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Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González a Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Citácia 1

So zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva a najmä na jej 
článok 175(1),

So zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva a najmä na jej 
články 133 a 175 (1),

Or. en

Odôvodnenie

Vo vzťahu k ustanoveniam v rámci hlavy IV vzťahujúcim sa na exporty odpadov zo 
Spoločenstva do tretích krajín, hlavy V vzťahujúcim sa na dovozy odpadov do Spoločenstva 
z tretích krajín a hlavy VI vzťahujúcim sa na tranzit odpadov cez Spoločenstvo z a do tretích 
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krajín sa právny základ vzťahuje aj k článku 133.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Odôvodnenie 5a (nové)

(5a) Spoločenstvo podpísalo Štokholmský 
dohovor z 22. mája 2001 o perzistentných 
organických znečisťujúcich látkach.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovne uvádza pôvodný odkaz Komisie ku Štokholmskému dohovoru o perzistentných 
organizkých znečisťujúcich látok (POP), pričom to je jasne nezákonné podľa Štokholmského 
dohovoru povoliť takýmto odpadom ísť do zhodnotenia, recyklácie, úpravy alebo priameho 
opätovného použitia. Je to potrebné kvôli možnosti chybného výkladu nariadenia EK o POP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Odôvodnenie 19

(19) V prípade prepravy odpadov na 
zneškodnenie by malo byť možné pre 
členské štáty implementovať zásady 
proximity, priority zhodnocovania a 
sebestačnosti na úrovni Spoločenstva a 
vnútroštátnej úrovni v súlade so smernicou 
Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o 
odpadoch1 prostredníctvom prijímania 
opatrení v súlade so Zmluvou v záujme 
všeobecného alebo čiastočného zákazu, 
alebo systematického odporu voči takej 
preprave. Do úvahy by sa mala vziať aj 
požiadavka uvedené v smernici 75/442/EHS, 
podľa ktorej majú členské štáty vytvoriť 
integrovanú a primeranú sústavu zariadení 
na zneškodňovanie odpadov v záujme 
umožnenia Spoločenstvu ako celku sa stať 
sebestačným pri zneškodňovaní odpadov a 

(19) V prípade prepravy odpadov na 
zneškodnenie členské štáty berú do úvahy 
zásady proximity, priority opätovného 
použitia, zhodnocovania a sebestačnosti na 
úrovni Spoločenstva a vnútroštátnej úrovni v 
súlade so smernicou Rady 75/442/EHS z 15. 
júla 1975 o odpadoch1 prostredníctvom 
prijímania opatrení v súlade so Zmluvou v 
záujme všeobecného alebo čiastočného 
zákazu, alebo systematického odporu voči 
takej preprave. Do úvahy by sa mala vziať aj 
požiadavka uvedené v smernici 75/442/EHS, 
podľa ktorej majú členské štáty vytvoriť 
integrovanú a primeranú sústavu zariadení 
na zneškodňovanie odpadov v záujme 
umožnenia Spoločenstvu ako celku sa stať 
sebestačným pri zneškodňovaní odpadov a 
členským štátom vykročiť smerom k tomuto 
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členským štátom vykročiť smerom k tomuto 
cieľu jednotlivo so vzatím do úvahy 
zemepisných podmienok alebo potreby 
špecializovaných zariadení pre určité druhy 
odpadu. Členské štáty by takisto mali byť 
schopné zabezpečiť, aby zariadenia na 
spravovanie odpadov pokryté smernicou 
Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 
zaoberajúcou sa integrovanou prevenciou a 
kontrolou znečistenia 1 uplatňovali najlepšie 
dostupné technológie, ako sú určené v tejto 
smernici v súlade s povolením zariadenia a 
aby bolo s odpadmi zaobchádzané v súlade s 
právne záväznými štandardmi ochrany
životného prostredia vo vzťahu k 
zneškodňovacím činnostiam stanoveným v 
legislatíve Spoločenstva.

cieľu jednotlivo so vzatím do úvahy 
zemepisných podmienok alebo potreby 
špecializovaných zariadení pre určité druhy 
odpadu. Členské štáty by takisto mali byť 
schopné zabezpečiť, aby zariadenia na 
spravovanie odpadov pokryté smernicou 
Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 
zaoberajúcou sa integrovanou prevenciou a 
kontrolou znečistenia 1 uplatňovali najlepšie 
dostupné technológie, ako sú určené v tejto 
smernici v súlade s povolením zariadenia a 
aby bolo s odpadmi zaobchádzané v súlade s 
právne záväznými štandardmi ochrany 
životného prostredia vo vzťahu k 
zneškodňovacím činnostiam stanoveným v 
legislatíve Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné použitie nie je vôbec spomínané v dokumente, aj keď by malo mať prioritu, keďže to 
je – vo väčšine prípadov – environmentálne najpriaznivejší prostriedok spravovania odpadov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Odôvodnenie 20

(20) V prípade prepravy odpadov určených 
na zhodnotenie by mali byť členské štáty 
schopné zabezpečiť, aby zariadenia na 
spravovanie odpadov pokryté smernicou  
96/61/ES uplatňovali najlepšie dostupné 
technológie, ako sú uvedené v tejto smernici, 
v súlade s povolením zariadenia. Členské 
štáty by mali byť takisto schopné 
zabezpečiť, aby sa s odpadmi zaobchádzalo 
v súlade s právne záväznými štandardmi 
ochrany životného prostredia vo vzťahu k 
zhodnocovacím činnostiam uvedeným v 
legislatíve Spoločenstva a aby, berúc do 

(20) V prípade prepravy odpadov určených 
na zhodnotenie členské štáty berú do úvahy 
zásady sebestačnosti, proximity a priority 
opätovného použitia a mali by byť schopné 
zabezpečiť, aby zariadenia na spravovanie 
odpadov pokryté smernicou 96/61/ES 
uplatňovali najlepšie dostupné technológie, 
ako sú uvedené v tejto smernici, v súlade s 
povolením zariadenia. Členské štáty by mali 
byť takisto schopné zabezpečiť, aby sa s 
odpadmi zaobchádzalo v súlade s právne 
záväznými štandardmi ochrany životného 
prostredia vo vzťahu k zhodnocovacím 



AM\579991SK.doc 4/72 PE 362.657v01-00

External translation

SK

úvahy článok 7(3) smernice 75/442/EHS, sa 
s odpadmi zaobchádzalo v súlade s plánmi 
spravovania odpadov vytvoreným na 
základe tejto smernice za účelom 
zabezpečenia implementácie právne 
záväzných povinností zhodnocovania alebo 
recyklácie uvedených v legislatíve 
Spoločenstva.

činnostiam uvedeným v legislatíve 
Spoločenstva a aby, berúc do úvahy článok 
7(3) smernice 75/442/EHS, sa s odpadmi 
zaobchádzalo v súlade s plánmi spravovania 
odpadov vytvoreným na základe tejto 
smernice za účelom zabezpečenia 
implementácie právne záväzných povinností 
zhodnocovania alebo recyklácie uvedených 
v legislatíve Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako pre pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 k odôvodneniu 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Odôvodnenie 32a (nové)

(32a) Je potrebné vytvoriť usmernenia na 
určenie toho, kedy sa loď alebo vozidlo 
stáva odpadom na základe článku 1(a) 
smernice 75/442/EHS v záujme zabránenia 
odkloneniu sa od účelov tohto nariadenia. 

Or. en

Odôvodnenie

Opätovne zavádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111 z prvého čítania EP; na zosúladenie 
s navrhnutým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom spravodajcu k článku, odsek 5a (nový). 

Lode majú zvláštne postavenie v kontexte odpadov. Cestujú okolo sveta a preto môžu byť 
vyhlásené za odpad kdekoľvek na svete. V záujme predchádzania nákladom na zaobchádzanie 
s nimi kvôli environmentálne kvalitnému zneškodneniu môže vlastník jednoducho zaistiť, aby 
mala loď svoju poslednú plavbu do tretej krajiny s nižšími štandardmi zaobchádzania 
a vyhlásiť ju za odpad až po jej priplávaní. Lode zodpovedajúce definícii odpadu môžu 
porušiť legislatívu o odpadoch a tým pádom aj ustanovenia nariadenia o preprave odpadov. 
Sú potrebné usmernenia na uzatvorenie tejto medzery v legislatíve o odpadoch. Tým viac, že 
je veľa lodí čakajúcich na zošrotovanie, z ktorých väčšina obsahuje významné množstvá 
nebezpečných látok alebo materiálov. Podobná situácia sa v menšom meradle uplatňuje na 
skončenie životnosti vozidiel.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 1 odsek 2 bod (a)

(a) medzi členskými štátmi v rámci 
Spoločenstva alebo s tranzitom cez tretie 
krajiny;

(a) medzi členskými štátmi s alebo bez 
tranzitu cez ostatné členské štáty alebo tretie 
krajiny;

(aa) v rámci členských štátov s tranzitom 
cez ostatné členské štáty alebo tretie 
krajiny;
(ab) výlučne v rámci členských štátov, ktoré 
podliehajú iba článku 32;

Or. en

Odôvodnenie

Vyjasnenie. Čl. 1(2)(b), (c) a (d) pokrývajú hlavy IV, V a VI. Čl. 1(2)(a) by mali byť 
nahradené špecifickejším textom na vyjasnenie toho, že obe hlavy II a III sú pokryté a čo 
presne je pokryté. Nové body (a) a (aa) pokrývajú hlavu II; nový bod (ab) pokrýva hlavu III 
a naviac preberá čl. 1(5), ktorý môže byť vypustený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Eija-Riitta Korhola, María del Pilar 
Ayuso González, Avril Doyle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 1 odsek 3 bod (d)

(d) preprava, ktorá podlieha požiadavkám na
schválenie uvedeným v nariadení (ES) č. 
1774/2002;

(d) preprava zvieracích vedľajších 
produktov, ktorá podlieha požiadavkám 
uvedeným v nariadení (ES) č. 1774/2002; 

Or. en
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Odôvodnenie

Nariadenie o zvieracích vedľajších produktoch  1774/2002/ES stanovuje jasné pravidlá 
spôsobu, ako prepravovať, spracúvať a riadiť rozdielne kategórie zvieracích vedľajších 
produktov vrátane nepriepustných kontajnerov/vozidiel, prísnej sledovateľnosti 
a dokumentovania tranzitu v rámci EÚ a pre dovozy z tretích krajín a držania záznamov. 
Zvieracie vedľajšie produkty sú súčasťou EÚ systému  ANIMO (v budúcnosti TRACES) 
rovnocenne kontrolujúceho ich prepravu. Umiestňovať už vysoko kontrolované zvieracie 
vedľajšie produkty do rozsahu legislatívy o preprave odpadov je duplikáciou a vytvára 
nepotrebnú finančnú záťaž na priemysel bez pridanej hodnoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 1 odsek 3 bod (e)

(e) preprava odpadov uvedených v bode 1(b) 
článku 2 smernice 75/442/EHS, keď je 
takáto preprava už pokrytá inou legislatívou 
Spoločenstva obsahujúcou podobné 
ustanovenia;

(e) preprava odpadov uvedených v bode 
1(b)(ii), (iv) a (v) článku 2 smernice 
75/442/EHS, keď je takáto preprava už 
pokrytá inou legislatívou Spoločenstva 
obsahujúcou podobné ustanovenia;

Or. en

Odôvodnenie

Predchádzanie dvojitým ustanoveniam. Rádioaktívne odpady (pozri čl. 2(1)(b)(i) 
smernice 75/442/ES sú už vylúčené z rozsahu čl. 1(3)(c)  zvieracie vedľajšie produkty (okrem 
iného zvieracie zdochliny a výlučky atď., pozri čl. 2(1)(b)(iii) smernice 75/442/ES) sú už 
vylúčené článkom 1(3)(d).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eija-Riitta Korhola

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 1 odsek 3 bod (ga) (nový)

(ga) praprava odpadov výlučne v rámci 
členského štátu.

Or. en
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Odôvodnenie

Legislatíva o prepravovaní odpadov by sa mala uplatňovať iba na prepravu odpadov 
prekračujúcu hranice členských štátov a EÚ. V prípade prepravy odpadov výlučne v rámci 
členského štátu sa uplatňuje iná legislatíva o odpadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eija-Riitta Korhola

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 1 odsek 5

5. Preprava odpadov výlučne v rámci 
členského štátu podlieha iba článku 32.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Prepojené s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k čl. 1, odsek 3, bod (g a) (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 1 odsek 5

5. Preprava odpadov výlučne v rámci 
členského štátu podlieha iba článku 32.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vyjasnenie. Čl. 1(2)(b), (c) a (d) pokrývajú hlavy IV, V a VI. Čl. 1(2)(a) by mali byť 
nahradené špecifickejším textom na vyjasnenie toho, že obe hlavy II a III sú pokryté a čo 
presne je pokryté. Nové body (a) a (aa) pokrývajú hlavu II; nový bod (ab) pokrýva hlavu III 
a naviac preberá čl. 1(5), ktorý môže byť vypustený.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Článok 2 bod 14)

14) „príjemca“ znamená osobu alebo podnik 
v jurisdikcii krajiny určenia, ku ktorej alebo 
ku ktorému sú odpady prepravené na 
zhodnotenie alebo zneškodnenie;

14) „príjemca“ znamená jednu z osôb alebo 
podnikov v jurisdikcii krajiny určenia 
uvedených nižšie:

(a) ku ktorým sú odpady prepravené a ktoré 
vykonávajú zhodnotenie alebo 
zneškodnenie takýchto odpadov 
(zariadenie); alebo
(b) registrovaný díler, ktorý bol písomne 
poverený zo strany zariadenia konať v jej 
mene ako príjemca; alebo
(c) registrovaný sprostredkovateľ, ktorý bol 
písomne poverený zo strany zariadenia 
konať v jej mene ako príjemca.
V prípade nezákonnej prepravy, keď díler 
alebo sprostredkovateľ určený v (b) 
alebo (c) konal ako príjemca, zariadenie, 
ktoré poverilo takého dílera alebo 
sprostredkovateľa konať v jeho mene, sa 
považuje za príjemcu pre účely tohto 
nariadenia;

Or. en

Odôvodnenie

Na základe Bazilejského dohovoru (čl. 2(16) a (19) dohovoru) a rozhodnutia OECD 
(ustanovenia vzťahujúce sa na uznaného obchodníka) díler alebo sprostredkovateľ môže 
konať ako príjemca. Toto by malo byť takisto vyjasnené v čl. 2(14). Text v pozmeňujúcom 
a doplňujúcom návrhu korešponduje so znením v definícii oznamovateľa v čl. 2(15).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Článok 2 bod 15)
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15) „oznamovateľ“ znamená: 15) „oznamovateľ“ znamená:
(a) v prípade prepravy pochádzajúcej z 
členského štátu každá fyzická alebo 
právnická osoba v jurisdikcii takého 
členského štátu, ktorá má v zámere vykonať 
prepravu odpadov, alebo má v zámere 
nechať si prepraviť odpadov a ktorej je 
priradená povinnosť oznamovania. 
Oznamovateľ je jednou z osôb alebo 
orgánov uvedených nižšie vybraných v 
súlade s hodnotením uvedeným na tomto 
zozname:

(i) v prípade prepravy pochádzajúcej z 
členského štátu každá fyzická alebo 
právnická osoba riadiaca sa právom takého 
členského štátu, ktorá má v zámere vykonať 
prepravu odpadov, alebo má v zámere 
nechať si prepraviť odpadov a ktorej je 
priradená povinnosť oznamovania, čo 
znamená, že jedna z osôb alebo orgánov 
uvedených nižšie a v súlade s hierarchiou 
uvedenou v tomto zozname:

(i) pôvodný výrobca; alebo (a) osoba, ktorej činnosti vytvárajú odpady; 
alebo

(ii) licencovaný nový výrobca, ktorý 
vykonáva činnosti pred prepravou; alebo

(b) osoba licencovaná vykonávať a 
vykonávajúca, prípravu na spracovanie, 
zmiešavanie alebo ostatné činnosti meniace 
povahu alebo zloženie odpadov pred 
prepravou; alebo

(iii) licencovaný zberač, ktorý z rôznych 
malých množstiev rovnakého druhu odpadov 
zozbieraných z množstva zdrojov, poskladal 
prepravu, ktorá sa má začaťz jedného 
oznámeného miesta; alebo

(c) licencovaný zberač, ktorý z rôznych 
malých množstiev rovnakého druhu prúdu 
odpadov zozbieraných z množstva zdrojov, 
zložil prepravu;

(iv) registrovaný díler, ktorý bol písomne 
poverený pôvodným výrobcom, novým 
výrobcom alebo licencovaným zberačom 
určeným v (i), (ii) a (iii) konať v jeho mene 
ako oznamovateľ;

(d) keď sú osoby určené v bodoch (a), (b) a 
(c) neznáme, insolventné, alebo inak nie sú 
k dispozícii, licencovaný zberač alebo 
registrovaný díler alebo sprostredkovateľ; 

(v) registrovaný sprostredkovateľ, ktorý bol 
písomne poverený pôvodným výrobcom, 
novým výrobcom alebo licencovaným 
zberačom určeným v (i), (ii) a (iii) konať v 
jeho mene ako oznamovateľ;

(e) keď je osoba určená v bode (d) 
neznáma, insolventná, alebo inak nie je k 
dispozícii, držiteľ;

(vi) keď sú všetky osoby určené v (i), (ii), 
(iii), (iv) a (v), ak je to uplatniteľné, 
neznáme alebo insolventné, držiteľ.
Ak by oznamovateľ určený v (iv) alebo (v) 
nedokázal splniť žiadnu z povinností 
prijatia späť uvedených v článkoch 21 až 
24, potom sa pôvodný výrobca, nový 
výrobca alebo licencovaný zberač určený v 
(i), (ii) alebo (iii), alebo ktorí poverili 
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takého dílera alebo sprostredkovateľa 
konať v jeho mene považuje za 
oznamovateľa pre účely spomenutých 
povinností prijatia späť. V prípade 
nezákonnej prepravy oznámenej dílerom 
alebo sprostredkovateľom určeným v (i), 
(ii) alebo (iii), ktorí poverili takého dílera 
alebo sprostredkovateľa konať v jeho mene 
sa považuje za oznamovateľa pre účely 
tohto nariadenia;
(b) v prípade dovozu odpadov do alebo 
tranzitu cez Spoločenstvo, ktoré nie sú 
vytvárané v členskom štáte, každá z 
nasledujúcich fyzických alebo právnických 
osôb v jurisdikcii takej krajiny odoslania,
ktorá má v zámere vykonať prepravu 
odpadov, alebo má v zámere si dať 
prepraviť, alebo si dala prepraviť odpady, 
ktorá je buď:

(ii) v prípade dovozu odpadov do 
Spoločenstva alebo tranzitu cez 
Spoločenstvo, ktoré neboli vytvorené v 
rámci členského štátu, každá fyzická alebo 
právnická osoba v jurisdikcii takej krajiny 
vytvorenia, ktorá má v zámere vykonať 
prepravu odpadov, alebo má v zámere si dať 
prepraviť, alebo si dala prepraviť odpady, čo 
znamená:

(i) osobou určenou zákonom krajiny 
odoslania; alebo, v prípade neexistencie 
žiadneho takého určenia,

(a) osobu určenú právom krajiny vývozu; 
alebo, v prípade neexistencie žiadneho 
takého určenia,

(ii) držiteľ v čase, kedy sa uskutočnil vývoz; (b) osoba, ktorá vlastní alebo má právnu 
kontrolu nad odpadmi, alebo ktorá vlastnila 
alebo mala právnu kontrolu v čase, kedy sa 
uskutočnil vývoz (držiteľ);

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh opätovne zavádza definíciu oznamovateľa z pôvodného 
návrhu Komisie. Text Rady umožní takisto dílerom a sprostredkovateľom byť považovaní za 
oznamovateľov. Toto môže zakryť zodpovednosť a môže vytvoriť papierové reťazce, ktoré sa 
obtiažne sledujú. Z dôvodov  jasnosti a zodpovednosti by sa malo uprednosniť znenie 
Komisie. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy EP v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Avril Doyle, María del Pilar Ayuso 
González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Článok 2 bod 15) písmeno (a) (iii)

(iii) licencovaný zberač, ktorý z rôznych 
malých množstiev rovnakého druhu odpadov 

(iii) licencovaný zberač, ktorý z rôznych 
malých množstiev rovnakého druhu prúdu 
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zozbieraných z množstva zdrojov, poskladal 
prepravu, ktorá sa má začaťz jedného 
oznámeného miesta; alebo

odpadov zozbieraných z množstva zdrojov, 
poskladal prepravu, ktorá sa má začaťz 
jedného oznámeného miesta; alebo v 
prípade odpadov spadajúcich pod 
legislatívu Spoločenstva o zodpovednosti 
výrobcu, ako je smernica 2002/96/ES: 
(A) licencovaný zberač, ktorý z rôznych 
malých množstiev rovnakého druhu 
odpadov zozbieraných z množstva zdrojov, 
poskladal prepravu, alebo 
(B) výrobca výrobku, alebo 
(C) každá osoba zazmluvnená na zaistenie 
zberu a/alebo zaobchádzania s odpadmi v 
mene výrobcu výrobku; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Na „oznamovateľa“ sú uvalené podstatné povinnosti v navrhnutom nariadení. Definícia by 
mala umožniť výrobcovi výrobkov pokrytých legislatívou Spoločenstva o zodpovednosti 
výrobcu, ako je smernica 2002/96/ES o WEEE, alebo tretej strane konajúcej v jeho mene 
prepravovať takéto odpady v súlade s príslušnou legislatívou Spoločenstva o zodpovednosti 
výrobcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Článok 2 bod 22)

22) „krajina odoslania“ znamená každú 
krajinu, z ktorej sa preprava odpadov 
plánuje začať alebo sa začne;

22) „krajina odoslania“ znamená každú 
krajinu, z ktorej sa preprava odpadov 
plánuje začať alebo sa začne. V prípade lodí 
alebo člnov považovaných za odpad môže 
krajina odoslania obsahovať aj štáty 
prístavu, štáty vlajky a/alebo štáty, ktorých 
jurisdikcia sa vzťahuje na vlastníka alebo 
držiteľa;

Or. en
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Odôvodnenie

Je potrebná jasnosť ohľadom toho, kedz je loď konečne odoslaná ako odpad, abz sa predišlo 
tomu, že lode sa jednoducho preplavia do iného prístavu, aby sa predišlo nariadeniam 
o preprave. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Článok 2 bod 24)

24) „krajina tranzitu“ znamená každú 
krajinu, ktorá nie je krajinou odoslania alebo 
určenia, cez ktorú je preprava odpadov 
plánovaná, alebo sa cez ňu uskutočňuje;

24) „krajina tranzitu“ znamená každú 
krajinu, ktorá nie je krajinou odoslania alebo 
určenia, cez ktorú je preprava odpadov 
plánovaná, alebo sa cez ňu uskutočňuje. V 
prípade prepravy odpadov znamená krajina 
tranzitu každú krajinu okrem krajiny 
odoslania alebo určenia, v ktorej prístavoch 
loď vykonávajúca prepravu odpadov kotví, 
alebo plánuje kotviť;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Hlava II nadpis

PREPRAVA MEDZI ČLENSKÝMI 
ŠTÁTMI V RÁMCI SPOLOČENSTVA
ALEBO S TRANZITOM CEZ TRETIE

KRAJINY

PREPRAVA V RÁMCI SPOLOČENSTVA
S ALEBO BEZ TRANZITU CEZ TRETIE 

KRAJINY

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k čl. 1(2)(a). Objasnenie rozsahu 
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hlavy II (pokrýva aj prepravu v rámci členských štátov s tranzitom cez ostatné členské štáty 
alebo tretie krajiny).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Článok 3 odsek 1 bod b)(i)

(i) odpady uvedené v prílohe IV; (i) odpady uvedené v prílohe IV, ktoré 
obsahujú odpady uvedené v prílohách II 
a VIII Bazilejského dohovoru;

Or. en

Odôvodnenie

V záujme vyjasnenia, že v prípade všetkých nebezpečných odpadov sa uplatňuje oznamovací 
postup, je doplnený do tohto článku odkaz na zoznamy Bazilejského dohovoru pre nebezpečné 
odpady. To sa už dá čítať v prílohe IV, časť I, ktorá odkazuje na tieto dva zoznamy 
Bazilejského dohovoru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Avril Doyle, María del Pilar Ayuso 
González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Článok 3 odsek 2 úvodná časť

2. Preprava nasledujúcich odpadov, 
určených na zhodnotenie, podlieha 
všeobecnej požiadavke o doprevádzaní 
určitými informáciami, ako je to uvedené v 
článku 18:

2. Preprava nasledujúcich odpadov, 
určených na zhodnotenie, podlieha 
všeobecným požiadavkám, ako sú uvedené v 
článku 18, ak množstvo prepravovaného 
odpadu presiahne 20 kilogramov:

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky na uzatvorenie zmluvy a na to, aby bol odpad uvedený v čl.3(2) sprevádzaný 
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dokumentom obsiahnutým v prílohe VII, sú neprimerané pre malé množstvá prepravovaného 
odpadu. Také malé množstvá môžu byť poslané poštou, vrátane prípadov systémov vracania, 
alebo môžu byť prenášané osobami prekračujúcimi hranice (napr. odhodené obaly alebo 
odhodené noviny). Ak sa majú súčasné dobrovoľné systémy vracania vytvorené výrobcami 
výrobkov udržať, tak nie je praktické uvalovať tieto povinnosti na spotrebiteľov vracajúcich 
odpadové výrobky na zhodnotenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Článok 3 odsek 4

(4) Preprava odpadu výslovne určeného na 
laboratórnu analýzu na účel vyhodnotenia 
jeho fyzikálnych alebo chemických 
vlastností alebo na účel jeho vhodnosti pre 
činnosť zhodnocovania alebo 
zneškodňovania odpadu, nepodlieha postupu 
predchádzajúceho písomného oznámenia 
a súhlasu, ako je opísaný v odseku 1. 
Namiesto toho sa uplatnia procedurálne 
požiadavky článku 18. Množstvo takto 
vyňatého odpadu, výslovne určeného na 
laboratórnu analýzu, sa v každom osobitnom 
prípade určí podľa minimálneho množstva 
rozumne potrebného na primerané 
vykonanie analýzy. Toto množstvo 
nepresiahne 25 kg.

(4) Preprava odpadu výslovne určeného na 
laboratórnu analýzu alebo experimentálne 
účely na účel vyhodnotenia jeho fyzikálnych 
alebo chemických vlastností alebo na účel 
jeho vhodnosti pre činnosť zhodnocovania 
alebo zneškodňovania odpadu, nepodlieha 
postupu predchádzajúceho písomného 
oznámenia a súhlasu, ako je opísaný v 
odseku 1. Namiesto toho sa uplatnia 
procedurálne požiadavky článku 18. 
Množstvo takto vyňatého odpadu, výslovne 
určeného na laboratórnu analýzu, sa v 
každom osobitnom prípade určí podľa 
minimálneho množstva rozumne potrebného 
na primerané vykonanie analýzy. Toto 
množstvo nepresiahne 25 kg.

Or. de

Odôvodnenie

Oslobodenie od oznamovacej povinnosti by sa malo vzťahovať aj na opatrenia pre 
zhodnocovanie a zneškodnenie v rámci výskumu a vývoja a teda na pohyb odpadov cez 
hranice štátov na experimentálne účely v skúšobných laboratóriách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María del Pilar Ayuso González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Článok 3 odsek 4

4. Preprava odpadov jasne určených pre 4. Preprava odpadov jasne určených pre 
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laboratórne analýzy na posúdenie buď ich 
fyzikálnych alebo chemických 
charakteristík, alebo na určenie ich 
vhodnosti pre činnosti zhodnocovania alebo 
zneškodnenia nepodlieha postupu 
predchádzajúceho písomného oznámenia 
a súhlasu, ako je opísaný v odseku 1. 
namiesto toho sa uplatňujú požiadavky 
postupu článku 18. Množstvo takýchto 
odpadov vyňatých, v prípade jasného 
určenia pre laboratórne analýzy, sa určuje 
podľa minimálneho množstva opodstatnene 
potrebného na primerané vykonanie analýzy 
v každom jednom konkrétnom prípade 
a nepresiahne 25 kg.

laboratórne analýzy na posúdenie buď ich 
fyzikálnych alebo chemických 
charakteristík, alebo na určenie ich 
vhodnosti pre činnosti zhodnocovania alebo 
zneškodnenia nepodlieha postupu 
predchádzajúceho písomného oznámenia 
a súhlasu, ako je opísaný v odseku 1. 
namiesto toho sa uplatňujú požiadavky 
postupu článku 18. Množstvo takýchto 
odpadov vyňatých, v prípade jasného 
určenia pre laboratórne analýzy, sa určuje 
podľa minimálneho množstva opodstatnene 
potrebného na primerané vykonanie analýzy 
v každom jednom konkrétnom prípade 
a nepresiahne 25 kg. Pre účel výskumu 
v zariadeniach na zhodnocovanie alebo 
zneškodňovanie sa môže prepravovať až 
tridsať násobok tohto množstva.

Or. en

Odôvodnenie

Vyňatie z povinnosti oznamovania by sa mala uplatňovať aj na zhodnocovacie 
a zneškodňovacie opatrenia v rámci výskumu a vývoja a tým pádom na cezhraničnú prepravu 
odpadu za účelom technických pokusov. Za týmto účelom by mal byť vytvorený množstevný 
limit, keďže množstvá až do niekoľko sto kilogramov odpadu môžu byť potrebné pre technické 
pokusy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Článok 3 odsek 5

(5) Preprava zmesového komunálneho 
odpadu (odpad položka 20 03 01) 
zozbieraného zo súkromných domácností,
vrátane prípadov, kedy tento zber pokrýva 
aj odpady od iných pôvodcov, do zariadenia 
na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie 
podlieha podľa tohto nariadenia tým istým 
ustanoveniam ako preprava odpadu 

vypúšťa sa
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určeného na zneškodnenie.

Or. de

Odôvodnenie

Špecifickému opatreniu pre zmesový komunálny odpad chýba faktický základ. Na zmesový 
komunálny odpad sa v podstate vzťahujú aj dôvody námietky uvedené v článku 12. Tieto 
dôvody námietky zabezpečujú dostatočne vysokú úroveň ochrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Článok 3 odsek 5a (nový)

5a. Preprava odpadov pozostávajúcich z, 
obsahujúcich alebo kontaminovaných 
chemikáliami uvedenými v prílohách A, B 
a C Štokholmského dohovoru z 22. mája 
2001 o perzistentných organických 
znečisťujúcich látkach (POPs) a ktoré 
musia podliehať ustanoveniam článku 6, 
odseku 1 tohto dohovoru – ktoré, okrem 
iného, obsahujú zákaz zneškodňovacích 
činností, ktoré môžu viesťk zhodnoteniu, 
recyklácii, úprave, priamemu opätovnému 
použitiu alebo alternatívnym použitiam 
perzistentných organizkých znečistení –
podlieha rovnakým ustanoveniam ako 
preprava odpadov určených na 
zneškodnenie.

Or. en

Odôvodnenie

Perzistentné organické znečisťujúce látky (POPs) musia byť spravované v súlade so 
Štokholmským dohovorom OSN, ktorý zakazuje zhodnocovanie POPs. Nariadenie o POPs 
prijaté zo strany EÚ obsahuje niektoré nejasnosti ohľadom zákazu zhodnocovania/recyklácie 
odpadov POP. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa vracia k zneniu Komisie o POPs.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložil Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Článok 3 odsek 5a (nový)

5a. Preprava odpadov pozostávajúcich z, 
obsahujúcich alebo kontaminovaných 
chemikáliami uvedenými v prílohách A, B 
a C Štokholmského dohovoru z 22. mája 
2001 o perzistentných organických 
znečisťujúcich látkach (POPs) podlieha 
rovnakým ustanoveniam ako preprava 
odpadov určených na zneškodnenie.  

Or. en

Odôvodnenie

Opätovne uvádza pôvodný odkaz Komisie ku Štokholmskému dohovoru o perzistentných 
organizkých znečisťujúcich látok (POP), pričom to je jasne nezákonné podľa Štokholmského 
dohovoru povoliť takýmto odpadom ísť do zhodnotenia, recyklácie, úpravy alebo priameho 
opätovného použitia. Je to potrebné kvôli možnosti chybného výkladu nariadenia EK o POP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María del Pilar Ayuso González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Článok 4 odsek 2a (nový)

Preprava sa môže začať po tom, ako 
oznamovateľ obdrží:
(a) písomný súhlas od príslušného orgánu 
miesta odoslania; v prípade odpadov na 
zhodnotenie v rámci podmienok článku 
3(1)(b) po vypršaní obdobia 30 dní 
uvedeného v druhom pododseku článku 
9(1) sa môže považovať za udelený tichý 
súhlas príslušného orgánu miesta 
odoslania;
(b) písomný súhlas od príslušného orgánu 
miesta určenia; v prípade odpadov na 
zhodnotenie v rámci podmienok článku 
3(1)(b) po vypršaní obdobia 30 dní 
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uvedeného v druhom pododseku článku 
9(1) sa môže považovať za udelený tichý 
súhlas príslušného orgánu miesta určenia; 
a
(c) písomný súhlas od príslušného orgánu 
miesta tranzitu alebo po vypršaní obdobia 
30 dní pre príslušný orgán miesta tranzitu 
uvedeného v druhom pododseku článku 
9(1) sa môže považovať za udelený tichý 
súhlas.

Or. en

Odôvodnenie

Riešenie prostredníctvom ustanovenia „tichého súhlasu“ v prípade prepravy odpadov na 
zhodnotenie ide proti cieľu zjednodušenia pravidiel. V súčasnej praxi tento nástroj robí 
postup významne menej obtiažnym.(Bývalý pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Avril Doyle, María del Pilar Ayuso 
González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Článok 5 odsek 1a (nový)

1a.  V prípade programu dobrovoľného 
vracania výrobkov vytvoreného výrobcom 
výrobku pre účely vrátenia a zhodnotenia 
jeho výrobkov po odhodení konečnými 
užívateľmi zmluva uvedená v odseku 1 
môže byť zmluvou medzi výrobcom 
výrobku, alebo jeho autorizovaným 
zmluvným partnerom a príjemcom 
a povinnosti uvalené článkom 6 (finančná 
záruka) môžu byť splnené výrobcom 
výrobku alebo jeho autorizovaným 
zmluvným partnerom.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je nasmerovaný na ochraňovanie iniciatív 
dobrovoľného zberu a recyklácie vytvorených výrobcami výrobkov v záujme odklonenia 
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odpadov zo skládok. V záujme implementácie takýchto dobrovoľných programov musí byť 
jasné, že povinnosť uvalená na oznamovateľa prepravy ohľadom finančnej záruky 
a uzatvorenia zmluvy s príjemcom môže byť takisto splnená v týchto prípadoch výrobcom 
výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Článok 5 odsek 3 bod (c)

(c) na príjemcovi alebo zariadení poskytnúť, 
v súlade s článkom16(e), potvrdenie, že 
odpady boli zhodnotené alebo zneškodnené 
v súlade s oznámením a podmienkami tu 
určenými a požiadavkami tohto nariadenia.

(c) pre zariadení poskytnúť, v súlade 
s článkom16(e), potvrdenie, že odpady boli 
zhodnotené alebo zneškodnené v súlade 
s oznámením a podmienkami tu určenými 
a požiadavkami tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti. Na základe čl. 6(9) Bazilejského 
dohovoru a rozhodnutia OECD iba zariadenie (a nie príjemca) potvrdzuje prijatie odpadov 
a neskôr potvrdzuje dokončenie zhodnotenia alebo zneškodnenia. Toto zohľadňuje najmä 
dokumentácia o pohybe v prílohe IB (kolonka 17 a 18) a aj čl. 15(c) a (e).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Článok 5 odsek 4

4. Ak je prepravovaný odpad určený na 
predbežné činnosti zhodnotenia alebo 
zneškodnenia, súčasťou zmluvy sú tieto 
ďalšie povinnosti príjemcu alebo zariadenia 
miesta určenia:

4. Ak je prepravovaný odpad určený na 
predbežné činnosti zhodnotenia alebo 
zneškodnenia, súčasťou zmluvy sú tieto 
ďalšie povinnosti:

(a) povinnosť vydať potvrdenie podľa 
článku 15 písm. d) a, ak je to vhodné, podľa 
článku 15 písm. e), ktoré potvrdzuje, že 

(a) povinnosť zariadenia v mieste určenia 
vydať potvrdenie podľa článku 15 písm. d) 
a, ak je to vhodné, podľa článku 15 písm. e), 
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odpad bol zhodnotený alebo zneškodnený 
podľa príslušného oznámenia a podľa 
podmienok uvedených v tomto oznámení a 
podľa požiadaviek tohto nariadenia; a

ktoré potvrdzuje, že odpad bol zhodnotený 
alebo zneškodnený podľa príslušného 
oznámenia a podľa podmienok uvedených v 
tomto oznámení a podľa požiadaviek tohto 
nariadenia; a

(b) povinnosť podať, ak je to možné, 
pôvodnému príslušnému orgánu pôvodnej 
krajiny odoslania oznámenie podľa článku 
15 písm. f) (ii).

(b) povinnosť príjemcu podať, ak je to 
možné, pôvodnému príslušnému orgánu 
pôvodnej krajiny odoslania oznámenie podľa 
článku 15 písm. f) (ii).

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti. (Pozri odôvodnenie k článku 5 odsek 3 
bod (c).)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Článok 6 odsek 5 pododsek 2

Finančná záruka alebo rovnocenné poistenie 
sa vydáva, keď  oznamovateľ poskytne 
dôkaz toho, že odpady dorazili do miesta 
svojho určenia a boli zhodnotené alebo 
zneškodnené environmentálne vhodným 
spôsobom. Takýto dôkaz sa poskytuje 
prostredníctvom potvrdenieu uvedeného 
v článku 16(e), alebo, v prípade vhodnosti, 
v článku 15(e) vo vzťahu k predbežným 
činnostiam zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Finančná záruka alebo rovnocenné poistenie 
sa vydáva, keď  príslušný dotknutý orgán 
obdrží potvrdenie uvedený v článku 16(e), 
alebo, v prípade vhodnosti, v článku 
15(e) vo vzťahu k predbežným činnostiam 
zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s čl. 15 a 16 zariadenie (a nie oznamovateľ) potvrdzuje dokončenie zhodnotenia 
alebo zneškodnenia a zasiela dokumentáciu o pohybe obsahujúcu toto potvrdenie 
oznamovateľovi a príslušným dotknutým orgánom. V súlade s č l. 21(8), 23(6), 34(3)(f)(i) a 
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37(3)(f)(i) vydanie tohto potvrdenia vedie k vydaniu finančnej záruky. Z dôvodu vnútornej 
konzistencie by toto malo platiť takisto v čl. 6(5), (6) a (8).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Článok 6 odsek 6

6. Odchylne od odseku 4, ak je 
prepravovaný odpad určený na činnosti 
predbežného zhodnotenia alebo predbežného 
zneškodnenia a v krajine určenia sa 
uskutočnia ďalšie činnosti zhodnotenia alebo 
zneškodnenia, možno túto finančnú 
zábezpeku alebo rovnocenné poistenie 
uvoľniť, keď odpad opustí zariadenie 
predbežnej činnosti a oznamovateľ poskytne 
dôkaz o dokončení predbežnej činnosti.  
Tento dôkaz sa poskytne vo forme 
potvrdenia uvedeného v článku 15 písm. d).  
V tomto prípade je každá ďalšia preprava do 
zariadenia na zhodnocovanie alebo 
zneškodňovanie pokrytá novou finančnou 
zábezpekou alebo rovnocenným poistením, 
pokiaľ príslušný orgán miesta určenia 
neuviedol, že túto finančnú zábezpeku alebo 
rovnocenné poistenie nevyžaduje. V tom 
prípade je za povinnosti, ktoré vzniknú v 
prípade nezákonnej prepravy alebo spätného 
prevzatia odpadu v prípade, ak nemožno 
uskutočniť ďalšiu činnosť zhodnocovania 
alebo zneškodňovania odpadu, ako sa 
plánovalo, zodpovedný tento príslušný orgán 
miesta určenia.

6. Odchylne od odseku 4, ak je 
prepravovaný odpad určený na činnosti 
predbežného zhodnotenia alebo predbežného 
zneškodnenia a v krajine určenia sa 
uskutočnia ďalšie činnosti zhodnotenia alebo 
zneškodnenia, možno túto finančnú 
zábezpeku alebo rovnocenné poistenie 
uvoľniť, keď odpad opustí zariadenie 
predbežnej činnosti a príslušný dotknutý 
orgán obdrží potvrdenie uvedené v článku 
15 písm. d).  V tomto prípade je každá 
ďalšia preprava do zariadenia na 
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie 
pokrytá novou finančnou zábezpekou alebo 
rovnocenným poistením, pokiaľ príslušný 
orgán miesta určenia neuviedol, že túto 
finančnú zábezpeku alebo rovnocenné 
poistenie nevyžaduje. V tom prípade je za 
povinnosti, ktoré vzniknú v prípade 
nezákonnej prepravy alebo spätného 
prevzatia odpadu v prípade, ak nemožno 
uskutočniť ďalšiu činnosť zhodnocovania 
alebo zneškodňovania odpadu, ako sa 
plánovalo, zodpovedný tento príslušný orgán 
miesta určenia.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s čl. 15 a 16 zariadenie (a nie oznamovateľ) potvrdzuje dokončenie zhodnotenia 
alebo zneškodnenia a zasiela dokumentáciu o pohybe obsahujúcu toto potvrdenie 
oznamovateľovi a príslušným dotknutým orgánom. V súlade s č l. 21(8), 23(6), 34(3)(f)(i) a 
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37(3)(f)(i) vydanie tohto potvrdenia vedie k vydaniu finančnej záruky. Z dôvodu vnútornej 
konzistencie by toto malo platiť takisto v čl. 6(5), (6) a (8).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Článok 6 odsek 8 pododsek 2

Finančná záruka alebo rovnocenné poistenie 
sa vydáva, keď  oznamovateľ poskytne 
dôkaz toho, že príslušné odpady dorazili do 
miesta svojho určenia a boli zhodnotené 
alebo zneškodnené environmentálne 
vhodným spôsobom. Odsek 5, druhý 
pododsek, druhá veta a odsek 6 sa uplatňujú 
mutatis mutandis.

Finančná záruka alebo rovnocenné poistenie 
sa vydáva, keď  príslušný dotknutý orgán 
obdrží potvrdenie uvedené v článku 16(e) 
alebo, ak to je vhodné, v článku 15(e) 
ohľadom predbežných činností 
zhodnotenia alebo zneškodnenia pre 
príslušné odpady.  Odsek 6 sa uplatňuje 
mutatis mutandis.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s čl. 15 a 16 zariadenie (a nie oznamovateľ) potvrdzuje dokončenie zhodnotenia 
alebo zneškodnenia a zasiela dokumentáciu o pohybe obsahujúcu toto potvrdenie 
oznamovateľovi a príslušným dotknutým orgánom. V súlade s č l. 21(8), 23(6), 34(3)(f)(i) a 
37(3)(f)(i) vydanie tohto potvrdenia vedie k vydaniu finančnej záruky. Z dôvodu vnútornej 
konzistencie by toto malo platiť takisto v čl. 6(5), (6) a (8).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María del Pilar Ayuso González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Článok 9 odsek 1 pododsek 2

Tichý súhlas príslušného orgánu miesta 
tranzitu sa môže považovať za udelený, ak 
nie je vznesená žiadna námietka v rámci 
uvedeného 30 denného limitu.

Tichý súhlas príslušného dotknutého orgánu 
sa môže považovať za udelený, ak nie je 
vznesená žiadna námietka v rámci 
uvedeného 30 denného limitu.

Or. en

Odôvodnenie

Riešenie prostredníctvom ustanovenia „tichého súhlasu“ v prípade prepravy odpadov na 
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zhodnotenie ide proti cieľu zjednodušenia pravidiel. V súčasnej praxi tento nástroj robí 
postup významne menej obtiažnym.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Avril Doyle, María del Pilar Ayuso 
González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Článok 9 odsek 1 pododsek 2a (nový)

V prípade odpadov prepravovaných na 
zhodnotenie (vrátane opätovného použitia) 
a spadajúcich pod rozsah legislatívy 
Spoločnosti o zodpovednosti výrobcu 
(napríklad v rámci smernice 2002/96/ES 
o odpadoch z elektrického a elektronického 
vybavenia) sa môže tichý súhlas všetkých 
príslušných zapojených orgánov považovať 
za udelený, ak voči oznámenej preprave 
(alebo prepravám v prípade všeobecného 
oznámenia) nie je vznesená žiadna 
námietka v rámci uvedenej 30 dňovej 
časovej lehoty.

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie OECD C(2001)107 final jasne zohľadňuje možnosť uplatnenie tichého súhlasu 
s prepravou odpadov určených na zhodnotenie. Očakáva sa zozbieranie veľkých množstiev 
WEEE na zhodnotenie (vrátane opätovného použitia odpadových prístrojov a častí odpadov) 
následne na implementáciu smernice 2002/96/ES o WEEE. Smernica doplňuje WEEE 
presúvané medzi členskými štátmi v záujme doručenia do spracúvacích a recyklačných 
zariadení. 

Ak sa vyžaduje jasný predchádzajúci písomný súhlas a pri očakávanom veľkom množstve 
oznámení je veľmi nepravdepodobné, že by príslušné orgány členských štátov mali zdroje 
a boli schopné odpovedať v rámci daného 30 dňového limitu. To vyústi do omeškaní 
a zhromažďovania odpadov
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Článok 9 odsek 1 pododsek 2a (nový)

Ak príslušný orgán nepredloží v uvedenej 
30-dňovej lehote dní námietky proti 
preprave odpadu, na ktorý sa vzťahuje 
príloha IV časť II,  podľa článku 3 odseku 
1 písm. b) bodu i), možno predpokladať 
jeho tichý súhlas.

Or. de

Odôvodnenie

Zánik „tichého súhlasu“ pri preprave odpadu na účel zhodnocovania odporuje cieľu 
jednoduchšieho systému. V súčasnej praxi predstavuje tento nástroj podstatné uľahčenie 
postupu. Návrh sa vzťahuje na odpad uvedený na doterajšom „žltom zozname odpadov“ 
(príloha III nariadenia (EHS) č. 259/93).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Článok 9 odsek 7

7.   Zhodnotenie alebo zneškodnenie 
odpadov vo vzťahu k plánovanej preprave sa 
ukončuje nie neskôr, než jeden kalendárny 
rok od obdržania odpadov zo strany 
príjemcu, pokiaľ nie je uvedená kratšia 
lehota zo strany dotknutých príslušných 
orgánov.

7.   Zhodnotenie alebo zneškodnenie 
odpadov vo vzťahu k plánovanej preprave sa 
ukončuje nie neskôr, než jeden kalendárny 
rok od obdržania odpadov zo strany 
zariadenia, pokiaľ nie je uvedená kratšia 
lehota zo strany dotknutých príslušných 
orgánov.

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti. (Pozri odôvodnenie k článku 5 odsek 3 
bod (c).)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Článok 9 odsek 9a (nový)

(9a) Príslušné orgány na mieste odoslania 
informujú prijímateľa o odoslaní 
oznámenia podľa článku 7 odsek 2, 
prijímateľ obdrží jednu kópiu potvrdenia 
príslušného orgánu miesta určenia podľa 
článku 8 odsek 2 a obdrží jednu kópiu 
rozhodnutia príslušných orgánov podľa 
článku 9 odsek 2.

Or.de

Odôvodnenie

Ako sa už uvádza aj v súčasnosti platnom nariadení o preprave, mal by byť príjemca odpadu 
bezpodmienečne informovaný o priebehu postupu oznamovania, pretože už uzavrel 
s oznamovateľom zmluvu o nakladaní s odpadom a môžu sa vyskytnúť dôležité zmeny, ktoré 
môžu ovplyvniť prepravu odpadu, ako napr. zastavenie prevádzky zariadení, vyťaženie 
kapacít.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Článok 10 odsek 4a (nový)

4a. Orgány miesta odoslania a určenia 
môžu požadovať od príjemcu vypracovanie 
správ na pravidelnom základe udávajúcich 
všetky činnosti zaobchádzania s odpadmi.
Tieto správy majú obsahovať detaili 
o všetkých prichádzajúcich 
a odchádzajúcich odpadoch pre každú 
jednu metódu zaobchádzania s odpadmi, 
aby tak boli orgány schopné kontrolovať 
v ktoromkoľvek okamihu, či sa prepravy 
vykonávajú tak, ako boli oznámené.
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Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je vyžadovať dodanie informácií, aby bolo príslušným orgánom umožnené vykonávať 
účinné kontroly tokov odpadov a metód používaných na zaobchádzanie s odpadmi na základe 
vydaných povolení.(Bývalý pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33 prijatý v pléne)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Článok 11 odsek 1 bod (aa) (nový)

(aa) že plánovaná preprava alebo 
zneškodnenie by nebolo v súlade 
s povinnosťami Bazilejského dohovoru na 
zaistenie environmentálne kvalitného 
spravovania v záujme zmenšenia 
cezhraničných pohybov nebezpečných 
a ostatných odpadov na minimum a zásady 
dosiahnutia vnútroštátnej sebestačnosti pri 
spravovaní odpadov; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Text sa snaží o posilnenie možností pre namietanie voči exportom a vytvára silnejšie 
prepojenie s Bazilejskými povinnosťami. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je prepojený 
s podobným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 12.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Článok 11 odsek 1 bod (d)

(d) že oznamovateľ alebo príjemca 
opakovane nedokázali splniť články 15 a 16 
v súvislosti s minulými prepravami; alebo

(d) že oznamovateľ alebo zariadenie 
opakovane nedokázali splniť články 15 a 16 
v súvislosti s minulými prepravami; alebo

Or. en
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Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti.  (Pozri odôvodnenie k článku 5 odsek 
3 bod (c).)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eija-Riitta Korhola

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Článok 11 odsek 1 bod (g) (i)

(i) v záujme implementácie zásady 
sebeztačnosti na úrovni Spoločenstva 
a vnútroštátnych úrovniach; alevo

(i) v záujme implementácie zásady 
sebeztačnosti na úrovni Spoločenstva; alebo 

Or. en

Odôvodnenie

Vnútorný trh by sa mal uplatňovať aj pri spravovaní odpadov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María del Pilar Ayuso González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Článok 11 odsek 1 bod (h)

(h) že s odpadmi bude zaobchádzané 
v zariadení, ktoré je pokryté smernicou 
96/61/ES, ale ktoré neuplatňuje najlepšie 
dostupné technológie, ako to je určené 
v článku 9(4) tejto smernice v súlade 
s povolením zariadenia; alebo

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Táto metóda by mohla byť v rozpore so zásadami vnútorného trhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María del Pilar Ayuso González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Článok 12 odsek 1 bod (a)

(a) že plánovaná preprava alebo zhodnotenie 
by neboli v súlade so smernicou 
75/442/EHS, najmä s jej článkami 3, 4, 7 a 
10; alebo

(a) že plánovaná preprava alebo zhodnotenie 
by neboli v súlade so smernicou 
75/442/EHS, najmä s jej článkami 3, 4, 7 
a 10, okrem prípadov pokrytých bodmi 
uvedenými nižšie; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Na objasnenie a predídenie akémukoľvek dvojitému ustanoveniu. Európsky súdny dvor 16. 
decembra 2004 objasnil čl. 7(4)(a) prvú odrážku nariadenia 259/93 (prípad C-277/02). Na 
základe tohto rozhodnutia môžu príslušné orgány vznášať pripomienky, keď v krajine určenia 
sú nižšie štandardy zaobchádzania, než štandardy v krajine odoslania. Takéto dôvody pre 
námietky sú obsiahnuté v čl. 12(1)(c); obsah čl. 7(4)(a)prvá odrážka nariadenia 259/93 je –
s malou zmenou – obsiahnutá v čl. 12(1)(a), ktorý je vnímaný ako dvojité ustanovenie. Môže 
existovať aj určitý presah medzi čl. 12(1)(a) a čl. 12(1)(h), (j) a (k).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Článok 12 odsek 1 bod (aa) (nový)

(aa) že plánovaná preprava alebo 
zneškodnenie by nebolo v súlade 
s povinnosťami Bazilejského dohovoru na 
zaistenie environmentálne kvalitného 
spravovania v záujme zmenšenia 
cezhraničných pohybov nebezpečných 
a ostatných odpadov na minimum a zásady 
dosiahnutia vnútroštátnej sebestačnosti pri 
spravovaní odpadov; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Text sa snaží o posilnenie možností pre namietanie voči exportom a vytvára silnejšie 
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prepojenie s Bazilejskými povinnosťami. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je prepojený 
s podobným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 11.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Avril Doyle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Článok 12 odsek 1 bod (b)

(b) že plánovaná preprava alebo zhodnotenie 
by neboli v súlade s vnútroštátnou 
legislatívou vzťahujúcou sa k ochrane 
životného prostredia, verejného poriadku, 
verejnej bezpečnosti alebo ochrane zdravia 
ohľadom činností prebiehajúcich 
v namietajúcej krajine; alebo

(b) že plánovaná preprava alebo zhodnotenie 
by neboli v súlade s vnútroštátnou 
legislatívou prijatou pri implementácii 
smerníc EÚ a v súlade s nariadeniami EÚ 
vzťahujúcimi sa k ochrane životného 
prostredia, verejného poriadku, verejnej 
bezpečnosti, ochrane zdravia alebo 
environmentálneho danenia ohľadom 
činností prebiehajúcich v namietajúcej 
krajine; alebo 

Or. en

Odôvodnenie

Správne a jednotné uplatňovanie nariadenia o preprave odpadov si vyžaduje, aby boli 
možnosti namietania pre všetky krajiny založené iba na  rovnakých európskych konceptoch 
a odkazových nariadeniach. 

Namietajúcej krajine by nemalo byť povolené používať svoju vlastnú legislatívu ako 
odôvodnenie námietky, ak to nie je založené na európskej legislatíve. Toto, ako aj špecifické 
vnútroštátne environmentálne danenie, by narušilo fungovanie vnútorného trhu a viedlo by to 
k zvýšenému množstvu súdnych prípadov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María del Pilar Ayuso González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Článok 12 odsek 1 bod (c)

(c) plánovaná preprava alebo zhodnotenie 
nebude v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi v krajine odoslania, ktoré súvisia 
so zhodnocovaním odpadu, vrátane 
prípadov, kedy sa plánovaná preprava 

vypúšťa sa
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odpadu bude týkať odpadu určeného na 
zhodnotenie v zariadení, ktoré má nižšie 
normy spracovania pre určitý odpad, než sú 
normy v krajine odoslania, pri rešpektovaní 
potreby zabezpečiť správne fungovanie 
vnútorného trhu;

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie vytvorí prekážky na európskom trhu recyklovania a zhodnocovania, pričom 
nezlepší environmentálne štandardy spravovania odpadov v EÚ. Okrem toho, že je znenie 
tohto odseku vágne a komplexné, tak by to mohlo viesť k zvýšeniu nezákonnej prepravy 
odpadov a pravdepodobne vyústi do zvýšeného počtu súdnych prípadov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Avril Doyle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Článok 12 odsek 1 bod (c)

(c) plánovaná preprava alebo zhodnotenie 
nebude v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi v krajine odoslania, ktoré súvisia 
so zhodnocovaním odpadu, vrátane 
prípadov, kedy sa plánovaná preprava 
odpadu bude týkať odpadu určeného na 
zhodnotenie v zariadení, ktoré má nižšie 
normy spracovania pre určitý odpad, než sú 
normy v krajine odoslania, pri rešpektovaní 
potreby zabezpečiť správne fungovanie 
vnútorného trhu;

(c) plánovaná preprava alebo zhodnotenie 
nebude v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi v krajine odoslania prijatými pri 
implementácii smerníc EÚ a v súlade s 
nariadeniami EÚ, ktoré súvisia so 
zhodnocovaním odpadu pri rešpektovaní 
potreby zabezpečiť správne fungovanie 
vnútorného trhu;

Toto sa neuplatní: Toto sa neuplatní:

(i) ak existujú zodpovedajúce právne 
predpisy Spoločenstva, najmä v súvislosti s 
odpadom, a ak boli do vnútroštátnych 
právnych predpisov, transponujúcich tieto 
právne predpisy Spoločenstva, zavedené 
požiadavky, ktoré sú aspoň také prísne ako 
požiadavky v právnych predpisoch 
Spoločenstva;

(i) ak existujú zodpovedajúce právne 
predpisy Spoločenstva, najmä v súvislosti s 
odpadom, a ak boli do vnútroštátnych 
právnych predpisov, transponujúcich tieto 
právne predpisy Spoločenstva, zavedené 
požiadavky, ktoré sú aspoň také prísne ako 
požiadavky v právnych predpisoch 
Spoločenstva;

(ii) ak sa zhodnocovanie odpadu v krajine 
určenia uskutočňuje za takých podmienok, 
ktoré sú zhruba rovnocenné podmienkam, 
predpísaným vo vnútroštátnych právnych 

(ii) ak sa zhodnocovanie odpadu v krajine 
určenia uskutočňuje za takých podmienok, 
ktoré sú zhruba rovnocenné podmienkam, 
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predpisoch krajiny odoslania ; predpísaným v legislatíve EÚ; alebo

(iii) ak neboli podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 
1998 o postupe pri poskytovaní informácií v 
oblasti technických noriem a predpisov a 
predpisoch o službách informačnej 
spoločnosti1 oznámené vnútroštátne právne 
predpisy v krajine odoslania, iné než tie, 
ktorých sa týka bod (i), ak to táto smernica 
požadovala; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Správne a jednotné uplatňovanie nariadenia o preprave odpadov si vyžaduje, aby boli 
možnosti namietania pre všetky krajiny založené iba na  rovnakých európskych konceptoch 
a odkazových nariadeniach. 

Namietajúcej krajine by nemalo byť povolené používať svoju vlastnú legislatívu ako 
odôvodnenie námietky, ak to nie je založené na európskej legislatíve. Toto, ako aj špecifické 
vnútroštátne environmentálne danenie, by narušilo fungovanie vnútorného trhu a viedlo by to 
k zvýšenému množstvu súdnych prípadov.

Naviac, v záujme zmenšenia environmentálneho účinku zaobchádzania s odpadmi by sa mali 
podporovať transféry medzi členskými štátmi, ak má zaobchádzanie v krajine určenia lepší 
environmentálny účinok, než zaobchádzanie v krajine odoslania. Nie je možné nájsť túto 
myšlienku v návrhu, čo by mohlo viesť k použitiu tohto článku na ochranu miestnych 
spracovateľských spoločností, namiesto prispenia k skutočnému zlepšeniu environmentálneho 
účinku zaobchádzania s odpadmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Článok 12 odsek 1 bod (e)

(e) že oznamovateľ alebo príjemca 
opakovane nesplnili podmienky článkov 15 
a 16 v súvislosti s minulými prepravami; 
alebo

(e) že oznamovateľ alebo zariadenie 
opakovane nesplnili podmienky článkov 15 
a 16 v súvislosti s minulými prepravami; 
alebo
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Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti. (Pozri odôvodnenie k článku 5 odsek 3 
bod (c).)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Článok 12 odsek 1 bod (i)

i) že s odpadmi bude zaobchádzané 
v zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 
96/61/ES, ale ktoré neuplatňuje najlepšie 
dostupné technológie, ako to je určené 
v článku 9(4) tejto smernice v súlade 
s povolením zariadenia; alebo

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Dôvod námietky odporuje platnej legislatíve, pretože tzv. BAT-dokumenty, ktoré sú 
vypracované na základe smernice 96/61/ES (tzv. smernica IPRZ), a ktoré popisujú stav 
techniky, nie sú záväzné pre národné orgány. Prijatím námietky by sa však BAT-dokumentom 
priznala právna záväznosť.

Okrem toho by sa malo dosiahnuť súhrnné opatrenie v rámci diskusie o zahrnutí všetkých 
zariadení na zhodnocovanie odpadu do rozsahu pôsobnosti smernice IPRZ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Avril Doyle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Článok 12 odsek 1 bod (i)

(i) že s odpadmi bude zaobchádzané 
v zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 
96/61/ES, ale ktoré neuplatňuje najlepšie 
dostupné technológie, ako to je určené 
v článku 9(4) tejto smernice v súlade 
s povolením zariadenia; alebo

(i) že, ak to je uplatniteľné, s odpadmi bude 
zaobchádzané v zariadení, ktoré obdržalo 
povolenie v súlade so smernicou  96/61/ES
o integrovanej prevencii a kontrole 
znečistenia a ktorá nezaobchádza 
s odpadmi v súlade s týmto povolením; 
alebo
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Or. en

Odôvodnenie

Návrh, ako je napísaný, nie je v súlade s duchom smernice 96/61/ES o integrovanej prevencii 
a kontrole znečistenia. Povolenia spoločností spracúvajúcich odpady pokrytých smernicou 
IPPC musia vziať do úvahy množstvo rozdielnych špecifikácií a nie iba najlepšie dostupné 
technológie odporúčané v dokumentoch BREF.  

Je zodpovednosťou príslušných orgánov udeľujúcich povolenie určiť, ktoré špecifikácie sa 
majú uplatňovať na zariadenie spracúvajúce odpady a potom zabezpečiť plnenie podmienok 
tohto povolenia. Preto by iba orgánom v krajine, kde je spracovateľská spoločnosť 
umiestnená, malo byť umožnené namietať z dôvodov neplnenia podmienok povolenia, a nie 
orgánom v krajine odoslania alebo tranzitu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira, Philippe Busquin

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Článok 12 odsek 1 bod (i)

i) odpady sa budú spracovávať v zariadení, 
ktoré podlieha smernici 96/61/ES, ale ktoré 
neuplatňuje najlepšie dostupné 
technológie, ako to je určené v článku 9(4) 
tejto smernice v súlade s povolením 
zariadenia; alebo

i) odpady sa budú spracovávať v zariadení, 
ktoré podlieha smernici 96/61/ES o 
integrovanej prevencii a kontrole 
znečistenia a ktorá nezaobchádza 
s odpadmi v súlade s týmto povolením; 
alebo

Or. fr

Odôvodnenie

Návrh, tak ako je napísaný, nie je v súlade so smernicou 96/61/ES, ktorá sa týka integrovanej 
prevencie a zníženia znečistenia. Povolenia spracovania odpadov pre podniky, ktoré pokrýva 
smernica IPPC, musia vziať do úvahy mnoho rôznych špecifikácií, nielen tie, ktoré odporúča 
BAT (najlepšie použiteľné techniky) v dokumentoch BREF.

Je zodpovednosťou orgánov kompetentných pre vydávanie povolení, aby definovali, aké sú 
špecifikácie, ktoré sa majú aplikovať na zariadenie spracovania odpadov, a aby sa následne 
presvedčili o dodržiavaní ustanovení  tohto povolenia. V dôsledku toho by tak brániť preprave 
z dôvodu nedodržania povolenia mohli jedine príslušné orgány krajiny, v ktorej sa nachádza 
zariadenie spracovania, a nie orgány expedície alebo tranzitu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Avril Doyle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Článok 12 odsek 1 bod (k)

(k) že sa s príslušným odpadom nebude 
nakladať v súlade s plánmi nakladania s 
odpadom, koncipovanými podľa článku 7 
smernice 75/442/EHS, aby sa zabezpečilo 
zavádzanie právne záväzných povinností, v 
súvislosti so zhodnocovaním alebo 
recyklovaním, zavedených v právnych 
predpisoch Spoločenstva.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Článok 7 smernice 75/442/ES určuje povinnosť členských štátov vypracovať plány 
spravovania odpadov na zneškodnenie odpadov. Do miery, do akej sa to týka zhodnocovania, 
je potrebné vziať do úvahy všetky možnosti zhodnocovania v rámci EK v záujme predídenia 
znefunkčnenia európskeho vnútorného trhu a zabezpečiť prístup k európskym spoločnostiam 
používajúcim odpady na zhodnocovanie. Zabezpečenie správne fungujúceho vnútorného trhu 
na zhodnocovanie odpadov umožňuje optimalizáciu činností zhodnocovania a minimalizáciu 
environmentálneho dopadu tvorby odpadov a spracovania odpadov. 

Následky tohto článku by mohli byť také, že každý jeden členský štát by potreboval byť 
sebestačným pri spraúvaní odpadov na zhodnocovanie. To by vyústilo do viacnásobného 
vytvárania drahej ale nevyužitej infraštruktúry bez akéhokoľvek potenciálu spolupráce 
v rámci vnútorného trhu.

Správne uplatňovanie nariadenia o preprave odpadov si vyžaduje, aby boli možnosti 
namietania pre všetky krajiny založené na rovnakých európskych konceptoch a odkazových 
nariadeniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Philippe Busquin

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Článok 12 odsek 1 bod (k)

k) s príslušnými odpadmi sa nebude 
nakladať v súlade s plánmi nakladania s 
odpadmi, koncipovanými podľa článku 7 

vypúšťa sa
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smernice 75/442/EHS, aby sa zabezpečilo 
zavádzanie právne záväzných povinností, v 
súvislosti so zhodnocovaním alebo 
recyklovaním, zavedených v právnych 
predpisoch Spoločenstva.

Or. fr

Odôvodnenie

Článok 7 smernice 75/442/EHS určuje členským štátom povinnosť vypracovať plány 
nakladania s odpadmi. Pokiaľ ide o zhodnocovanie, je potrebné vziať do úvahy všetky 
možnosti spracovania, ktoré existujú v rámci Európskeho spoločenstva a týkajú sa 
zhodnocovania. Zabezpečenie zberu príslušných odpadov v rámci cezhraničného pohybu musí 
umožniť optimalizáciu postupov zhodnocovania a zároveň minimalizovať dopad výroby a 
spracovania odpadov na životné prostredie.

Dôsledom tohto článku by mohlo byť to, že každý členský štát by potreboval byť sebestačný, 
pokiaľ ide o spracovanie odpadov s cieľom zhodnotenia. Následkom toho by vznikalo 
množstvo nákladných a málo využitých infraštruktúr.

Správna aplikácia nariadenia o preprave odpadov okrem toho vyžaduje, aby sa v rovnakých 
referenčných nariadeniach a európskych normách zakotvili pre všetky krajiny možnosti 
námietok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Článok 12 odsek 1a (nový)

(1a) Pripomienky uvedené v odseku 1 písm.  
c) a g) môžu byť uplatnené iba do 
nadobudnutia účinnosti osobitných 
právnych predpisov Spoločenstva, avšak nie 
dlhšie ako štyri roky po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. de
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Odôvodnenie

Kritéria zhodnocovania uvedené v odseku si vyžadujú zásadné právne vyjasnenie. Toto by 
malo byť poskytnuté v rámci revízie rámcovej smernice o odpadoch (smernica 75/442/EHS, v 
znení zmien a doplnení smernice 91/156/EHS). Dôvod námietky by mal byť preto časovo 
obmedzený.

Článok 12 odsek 1 písm. c) znamená porušenie princípu vnútorného trhu, ktoré nie je 
zdôvodnené špecifickými  požiadavkami na ochranu životného prostredia alebo ľudského 
zdravia. To by viedlo k renacionalizácii nakladania s odpadom. Spoločné stanovisko síce 
predvída, že pri predkladaní príslušných právnych predpisov Spoločenstva, najmä týkajúcich 
sa odpadov, nemôže byť vznesená námietka. Avšak existuje nebezpečenstvo, že pri zdĺhavom 
alebo čo len neúplnom zavedení európskych požiadaviek na odpad a druhotné  suroviny 
povedie dôvod námietky článku 12 odseku 1 písm. c) k dlhodobému porušovaniu princípu 
vnútorného trhu. Z tohto dôvodu by mal byť dôvod námietky časovo ohraničený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Článok 13 odsek 1 bod (a)

(a) odpady majú podstatne podobné 
fyzikálne a chemické charakteristiky;

(a) odpady majú podstatne podobné 
fyzikálne a chemické charakteristiky; a

Or. en

Odôvodnenie

Zavádza slovo „a“, ktoré bolo zabudnuté, v záujme objasnenia toho, že by mali byť splnené 
všetky tri kritériá pre všeobecné oznámenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Avril Doyle, María del Pilar Ayuso 
González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Článok 13 odsek 1a (nový)

1a. Bez ohľadu na skutočnosť, že 
podmienky uvedené v odseku 1 (b) a (c) nie 
sú splnené, môže oznamovateľ predložiť 
všeobecné oznámenie na pokrytie viacerých 
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prepráv z jedného alebo viacerých miest, ak 
odpady spadajú pod rozsah legislatívy 
Spoločenstva o zodpovednosti výrobcu 
(napríklad podľa smernice 2002/96/ES).  
Oznamovateľ môže pokryť vo všeobecnom 
oznámení všetky prepravy určené pre 
predbežné zhodnotenie a ustanovenia 
článku 15 sa neuplatňujú.

Or. en

Odôvodnenie

Niektoré odhady uvádzajú, že iba v kontexte smernice 2002/96/ES o odpadoch z elektrického 
a elektronického vybavienia (WEEE) by bolo vyžadované skoro 2,5 milióna písomných 
súhlasov s prepravou WEEE každý rok v rámci EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa snaží o uľahčeniu transportu takýchto odpadov 
prostredníctvom povolenia predloženia všeobecného oznámenia a zrušenia požiadavky na to, 
aby bolo všeobecné oznámenie o preprave odpadov poslané rovnakému zariadeniu v krajine 
určenia sledovalo rovnakú cestu. Namiesto toho by schéma povoleného zberu mohla podať 
všeobecné oznámenie pre členský štát, do ktorého má zámer prepraviť odpady pokrávajúc 
všetky zberné miesta predpokladané v tom členskom štáte. Mohli by sa vyžadovať doplňujúce 
informácie rešpektujúce oznámenie, ako bolo podané, ako to je v článku 4(3)

Niektoré prepravy odpadov pokryté iniciatívami Spoločenstva zodpovednosti výrobcu, ako je 
WEEE, môžu byť rozdelené alebo konsolidované pred prepravením na konečné zhodnotenie 
a oznamovateľ by mal začleniť tieto prepravy do predbežného zhodnotenia v rámci 
všeobecného oznámenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Článok 13 odsek 3

3. Príslušné dotknuté orgány môžu vysloviť 
svoj súhlas s použitím postupu všeobecného 
oznámenia za podmienky následného 
poskytnutia doplňujúcich informácií 
a dokumentácie v súlade s druhým 

3. Príslušné dotknuté orgány môžu vysloviť 
svoj súhlas s použitím všeobecného 
oznámenia za podmienky následného 
poskytnutia doplňujúcich informácií 
a dokumentácie v súlade s druhým 
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pododsekom bod 2 a 3 článku 4. pododsekom bod 2 a 3 článku 4.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkami 4, 6(8), 13(1) a (2), 14(2) a 16, keď je termín „všeobecné oznámenie“ 
použitý. Neexistuje žiadny „postup všeobecného oznámenia“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Článok 13 odsek 3a (nový)

3a. Ak výrobca zoberie naspäť odpady, tak 
sa uplatňujú nasledujúce ustanovenia:
(a) Všeobecné oznámenie je platné pre 
systém kódového označovania odpadov, 
všetkých tvorcov odpadov v dotknutom 
členskom štáte a maximum 250 ton ročne 
na jedného tvorcu odpadov.
(b) Výrobca zaistí povolenie na tranzit 
platné pre všetky štáty tranzitu.
(c) Výrobca predloží príslušným orgánom 
výročnú inventúru so zoznamom všetkých 
tvorcov odpadov.
(d) Príslušný orgán krajiny určenia 
dohliada nad správnym zneškodnením 
odpadov, ktoré boli dobrovoľne vzaté späť.
(e) Odchýlením sa od štvrtej vety článku 
5(4) môže výrobca aj predložiť príslušným 
orgánom, na ich požiadanie, zmluvu 
o dodávkach uzatvorenú medzi ním 
a tvorcom odpadov.

Or. en
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Odôvodnenie

Na pozadí rastúcej zodpovednosti výrobcu v európskej environmentálnej politike by malo byť 
vytvorené ustanovenie pre „dobrovoľné spätné prevzatie“ odpadového výrobku v rámci 
postupu všeobecného oznámenia. To zmenší červenú pásku a umožní výrobcom vziať naspäť 
odpadové výrobky, čo je krok, ktorý doteraz nebol uskutočniteľný z ekonomických dôvodov. 
(Bývalý pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99 prijatý plénom).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Článok 15 odsek 1 bod (d) 

(d) Tak skoro, ako to je možné, ale 
najneskôr 30 dni po ukončení predbežných 
činností zhodnotenia alebo zneškodnenia 
a najneskôr do jedného kalendárneho roku, 
alebo kratšieho obdobia v súlade s článkom 
9(7) nasledujúceho po prijatí odpadov, 
príjemca alebo zariadenie vykonávajúce túto 
činnosť potvrdí na svoju zodpovednosť, že 
predbežné zhodnotenie alebo zneškodnenie 
bolo ukončené.

(d) Tak skoro, ako to je možné, ale 
najneskôr 30 dni po ukončení predbežných 
činností zhodnotenia alebo zneškodnenia 
a najneskôr do jedného kalendárneho roku, 
alebo kratšieho obdobia v súlade s článkom 
9(7) nasledujúceho po prijatí odpadov, 
zariadenie vykonávajúce túto činnosť 
potvrdí na svoju zodpovednosť, že 
predbežné zhodnotenie alebo zneškodnenie 
bolo ukončené.

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti. (Pozri odôvodnenie k článku 5 odsek 3 
bod (c).)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Článok 16 odsek 1 bod (c) 

(c) Sprievodné dokumenty ku každému (c) Sprievodné dokumenty ku každému 
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jednému transportu: oznamovateľ si ponechá 
kópiu dokumentácie pohybu. Dokumentácia 
pohybu a kópie oznamovacej dokumentácie 
obsahujúcej písomné súhlasy a podmienky 
príslušných dotknutých orgánov sprevádzajú 
každý jeden transport. Dokumentáciu 
pohybu si ponecháva príjemca.

jednému transportu: oznamovateľ si ponechá 
kópiu dokumentácie pohybu. Dokumentácia 
pohybu a kópie oznamovacej dokumentácie 
obsahujúcej písomné súhlasy a podmienky 
príslušných dotknutých orgánov sprevádzajú 
každý jeden transport. Dokumentáciu 
pohybu si ponecháva zariadenie, ktoré 
prijíma odpady.

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti. (Pozri odôvodnenie k článku 5 odsek 3 
bod (c).)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Článok 16 odsek 1 bod (d) 

(d) Písomné potvrdenie prijatia odpadov 
príjemcom: do troch dní od prijatia odpadov 
príjemca poskytne písomné potvrdenie 
toho, že odpady boli prijaté.

(d) Písomné potvrdenie prijatia odpadov 
zariadením: do troch dní od prijatia odpadov 
zariadenie poskytne písomné potvrdenie 
toho, že odpady boli prijaté.

Toto potvrdenie je obsiahnuté v alebo 
priložené k dokumentácii pohybu.

Toto potvrdenie je obsiahnuté v alebo 
priložené k dokumentácii pohybu.

Príjemca pošle podpísané kópie 
dokumentácie pohybu obsahujúcej toto 
potvrdenie oznamovateľovi a príslušným 
dotknutým orgánom.

Uvedené zariadenie pošle podpísané kópie 
dokumentácie pohybu obsahujúcej toto 
potvrdenie oznamovateľovi a príslušným 
dotknutým orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti. (Pozri odôvodnenie k článku 5 odsek 3 
bod (c).)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Článok 16 odsek 1 bod (e) 

(e) Certifikát pre nie predbežné zhodnotenie 
alebo zneškodnenie príjemcom: tak skoro, 
ako to je možné, ale najneskôr 30 dní po 
ukončení nie predbežných činností 
zhodnotenia alebo zneškodnenia a najneskôr 
do jedného kalendárneho roku, alebo 
kratšieho obdobia v súlade s článkom 9(7) 
nasledujúceho po prijatí odpadov, príjemca 
alebo zariadenie vykonávajúce túto činnosť 
potvrdí na svoju zodpovednosť, že nie 
predbežné zhodnotenie alebo zneškodnenie 
bolo ukončené.

(e) Certifikát pre nie predbežné zhodnotenie 
alebo zneškodnenie zariadením: tak skoro, 
ako to je možné, ale najneskôr 30 dní po 
ukončení nie predbežných činností 
zhodnotenia alebo zneškodnenia a najneskôr 
do jedného kalendárneho roku, alebo 
kratšieho obdobia v súlade s článkom 9(7) 
nasledujúceho po prijatí odpadov, zariadenie 
vykonávajúce túto činnosť potvrdí na svoju 
zodpovednosť, že nie predbežné zhodnotenie 
alebo zneškodnenie bolo ukončené.

Toto potvrdenie je obsiahnuté v alebo 
priložené k dokumentácii pohybu.

Toto potvrdenie je obsiahnuté v alebo 
priložené k dokumentácii pohybu.

Príjemca pošle podpísané kópie 
dokumentácie pohybu obsahujúcej toto 
potvrdenie oznamovateľovi a príslušným 
dotknutým orgánom.

Uvedené zariadenie pošle podpísané kópie 
dokumentácie pohybu obsahujúcej toto 
potvrdenie oznamovateľovi a príslušným 
dotknutým orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti. (Pozri odôvodnenie k článku 5 odsek 3 
bod (c).)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Článok 18 odsek 1 úvodná časť 

1. Odpady ako sú uvedené v článku 3(2) a 
(4), ktoré majú byť prepravené z jedného 
členského štátu do iného členského štátu 
a/alebo prejsť pri tranzite cez jeden alebo 

1. Odpady ako sú uvedené v článku 3(2) a 
(4), ktoré majú byť prepravené podliehajú 
nasledujúcim požiadavkám na postup:
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viac iných členských štátov podliehajú 
nasledujúcim požiadavkám na postup:

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie nadbytočného textu. Z rozsahu v čl. 1(2) a definície prepravy v čl. 2(34) je jasné, 
ktoré prepravy sú pokryté čl. 18(1). Taký text nie je začlenený ani v čl. 3(1), ani v prvom 
pododseku čl. 4 ohľadom postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Článok 18 odsek 2 pododsek 2

Osoba, ktorá organizuje prepravu, alebo 
príjemca poskytnú na požiadanie zo strany 
príslušného dotknutého orgánu kópiu 
zmluvy.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Keďže príslušný orgán neobdrží žiadne dokumenty pred prepravou odpadov na spracovanie 
na základe prílohy III, tak neexistuje žiadna potreba poskytnutia zmluvy. (Bývalý pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh 105 prijatý v pléne).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Článok 18 odsek 4

4. Informácie uvedené v odseku 1 sú brané 
ako dôverné v súlade s legislatívou 
Spoločenstva a vnútroštátnou legislatívou.

4. Informácie uvedené v odseku 1 môžu 
podliehať požiadavkám na dôvernosť 
v súlade s legislatívou Spoločenstva 
a vnútroštátnou legislatívou.
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Or. en

Odôvodnenie

rada má silnejší text o dôvernosti, než je potrebné. Informácie zozbierané členskými štátmi 
vzťahujúce sa na prepravu odpadov by nemali byť považované vo všetkých prípadoch alebo 
vo všetkých častiach za dôverné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Článok 20 odsek 1

1. Všetky dokumenty zaslané príslušným 
orgánom alebo príslušnými orgánmi vo 
vzťahu k oznámenej preprave sa 
ponechávajú v Spoločenstve najmenej tri 
roky od dátumu, kedy sa preprava začala, 
príslušnými orgánmi, oznamovateľom 
a príjemcom.

1. Všetky dokumenty zaslané príslušným 
orgánom alebo príslušnými orgánmi vo 
vzťahu k oznámenej preprave sa 
ponechávajú v Spoločenstve najmenej tri 
roky od dátumu, kedy sa preprava začala, 
príslušnými orgánmi, oznamovateľom, 
príjemcom a zariadením, ktoré prijalo 
odpady.

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti. (Pozri odôvodnenie k článku 5 odsek 3 
bod (c).)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Článok 20 odsek 2

2. Informácie poskytnuté na základe článku 
18(1) sa ponechávajú v Spoločenstve 
najmenej tri roky od dátumu, kedy sa 
preprava začala, osobou, ktorá organizuje 
prepravu a príjemcom.

2. Informácie poskytnuté na základe článku 
18(1) sa ponechávajú v Spoločenstve 
najmenej tri roky od dátumu, kedy sa 
preprava začala, osobou, ktorá organizuje 
prepravu, príjemcom  a zariadením, ktoré 
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prijalo odpady.

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti. (Pozri odôvodnenie k článku 5 odsek 3 
bod (c).)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Článok 21 odsek 8

8. Povinnosť oznamovateľa a následná 
povinnosť krajiny odoslania prijať odpady 
naspäť, alebo zaistiť alternatívne 
zhodnotenie alebo zneškodnenie sa končí, 
keď príjemca vydá potvrdenie o nie 
predbežnom zhodnotení alebo zneškodnení, 
ako to je uvedené v článku 16(e), alebo, keď 
to je vhodné, v článku 15(e).  V prípadoch 
predbežného zhodnotenia alebo 
zneškodnenia uvedeného v článku 6(6) sa 
následná povinnosť krajiny odoslania 
ukončí, keď príjemca vydá potvrdenie 
uvedené v článku 15(d).

8. Povinnosť oznamovateľa a následná 
povinnosť krajiny odoslania prijať odpady 
naspäť, alebo zaistiť alternatívne 
zhodnotenie alebo zneškodnenie sa končí, 
keď zariadenie vydá potvrdenie o nie 
predbežnom zhodnotení alebo zneškodnení, 
ako to je uvedené v článku 16(e), alebo, keď 
to je vhodné, v článku 15(e).  V prípadoch 
predbežného zhodnotenia alebo 
zneškodnenia uvedeného v článku 6(6) sa 
následná povinnosť krajiny odoslania 
ukončí, keď zariadenie vydá potvrdenie 
uvedené v článku 15(d).

Ak príjemca vydá potvrdenie zhodnotenia 
alebo zneškodnenia takým spôsobom, ktorý 
má za následok nezákonnú prepravu 
s následkom vydania finančnej záruky, tak 
sa uplatňuje článok 23(3) a článok 24(2).

Ak zariadenie vydá potvrdenie zhodnotenia 
alebo zneškodnenia takým spôsobom, ktorý 
má za následok nezákonnú prepravu 
s následkom vydania finančnej záruky, tak 
sa uplatňuje článok 23(3) a článok 24(2).

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti. (Pozri odôvodnenie k článku 5 odsek 3 
bod (c).)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Článok 23 odsek 6

6. V prípadoch predbežného zhodnotenia 
alebo zneškodnenia uvedeného v článku
6(6), v ktorých je odhalená nezákonná 
preprava po dokončení predbežnej činnosti 
zhodnotenia alebo zneškodnenia, sa 
následná povinnosť krajiny odoslania 
prevziať odpady naspäť, alebo zaistiť ich 
alternatívne zhodnotenie alebo zneškodnenie 
ukončí, keď príjemca vydá potvrdenie 
uvedené v článku 15(d).

6.   V prípadoch predbežného zhodnotenia 
alebo zneškodnenia uvedeného v článku 
6(6), v ktorých je odhalená nezákonná 
preprava po dokončení predbežnej činnosti 
zhodnotenia alebo zneškodnenia, sa 
následná povinnosť krajiny odoslania 
prevziať odpady naspäť, alebo zaistiť ich 
alternatívne zhodnotenie alebo zneškodnenie 
ukončí, keď zariadenie vydá potvrdenie 
uvedené v článku 15(d).

Ak príjemca vydá potvrdenie zhodnotenia 
alebo zneškodnenia takým spôsobom, ktorý 
má za následok nezákonnú prepravu 
s následkom vydania finančnej záruky, tak 
sa uplatňuje článok 23(3) a článok 24(2).

Ak zariadenie vydá potvrdenie zhodnotenia 
alebo zneškodnenia takým spôsobom, ktorý 
má za následok nezákonnú prepravu 
s následkom vydania finančnej záruky, tak 
sa uplatňuje článok 23(3) a článok 24(2).

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti. (Pozri odôvodnenie k článku 5 odsek 3 
bod (c).)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Článok 25 odsek 4

(4) Ak s tým súhlasia príslušné dotknuté 
orgány a oznamovateľ, informácie a 
doklady uvedené v odseku 1 možno 
predkladať a vymieňať si prostredníctvom 
elektronickej výmeny údajov s 
elektronickým podpisom alebo 
elektronickým overovaním pravosti podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 

(4) Ak s tým súhlasia príslušné dotknuté 
orgány a oznamovateľ, informácie a doklady 
uvedené v odseku 1 možno predkladať a 
vymieňať si prostredníctvom elektronickej 
výmeny údajov s elektronickým podpisom 
alebo elektronickým overovaním pravosti 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o 
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1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci 
Spoločenstva pre elektronické podpisy alebo 
prostredníctvom porovnateľného systému 
elektronického overovania pravosti, ktorý 
poskytuje tú istú úroveň bezpečnosti. V 
takom prípade možno zaviesť organizačné 
opatrenia, týkajúce sa elektronickej výmeny 
údajov.

rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy 
alebo prostredníctvom porovnateľného 
systému elektronického overovania pravosti, 
ktorý poskytuje tú istú úroveň bezpečnosti. 
V takom prípade možno zaviesť organizačné 
opatrenia, týkajúce sa elektronickej výmeny 
údajov, najmä komunikačných kanálov.

Or. de

Odôvodnenie

Elektronický systém sa zavádza z dôvodu zvýšenia efektívnosti administratívy a 
zjednodušenia postupu pre oznamovateľa. Fungovanie oznamovacieho systému 
prostredníctvom elektronickej výmeny údajov sa dá zaručiť iba vtedy, ak sa tento systém 
zabezpečí pre všetkých zúčastnených bez výnimky.

Elektronická výmena údajov si ďalej vyžaduje ustanovenie a dodržiavanie štandardizovaných 
popr. dohodnutých organizačných a výpočtových pravidiel. Z dôvodov efektívnosti, technickej 
realizácie a nákladov môže byť potrebné upraviť plánované procesy (v súlade so 
špecifikáciou v projekte EUDIN – European Data Interchange for Waste Notification Systems 
– medzi Nemeckom, Holandskom, Belgickom a Rakúskom). Doplnenie v texte slúži na 
objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Avril Doyle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Článok 27 odsek 3

3. Ak sa príslušné orgány krajiny odoslania 
a krajiny určenia nedokážu dohodnúť na 
klasifikácii činnosti zaobchádzania 
s odpadmi oznámenej ako zhodnotenie alebo 
zneškodnenie, tak sa uplatnia ustanovenia 
vzťahujúce sa na zneškodnenie.

3. Ak sa príslušné orgány krajiny odoslania 
a krajiny určenia nedokážu dohodnúť na 
klasifikácii činnosti zaobchádzania 
s odpadmi oznámenej ako zhodnotenie alebo 
zneškodnenie, tak príslučné orgány 
predložia požiadavku na klasifikáciu na 
stretnutí korešpondentov, ako to je uvedené 
v článku 56, v záujme nájdenia 
kompromisu ohľadom klasifikácie činnosti. 
Do stretnutia korešpondentov sa uplatnia 
ustanovenia vzťahujúce sa na zneškodnenie. 

Or. en



AM\579991SK.doc 47/72 PE 362.657v01-00

External translation

SK

Odôvodnenie

Rozhodnutie jedného orgánu klasifikovať činnosť ako zneškodnenie by mohlo zablokovať 
prepravu na dlhý čas, ak by musela byť záležitosť prednesená Súdu prvej inštancie, ako to je 
navrhnuté Radou.

V prípade nezhody by predloženie klasifikačnej požiadavky na stretnutie korešpondentov 
významne zmenšilo čas potrebný na nájdenie riešenia. To by významne zmenšilo právnu 
neistotu, ako aj potenciálne zvýšilo objem práce pre Súd prvej inštancie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Článok 27 odsek 3

3. Ak sa príslušné orgány krajiny odoslania 
a krajiny určenia nedokážu dohodnúť na 
klasifikácii činnosti zaobchádzania 
s odpadmi oznámenej ako zhodnotenie alebo 
zneškodnenie, tak sa uplatnia ustanovenia 
vzťahujúce sa na zneškodnenie.

3. Ak sa príslušné orgány krajiny odoslania 
a krajiny určenia nedokážu dohodnúť na 
klasifikácii činnosti zaobchádzania 
s odpadmi oznámenej ako zhodnotenie alebo 
zneškodnenie, tak prevládne stanovisko 
orgánov krajiny určenia.

Or. en

Odôvodnenie

Danie prednosti ustanoveniam vzťahujúcim sa na zneškodnenie v prípade nezhody problém 
zhorší, než ho vyrieši. Toto ustanovenie by mohlo byť použité orgánmi krajiny odoslania na 
poskytnutie prednostného zaobchádzania pre miestne zariadenia na zneškodňovanie odpadov 
na zatlačenie zariadení na zhodnocovanie umiestnených mimo krajiny pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Článok 30 úvodná časť

Keď sa preprava odpadov odohráva v rámci 
Spoločenstva, vrátane prepravy medzi 

Keď sa preprava odpadov odohráva v rámci 
Spoločenstva s tranzitom cez jednu alebo 
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lokalitami v tom istom členskom štáte, 
s tranzitom cez jednu alebo viacero tretích 
krajín a odpady sú určené na zneškodnenie, 
tak príslušný orgán krajiny odoslania na 
doplnenie ustanovení tejto hlavy požiada 
príslušný orgán v tretích krajinách, či si želá 
zaslať svoj písomný súhlas s plánovanou 
prepravou:

viacero tretích krajín a odpady sú určené na 
zneškodnenie, tak príslušný orgán krajiny 
odoslania na doplnenie ustanovení tejto 
hlavy požiada príslušný orgán v tretích 
krajinách, či si želá zaslať svoj písomný 
súhlas s plánovanou prepravou:

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie nadbytočného textu. Z rozsahu v čl. 1(2)(a) a (aa) nový ako aj definície prepravy v 
čl. 2(34) je jasné, že aj prepravy medzi lokalitami v tom istom členskom štáte s tranzitom cez 
jednu alebo viac tretích krajín sú pokryté článkom 30. Takýto text nie je zahrnutý ani do 
kapitoly I hlavy II, napr. prvý pododsek článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Článok 31 odsek 1

1. Keď sa preprava odpadov odohráva 
v rámci Spoločenstva, vrátane prepravy 
medzi lokalitami v tom istom členskom 
štáte, s tranzitom cez jednu alebo viacero 
tretích krajín, na ktoré sa rozhodnutie OECD 
neuplatňuje a odpady sú určené na 
zhodnotenie, tak sa uplatní článok 30.

1. Keď sa preprava odpadov odohráva 
v rámci Spoločenstva s tranzitom cez jednu 
alebo viacero tretích krajín, na ktoré sa 
rozhodnutie OECD neuplatňuje a odpady sú 
určené na zhodnotenie, tak sa uplatní článok 
30.

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie nadbytočného textu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Článok 31 odsek 2

2. Keď sa preprava odpadov odohráva 
v rámci Spoločenstva, vrátane prepravy 
medzi lokalitami v tom istom členskom 
štáte, s tranzitom cez jednu alebo viacero 
tretích krajín, na ktoré sa rozhodnutie OECD 
uplatňuje a odpady sú určené na 
zhodnotenie, tak môže byť súhlas uvedený 
v článku 9 poskytnutý tichým spôsobom 
a ak nie je podaná žiadna námietka, alebo 
neboli určené žiadne podmienky, tak sa 
preprava môže začať 30 dní po dátume 
prenosu uznania zo strany príslušného 
orgánu krajiny určenia v súlade s článkom 8.

2. Keď sa preprava odpadov odohráva 
v rámci Spoločenstva s tranzitom cez jednu 
alebo viacero tretích krajín, na ktoré sa 
rozhodnutie OECD uplatňuje a odpady sú 
určené na zhodnotenie, tak môže byť súhlas 
uvedený v článku 9 poskytnutý tichým 
spôsobom a ak nie je podaná žiadna 
námietka, alebo neboli určené žiadne 
podmienky, tak sa preprava môže začať 30 
dní po dátume prenosu uznania zo strany 
príslušného orgánu krajiny určenia v súlade 
s článkom 8.

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie nadbytočného textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Článok 34 odsek 3 bod (e)

(e) ak 42 dní po tom, ako odpady opustili 
Spoločenstvo, príslušný orgán krajiny 
odoslania neobdrží žiadne informácie od 
príjemcu o prijatí odpadov , tak bezodkladne 
informuje príslušný orgán krajiny určenia; a

(e) ak 42 dní po tom, ako odpady opustili 
Spoločenstvo, príslušný orgán krajiny 
odoslania neobdrží žiadne informácie od 
zariadenia o prijatí odpadov , tak 
bezodkladne informuje príslušný orgán 
krajiny určenia; a

Or. en
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Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti. (Pozri odôvodnenie k článku 5 odsek 3 
bod (c).)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Článok 34 odsek 3 bod (f)

(f) zmluva uvedená v druhom pododseku 
bod 4 článku 4 a v článku 5 definuje, že: 

(f) zmluva uvedená v druhom pododseku 
bod 4 článku 4 a v článku 5 definuje, že:

(i) ak príjemca vydá nesprávne potvrdenie 
zneškodnenia s následkom vypustenia 
finančnej záruky, tak on/ona znáša náklady 
vznikajúce z povinnosti vrátenia odpadov do 
oblasti jurisdikcie príslušného orgánu 
krajiny odoslania a z ich zhodnotenia alebo 
zneškodnenia alternatívnym 
a environemntálne kvalitným spôsobom;

(i) ak zariadenie vydá nesprávne potvrdenie 
zneškodnenia s následkom vypustenia 
finančnej záruky, tak príjemca znáša 
náklady vznikajúce z povinnosti vrátenia 
odpadov do oblasti jurisdikcie príslušného 
orgánu krajiny odoslania a z ich zhodnotenia 
alebo zneškodnenia alternatívnym 
a environemntálne kvalitným spôsobom;

(ii) do troch dní od prijatia odpadov na 
zneškodnenie príjemca zašle podpísané 
kópie dokumentácie o ukončenom pohybe, 
okrem potvrdenia o zneškodnení uvedeného 
v pod-bode (iii), oznamovateľovi 
a príslušnému dotknutému orgánu; a

(ii) do troch dní od prijatia odpadov na 
zneškodnenie zariadenie zašle podpísané 
kópie dokumentácie o ukončenom pohybe, 
okrem potvrdenia o zneškodnení uvedeného 
v pod-bode (iii), oznamovateľovi 
a príslušnému dotknutému orgánu; a

(iii) tak skoro, ako to je možné, ale 
najneskôr 30 dní po ukončení zneškodnenia 
a najneskôr do jedného kalendárneho roku 
nasledujúceho po prijatí odpadov príjemca 
v rámci jeho/jej zodpovednosti potvrdí, že 
zneškodnenie bolo dokončené a pošle 
podpísané kópie dokumentácie pohybu 
obsahujúcej toto potvrdenie oznamovateľovi 
a príslušným dotknutým orgánom.

(iii) tak skoro, ako to je možné, ale 
najneskôr 30 dní po ukončení zneškodnenia 
a najneskôr do jedného kalendárneho roku 
nasledujúceho po prijatí odpadov zariadenie 
v rámci svojej zodpovednosti potvrdí, že 
zneškodnenie bolo dokončené a pošle 
podpísané kópie dokumentácie pohybu 
obsahujúcej toto potvrdenie oznamovateľovi 
a príslušným dotknutým orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti. (Pozri odôvodnenie k článku 5 odsek 
3 bod (c).)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Článok 37 odsek 3 bod (d)

(d) ak 42 dní po tom, ako odpady opustili 
Spoločenstvo, príslušný orgán krajiny 
odoslania neobdrží žiadne informácie od 
príjemcu o prijatí odpadov , tak bezodkladne 
informuje príslušný orgán krajiny určenia; a

(d) ak 42 dní po tom, ako odpady opustili 
Spoločenstvo, príslušný orgán krajiny 
odoslania neobdrží žiadne informácie od 
zariadenia o prijatí odpadov , tak 
bezodkladne informuje príslušný orgán 
krajiny určenia; a

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti.  (Pozri odôvodnenie k článku 5 odsek 
3 bod (c).)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Článok 37 odsek 3 bod (e)

(e) zmluva uvedená v druhom pododseku 
bod 4 článku 4 a v článku 5 definuje, že:

(e) zmluva uvedená v druhom pododseku 
bod 4 článku 4 a v článku 5 definuje, že:

(i) ak príjemca vydá nesprávne potvrdenie 
zneškodnenia s následkom vypustenia 
finančnej záruky, tak on/ona znáša náklady 
vznikajúce z povinnosti vrátenia odpadov do 
oblasti jurisdikcie príslušného orgánu 
krajiny odoslania a z ich zhodnotenia alebo 
zneškodnenia alternatívnym 
a environemntálne kvalitným spôsobom;

(i) ak zariadenie vydá nesprávne potvrdenie 
zneškodnenia s následkom vypustenia 
finančnej záruky, tak príjemca znáša
náklady vznikajúce z povinnosti vrátenia 
odpadov do oblasti jurisdikcie príslušného 
orgánu krajiny odoslania a z ich zhodnotenia 
alebo zneškodnenia alternatívnym 
a environemntálne kvalitným spôsobom;

(ii) do troch pracovných dní od prijatia 
odpadov na zhodnotenie príjemca zašle 
podpísané kópie dokumentácie o ukončenom 
pohybe, okrem potvrdenia o zneškodnení 

(ii) do troch pracovných dní od prijatia 
odpadov na zhodnotenie zariadenie zašle 
podpísané kópie dokumentácie o ukončenom 
pohybe, okrem potvrdenia o zneškodnení 
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uvedeného v pod-bode (iii), oznamovateľovi 
a príslušnému dotknutému orgánu; a 

uvedeného v pod-bode (iii), oznamovateľovi 
a príslušnému dotknutému orgánu; a

(iii) tak skoro, ako to je možné, ale 
najneskôr 30 dní po ukončení zneškodnenia 
a najneskôr do jedného kalendárneho roku 
nasledujúceho po prijatí odpadov príjemca 
v rámci jeho/jej zodpovednosti potvrdí, že 
zhodnotenie bolo dokončené a pošle 
podpísané kópie dokumentácie pohybu 
obsahujúcej toto potvrdenie oznamovateľovi 
a príslušným dotknutým orgánom. 

(iii) tak skoro, ako to je možné, ale 
najneskôr 30 dní po ukončení zneškodnenia 
a najneskôr do jedného kalendárneho roku 
nasledujúceho po prijatí odpadov zariadenie 
v rámci svojej zodpovednosti potvrdí, že 
zneškodnenie bolo dokončené a pošle 
podpísané kópie dokumentácie pohybu 
obsahujúcej toto potvrdenie oznamovateľovi 
a príslušným dotknutým orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti.  (Pozri odôvodnenie k článku 5 odsek 
3 bod (c).)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Článok 37 odsek 3 bod (e) ii)

(ii) do troch pracovných dní od prijatia 
odpadov na zhodnotenie príjemca zašle 
podpísané kópie dokumentácie o ukončenom 
pohybe, okrem potvrdenia o zneškodnení 
uvedeného v pod-bode (iii), oznamovateľovi 
a príslušnému dotknutému orgánu; a

(ii) do troch dní od prijatia odpadov na 
zhodnotenie príjemca zašle podpísané kópie 
dokumentácie o ukončenom pohybe, okrem 
potvrdenia o zneškodnení uvedeného v pod-
bode (iii), oznamovateľovi a príslušnému 
dotknutému orgánu; a

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkami 15(c), 16(d) a 34(3)(f)(ii).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Článok 46 odsek 1 bod (e)

(b) hneď po tom, ako odpady opustia 
Spoločenstvo, tak colný úrad krajiny 
výstupu zo Spoločenstva zašle kópiu 
dokumentácie pohybu príslušnému 
orgánu(om) krajiny tranzitu v Spoločenstve 
uvádzajúcej, že odpady opustili 
Spoločenstvo.

(b) hneď po tom, ako odpady opustia 
Spoločenstvo, tak colný úrad krajiny 
výstupu zo Spoločenstva zašle 
opečiatkovanú kópiu dokumentácie pohybu 
príslušnému orgánu(om) krajiny tranzitu 
v Spoločenstve uvádzajúcej, že odpady 
opustili Spoločenstvo.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkami 34(3)(d), 37(3)(c) a 41(3)(d).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Článok 47 odsek 2 bod (b)

(b) hneď po tom, ako odpady opustia 
Spoločenstvo, tak colný úrad krajiny 
výstupu zo Spoločenstva zašle kópiu 
dokumentácie pohybu príslušnému orgánu
krajiny tranzitu v Spoločenstve uvádzajúcej, 
že odpady opustili Spoločenstvo.

(b) hneď po tom, ako odpady opustia 
Spoločenstvo, tak colný úrad krajiny 
výstupu zo Spoločenstva zašle 
opečiatkovanú kópiu dokumentácie pohybu 
príslušnému orgánu(om) krajiny tranzitu 
v Spoločenstve uvádzajúcej, že odpady 
opustili Spoločenstvo.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkami 34(3)(d), 37(3)(c), 41(3)(d) a 46(b).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Článok 49 odsek 2

2. Členské štáty môžu prostredníctvom 
opatrení na vynútenie tohto nariadenia 
vytvoriť podmienky, okrem iného, pre 
inšpekcie zariadení a podnikov v súlade 
s článkom 13 smernice 75/442/EHS a
kontroly na mieste prepravy odpadov alebo 
s tým suvisiaceho zhodnocovania alebo 
zneškodňovania. 

2. Členské štáty prostredníctvom opatrení na 
vynútenie tohto nariadenia vytvoria 
podmienky, okrem iného, pre inšpekcie 
zariadení a podnikov v súlade s článkom 13 
smernice 75/442/EHS a kontroly na mieste 
prepravy odpadov alebo s tým suvisiaceho 
zhodnocovania alebo zneškodňovania.

Or. en

Odôvodnenie

Kľúčovým problémom tohto nariadenia je správne vynucovanie. To je dôvod, prečo je 
potrebné text posilniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Článok 49 odsek 3 bod (b)

(b) v krajine určenia, vykonávané 
príjemcom;

(b) v krajine určenia, vykonávané príjemcom
alebo zariadením;

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti.  (Pozri odôvodnenie k článku 5 odsek 
3 bod (c).)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Článok 49 odsek 4
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4. Kontroly môžu zahrňovať inšpekciu 
dokumentov, potvrdenia totožnosti a, keď to 
je vhodné, fyzickú kontrolu odpadov.

4. Kontroly prepravy zahrňujú inšpekciu 
dokumentov, potvrdenia totožnosti a, keď to 
je vhodné, fyzickú kontrolu odpadov. 
Členské štáty vykonávajú kontroly 
najmenej v 3% prepráv na svojom území.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zaviesť aspoň 3% povinnú kontrolu prepravy, keďže to je jediný spôsob na 
udržanie právnej prísnosti, pretože preprava odpadov je environmentálne nebezpečnou 
činnosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Článok 50 odsek 4a (nový)

4a. Príslušný orgán exportujúcich alebo 
importujúcich štátov dá verejne k dispozícii, 
napríklad prostredníctvom internetu, všetky 
nie dôverné (podľa určenia príslušným 
vnútroštátnym právom a právom 
Spoločenstva) informácie nájdené 
v oznámeniach prepravy, ktoré obdržal, 
alebo ktoré odsúhlasil a všetku pripojenú 
dokumentáciu 30 dní po obdržaní takýchto
oznámení.

Or. en

Odôvodnenie

Informácie vzťahujúce sa na prepravu odpadov by mali byť prístupné. Táto myšlienka je 
konzistentná s Aarhuskou konvenciou, ako aj so smernicou o slobode a prístupe 
k informáciam o životnom prostredí. Ak sa niektorý materiál považuje za dôverný na základe 
práva Spoločenstva alebo vnútroštátneho práva, potom to môže byť uchované v dôvernosti. 
Opätovné uvedenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 66 prijatého v prvom čítaní 
upraveného na riešenie záležitostí dôvernosti údajov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Článok 56

Komisia, ak ju požiadajú členské štáty alebo 
inak, ak to je vhodné, periodicky organizuje 
stretnutie korešpondentov na preskúmanie 
otázok spôsobených implementáciou tohto 
nariadenia.

Komisia, ak ju požiadajú členské štáty alebo 
inak, ak to je vhodné, periodicky organizuje 
stretnutie korešpondentov na preskúmanie 
otázok spôsobených implementáciou tohto 
nariadenia. Príslušné mimovládne 
organizácie by mali byťprizývané na takéto 
stretnutia.

Or. en

Odôvodnenie

Nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh doplňujúci príležitosť pre mimovládne organizácie 
účastniť sa stretnutí organizovaných Komisiou na požiadanie členských štátov medzi 
korešpondentmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Článok 57 odsek 1 bod (b)

(b) neklasifikované odpady môžu byť 
doplnené do prílohy IIIB, IV alebo V na 
podmienenom základe v závislosti od 
rozhodnutia o ich začlenení do príslušných 
príloh k Bazilejskému dohovoru alebo 
rozhodnutiu OECD;

(b) neklasifikované odpady by mali byť 
zvažované a spravované, ako keby boli 
uvedené v prílohe IV a V na podmienenom 
základe do prijatia rozhodnutia o ich 
začlenení do príslušných príloh Bazilejského 
dohovoru, alebo rozhodnutia OECD, alebo 
v zozname odpadov EÚ;

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležitou politickou prioritou, aby bola nová príloha IIIB uvedená Radou vypustená. Tento 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh mení text článku 57, ktorý opisuje prílohy a ako môžu byť 
prílohy použité. Namiesto postupu navrhnutého Radou, ktorý môže povoliť doplnenie 
neklasifikovaných odpadov medzi nebezpečné v prílohe IIIB navrhujeme prístup, aby bolo 
s neklasifikovanými odpadmi, kým sa nepreukáže, že NIE sú nebezpečné, dočasne 
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zaobchádzané tak, ako keby boli v prílohe IV a V (nebezpečné). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Článok 59 odsek 2

2. Do piatich rokov od .......... **, Komisia 
prehodnotí implementáciu článku 12(1)(c), 
vrátane jeho účinku na ochranu životného 
prostredia a fungovanie vnútorného trhu. 
V prípade potreby je toto prehodnotenie 
sprevádzané vhodnými návrhmi na zmenu 
a doplnenie tohto ustanovenia.

2. Do štyroch rokov od .......... **, Európsky 
parlament a Rada, konajúc na základe 
návrhu Komisie, prehodnotí toto nariadenie 
v súlade s rámcovou smernicou 
o odpadoch, ktorá sa má prijať.

Or. en

Odôvodnenie

Európska komisia čoskoro predstaví návrh rámcovej smernice o odpadoch. Táto rámcová 
smernica by mala mať následky na toto nariadenie, ktoré by sa mali vziať do úvahy v rámci 
obdobia 4 rokov od dátumu uplatňovania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Avril Doyle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Článok 59 odsek 2

2. Do piatich rokov od .......... **, Komisia 
prehodnotí implementáciu článku 12(1)(c), 
vrátane jeho účinku na ochranu životného 
prostredia a fungovanie vnútorného trhu. 
V prípade potreby je toto prehodnotenie 
sprevádzané vhodnými návrhmi na zmenu 
a doplnenie tohto ustanovenia.

2. Do troch rokov od .......... **, Komisia 
prehodnotí implementáciu článku 12(1)(c) 
a článku 27, vrátane ich účinku na ochranu 
životného prostredia a fungovanie 
vnútorného trhu. V prípade potreby je toto 
prehodnotenie sprevádzané vhodnými 
návrhmi na zmenu a doplnenie tohto 
ustanovenia.

Or. en
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Odôvodnenie

Tri roky by mali byť dostatočné na implementovanie kritérií EK pre environmentálnu 
ochranu. Potlačenie možnosti používania vnútroštátnych kritérií pomôže narovnať hracie 
pole pre environmentálnu ochranu v Európe.

Vývoj rovnakého environmentálneho hracieho poľa pre zaobchádzanie s odpadmi vo všetkých 
členských štátoch by sa mal podporovať a preto sa odporúča, aby bolo toto pravidlo 
uplatňované iba s obmedzeným trvaním. Mal by existovať stimul na vývoj rovnakých pravidiel 
v celej Európe a správne fungovanie vnútorného trhu zhodnocovania odpadov.</

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Článok 62 odsek 1

1. Do 30. júna 2005 všetky prepravy 
odpadov na zhodnotenie do Maďarska 
uvedené v prílohách III a IV a prepravy 
odpadov na zhodnotenie neuvedené 
v týchto prílohách podliehajú podmienkam 
postupu predchádzajúceho písomného 
oznámenia a súhlasu v súlade s hlavou II.

vypúšťa sa

Odchýlením sa od článku 12 príslušné 
orgány namietajú voči prepravám odpadov 
na zhodnotenie uvedeným v prílohách III 
a IV a prepravám odpadov na zhodnotenie 
neuvedeným v týchto prílohách určeným 
pre zariadenie majúce prospech 
z dočasného odchýlenia od určitých 
ustanovení smernice Rady 94/67/ES zo 16. 
decembra 1994 o spaľovaní nebezpečného 
odpadu a smernice 2001/80/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 
o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich 
látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích 
zdrojov počas obdobia, v ktorom sa 
uplatňuje dočasné odchýlenie na zariadenie 
v krajine určenia.

Or. en
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Odôvodnenie

Odsek 1 by sa mal vypustiť, keďže dátum vypršania prechodných mechanizmov pre Maďarsko 
už vypršal. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Článok 62 odsek 3

3. Do 31. decembra 2005 všetky prepravy
odpadov na zhodnotenie na Maltu uvedené 
v prílohách III a IV a prepravy odpadov na 
zhodnotenie neuvedené v týchto prílohách 
podliehajú podmienkam postupu 
predchádzajúceho písomného oznámenia 
a súhlasu v súlade s hlavou II.

vypúšťa sa

Odchýlením sa od článku 12 príslušné 
orgány namietajú voči prepravám odpadov 
na zhodnotenie uvedeným v prílohách III 
a IV a prepravám odpadov na zhodnotenie 
neuvedeným v týchto prílohách určeným 
pre zariadenie majúce prospech 
z dočasného odchýlenia od určitých 
ustanovení smernice 2001/80/ES počas 
obdobia, v ktorom sa uplatňuje dočasné 
odchýlenie na zariadenie v krajine určenia. 

Or. en

Odôvodnenie

Odsek 3 by sa mal vypustiť, keďže dátum vypršania prechodných mechanizmov pre Maltu 
vyprší ku dňu uplatňovania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Článok 62 odsek 4 pododsek 2 riadok 26

A4030 A4010
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Or. en

Odôvodnenie

V odseku 4 odkazujúcom na Poľsko, vstup odpadu AD010 obsiahnutý v prístupovej zmluve 
korešponduje so vstupom A4010 v prílohe VIII Bazilejského dohovoru, nie vstup A4030 (ktorý 
korešponduje so vstupom AD020), ktorý by mal byť opravený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Článok 62 odsek 5a (nový)

5a. Do 31. decembra 2014 všetky prepravy 
odpadov na zhodnotenie do Bulharska 
uvedené v prílohe III podliehajú 
podmienkam postupu predchádzajúceho 
písomného oznámenia a súhlasu v súlade s 
hlavou II.
Odchýlením sa od článku 12 do 31. 
decembra 2009 bulharské príslušné orgány 
môžu vzniesť námietky voči prepravám na 
zhodnotenie do Bulharska nasledujúcich 
odpadov uvedených v prílohách III a IV v 
súlade s dôvodmi pre námietky stanoveným 
v článku 11:
B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 a A1030 (iba zarážky vzťahujúce sa 
na arzén a ortuť)
A1060
A1140
A2010
A2020
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A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 (uplatňuje sa iba vo vzťahu 
k polychlorinovaným naftalénom (PCN))
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Toto obdobie môže byť predĺžené najviac 
do 31. decembra 2012 v súlade s postupom 
uvedeným v článku 18(2) smernice 
75/442/EHS.
Odchýlením sa od článku 12 do 31. 
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decembra 2009 bulharské príslušné orgány 
môžu vzniesť námietky v súlade s dôvodmi 
pre námietky stanoveným v článku 11 voči 
prepravám do Bulharska:
(a) nasledujúcich odpadov na zhodnotenie 
uvedených v prílohe IV:
A2050
A3030
A3180, okrem polychlorinovaných 
naftalénov (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
a
(b) odpadov na zhodnotenie neuvedených 
v prílohách.
Odchýlením sa od článku 12 bulharské 
príslušné orgány namietajú voči prepravám 
odpadov na zhodnotenie uvedeným 
v prílohách III a IV a prepravám odpadov 
na zhodnotenie neuvedeným v týchto 
prílohách určeným pre zariadenie majúce 
prospech z dočasného odchýlenia od 
určitých ustanovení smernice 96/61/ES 
alebo2001/80/ES počas obdobia, v ktorom 
sa uplatňuje dočasné odchýlenie na 
zariadenie v krajine určenia

Or. en

Odôvodnenie

Odseky 5a a 5b (nový) zavádzajú text prístupových zmlúv pre Bulharsko a Rumunsko do 
nariadenia, ako to bolo urobené v odsekoch 1 až 5 v prípade Maďarska, Lotyšska, Malty, 
Poľska a Slovenska. Množstvo vstupov odpadov musí byť nahradené príslušnými vstupmi 
uvedenými v prílohách III a IV, ako to bolo urobené v prípade Poľska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Článok 62 odsek 5b (nový)
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5b. Do 31. decembra 2015 všetky prepravy 
odpadov na zhodnotenie do Rumunska 
uvedené v prílohe III podliehajú 
podmienkam postupu predchádzajúceho 
písomného oznámenia a súhlasu v súlade s 
hlavou II.
Odchýlením sa od článku 12 do 31. 
decembra 2011 rumunské príslušné orgány 
môžu vzniesť námietky voči prepravám do 
Rumunska na zhodnotenie nasledujúcich 
odpadov uvedených v prílohách III a IV 
v súlade s dôvodmi na námietku uvedenými 
v článku 11:
B2070
B2100, okrem odpadu z hliníku
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 a A1030 (iba zarážky vzťahujúce sa 
na arzén, ortuť a thálium)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
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A3170
A3180 (uplatňuje sa iba vo vzťahu 
k polychlorinovaným naftalénom (PCN))
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
AD120
AD150
Toto obdobie môže byť predĺžené najviac 
do 31. decembra 2015 v súlade s postupom 
uvedeným v článku 18(2) smernice 
75/442/EHS.
Odchýlením sa od článku 12 do 31. 
decembra 2011 rumunské príslušné orgány 
môžu vzniesť námietky v súlade s dôvodmi 
pre námietky stanoveným v článku 11 voči 
prepravám do Rumunska:
(a) nasledujúcich odpadov na zhodnotenie 
uvedených v prílohe IV:
A2050
A3030
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A3180, okrem polychlorinovaných 
naftalénov (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
a
(b) odpadov na zhodnotenie neuvedených 
v prílohách.
Toto obdobie môže byť predĺžené najviac 
do 31. decembra 2015 v súlade s postupom 
uvedeným v článku 18(2) smernice 
75/442/EHS.
Odchýlením sa od článku 12 rumunské 
príslušné orgány namietajú voči prepravám 
odpadov na zhodnotenie uvedeným 
v prílohách III a IV a prepravám odpadov 
na zhodnotenie neuvedeným v týchto 
prílohách určeným pre zariadenie majúce 
prospech z dočasného odchýlenia od 
určitých ustanovení smernice 96/61/ES, 
smernice 2000/76/ES alebo smernice 
2001/80/ES počas obdobia, v ktorom sa 
uplatňuje dočasné odchýlenie na zariadenie 
v krajine určenia.

Or. en

Odôvodnenie

Odseky 5a a 5b (nový) zavádzajú text prístupových zmlúv pre Bulharsko a Rumunsko do 
nariadenia, ako to bolo urobené v odsekoch 1 až 5 v prípade Maďarska, Lotyšska, Malty,
Poľska a Slovenska. Množstvo vstupov odpadov musí byť nahradené príslušnými vstupmi 
uvedenými v prílohách III a IV, ako to bolo urobené v prípade Poľska.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Článok 63 odsek 1a (nový)

1a. Ak by bol dútum pristúpenia neskôr, 
než je dátum uplatňovania určený v odseku 
1 článok 62(5a) a (5b) sa odchýlením od 
odseku 1 tohto článku uplatňuje od dátumu 
pristúpenia.

Or. en

Odôvodnenie

Prechodné mechanizmy pre Bulharsko a Rumunsko zavedené v čl. 62(5a) a (5b) by sa mali 
uplatňovať od okamihu prístupu týchto krajín, ale nie skôr, než je dátum uplatňovania tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Príloha II časť 1 odsek 23a (nový)

23a. Kópia zmluvy alebo dôkaz zmluvy 
(alebo prehlásenie potvrdzujúce jej 
existenciu) medzi zariadením 
a sprostredkovateľom alebo dílerom 
v prípade, že sprostredkovateľ alebo díler 
koná ako príjemca.

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k definícii príjemcu v čl. 2(14). 
Znenie je podobné s prílohou II časť 1 bod 23.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Príloha II časť 3 odsek 4

4. Transportná vzdialenosť(ti) medzi 
oznamovateľom a príjemcom vrátane 
možných alternatívnych trás, aj v prípade 
nepredpokladaných podmienok a v prípade 
kombinovanej dopravy miesto, v ktorom sa 
transfér uskutoční.

4. Transportná vzdialenosť(ti) medzi 
oznamovateľom a zariadením vrátane 
možných alternatívnych trás, aj v prípade 
nepredpokladaných podmienok a v prípade 
kombinovanej dopravy miesto, v ktorom sa 
transfér uskutoční.

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti. Odpady sú transportované do 
zariadenia, ktoré vykonáva zhodnocovanie alebo zneškodnenie. Preto transport do zariadenia 
je relevantný v prílohe II časť 3 bod 4 a 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Príloha II časť 3 odsek 5

5. Informácie o nákladoch na transport 
medzi oznamovateľom a príjemcom.

5. Informácie o nákladoch na transport 
medzi oznamovateľom a zariadením.

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena na zabezpečenie vnútornej celistvosti. Odpady sú transportované do 
zariadenia, ktoré vykonáva zhodnocovanie alebo zneškodnenie. Preto transport do zariadenia 
je relevantný v prílohe II časť 3 bod 4 a 5

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
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Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Príloha II časť 3 odsek 12

12. Kópia zmlúv uvedených v časti 1 bod 22 
a 23.

12. Kópia zmlúv uvedených v časti 1 bod
22, 23 a 23a.

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k definícii príjemcu v čl. 2(14) a 
prílohe II časť 1 bod 23a (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María del Pilar Ayuso González, Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Príloha III časť I bod (fa) (nový)

(fa) Bazilejské vstupy B1200 a B1210 sa 
neuplatňujú za predpokladu, že kaly boli 
špeciálne vytvorené v záujme splnenia 
vnútroštátnych a príslušných 
medzinárodných požiadaviek a štandardov. 

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie o preprave odpadov v súčasnosti v platnosti (nariadenie (EHS) č. 259/93) 
obsahuje nasledujúci titulok v prílohe II (zelený zoznam):

„GC 070 kaly vznikajúce z výroby železa a uhlíkovej ocele (vrátane nízko kompozitnej ocele) 
okrem tých kalov, ktoré boli špecificky vytvorené na splnenie vnútroštátnych a relevantných 
medzinárodných požiadaviek a štandardov.“

Túto výnimku vytvára v súčasnosti platná legislatíva. Doplnenie vyššie uvedenej definície by 
zaručilo udržanie tejto výnimky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Príloha IIIB

PRÍLOHA IIIB
DODATOČNÉ UVEDENÉ ZELENÉ 

ODPADY ČAKAJÚCE NA ZAČLENENIE 
DO PRÍSLUŠNÝCH PRÍLOH 

K BAZILEJSKÉMU DOHOVORU 
ALEBO ROZHODNUTIU OECD, AKO 
TO JE UVEDENÉ V ČLÁNKU 57(1)(b)

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Neklasifikované odpady by nemali byť vnímané ako „zelené“, kým nebudú klasifikované. To 
môže viesť k nejasným situáciam a preprave alebo exportu potenciálne nebezpečných 
odpadov. Do konečného rozhodnutia OECD alebo bazilejského dohovoru, by odpady mali byť 
klasifikované ako nebezpečné odpady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Príloha IIIB

PRÍLOHA IIIB
DODATOČNÉ UVEDENÉ ZELENÉ 

ODPADY ČAKAJÚCE NA ZAČLENENIE 
DO PRÍSLUŠNÝCH PRÍLOH 

K BAZILEJSKÉMU DOHOVORU 
ALEBO ROZHODNUTIU OECD, AKO 
TO JE UVEDENÉ V ČLÁNKU 57(1)(b)

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležitou politickou prioritou, aby bola nová príloha IIIB uvedená Radou vypustená. 
Namiesto postupu navrhnutého Radou, ktorý môže povoliť doplnenie neklasifikovaných 
odpadov medzi nebezpečné v prílohe IIIB navrhujeme prístup, aby bolo s neklasifikovanými 
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odpadmi, kým sa nepreukáže, že NIE sú nebezpečné, dočasne zaobchádzané tak, ako keby boli 
v prílohe IV a V (nebezpečné).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Príloha V úvodné poznámky odsek 2

2. Táto príloha sa skladá z troch častí, 
z ktorých časť 2 a 3 platí iba v prípade, ak 
neplatí časť 1. Takže pri určovaní, či je 
konkrétny odpad uvedený v tejto prílohe, 
musí sa uskutočniť počiatočná kontrola, či sa 
odpad uvádza v časti 1 tejto prílohy, a ak 
nie, či sa uvádza v časti 2, a ak nie, či sa 
uvádza v časti 3.

2. Táto príloha sa skladá z troch častí, z 
ktorých časť 2 a 3 platí iba v prípade, ak 
neplatí časť 1, zoznam A. Takže pri 
určovaní, či je konkrétny odpad uvedený v 
tejto prílohe, musí sa uskutočniť počiatočná 
kontrola, či sa odpad uvádza v zozname A v  
časti 1 tejto prílohy, a ak nie, či sa uvádza v 
časti 2, a ak nie, či sa uvádza v časti 3.

Časť 1 je rozdelená do dvoch podčastí:
Zoznam A uvádza odpady, ktoré sú podľa 
článku 1 odsek 1) písm. a) Bazilejského 
dohovoru zaradené ako nebezpečné, takže sa 
na ne vzťahuje zákaz vývozu, a zoznam B 
uvádza odpady, na ktoré sa nevzťahuje 
článok 1 odsek 1) písm. a) Bazilejského 
dohovoru, takže sa na ne nevzťahuje zákaz 
vývozu.

Časť 1 je rozdelená do dvoch podčastí: 
Zoznam A uvádza odpady, ktoré sú podľa 
článku 1 odsek 1) písm. a) Bazilejského 
dohovoru zaradené ako nebezpečné a 
zoznam B uvádza odpady, ktoré nie sú 
zaradené ako nebezpečné.

Ak sa teda odpad uvádza v časti 1, tak sa 
musí sa skontrolovať z dôvodu istoty, či je 
uvedený v zozname A alebo v zozname B. 
Iba ak sa odpad neuvádza v zozname 
A a ani v zozname B v časti 1, potom sa 
musí sa skontrolovať z dôvodu istoty, či je 
uvedený buď medzi nebezpečným odpadom 
uvedeným v časti 2 (t.j. druhy odpadov 
označené hviezdičkou) alebo v časti 3 a ak 
áno, vzťahuje sa naň zákaz vývozu.

Ak sa teda odpad uvádza v Zozname A v 
časti 1, vzťahuje sa naň zákaz vývozu. Ak 
sa odpad neuvádza v zozname A v časti 1, 
ale objavuje sa medzi nebezpečným 
odpadom uvedeným v časti 2 (t.j. druhy 
odpadov označené hviezdičkou) alebo 
v časti 3, tiež sa naň vzťahuje zákaz vývozu.
*

_________

* Časť 2 je zoznamom odpadov na základe 
článku 1(a) smernice 75/442/EHS 
o odpadoch a článku 1(4) smernice 
91/689/EHS o nebezpečných odpadoch, 
pričom každý odpad označený hviezdičkou 
(*) je považovaný za nebezpečný odpad. 
Odpady neoznačené hviezdičkou (*) nie sú 
zaradené ako nebezpečné.
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Časť 3 pochádza z prílohy 4 rozhodnutia 
OECD časť I a II a uvádza odpady, ktoré 
sú zaradené ako nebezpečné.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovne zavádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69 a 70 z prvého čítania EP prijatý 19. 
novembra 2003 (Ú. v. EÚ C 87, 7.4.2004), ktorý bol takisto zapracovaný v pozmenenom 
a doplnenom návrhu Európskej komisie (KOM(2004)172).

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh mení poradie zoznamov odpadov tak, že EÚ  zoznam 
nebezpečných odpadov má vyššiu prioritu, než je Bazilejský zoznam nie-nebezpečných 
odpadov.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahradzuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44 
v záujme jeho vyjasnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Príloha V časť 3 zoznam Ba (nový)

Zoznam Ba:
Odpady, ktoré obsahujú, alebo ktoré 
pozostávajú z tých prvkov uvedených 
v prílohe II, časť 1 smernice 2002/96/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 27. 
januára 2003 o odpadoch z elektrického 
a elektronického vybavenia (WEEE), 
pokiaľ:
(a) sú takéto odpady hodnotené, testované 
a označované ako plne prevádzkyschopné 
a určené na opätovné použitie;
(b) sú takéto odpady hodnotené, testované 
a označované ako opraviteľné bez potreby 
zneškodnenia alebo recyklácie 
nebezpečného prvku alebo časti.

Or. en
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Odôvodnenie

So vstupom smernice o elektronickom a elektrickom odpade (WEEE) do platnosti tento rok je 
nesmierne dôležité, aby očakávane zvýšené množstvo zozbieraných WEEE odpadov 
nevytvorilo dodatočný tlak na export tohto materiálu (pod rúškou zhodnocovania) do 
rozvojových krajín. Dôkazy takýchto exportov už sú jasné v správach z vynucovacích 
projektov, ako je IMPEL. Z tohto dôvodu je imperatívom začleniť nový odkaz do časti 3 
prílohy V objasňujúci, že WEEE musí byť dekontaminovaný v súlade s požiadavkami prílohy 
II, časť I smernice WEEE, alebo byť v plne prevádzkovom stave, určený na opätovné použitie, 
alebo môže byť opravený v krajine určenia bez zneškodnenia nebezpečných komponentov 
alebo častí (ako to je varhnuté v rámci BASEL diskusií).


