 
dokončení odstranění a ne později než jeden 
kalendářní rok ode dne přijetí odpadu, je 
zařízení povinno potvrdit, že odstranění bylo 
provedeno, a poslat podepsané kopie 
průvodní dokumentace obsahující toto 
potvrzení oznamovateli a dotčeným 
kompetentním orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti.  (Viz 
odůvodnění k čl. 5 odst. 3 písm. c).)

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 130
Čl. 37 odst. 3 písm. e) podbod ii)

(ii) do tří pracovních dnů od přijetí odpadů k (ii) do tří dnů od přijetí odpadů k využití 
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využití zašle příjemce podepsané kopie 
vyplněných průvodních dokumentů, 
s výjimkou potvrzení o využití uvedeném 
v podobodě iii), oznamovateli a dotčeným 
kompetentním orgánům; a

zašle příjemce podepsané kopie vyplněných 
průvodních dokumentů, s výjimkou 
potvrzení o využití uvedeném v podobodě 
iii), oznamovateli a dotčeným kompetentním 
orgánům; a

Or. en

Odůvodnění

Vyrovnání s čl. 15 písm. c), 16 písm. d) a 34 odst. 3 písm. f) podbod ii).

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 131
Čl. 46 odst. 1 písm. e)

(b) jakmile odpad opustí Společenství, celní 
úřad místa výjezdu ze Společenství zašle 
kopii průvodních dokumentů 
kompetentnímu úřadu (kompetentním 
úřadům) místa tranzitu ve Společenství 
s prohlášením, že odpad opustil 
Společenství.

(b) jakmile odpad opustí Společenství, celní 
úřad místa výjezdu ze Společenství zašle 
orazítkovanou kopii průvodních dokumentů 
kompetentnímu úřadu (kompetentním 
úřadům) místa tranzitu ve Společenství 
s prohlášením, že odpad opustil 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Vyrovnání s čl. 34 odst. 3 písm. d), 37 odst. 3 písm. c) a 41 odst. 3 písm. d).

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 132
Čl. 47 odst. 2 písm. b)

(b) jakmile odpad opustí Společenství, celní 
úřad místa výjezdu ze Společenství zašle 
kopii průvodních dokumentů 
kompetentnímu úřadu místa tranzitu ve 
Společenství s prohlášením, že odpad opustil 

(b) jakmile odpad opustí Společenství, celní 
úřad místa výjezdu ze Společenství zašle 
orazítkovanou kopii průvodních dokumentů 
kompetentnímu úřadu (kompetentním 
úřadům) místa tranzitu ve Společenství 
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Společenství. s prohlášením, že odpad opustil 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Vyrovnání s čl. 34 odst. 3 písm. d), 37 odst. 3 písm. c), 41 odst. 3 písm. d) a 46  písm. b).

Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 133
Čl. 49 odst. 2

2. Členské státy mohou formou opatření 
k prosazení tohoto nařízení zavést mezi 
jiným inspekce zařízení a podniků podle 
článku 13 směrnice 75/442/EHS a kontroly 
na místě přeprav odpadu nebo souvisejícího 
využití nebo odstranění. 

2. Členské státy zavedou formou opatření 
k prosazení tohoto nařízení mezi jiným 
inspekce zařízení a podniků podle článku 13 
směrnice 75/442/EHS a kontroly na místě 
přeprav odpadu nebo souvisejícího využití 
nebo odstranění.

Or. en

Odůvodnění

Hlavním problémem tohoto nařízení je jeho prosazení. Z tohoto důvodu musí být text zesílen.

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 134
Čl. 49 odst. 3 písm. b)

(b) v místě určení, spolu s příjemcem; (b) v místě určení, spolu s příjemcem nebo 
zařízením;

Or. en
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Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti.  (Viz 
odůvodnění k čl. 5 odst. 3 písm. c).)

Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 135
Čl. 49 odst. 4

4. Kontroly mohou zahrnovat inspekce 
dokumentů, potvrzení totožnosti a případně 
fyzické kontroly odpadů.

4. Kontroly přepravy budou zahrnovat 
inspekce dokumentů, potvrzení totožnosti a 
případně fyzické kontroly odpadů. Členské 
státy provedou kontrolu nejméně 3% 
přeprav na svém území.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zavést alespoň 3 % povinné kontroly přeprav, neboť je to jediný způsob uchování 
právní přísnosti, protože přeprava odpadů je činnost nebezpečná pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložili Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 136
Čl. 50 odst. 4a (nový)

4a. Kompetentní orgán vyvážejícího nebo 
dovážejícího státu zveřejní, například na 
internetu, veškeré nedůvěrné údaje (v 
souladu s příslušným vnitrostátním právem 
a právem Společenství) z oznámení o 
přepravách, které přijal nebo schválil, 
z rozhodnutí o schválení a veškeré 
přiložené dokumentace do 30 dnů po 
obdržení těchto oznámení.

Or. en
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Odůvodnění

Informace, týkající se přeprav odpadů, by měly být přístupné. Tato myšlenka je v souladu s 
Aarhuskou úmluvou a se směrnicí o volném přístupu k informacím v záležitostech životního 
prostředí. Jestliže je některý materiál na základě práva Společenství nebo vnitrostátního 
práva považován za důvěrný, může být zamlčen. Přbírá pozměňovací návrh 66 přijatý v 
prvním čtení a řešící otázku důvěrnosti údajů.

Pozměňovací návrh, který předložili Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 137
Článek 56

Komise, bude-li požádána členskými státy 
nebo bude-li to jinak vhodné, bude 
pravidelně pořádat setkání dopisovatelů 
dotčených stran, aby přezkoumaly otázky 
vzniklé v souvislosti s prováděním tohoto 
nařízení.

Komise, bude-li požádána členskými státy 
nebo bude-li to jinak vhodné, bude 
pravidelně pořádat setkání dopisovatelů 
dotčených stran, aby přezkoumaly otázky 
vzniklé v souvislosti s prováděním tohoto 
nařízení. Na tato setkání by měly být 
přizvány i příslušné nevládní organizace.

Or. en

Odůvodnění

Nový pozměňovací návrh  rozšiřuje příležitost nevládních organizací účastnit se setkání 
dopisovatelů dotčených stran pořádaných Komisí na žádost členských států.

Pozměňovací návrh, který předložili Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 138
Čl. 57 odst. 1 písm. b)

(b) netříděné odpady mohou být přidány do 
příloh IIIB, IV nebo V na dočasném základě 
schvalovaného rozhodnutí o jejich zařazení 
do příslušných příloh k Basilejské úmluvě 
nebo rozhodnutí OECD;

(b) netříděné odpady by měly být 
považovány za – a mělo by s nimi být 
nakládáno, jako by tvořily – součást příloh 
IV a V na dočasném základě, dokud nebude 
vydáno rozhodnutí o jejich zařazení do 
příslušných příloh Basilejské úmluvy nebo 
rozhodnutí OECD nebo seznamu odpadů 
EU;

Or. en
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Odůvodnění

Je důležitou politickou prioritou, aby byla nová příloha IIIB, předložená Radou, vypuštěna. 
Tento pozměňovací návrh mění text čl. 57, který popisuje přílohy a jak mohou být přílohy 
používány. Namísto postupu navrhovaného Radou, který může umožňovat přidávání 
netříděných odpadů mezi odpady jiné než nebezpečné z přílohy IIIB, navrhujeme preventivní 
přístup, podle kterého má být s netříděným odpadem v prozatímním režimu – dokud nebude
prokázáno, že NENÍ nebezpečný – nakládáno jako u příloh IV a V (nebezpečný odpad). 

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 139
Čl. 59 odst. 2

2. Do pěti let od .......... ** přezkoumá 
Komise plnění čl. 12 odst. 1 písm. c), včetně 
jeho dopadů na ochranu životního 
prostředí a fungování vnitřního trhu. Bude-
li to nutné, bude toto přezkoumání 
doprovázeno odpovídajícími návrhy na 
změnu tohoto ustanovení.

2. Do čtyř let od.......... ** přezkoumá 
Evropský parlament a Rada na základě 
návrhu Komise toto nařízení v souladu 
s rámcovou směrnicí o odpadech, která má  
být přijata.

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise v nejbližší době předloží návrh rámcové směrnice o odpadech. Tato 
rámcová směrnice bude mít dopad na toto nařízení, se kterým je třeba v časovém rozmezí 4 
let od nabytí účinnosti tohoto nařízení počítat.

Pozměňovací návrh, který předložil Avril Doyle

Pozměňovací návrh 140
Čl. 59 odst. 2

2. Do pěti let od .......... ** přezkoumá 
Komise plnění čl. 12 odst. 1 písm. c), včetně 
jeho dopadů na ochranu životního prostředí 
a fungování vnitřního trhu. Bude-li to nutné, 
bude toto přezkoumání doprovázeno 
odpovídajícími návrhy na změnu tohoto 

2. Do tří let od.......... ** přezkoumá Komise 
plnění čl. 12 odst. 1 písm. c) a článku 27, 
včetně jejich dopadů na ochranu životního 
prostředí a fungování vnitřního trhu. Bude-li 
to nutné, bude toto přezkoumání 
doprovázeno odpovídajícími návrhy na 
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ustanovení. změnu tohoto ustanovení.

Or. en

Odůvodnění

Tři roky by měly být dostačující pro splnění kritérií ES na ochranu životního prostředí. 
Omezování možností používání vnitrostátních kritérií pomůže srovnat podmínky úrovně 
ochrany životního prostředí v Evropě.

Vytváření rovných pomínek úrovně ochrany životního prostředí pro zpracování odpadu ve 
všech členských státech by mělo být podporováno a doporučuje se proto, aby bylo toto 
pravidlo upatňováno jen po omezenou dobu. Měly by existovat pobídky k tvorbě stejných 
pravidel v celé Evropě a řádného fungování vnitřního trhu pro využívání odpadu.</

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 141
Čl. 62 odst. 1

1. Do 30. června 2005 budou veškeré 
přepravy do Maďarska odpadů k využití 
uvedených v přílohách III a IV a přepravy 
odpadů k využití neuvedených v těchto 
přílohách podléhat postupu předchozího 
písemného oznámení a schválení v souladu 
s hlavou II.

vypouští se

Odchylně od čl. 12 musejí kompetentní 
orgány námitky proti přepravám odpadů k 
využití uvedených v přílohách III a IV a 
přepravám odpadů k využití neuvedených 
v těchto přílohách, určeným pro zařízení 
využívající dočasné výjimky z některých 
ustanovení směrnice Rady č. 94/67/ES ze 
dne 16. prosince 1994 o spalování 
nebezpečného odpadu a směrnice č. 
2001/80/ES Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 23. října 2001 o omezení emisí 
některých znečišťujících látek do ovzduší 
z velkých spalovacích zařízení v době, kdy 
je dočasná výjimka uplatňována,
předkládat přijímajícímu zařízení.

Or. en
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Odůvodnění

Odstavec1 by měl být vypuštěn, protože platnost přechodných ustanovení pro Maďarsko již 
vypršela. 

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 142
Čl. 62 odst. 3

3. Do 31. prosince 2005 budou veškeré 
přepravy na Maltu odpadů k využití 
uvedených v přílohách III a IV a přepravy 
odpadů k využití neuvedených v těchto 
přílohách podléhat postupu předchozího 
písemného oznámení a schválení v souladu 
s hlavou II.

vypouští se

Odchylně od čl. 12 musejí kompetentní 
orgány námitky proti přepravám odpadů k 
využití uvedených v přílohách III a IV a 
přepravám odpadů k využití neuvedených 
v těchto přílohách určeným pro zařízení 
využívající dočasné výjimky z některých 
ustanovení směrnice 2001/80/ES v době, 
kdy je dočasná výjimka uplatňována, 
předkládat přijímajícímu zařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Odstavec 3 by měl být vypuštěn, protože platnost přechodných ustanovení pro Maltu vyprší 
dříve, než toto nařízení nabyde účinnosti.

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 143
Čl. 62 odst. 4, pododstavec 2, řádek 26

A4030 A4010

Or. en
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Odůvodnění

V odstavci 4, týkajícího se Polska, odpovídá položka AD010 obsažená ve smlouvě o 
přistoupení položce A4010 v příloze VIII Basilejské úmluvy a nikoli položce A4030 (která 
odpovídá položce AD020), což by mělo být opraveno.

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 144
Čl. 62 odst. 5a (nový)

5a. Do 31. prosince 2014 budou veškeré 
přepravy do Bulharska odpadů k využití 
uvedených v příloze III a přepravy odpadů 
k využití neuvedených v těchto přílohách 
podléhat postupu předchozího písemného 
oznámení a schválení v souladu s hlavou 
II.
Odchylně od čl. 12 mohou kompetentní 
orgány Bulharska vznášet námitky proti 
přepravám do Bulharska k využití těchto 
odpadů uvedených v přílohách III a IV 
v souladu s důvody k námitkám uvedenými 
v čl. 11 do 31. prosince 2009:
B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 a A1030 (jen odrážky týkající se 
arzenu a rtuti)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030



PE 362.657v01-00 58/68 AM\579991CS.doc
Externí překlad

CS

A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 (platí jen v případě 
polychlorovaných naftalínů (PCN))
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Toto období může být prodlouženo nejdéle 
do 31. prosince 2012 v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 18 odst. 2 směrnice 
75/442/EHS.
Odchylně od čl. 12 mohou v souladu 
s důvody k námitkám uvedenými v čl. 11  
kompetentní orgány Bulharska do 31. 
prosince 2009 vznášet námitky vůči 
přepravám do Bulharska:
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(a) těchto odpadů k využití uvedených 
v příloze IV:
A2050
A3030
A3180, s výjimkou polychlorovaných 
naftalínů (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
A
(b) odpadů k využití neuvedených v 
přílohách.
Odchylně od čl. 12 musejí kompetentní 
orgány Bulharska námitky proti přepravám 
odpadů k využití uvedených v přílohách III 
a IV a přepravám odpadů k využití 
neuvedených v těchto přílohách, určeným 
pro zařízení využívající dočasné výjimky 
z některých ustanovení směrnice 96/61/ES 
nebo směrnice 2001/80/ES v době, kdy je 
dočasná výjimka uplatňována, předkládat 
přijímajícímu zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Odstavce 5a a 5b (nové) zapracovávají text dohod o přistoupení s Bulharskem a Rumunskem 
do tohoto nařízení, jako to bylo učiněno v odstavcích 1 až 5 v případě Maďarska, Lotyšska, 
Malty, Polska a Slovenska. Zejména čísla položek odpadu by měla být nahrazena 
odpovídajícími položkami uvedenými v přílohách III a IV jako v případě Polska.

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 145
Čl. 62 odst. 5b (nový)

5b. Do 31. prosince 2015 budou veškeré 
přepravy do Rumunska odpadů k využití 
uvedených v příloze III a přepravy odpadů 
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k využití neuvedených v těchto přílohách 
podléhat postupu předchozího písemného 
oznámení a schválení v souladu s hlavou 
II.
Odchylně od čl. 12 mohou kompetentní 
orgány Rumunska vznášet námitky proti 
přepravám do Rumunska k využití těchto 
odpadů uvedených v přílohách III a IV 
v souladu s důvody k námitkám uvedenými 
v čl. 11 do 31. prosince 2011:
B2070
B2100, s výjimkou odpadu oxidu hlinitého
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 a A1030 (jen odrážky týkající se 
arzenu, rtuti a thallia)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180 (platí jen v případě 
polychlorovaných naftalínů (PCN))
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A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
AD120
AD150
Toto období může být prodlouženo nejdéle 
do 31. prosince 2015 v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 18 odst. 2 směrnice 
75/442/EHS.
Odchylně od čl. 12 mohou v souladu 
s důvody k námitkám uvedenými v čl. 11  
kompetentní orgány Rumunska do 31. 
prosince 2011 vznášet námitky vůči 
přepravám do Rumunska:
(a) těchto odpadů k využití uvedených 
v příloze IV:
A2050
A3030
A3180, s výjimkou polychlorovaných 
naftalínů (PCN)
A3190
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A4110
A4120
RB020
A
(b) odpadů k využití neuvedených v 
přílohách.
Toto období může být prodlouženo nejdéle 
do 31. prosince 2015 v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 18 odst. 2 směrnice 
75/442/EHS. 
Odchylně od čl. 12 musejí kompetentní 
orgány Rumunska námitky proti 
přepravám odpadů k využití uvedených v 
přílohách III a IV a přepravám odpadů k 
využití neuvedených v těchto přílohách, 
určeným pro zařízení využívající dočasné 
výjimky z některých ustanovení směrnice 
96/61/ES, směrnice 2000/76/ES nebo 
směrnice 2001/80/ES v době, kdy je 
dočasná výjimka uplatňována, předkládat 
přijímajícímu zařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Odstavce 5a a 5b (nové) zapracovávají text dohod o přistoupení s Bulharskem a Rumunskem 
do tohoto nařízení, jako to bylo učiněno v odstavcích 1 až 5 v případě Maďarska, Lotyšska, 
Malty, Polska a Slovenska. Zejména čísla položek odpadu by měla být nahrazena 
odpovídajícími položkami uvedenými v přílohách III a IV jako v případě Polska.

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 146
Čl. 63 odst. 1a (nový)

1a. Bude-li datum přistoupení pozdější, než 
je datum účinnosti uvedené v odstavci 1 čl. 
62 odst. 5a a 5b, bude se odstavec 1, 
odchylně od tohoto článku, uplatňovat ode 
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dne přistoupení.

Or. en

Odůvodnění

Přechodná opatření pro Bulharsko a Rumunsko zaváděná v čl. 62 odst. 5a a 5b by měla 
platit od doby přistoupení těchto zemí, nikoli však předtím, než toto nařízení nabyde účinnosti.

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 147
Příloha II část 1 odst. 23a (nový)

23a. Kopie smlouvy nebo doklad o smlouvě 
(nebo prohlášení potvrzující její existenci) 
mezi zařízením a zprostředkovatelem nebo 
zástupcem v případě, že zprostředkovatel 
nebo zástupce jedná jako příjemce.

Or. en

Odůvodnění

Změna tohoto pozměňovacího návrhu vyplývající z definice příjemce v čl. 2 odst. 14. Znění je 
podobné textu přílohy II část 1 bod 23.

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 148
Příloha II část 3 odst. 4

4. Vzdálenost(i) mezi oznamovatelem a 
příjemcem, včetně možných alternativních 
cest, rovněž pro případ nepředvídaných 
okolností a v případě intermodální dopravy 
místo přeložení.

4. Vzdálenost(i) mezi oznamovatelem a 
zařízením, včetně možných alternativních 
cest, rovněž pro případ nepředvídaných 
okolností a v případě intermodální dopravy 
místo přeložení.

Or. en
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Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti. Odpad je 
přepravován do zařízení, které provádí využití nebo odstranění. Proto je pro přílohu II část 3 
body 4 a 5 významná přeprava do zařízení.

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 149
Příloha II část 3 odst. 5

5. Informace o nákladech na přepravu mezi 
oznamovatelem a příjemcem.

5. Informace o nákladech na přepravu mezi 
oznamovatelem a zařízením.

Or. en

Odůvodnění

Změna vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění vnitřní soudržnosti. Odpad je 
přepravován do zařízení, které provádí využití nebo odstranění. Proto je pro přílohu II část 3, 
body 4 a 5 významná přeprava do zařízení. 

Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 150
Příloha II část 3 odst. 12

12. Kopie smluv uvedených v části 1 body 
22 a 23.

12. Kopie smluv uvedených v části 1 body 
22, 23 a 23a.

Or. en

Odůvodnění

Změna tohoto pozměňovacího návrhu vyplývající z definice příjemce v čl. 2 odst. 14. Znění je 
podobné textu přílohy II část 1 bod 23a (nový).
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Pozměňovací návrh, který předložili María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 151
Příloha III část I písm. fa) (nové)

(fa) Basilejské položky B1200 a B1210 se 
nebudou uplatňovat za předpokladu, že 
strusky byly zvlášť vyprodukovány, aby 
splňovaly vnitrostátní i příslušné 
mezinárodní požadavky a standardy. 

Or. en

Odůvodnění

Platné nařízení o přepravách odpadu (nařízení (EHS) č. 259/93) obsahuje v příloze II (Zelený 
seznam) tento nadpis:

'GC 070 Strusky pocházející z výroby železa a uhlíkové oceli (včetně nízkolegované oceli) 
s výjimkou strusek, které byly zvlášť vyprodukovány, aby splňovaly vnitrostátní i příslušné 
mezinárodní požadavky a standardy.'

Tuto výjimku zakládá v současnosti platná právní úprava. Dodatek k výše uvedené definici 
bude zaručovat zachování této výjimky.

Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 152
Příloha IIIB

PŘÍLOHA IIIB
DODATEČNÝ ODPAD UVEDENÝ V 

ZELENÉM SEZNAMU ODPADŮ 
OČEKÁVAJÍCÍ ZAŘAZENÍ DO 

PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍLOH BASILEJSKÉ 
ÚMLUVY NEBO ROZHODNUTÍ OECD 

PODLE ČL. 57 ODST. 1 PÍSM. b)

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Netříděný odpad by měl být považován za „zelený“, dokud nebude roztříděn. Tím mohou 
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vznikat nejasné situace a přepravy nebo vývozy potenciálně nebezpečného odpadu. Do 
konečného rozhodnutí OECD nebo Basilejské úmluvy by měl být odpad klasifikován jako 
nebezpečný.

Pozměňovací návrh, který předložili Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 153
Příloha IIIB

PŘÍLOHA IIIB
DODATEČNÝ ODPAD UVEDENÝ V 

ZELENÉM SEZNAMU ODPADŮ 
OČEKÁVAJÍCÍ ZAŘAZENÍ DO 

PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍLOH BASILEJSKÉ 
ÚMLUVY NEBO ROZHODNUTÍ OECD 

PODLE ČL. 57 ODST. 1 PÍSM. b)

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je důležitou politickou prioritou, aby byla nová příloha IIIB, předložená Radou, vypuštěna. 
Namísto postupu navrhovaného Radou, který může umožňovat přidávání netříděných odpadů 
mezi odpady jiné než nebezpečné z přílohy IIIB, navrhujeme preventivní přístup, podle 
kterého má být s netříděným odpadem v prozatímním režimu – dokud nebude prokázáno, že 
NENÍ nebezpečný – nakládáno jako u příloh IV a V (nebezpečný odpad).

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 154
Příloha V úvodní poznámky odst. 2

2. Tato příloha obsahuje tři části, přičemž 
části 2 a 3 se použijí pouze tehdy, pokud 
není použitelná část 1. V důsledku toho se 
pro zjištění, zda je určitý odpad uveden v 
této příloze, musí nejprve ověřit, zda je 
odpad uveden v části 1 této přílohy, a pokud 
není, zda je uveden v části 2, a pokud není, 
zda je uveden v části 3.

2. Tato příloha obsahuje tři části, přičemž 
části 2 a 3 se použijí pouze tehdy, pokud 
není použitelná část 1 seznam A. V důsledku 
toho se pro zjištění, zda je určitý odpad 
uveden v této příloze, musí nejprve ověřit, 
zda je odpad uveden v části 1 sezamu A této 
přílohy, a pokud není, zda je uveden 
v části 2, a pokud není, zda je uveden 
v části 3.

Část 1 je rozdělena do dvou oddílů: 
seznam A uvádí výčet odpadů, které jsou 

Část 1 je rozdělena do dvou oddílů: 
seznam A uvádí výčet odpadů, které jsou 
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zařazeny jako nebezpečné podle čl. 1 
bodu 1) písm. a) Basilejské úmluvy, a tudíž 
se na ně vztahuje zákaz vývozu, a seznam B 
obsahuje výčet odpadů, na které se čl. 1 
bod 1) písm. a) Basilejské úmluvy 
nevztahuje, a proto pro ně zákaz vývozu 
neplatí.

zařazeny jako nebezpečné podle čl. 1 
bodu 1) písm. a) Basilejské úmluvy, a 
seznam B obsahuje výčet odpadů, které 
nejsou považovány za nebezpečné.
.

Pokud je tedy odpad uveden v části 1, je 
třeba zkontrolovat, zda je uveden 
v seznamu A nebo B. Pouze pokud se odpad 
neobjevuje ani na seznamu A, ani na 
seznamu B části 1, je třeba ověřit, zda je 
uveden mezi nebezpečnými odpady v části 2 
(tj. mezi odpady označenými hvězdičkou) 
nebo v části 3, a pokud tomu tak je,
vztahuje se na něj zákaz vývozu.

Pokud je tedy odpad uveden v seznamu A 
části 1, vztahuje se na něj zákaz vývozu. 
Pokud se odpad neobjevuje na seznamu A
části 1, objevuje se však mezi nebezpečnými 
odpady v části 2 (tj. mezi odpady 
označenými hvězdičkou) nebo v části 3, 
vztahuje se na něj zákaz vývozu. *

_________

* Část 2 je seznamem odpadů podle čl. 1 
písm. a) směrnice 75/442/EHS o odpadech 
a čl. 1 odst. 4 směrnice 91/689/EHS o 
nebezpečných odpadech, kde jsou odpady 
označené hvězdičkou (*) považovány za 
nebezpečný odpad. Odpady, které nejsou 
označené hvězdičkou (*), nejsou 
klasifikovány jako nebezpečný odpad.
Část 3 pochází z přílohy 4 částí I a II 
rozhodnutí OECD a uvádí odpady, které 
jsou klasifikovány jako nebezpečné.

Or. en

Odůvodnění

Přebírá pozměňovací návrhy 69 a 70 Evropského parlamentu z prvního čtení, přijaté 19. 
listopadu 2003 (Úř. věst. C 87, 7. 4. 2004), které byly rovněž začleněny do pozměněného 
návrhu Evropské komise (KOM(2004)172).

Tento pozměňovací návrh mění pořadí seznamů odpadů tak, že seznam nebezpečných odpadů 
EU má vyšší prioritu, než Basilejský seznam odpadů, které nejsou považovány za nebezpečné.

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 44 v zájmu větší jasnosti.
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Pozměňovací návrh, který předložili Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 155
Příloha V část 3 seznam Ba (nový)

Seznam Ba:
Odpady, které obsahují složky nebo se 
skládají ze složek uvedených v příloze II 
části 1 směrnice 2002/96/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 27. ledna 2003 o 
odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ), jestliže nejsou:
(a) vyhodnoceny, testovány a označeny jako 
plně funkční a určené pro přímé opětovné 
použití;
(b) vyhodnoceny, testovány a označeny jako 
opravitelné, aniž by bylo nutné odstranit 
nebo recyklovat některé z jejich 
nebezpečných složek nebo součástí.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že letos vstoupila v platnost směrnice o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních (OEEZ), je nesmírně důležité, aby očekávaný nárůst sebraného 
OEEZ odpadu nevytvářel dodatečný tlak na vývoz tohoto materiálu (pod záminkou 
opětovného použití) do rozvojových zemí. Doklady o takovýchto vývozech již nacházíme ve 
zprávách z donucovacích projektů jako IMPEL. Z tohoto důvodu je potřebné zahrnout nový 
odkaz do části 3 přílohy V, vyjasňující, že odpadní elektrická a elektronická zařízení musejí 
být dekontaminována v souladu s požadavky přílohy II část I směrnice o odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních nebo být v plně funkčním stavu, určeném pro přímé 
opětovné použití, nebo mohou být opravována v zemi určení, aniž by byly odstraňovány  
nebezpečné složky nebo součásti (jak bylo navrhováno během jednání o Basilejské úmluvě).


