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Pozměňovací návrh 32
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(1) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 
o odpadech1 stanoví právní rámec pro 
nakládání s odpady ve Společenství. 
Definuje klíčové pojmy, jako jsou odpady, 
využití a odstraňování odpadů, a zavádí 
základní požadavky pro nakládání 
s odpady, zvláště povinnost zařízení nebo 
podniků zabývajících se nakládáním 
s odpady získat povolení nebo registraci 
a povinnost členských států vypracovat 
plány pro nakládání s odpady. Dále stanoví 
hlavní zásady, jako je například povinnost 
nakládat s odpady takovým způsobem, aby 
to nemělo nepříznivý dopad na životní 
prostředí a lidské zdraví, podpora při 
uplatňování hierarchie způsobů nakládání 
s odpady a v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“ požadavek, podle 
něhož náklady na odstraňování odpadů 
nese držitel odpadu, předchozí držitelé či 
výrobci produktu, z něhož odpad pochází.

(1) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 
o odpadech2 stanoví právní rámec pro 
nakládání s odpady ve Společenství. 
Definuje klíčové pojmy, jako jsou odpady, 
využití a odstraňování odpadů, a zavádí 
základní požadavky pro nakládání 
s odpady, zvláště povinnost zařízení nebo 
podniků zabývajících se nakládáním 
s odpady získat povolení nebo registraci 
a povinnost členských států vypracovat 
plány pro nakládání s odpady. Dále stanoví 
hlavní zásady, jako je například povinnost 
nakládat s odpady takovým způsobem, aby 
to nemělo nepříznivý dopad na životní 
prostředí a lidské zdraví, hierarchie 
způsobů nakládání s odpady a v souladu se 
zásadou „znečišťovatel platí“ požadavek, 
podle něhož náklady na odstraňování 
odpadů nese držitel odpadu, předchozí 
držitelé či výrobci produktu, z něhož odpad 
pochází.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh podle čl. 62 odst. 2 písm. c) Jednacího řádu.)

Odůvodnění

Doplňuje pozměňovací návrh 21 zpravodajky, kterým se zavádí hierarchie způsobů nakládání 
s odpady jako obecné pravidlo. Směrnice proto pouze „nepodněcuje“ členské státy 
k uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady .

                                               
1 Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.
2 Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.
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Pozměňovací návrh 33
Karl-Heinz Florenz

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(1a) Prvním cílem každé odpadové politiky 
by měla být minimalizace negativních 
účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi 
na lidské zdraví a životní prostředí. 
V tomto ohledu by právní předpisy o 
odpadech měly rovněž usilovat o omezení 
používání zdrojů a vzhledem k tomu, že se 
jedná o jeden z nejúčinnějších způsobů 
snižování emisí skleníkových plynů, plně 
přispívat k naplnění cílů EU v oblasti 
změny klimatu. Právní předpisy o 
odpadech by měly rovněž zvýhodňovat 
praktické uplatňování hierarchie odpadů.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh 1 zpravodajky o významu právních 
předpisů o odpadech pro zmírnění změn klimatu.)

Odůvodnění

V duchu pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu z 1. čtení č. 38/108/157/141 by mělo 
být zdůrazněno, že právní předpisy o odpadech sehrávají významnou úlohu při snižování 
emisí skleníkových plynů. Přibližně 10 % cílů EU v oblasti změny klimatu do roku 2020 by 
mohlo být dosaženo jen tím, že by bylo využito a recyklováno více využitelného odpadu 
namísto jeho odstraňování.

Pozměňovací návrh 34
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 8

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(8) Na movitý majetek, kterého se držitel (8) Na movité látky a předměty, kterých se 
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zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit, nebo 
se od něho vyžaduje, aby se ho zbavil, je 
třeba s výhradou některých výjimek 
uplatňovat účinné a důsledné předpisy pro 
zpracování odpadů.

držitel zbavuje nebo má v úmyslu se 
zbavit, nebo se od něho vyžaduje, aby se 
jich zbavil, je třeba s výhradou některých 
výjimek uplatňovat účinné a důsledné 
předpisy pro zpracování odpadů.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh podle čl. 62 odst. 2 písm. c) Jednacího řádu.)

Odůvodnění

Pojem „majetek“ může být potenciálně zavádějící, protože z něj vyplývá, že se uvedené 
pravidlo vztahuje pouze na odpad, který patří osobě, která jej odstraňuje. Jelikož je však 
možné, že někdo odstraňuje něco, co nevlastní, měl by být pojem „majetek“ nahrazen pojmy, 
které jsou obsaženy v definici „odpadu“.

Pozměňovací návrh 35
Karin Scheele

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(9a) V zájmu zajištění soudržné 
a preventivní ochrany půdy mohou 
členské státy – přestože je vyňata 
z rozsahu působnosti této směrnice –
regulovat rovněž půdu (zejména 
znečištěnou půdu) na vnitrostátní úrovni 
v rámci vlastního zákona o odpadech.

Or. de

(III)

Odůvodnění

Společný postoj vyjímá z oblasti působnosti této směrnice půdu (včetně nevytěžené zeminy). 
Mělo by být zřejmé, že členské státy mohou přijímat vlastní ustanovení o půdě v rámci 
vlastního zákona o odpadech, zvláště dokud nebude přijato celoevropské ustanovení o půdě.
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Pozměňovací návrh 36
Anne Laperrouze

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 12

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(12) Klasifikace odpadu jako 
nebezpečného odpadu by měla vycházet 
mimo jiné z právních předpisů 
Společenství o chemických látkách, 
zejména pokud jde o klasifikaci 
nebezpečných přípravků, včetně hodnot 
koncentračních limitů použitých k tomuto 
účelu. Kromě toho je nezbytné zachovat 
systém, na jehož základě byly odpady 
a nebezpečné odpady klasifikovány v 
souladu se seznamem druhů odpadů, jak 
byl naposledy vytvořen rozhodnutím 
Komise 2000/532/ES1, s cílem podpořit 
harmonizovanou klasifikaci odpadů 
a zajistit harmonizované určování 
nebezpečných odpadů v rámci 
Společenství.

(12) Nebezpečné odpady jsou roztříděny 
podle kritérií nebezpečí a rizik. 
V důsledku toho musí být regulovány 
podle přísných specifikací, aby se předešlo 
negativním účinkům z důvodu 
nevhodného nakládání s těmito odpady, 
nebo aby se tyto účinky, které mohou 
ovlivnit životní prostředí nebo zvyšovat 
rizika pro lidské zdraví a bezpečnost, 
omezily. Z důvodu nebezpečných 
vlastností je nutné, aby bylo 
s nebezpečnými odpady nakládáno 
vhodným způsobem, což znamená 
specifické a přizpůsobené techniky sběru 
a zacházení, zejména kontroly a modality 
vysledovatelnosti vyhrazených odpadů.
Všechny hospodářské subjekty, které 
nakládají s nebezpečnými odpady, musí 
mít příslušnou kvalifikaci a školení.

Or. en

(Pozměňovací návrh 11 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Jelikož rámcová směrnice o vodě zruší směrnici o nebezpečných odpadech, je obzvláště 
důležité zajistit, aby bylo v textu budoucí směrnice řádně zohledněno odvětví pro nakládání 
s nebezpečnými odpady.

                                               
1 Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3.
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Pozměňovací návrh 37
Françoise Grossetête

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 12

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(12) Klasifikace odpadu jako 
nebezpečného odpadu by měla vycházet 
mimo jiné z právních předpisů 
Společenství o chemických látkách, 
zejména pokud jde o klasifikaci 
nebezpečných přípravků, včetně hodnot 
koncentračních limitů použitých k tomuto 
účelu. Kromě toho je nezbytné zachovat 
systém, na jehož základě byly odpady 
a nebezpečné odpady klasifikovány v 
souladu se seznamem druhů odpadů, jak 
byl naposledy vytvořen rozhodnutím 
Komise 2000/532/ES1, s cílem podpořit 
harmonizovanou klasifikaci odpadů 
a zajistit harmonizované určování 
nebezpečných odpadů v rámci 
Společenství.

(12) Nebezpečné odpady jsou roztříděny 
podle kritérií nebezpečí a rizik. 
V důsledku toho musí být regulovány 
podle přísných specifikací, aby se pokud 
možno předešlo negativním účinkům 
z důvodu nevhodného nakládání s těmito 
odpady, nebo aby se tyto účinky omezily, 
což může ovlivnit životní prostředí a může 
se díky tomu předcházet rizikům pro 
lidské zdraví a bezpečnost. Z důvodu 
nebezpečných vlastností je nutné, aby bylo 
s nebezpečnými odpady nakládáno 
vhodným způsobem, což znamená
specifické a přizpůsobené techniky sběru 
a zacházení, zejména kontroly a modality 
vysledovatelnosti vyhrazených odpadů. 
Všechny hospodářské subjekty, které 
nakládají s nebezpečnými odpady, musí 
mít příslušnou kvalifikaci a školení.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož rámcová směrnice o vodě zruší směrnici o nebezpečných odpadech, je obzvláště 
důležité zajistit, aby bylo v textu budoucí směrnice řádně zohledněno odvětví pro nakládání 
s nebezpečnými odpady, jak to navrhoval Parlament v prvním čtení (Pozměňovací návrh 11 
přijatý v prvním čtení). Odkaz na právní úpravu o chemických látkách v tomto bodě 
odůvodnění je matoucí. Cíl této právní úpravy je odlišný.

                                               
1 Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3.
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Pozměňovací návrh 38
Anne Ferreira

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 12

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(12) Klasifikace odpadu jako 
nebezpečného odpadu by měla vycházet 
mimo jiné z právních předpisů 
Společenství o chemických látkách, 
zejména pokud jde o klasifikaci 
nebezpečných přípravků, včetně hodnot 
koncentračních limitů použitých k tomuto 
účelu. Kromě toho je nezbytné zachovat 
systém, na jehož základě byly odpady 
a nebezpečné odpady klasifikovány v 
souladu se seznamem druhů odpadů, jak 
byl naposledy vytvořen rozhodnutím 
Komise 2000/532/ES1, s cílem podpořit 
harmonizovanou klasifikaci odpadů 
a zajistit harmonizované určování 
nebezpečných odpadů v rámci 
Společenství.

(12) Nebezpečné odpady jsou roztříděny 
podle kritérií nebezpečí a rizik. 
V důsledku toho musí podléhat přísným 
specifikacím, aby se pokud možno 
předešlo negativním účinkům z důvodu 
nevhodného nakládání s těmito odpady, 
nebo aby se tyto účinky omezily, což může 
ovlivnit životní prostředí a může se díky 
tomu předcházet rizikům pro lidské zdraví 
a bezpečnost. Z důvodu nebezpečných 
vlastností je nutné, aby bylo 
s nebezpečnými odpady nakládáno 
vhodným způsobem, což znamená 
specifické a přizpůsobené techniky sběru 
a zacházení, zejména kontroly a modality 
vysledovatelnosti vyhrazených odpadů. 
Všechny hospodářské subjekty, které 
nakládají s nebezpečnými odpady, musí 
mít příslušnou kvalifikaci a školení.

Or. fr

(Tento pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 11, který byl přijat v prvním čtení)

Odůvodnění

Zrušení stávající směrnice o nebezpečných odpadech nesmí být vnímáno jako skulina, která 
umožní méně náročné nakládání s nebezpečnými odpady. Je proto důležité, aby v tomto bodě 
odůvodnění byla tato skutečnost zřetelně uvedena.

                                               
1 Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3.



AM\711129CS.doc 9/71 PE402.733v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 39
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(12a) Nebezpečné odpady musí podléhat 
přísným specifikacím, aby se předešlo 
negativním účinkům z důvodu 
nevhodného nakládání s těmi odpady, 
které mohou ovlivnit životní prostředí, 
a aby se zabránilo rizikům pro lidské 
zdraví a bezpečnost. Z důvodu 
nebezpečných vlastností je nutné, aby bylo 
s nebezpečnými odpady nakládáno 
vhodným způsobem, což znamená 
specifické a přizpůsobené techniky sběru 
a zacházení, zejména kontroly a modality 
vysledovatelnosti vyhrazených odpadů. 
Všechny hospodářské subjekty, které 
nakládají s nebezpečnými odpady, musí 
mít příslušnou kvalifikaci a školení.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 11 z prvního čtení v pozměněné formě)

Pozměňovací návrh 40
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 17

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(17) Definice využití a odstraňování 
odpadů musí být upraveny s cílem zajistit 
jasné odlišení těchto dvou pojmů, a to na 
základě skutečného rozdílu v jejich dopadu 
na životní prostředí nahrazením přírodních 
zdrojů v hospodářství a s uznáním 
možného přínosu, jejž využívání odpadů 
jako zdroje má pro životní prostředí 

(17) Definice využití a odstraňování 
odpadů musí být upraveny s cílem zajistit 
jasné odlišení těchto dvou pojmů, a to na 
základě skutečného rozdílu v jejich dopadu 
na životní prostředí nahrazením přírodních 
zdrojů v hospodářství a s uznáním 
možného přínosu, jejž využívání odpadů 
jako zdroje má pro životní prostředí 
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a lidské zdraví. Mimo to lze vypracovat 
pokyny v zájmu objasnění případů, kdy je 
obtížné použít toto odlišení v praxi nebo 
kdy klasifikace určité činnosti jako využití 
neodpovídá skutečnému dopadu tohoto 
způsobu nakládání na životní prostředí.

a lidské zdraví. Mimo to by v zájmu 
objasnění případů měla být vypracována 
kritéria, kdy je obtížné použít toto odlišení 
v praxi nebo kdy klasifikace určité činnosti 
jako využití neodpovídá skutečnému 
dopadu tohoto způsobu nakládání na 
životní prostředí.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh podle čl. 62 odst. 2 písm. c) Jednacího řádu a v souladu 
s pozměňovacími návrhy 38/108/157/140/141 z prvního čtení)

Odůvodnění

Souvisí s novým pozměňovacím návrhem k čl. 8 odst. 2 stejného autora. V případě, že budou 
v této směrnici stanovena kritéria účinnosti pro spalování odpadů, měla by být stanovena i 
kritéria pro ostatní způsoby využití, aby se mohlo snáze rozlišit mezi skutečnými způsoby 
využití a podvodnými způsoby využití. Jelikož budou tato kritéria představovat zásadní prvek, 
měla by být stanovena v rámci spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 41
Karin Scheele

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(17a) Hodnotná recyklace, která je šetrná 
k životnímu prostředí, musí mimo jiné 
splňovat podmínky stanovené touto 
směrnicí, na jejichž základě mohou být 
stanovena kritéria stavu, kdy odpad 
přestává být odpadem.

Or. de

Odůvodnění

Ve srovnání s návrhem Komise obsahuje čl. 5 odst. 1 společného postoje dodatečné 
podmínky, které tvoří základ pro kritéria pro stav, kdy odpad přestává být odpadem. Tyto
podmínky by měly poskytovat vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví a měly by 
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se vztahovat i na hodnotnou recyklaci.

Pozměňovací návrh 42
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 18

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(18) Tato směrnice by měla rovněž 
upřesňovat, kdy je spalování pevného 
komunálního odpadu energeticky účinné 
a lze je považovat za způsob využití.

vypouští se

Or. en

(Nový pozměňovací návrh podle čl. 62 odst. 2 písm. c) Jednacího řádu a v souladu 
s pozměňovacím návrhem 83 z prvního čtení)

Odůvodnění

Společný postoj by opět klasifikoval některé způsoby spalování jako způsoby využití, i když 
nejsou v souladu s nejlepší dostupnou technologií. Toto překlasifikování by podnítilo další 
investice do spalovacích zařízení, a tím by přímo ohrozilo potřebné investice do opětovného 
použití a recyklace, což jsou způsoby využití, které ušetří více energetik a přírodních zdrojů 
než „způsoby využití“ pomocí spalování. Veškeré zmínky o tomto překlasifikování by proto 
měly být z tohoto společného postoje vypuštěny. Tyto úvahy o energetické účinnosti by měly 
být spíše řešeny v rámci přezkumu právní úpravy o ochraně a omezení integrovaného 
znečištění a směrnice o spalování odpadů.

Pozměňovací návrh 43
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 20

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(20) Nemělo by docházet k nejasnostem, 
pokud jde o různá hlediska definice 
odpadu, a případně by měly být použity 
vhodné postupy na vedlejší produkty, které 

(20) Nemělo by docházet k nejasnostem, 
pokud jde o různá hlediska definice 
odpadu, a případně by měly být použity 
vhodné postupy na vedlejší produkty, které 
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nejsou odpady, na jedné straně, nebo na 
odpady, které přestávají být odpady, na 
straně druhé. Tato směrnice by s cílem 
upřesnit některá hlediska definice odpadů 
měla objasnit:

nejsou odpady, na jedné straně, nebo na 
odpady, které přestávají být odpady, na 
straně druhé. Tato směrnice by s cílem 
upřesnit některá hlediska definice odpadů 
měla objasnit:

– kdy jsou látky nebo předměty, které 
vznikly při výrobním procesu, jehož 
prvotním účelem není výroba těchto látek 
nebo předmětů, vedlejším produktem 
a nikoli odpadem. Rozhodnutí, že látka 
není odpadem, může být přijato pouze na 
základě koordinovaného přístupu, který 
bude pravidelně aktualizován, a pokud je to 
v souladu s ochranou životního prostředí 
a lidského zdraví. Je-li využití vedlejšího 
produktu povoleno na základě 
ekologického povolení nebo obecných 
předpisů v oblasti životního prostředí, 
mohou toho členské státy využít jako 
nástroje pro rozhodnutí o tom, že se 
nepředpokládá výskyt žádných celkových 
nepříznivých účinků na životní prostředí 
nebo lidské zdraví

– kdy jsou látky nebo předměty, které 
vznikly při výrobním procesu, jehož 
prvotním účelem není výroba těchto látek 
nebo předmětů, vedlejším produktem 
a nikoli odpadem. Rozhodnutí, že látka 
není odpadem, může být přijato pouze na 
základě koordinovaného přístupu, který 
bude pravidelně aktualizován, a pokud je to 
v souladu s ochranou životního prostředí 
a lidského zdraví. Je-li využití vedlejšího 
produktu povoleno na základě 
ekologického povolení nebo obecných 
předpisů v oblasti životního prostředí, 
mohou toho členské státy využít jako 
nástroje pro rozhodnutí o tom, že se 
nepředpokládá výskyt žádných celkových 
nepříznivých účinků na životní prostředí 
nebo lidské zdraví

– kdy určité odpady přestávají být odpady, 
a to stanovením kritérií vymezujících, kdy 
odpad přestává být odpadem, jež poskytují 
vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí a představují přínos z hlediska 
životního prostředí i z ekonomického 
hlediska; mezi případné kategorie odpadu, 
pro něž by měly být vypracovány 
podmínky a kritéria vymezující okamžik, 
kdy „odpad přestává být odpadem“, patří 
mimo jiné stavební a demoliční odpady, 
některé popílky a strusky, kovový šrot, 
kompost, odpadní papír a sklo. Pro účely 
dosažení stavu, kdy odpad přestává být 
odpadem, může být způsob využití tak 
jednoduchý, jako je kontrola odpadu za 
účelem ověření, že splňuje kritéria 
odpadu, který přestal být odpadem.

– kdy určité odpady přestávají být odpady, 
a to stanovením kritérií vymezujících, kdy 
odpad přestává být odpadem, jež poskytují 
vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí a představují přínos z hlediska 
životního prostředí i z ekonomického 
hlediska; mezi případné kategorie odpadu, 
pro něž by měly být vypracovány 
podmínky a kritéria vymezující okamžik, 
kdy „odpad přestává být odpadem“, patří 
mimo jiné stavební a demoliční odpady, 
některé popílky a strusky, kovový šrot, 
kompost, odpadní papír a sklo.

Pojem vedlejších produktů a odpadů, 
které již nejsou odpady, se nevztahuje na 
přeshraniční přepravu do třetích zemí.
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Or. en

(První část je nový pozměňovací návrh podle čl. 62 odst. 2 písm. c) Jednacího řádu, druhá 
část je nová a řeší přehlédnutí v prvním čtení a jejím cílem je zajistit soudržnost 

s mezinárodními závazky.)

Odůvodnění

První část: V souladu s pozměňovacími návrhy 4 a 11 zpravodajky může odpad přestat být 
odpadem jen v případě, že je opětovně využit, recyklován anebo úplně využit. Pouhá kontrola 
odpadu nemůže být rovnocenná úplnému využití.

Druhá část: Pojem vedlejších produktů a odpadů, které již nejsou odpady, neznají ani 
mezinárodní právní předpisy o odpadech ani Basilejská úmluva o kontrole pohybu 
nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování. V zájmu zajištění úplného 
souladu s mezinárodními závazky se nemohou vztahovat na přeshraniční přepravu.

Pozměňovací návrh 44
Jules Maaten

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 20

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(20) Nemělo by docházet k nejasnostem, 
pokud jde o různá hlediska definice 
odpadu, a případně by měly být použity 
vhodné postupy na vedlejší produkty, které 
nejsou odpady, na jedné straně, nebo na 
odpady, které přestávají být odpady, na 
straně druhé. Tato směrnice by s cílem 
upřesnit některá hlediska definice odpadů 
měla objasnit:

(20) Nemělo by docházet k nejasnostem, 
pokud jde o různá hlediska definice 
odpadu, a případně by měly být použity 
vhodné postupy na vedlejší produkty, které 
nejsou odpady, na jedné straně, nebo na 
odpady, které přestávají být odpady, na 
straně druhé. Tato směrnice by s cílem 
upřesnit některá hlediska definice odpadů 
měla objasnit:

– kdy jsou látky nebo předměty, které 
vznikly při výrobním procesu, jehož 
prvotním účelem není výroba těchto látek 
nebo předmětů, vedlejším produktem 
a nikoli odpadem. Rozhodnutí, že látka 
není odpadem, může být přijato pouze na 
základě koordinovaného přístupu, který 
bude pravidelně aktualizován, a pokud je to 
v souladu s ochranou životního prostředí 
a lidského zdraví. Je-li využití vedlejšího 

– kdy jsou látky nebo předměty, které 
vznikly při výrobním procesu, jehož 
prvotním účelem není výroba těchto látek 
nebo předmětů, vedlejším produktem 
a nikoli odpadem. Rozhodnutí, že látka 
není odpadem, může být přijato pouze na 
základě koordinovaného přístupu, který 
bude pravidelně aktualizován, a pokud je to 
v souladu s ochranou životního prostředí 
a lidského zdraví. Je-li využití vedlejšího 



PE402.733v01-00 14/71 AM\711129CS.doc
Externí překlad

CS

produktu povoleno na základě 
ekologického povolení nebo obecných 
předpisů v oblasti životního prostředí, 
mohou toho členské státy využít jako 
nástroje pro rozhodnutí o tom, že se 
nepředpokládá výskyt žádných celkových 
nepříznivých účinků na životní prostředí 
nebo lidské zdraví

produktu povoleno na základě 
ekologického povolení nebo obecných 
předpisů v oblasti životního prostředí, 
mohou toho členské státy využít jako 
nástroje pro rozhodnutí o tom, že se 
nepředpokládá výskyt žádných celkových 
nepříznivých účinků na životní prostředí 
nebo lidské zdraví

– kdy určité odpady přestávají být odpady, 
a to stanovením kritérií vymezujících, kdy 
odpad přestává být odpadem, jež poskytují 
vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí a představují přínos z hlediska 
životního prostředí i z ekonomického 
hlediska; mezi případné kategorie odpadu, 
pro něž by měly být vypracovány 
podmínky a kritéria vymezující okamžik, 
kdy „odpad přestává být odpadem“, patří 
mimo jiné stavební a demoliční odpady, 
některé popílky a strusky, kovový šrot, 
kompost, odpadní papír a sklo. Pro účely 
dosažení stavu, kdy odpad přestává být 
odpadem, může být způsob využití tak 
jednoduchý, jako je kontrola odpadu za 
účelem ověření, že splňuje kritéria odpadu, 
který přestal být odpadem.

– kdy určité odpady přestávají být odpady, 
a to stanovením kritérií vymezujících, kdy 
odpad přestává být odpadem, jež poskytují 
vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí a představují přínos z hlediska 
životního prostředí i z ekonomického 
hlediska; mezi případné kategorie odpadu, 
pro něž by měly být vypracovány 
podmínky a kritéria vymezující okamžik, 
kdy „odpad přestává být odpadem“, patří 
mimo jiné stavební a demoliční odpady, 
některé popílky, kovový šrot, kompost, 
odpadní papír a sklo. Pro účely dosažení 
stavu, kdy odpad přestává být odpadem, 
může být způsob využití tak jednoduchý, 
jako je kontrola odpadu za účelem ověření, 
že splňuje kritéria odpadu, který přestal být 
odpadem.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož některé druhy strusky jsou spíše typickým druhem vedlejších produktů a nikoli 
odpadem, začlenění strusky na seznam potenciálních látek k hodnocení je v rozporu s kritérii 
o stavu, kdy odpad přestává být odpadem.

Pozměňovací návrh 45
Anne Ferreira

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 20

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(20) Nemělo by docházet k nejasnostem, (20) Nemělo by docházet k nejasnostem, 
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pokud jde o různá hlediska definice 
odpadu, a případně by měly být použity 
vhodné postupy na vedlejší produkty, které 
nejsou odpady, na jedné straně, nebo na 
odpady, které přestávají být odpady, na 
straně druhé. Tato směrnice by s cílem 
upřesnit některá hlediska definice odpadů 
měla objasnit:

pokud jde o různá hlediska definice 
odpadu, a měly by být použity vhodné 
postupy na odpady, které přestávají být 
odpady. Tato směrnice by s cílem upřesnit 
některá hlediska definice odpadů měla 
objasnit

– kdy jsou látky nebo předměty, které 
vznikly při výrobním procesu, jehož 
prvotním účelem není výroba těchto látek 
nebo předmětů, vedlejším produktem 
a nikoli odpadem. Rozhodnutí, že látka 
není odpadem, může být přijato pouze na 
základě koordinovaného přístupu, který 
bude pravidelně aktualizován, a pokud je 
to v souladu s ochranou životního 
prostředí a lidského zdraví. Je-li využití 
vedlejšího produktu povoleno na základě 
ekologického povolení nebo obecných 
předpisů v oblasti životního prostředí, 
mohou toho členské státy využít jako 
nástroje pro rozhodnutí o tom, že se 
nepředpokládá výskyt žádných celkových 
nepříznivých účinků na životní prostředí 
nebo lidské zdraví
- kdy určité odpady přestávají být odpady, 
a to stanovením kritérií vymezujících, kdy 
odpad přestává být odpadem, jež poskytují 
vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí a představují přínos z hlediska 
životního prostředí i z ekonomického 
hlediska; mezi případné kategorie odpadu, 
pro něž by měly být vypracovány 
podmínky a kritéria vymezující okamžik, 
kdy „odpad přestává být odpadem“, patří 
mimo jiné stavební a demoliční odpady, 
některé popílky a strusky, kovový šrot, 
kompost, odpadní papír a sklo. Pro účely 
dosažení stavu, kdy odpad přestává být 
odpadem, může být způsob využití tak 
jednoduchý, jako je kontrola odpadu za 
účelem ověření, že splňuje kritéria odpadu, 
který přestal být odpadem.

kdy určité odpady přestávají být odpady, 
a to stanovením kritérií vymezujících, kdy 
odpad přestává být odpadem, jež poskytují 
vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí a představují přínos z hlediska 
životního prostředí i z ekonomického 
hlediska; mezi případné kategorie odpadu, 
pro něž by měly být vypracovány 
podmínky a kritéria vymezující okamžik, 
kdy „odpad přestává být odpadem“, patří 
mimo jiné stavební a demoliční odpady, 
některé popílky a strusky, kovový šrot,
kompost, odpadní papír a sklo. Pro účely 
dosažení stavu, kdy odpad přestává být 
odpadem, může být způsob využití tak 
jednoduchý, jako je kontrola odpadu za 
účelem ověření, že splňuje kritéria odpadu, 
který přestal být odpadem.

Or. fr
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Odůvodnění

Příslušný rámec pro vyjasnění této otázky a pro předcházení možným soudním řízením 
představují pokyny zveřejněné Komisí (21. února 2007). Definice obsažená ve společném 
postoji Rady by mohla způsobit větší zmatení a vést k nežádoucímu překlasifikování odpadu 
jako vedlejších produktů.

Pozměňovací návrh 46
Adriana Poli Bortone

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 20

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(20) Nemělo by docházet k nejasnostem, 
pokud jde o různá hlediska definice 
odpadu, a případně by měly být použity 
vhodné postupy na vedlejší produkty, které 
nejsou odpady, na jedné straně, nebo na 
odpady, které přestávají být odpady, na 
straně druhé. Tato směrnice by s cílem 
upřesnit některá hlediska definice odpadů 
měla objasnit:

(20) Nemělo by docházet k nejasnostem, 
pokud jde o různá hlediska definice 
odpadu, a případně by měly být použity 
vhodné postupy na vedlejší produkty, které 
nejsou odpady, na jedné straně, nebo na 
odpady, které přestávají být odpady, na 
straně druhé. Tato směrnice by s cílem 
upřesnit některá hlediska definice odpadů 
měla objasnit:

– kdy jsou látky nebo předměty, které 
vznikly při výrobním procesu, jehož 
prvotním účelem není výroba těchto látek 
nebo předmětů, vedlejším produktem 
a nikoli odpadem. Rozhodnutí, že látka 
není odpadem, může být přijato pouze na 
základě koordinovaného přístupu, který 
bude pravidelně aktualizován, a pokud je to 
v souladu s ochranou životního prostředí 
a lidského zdraví. Je-li využití vedlejšího 
produktu povoleno na základě 
ekologického povolení nebo obecných 
předpisů v oblasti životního prostředí, 
mohou toho členské státy využít jako 
nástroje pro rozhodnutí o tom, že se 
nepředpokládá výskyt žádných celkových 
nepříznivých účinků na životní prostředí 
nebo lidské zdraví

– kdy jsou látky nebo předměty, které 
vznikly při výrobním procesu, jehož 
prvotním účelem není výroba těchto látek 
nebo předmětů, vedlejším produktem 
a nikoli odpadem. Rozhodnutí, že látka 
není odpadem, může být přijato pouze na 
základě koordinovaného přístupu, který 
bude pravidelně aktualizován, a pokud je to 
v souladu s ochranou životního prostředí 
a lidského zdraví. Je-li využití vedlejšího 
produktu povoleno na základě
ekologického povolení nebo obecných 
předpisů v oblasti životního prostředí, 
mohou toho členské státy využít jako 
nástroje pro rozhodnutí o tom, že se 
nepředpokládá výskyt žádných celkových 
nepříznivých účinků na životní prostředí 
nebo lidské zdraví

– kdy určité odpady přestávají být odpady, 
a to stanovením kritérií vymezujících, kdy 
odpad přestává být odpadem, jež poskytují 

– kdy určité odpady přestávají být odpady, 
a to stanovením kritérií vymezujících, kdy 
odpad přestává být odpadem, jež poskytují 
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vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí a představují přínos z hlediska 
životního prostředí i z ekonomického 
hlediska; mezi případné kategorie odpadu, 
pro něž by měly být vypracovány 
podmínky a kritéria vymezující okamžik, 
kdy „odpad přestává být odpadem“, patří 
mimo jiné stavební a demoliční odpady, 
některé popílky a strusky, kovový šrot, 
kompost, odpadní papír a sklo. Pro účely 
dosažení stavu, kdy odpad přestává být 
odpadem, může být způsob využití tak 
jednoduchý, jako je kontrola odpadu za 
účelem ověření, že splňuje kritéria odpadu, 
který přestal být odpadem.

vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí a představují přínos z hlediska 
životního prostředí i z ekonomického 
hlediska; mezi případné kategorie odpadu, 
pro něž by měly být vypracovány 
podmínky a kritéria vymezující okamžik, 
kdy „odpad přestává být odpadem“, patří 
mimo jiné stavební a demoliční odpady, 
některé popílky a strusky, kovový šrot, 
kompost, odpadní papír a sklo stejně jako 
další vybrané kategorie odpadu, které jsou 
jednoznačně rozpoznatelné, a to i 
prostřednictvím Evropských technických 
norem. Pro účely dosažení stavu, kdy 
odpad přestává být odpadem, může být 
způsob využití tak jednoduchý, jako je 
kontrola odpadu za účelem ověření, že 
splňuje kritéria odpadu, který přestal být 
odpadem.

Or. en

Odůvodnění

Musí být zřejmé, že stav, kdy odpad přestává být odpadem, se může vztahovat jen výjimečně 
na konkrétní a jasně rozpoznatelné toky odpadů. Evropské technické normy představují 
spolehlivý základ pro stanovení specifických kategorií odpadu a pro získání informací o jejich 
technických a ekologických aspektech.

Pozměňovací návrh 47
Vittorio Prodi

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 20

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(20) Nemělo by docházet k nejasnostem, 
pokud jde o různá hlediska definice 
odpadu, a případně by měly být použity 
vhodné postupy na vedlejší produkty, které 
nejsou odpady, na jedné straně, nebo na 
odpady, které přestávají být odpady, na 
straně druhé. Tato směrnice by s cílem 
upřesnit některá hlediska definice odpadů 

(20) Nemělo by docházet k nejasnostem, 
pokud jde o různá hlediska definice 
odpadu, a případně by měly být použity 
vhodné postupy na vedlejší produkty, které 
nejsou odpady, na jedné straně, nebo na 
odpady, které přestávají být odpady, na 
straně druhé. Tato směrnice by s cílem 
upřesnit některá hlediska definice odpadů 
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měla objasnit: měla objasnit:
– kdy jsou látky nebo předměty, které
vznikly při výrobním procesu, jehož 
prvotním účelem není výroba těchto látek 
nebo předmětů, vedlejším produktem 
a nikoli odpadem. Rozhodnutí, že látka 
není odpadem, může být přijato pouze na 
základě koordinovaného přístupu, který 
bude pravidelně aktualizován, a pokud je to 
v souladu s ochranou životního prostředí 
a lidského zdraví. Je-li využití vedlejšího 
produktu povoleno na základě 
ekologického povolení nebo obecných 
předpisů v oblasti životního prostředí, 
mohou toho členské státy využít jako 
nástroje pro rozhodnutí o tom, že se 
nepředpokládá výskyt žádných celkových 
nepříznivých účinků na životní prostředí 
nebo lidské zdraví

– kdy jsou látky nebo předměty, které 
vznikly při výrobním procesu, jehož 
prvotním účelem není výroba těchto látek 
nebo předmětů, vedlejším produktem 
a nikoli odpadem. Rozhodnutí, že látka 
není odpadem, může být přijato pouze na 
základě koordinovaného přístupu, který 
bude pravidelně aktualizován, a pokud je to 
v souladu s ochranou životního prostředí 
a lidského zdraví. Je-li využití vedlejšího 
produktu povoleno na základě 
ekologického povolení nebo obecných 
předpisů v oblasti životního prostředí, 
mohou toho členské státy využít jako 
nástroje pro rozhodnutí o tom, že se 
nepředpokládá výskyt žádných celkových 
nepříznivých účinků na životní prostředí 
nebo lidské zdraví

– kdy určité odpady přestávají být odpady, 
a to stanovením kritérií vymezujících, kdy 
odpad přestává být odpadem, jež poskytují 
vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí a představují přínos z hlediska 
životního prostředí i z ekonomického 
hlediska; mezi případné kategorie odpadu, 
pro něž by měly být vypracovány 
podmínky a kritéria vymezující okamžik, 
kdy „odpad přestává být odpadem“, patří 
mimo jiné stavební a demoliční odpady, 
některé popílky a strusky, kovový šrot, 
kompost, odpadní papír a sklo. Pro účely 
dosažení stavu, kdy odpad přestává být 
odpadem, může být způsob využití tak 
jednoduchý, jako je kontrola odpadu za 
účelem ověření, že splňuje kritéria odpadu, 
který přestal být odpadem.

– kdy určité odpady přestávají být odpady, 
a to stanovením kritérií vymezujících, kdy 
odpad přestává být odpadem, jež poskytují 
vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí a představují přínos z hlediska 
životního prostředí i z ekonomického 
hlediska; mezi případné kategorie odpadu, 
pro něž by měly být vypracovány 
podmínky a kritéria vymezující okamžik, 
kdy „odpad přestává být odpadem“, patří 
mimo jiné stavební a demoliční odpady, 
některé popílky a strusky, kovový šrot, 
kompost, odpadní papír a sklo a tříděná 
alternativní paliva s vysokým obsahem 
nečisté biomasy. Pro účely dosažení stavu, 
kdy odpad přestává být odpadem, může být 
způsob využití tak jednoduchý, jako je 
kontrola odpadu za účelem ověření, že 
splňuje kritéria odpadu, který přestal být 
odpadem.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zabránit narušení trhu používáním čisté biomasy pro energetické účely je třeba 
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pomáhat rozvoji využití alternativních paliv s vysokým podílem nečisté biomasy. Tato 
biomasa je neutrální z hlediska emisí CO2. Některé druhy těchto paliv jsou tak kvalitní, že 
mohou být využívány jako náhrada za tradiční (fosilní) paliva v kontrolovaných průmyslových 
zařízeních. Ušetří se tak primární přírodní zdroje (např. uhlí, „čistá biomasa“), sníží se CO2
a je to prospěšné pro EU.

Pozměňovací návrh 48
Karin Scheele

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(20a) Stav, kdy odpad přestává být 
odpadem, nesmí mít negativní vliv na 
životní prostředí a zdraví z důvodu 
použitých látek nebo předmětů. To 
znamená, že druhotné produkty nesmí 
v žádném případě obsahovat významně 
vyšší úroveň znečišťujících látek než 
srovnatelné prvotní suroviny. K uplatnění 
tohoto kritéria je zapotřebí použít kvalitní 
systém udílení oprávnění.

Or. de

(Společný postoj pozměňuje článek o stavu, kdy odpad přestává být odpadem. To vyžaduje 
vyjasnění.)

Odůvodnění

Stav, kdy odpad přestává být odpadem, nesmí ohrozit životní prostředí a zdraví. Avšak 
začlenění znečišťujících látek do určitého produktu může vést k tomu, že proniknou do 
životního prostředí. Například užití čištěného olovnatého skla z katodových trubic k výrobě 
stavebního materiálu by mohlo v budoucnu v době demolice způsobit znečištění olovem. To 
nepředstavuje udržitelné využití druhotných produktů.
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Pozměňovací návrh 49
Karl-Heinz Florenz

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 22

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(22) Komise může za účelem podpoření 
jistoty a důslednosti přijmout na základě 
definice odpadu pokyny pro vymezení 
určitých případů, v nichž se látky nebo 
předměty stávají odpadem. Tyto pokyny
mohou být vytvořeny mimo jiné pro 
elektrická a elektronická zařízení a vozidla.

(22) Komise přijme za účelem podpoření 
jistoty a důslednosti na základě definice 
odpadu opatření pro vymezení určitých 
případů, v nichž se látky nebo předměty 
stávají odpadem. Tato opatření by měla 
být vytvořena mimo jiné pro elektrická 
a elektronická zařízení a vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Odkazuje na pozměňovací návrh 17 a dohodu 103 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 50
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 22

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(22) Komise může za účelem podpoření 
jistoty a důslednosti přijmout na základě 
definice odpadu pokyny pro vymezení 
určitých případů, v nichž se látky nebo 
předměty stávají odpadem. Tyto pokyny 
mohou být vytvořeny mimo jiné pro 
elektrická a elektronická zařízení a vozidla.

(22) Komise může za účelem podpoření 
jistoty a důslednosti přijmout na základě 
definice odpadu pokyny pro vymezení 
určitých případů, v nichž se látky nebo 
předměty stávají odpadem. Tyto pokyny by 
měly být co nejdříve vytvořeny mimo jiné 
pro elektrická a elektronická zařízení 
a vozidla, aby se tak zacelily mezery 
v právní úpravě o přepravě odpadů. 

Or. en
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(Nový pozměňovací návrh podle čl. 62 odst. 2 písm. c) Jednacího řádu.)

Odůvodnění

Značné množství odpadu z elektrického a elektronického zařízení se posílá do Afriky pod 
rouškou využití jen proto, aby tam byl uložen na skládku. Stará plavidla se posílají na 
poslední plavbu do Asie, kde bývají sešrotována za zcela nepřijatelných podmínek pro lidské 
zdraví a pro životní prostředí. Komise již měla dávno přijmout pokyny k zacelení mezer 
v právní úpravě o přepravě odpadů, pokud jde o definici odpadů.

Pozměňovací návrh 51
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 26

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(26) Tato směrnice by měla pomoci EU 
přiblížit se „recyklační společnosti“, a to 
prostřednictvím úsilí o zamezení vzniku 
odpadů a o využívání odpadu jako zdroje. 
Zejména šestý akční program Společenství 
pro životní prostředí vyzývá k opatřením 
zaměřeným na zajištění třídění, sběru 
a recyklace prioritních toků odpadu. V 
souladu s tímto cílem a jako prostředek k 
usnadnění a zlepšení možností jejich 
využití by měly být odpady sbírány 
odděleně, je-li to proveditelné z 
technického, environmentálního 
a hospodářského hlediska, než se pro ně 
uplatní způsoby využití, jež přináší celkově 
nejlepší výsledek pro životní prostředí.

(26) Tato směrnice by měla pomoci EU 
přiblížit se „recyklační společnosti“, a to 
prostřednictvím úsilí o zamezení vzniku 
odpadů a o využívání odpadu jako zdroje. 
Zejména šestý akční program Společenství 
pro životní prostředí vyzývá k opatřením 
zaměřeným na zajištění třídění, sběru 
a recyklace prioritních toků odpadu. V 
souladu s tímto cílem a jako prostředek k 
usnadnění a zlepšení možností jejich 
využití by měly být odpady sbírány 
odděleně a od odpadních toků by měly být 
odděleny nebezpečné sloučeniny, je-li to 
proveditelné z technického, 
environmentálního a hospodářského 
hlediska, než se pro ně uplatní způsoby 
využití, jež přináší celkově nejlepší 
výsledek pro životní prostředí.

Or. en
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(Nový pozměňovací návrh podle čl. 62 odst. 2 písm. c) Jednacího řádu v souladu 
s pozměňovacím návrhem 54 z prvního čtení)

Odůvodnění

Oddělení nebezpečných sloučenin tam, kde je to možné, by mělo zlepšit možnosti využití 
odpadů. Nebezpečné sloučeniny by měly být z hospodářského cyklu vyňaty a neměly by 
znečišťovat nové produkty po využití.

Pozměňovací návrh 52
Eija-Riitta Korhola

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(26a) Členské státy by neměly podporovat 
spalování druhotných surovin (oddělené 
recyklované látky jako např. zpětně 
získávaný papír) v souladu s cílem 
vytvoření recyklační společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Poté, co Komise zveřejnila svá opatření v oblasti ochrany klimatu a obnovitelné energie, 
zejména návrh na vytvoření směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, je 
důležité dohlížet na to, aby hospodářské nástroje nebyly využívány způsobem, který by 
znehodnotil hierarchii způsobů nakládání s odpady.

Pozměňovací návrh 53
Cristiana Muscardini

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(26a) Při zachování nezbytné úrovně 
ochrany životního prostředí by měly 
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členské státy zajistit dostatečné 
a hospodárné možnosti nakládání 
s odpady, vyplývající z recyklace při 
rozpoznání klíčového přínosu 
recyklačních zařízení pro snížení 
konečného odstraňování odpadů. Takové 
zbytkové odpady představují významný 
úzký profil pro další růst recyklačních 
kapacit a příslušné orgány by měly ve 
shodě s cílem dosažení „recyklační 
společnosti“ přijmout nezbytná opatření.

Or. en

(Pozměňovací návrh 9 Evropského parlamentu z prvního čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že je třeba počítat s „druhotným odpadem“ 
z recyklačních postupů, má-li být dosaženo recyklační společnosti a vytvoření vedoucího trhu 
v EU.

Pozměňovací návrh 54
Eija-Riitta Korhola

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 26 b (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(26b) Při zachování nezbytné úrovně 
ochrany životního prostředí by měly 
členské státy zajistit dostatečné 
a hospodárné možnosti nakládání 
s odpady, vyplývající z recyklace při 
rozpoznání klíčového přínosu 
recyklačních zařízení pro snížení 
konečného odstraňování odpadů. Takové 
zbytkové odpady představují významný 
úzký profil pro další růst recyklačních 
kapacit a příslušné orgány by měly ve 
shodě s cílem dosažení „recyklační 
společnosti“ přijmout nezbytná opatření.

Or. en
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(Pozměňovací návrh 9 Evropského parlamentu z prvního čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že je třeba počítat s „druhotným odpadem“ z 
recyklačních postupů, má-li být dosaženo recyklační společnosti a vytvoření vedoucího trhu v 
EU.

Pozměňovací návrh 55
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 28

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(28) Hierarchie způsobů nakládání s 
odpady obecně představuje nejlepší 
celkovou volbu z hlediska životního 
prostředí v rámci právních předpisů 
a politiky v oblasti nakládání s odpady, 
nicméně u zvláštních toků odpadů může 
být nutná odchylka od této hierarchie, 
pokud je to odůvodněno mimo jiné 
technickou proveditelností, hospodářskou 
životaschopností a ochranou životního 
prostředí.

(28) Hierarchie způsobů nakládání s 
odpady obecně stanoví pořadí priorit toho, 
co obecně představuje nejlepší celkovou 
volbu z hlediska životního prostředí v 
rámci právních předpisů a politiky v oblasti 
nakládání s odpady, nicméně u zvláštních 
toků odpadů může být nutná odchylka od 
této hierarchie, pokud je to odůvodněno 
mimo jiné technickou proveditelností, 
hospodářskou životaschopností a ochranou 
životního prostředí.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh podle čl. 62 odst. 2 písm. c) Jednacího řádu.)

Odůvodnění

Hierarchie sama o sobě nepředstavuje v právních předpisech o odpadech nejlepší možnou 
volbu z hlediska životního prostředí, ale stanoví seznam priorit k určení nejlepší volby z 
hlediska životního prostředí.
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Pozměňovací návrh 56
Eija-Riitta Korhola

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(28a) Podpora obnovitelných zdrojů 
energie by měla být v souladu s ostatními 
cíli Společenství, zejména s ohledem na 
hierarchii způsobů nakládání s odpady. 
Nemělo by být proto podporováno 
spalování netříděného komunálního 
odpadu v rámci systému podpory 
obnovitelných zdrojů energie, pokud by 
tím byla tato hierarchie narušena.

Or. en

Odůvodnění

Poté, co Komise zveřejnila svá opatření v oblasti ochrany klimatu a obnovitelné energie, 
zejména návrh na vytvoření směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, je 
důležité dohlížet na to, aby hospodářské nástroje nebyly využívány způsobem, který by 
znehodnotil hierarchii způsobů nakládání s odpady.

Pozměňovací návrh 57
Karl-Heinz Florenz

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 29

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(29) K tomu, aby se Společenství jako 
celek stalo soběstačným v oblasti 
odstraňování odpadů a ve využívání 
směsného komunálního odpadu 
sebraného v soukromých domácnostech 
a aby se členské státy přiblížily tomuto cíli 
i jednotlivě, je nezbytné přijmout opatření 
k vytvoření sítě spolupráce, pokud jde o 
zařízení na odstraňování odpadů 
a zařízení pro využití směsného 

(29) Podle zásady blízkosti by odpad 
určený ke zpracování měl být odstraněn 
v některém z nejbližších zařízení, a to 
prostřednictvím odpovídajících metod 
a technologií, v zájmu zajištění vysoké 
úrovně ochrany životního prostředí 
a zdraví. Každý členský stát by měl ve 
spolupráci s ostatními členskými státy 
přijmout odpovídající opatření na zřízení 
integrované a dostatečné sítě zařízení na 
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komunálního dopadu sebraného v 
soukromých domácnostech, a to rovněž s 
ohledem na zeměpisné podmínky a na 
potřebu specializovaných zařízení pro 
některé druhy odpadů.

odstraňování odpadů s přihlédnutím 
k nejlepším dostupným technologiím.

Or. en

(V duchu pozměňovacího návrhu 109 Evropského parlamentu z prvního čtení)

Odůvodnění

Zpracování odpadu ve Společenství by nemělo být omezeno vnitrostátními hranicemi, ale 
nejlepšími způsoby zpracování z hlediska životního prostředí. Vnitřní trh byl vždy hnací silou 
pro vysoké a harmonizované normy v oblasti životního prostředí. U odpadu k odstranění je 
však zapotřebí omezení. Zásada blízkosti zabrání zbytečnému přepravování odpadu na dlouhé 
vzdálenosti, které neslouží užitečnému účelu.

Pozměňovací návrh 58
Karl-Heinz Florenz

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 32

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(32) V souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a za účelem snížení 
emisí skleníkových plynů pocházejících z 
odpadu na skládkách je důležité usnadnit 
oddělený sběr a vhodné zpracování 
biologického odpadu za účelem vytvoření 
ekologicky bezpečného kompostu a dalších 
materiálů vytvořených z biologického 
odpadu. Po posouzení nakládání s 
biologickým odpadem Komise případně 
předloží návrh legislativního opatření.

(32) V souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a za účelem snížení 
emisí skleníkových plynů pocházejících z 
odpadu na skládkách je důležité usnadnit 
oddělený sběr a vhodné zpracování 
biologického odpadu za účelem vytvoření 
ekologicky bezpečného kompostu a dalších 
materiálů vytvořených z biologického 
odpadu. Za tímto účelem by měla být v této 
směrnici stanovena specifická kritéria pro 
sběr, využití a zpracování biologického 
odpadu.

Or. en

Odůvodnění

Podle prvního čtení Evropského parlamentu by měla být všechna kritéria pro biologický 
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odpad stanovena v této směrnici.  

Pozměňovací návrh 59
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 32

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(32) V souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a za účelem snížení 
emisí skleníkových plynů pocházejících z 
odpadu na skládkách je důležité usnadnit
oddělený sběr a vhodné zpracování 
biologického odpadu za účelem vytvoření 
ekologicky bezpečného kompostu a dalších 
materiálů vytvořených z biologického 
odpadu. Po posouzení nakládání s 
biologickým odpadem Komise případně 
předloží návrh legislativního opatření.

(32) V souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a za účelem snížení 
emisí skleníkových plynů pocházejících z 
odpadu na skládkách je důležité zajistit
oddělený sběr a vhodné zpracování 
biologického odpadu za účelem vytvoření 
ekologicky bezpečného kompostu a dalších 
materiálů vytvořených z biologického 
odpadu. Členské státy by měly pro 
biologický odpad vytvořit systém tříděného 
sběru. Po posouzení nakládání s 
biologickým odpadem Komise případně 
předloží návrh legislativních cílů.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh podle čl. 62 odst. 2 písm. c) Jednacího řádu a v souladu 
s pozměňovacími návrhy 112/138 z prvního čtení)

Odůvodnění

Opatření v oblasti biologického odpadu by neměla být ponechána jen na dobré vůli členských 
států. Vzhledem k tomu, co je známo o přínosech kompostování, je zapotřebí okamžitě 
přijmout konkrétní opatření. Členské státy by měly mít povinnost vytvořit systém tříděného 
sběru pro biologický odpad. Studie Komise by měla spíše sloužit k vytvoření správné úrovně 
minimálních cílů.
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Pozměňovací návrh 60
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 36

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(36) Podle nařízení (ES) č. 1013/2006 
mohou členské státy přijímat nezbytná 
opatření s cílem zabránit přepravě odpadu, 
která není v souladu s jejich plány pro 
nakládání s odpady. Odchylně od 
uvedeného nařízení je členským státům 
povoleno omezit přepravu odpadů 
určených ke spálení, které je klasifikováno 
jako využití, do země, pokud bylo zjištěno, 
že by musely být odstraněny odpady, které 
vznikly na území daného členského státu, 
nebo že by odpad musel být zpracován 
způsobem, jenž odporuje jejich 
vnitrostátním plánům pro nakládání s 
odpady. Uznává se, že některé členské 
státy nemusí být schopny na svém území 
vytvořit síť zahrnující celou škálu zařízení 
ke konečnému využití odpadů.

(36) Podle nařízení (ES) č. 1013/2006 
mohou členské státy přijímat nezbytná 
opatření s cílem zabránit přepravě odpadu, 
která není v souladu s jejich plány pro 
nakládání s odpady. Odchylně od 
uvedeného nařízení je členským státům 
povoleno omezit přepravu odpadů 
určených ke spálení do země, pokud bylo 
zjištěno, že by musely být odstraněny 
odpady, které vznikly na území daného 
členského státu, nebo že by odpad musel 
být zpracován způsobem, jenž odporuje 
jejich vnitrostátním plánům pro nakládání s 
odpady. Uznává se, že některé členské 
státy nemusí být schopny na svém území 
vytvořit síť zahrnující celou škálu zařízení 
ke konečnému využití odpadů.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh podle čl. 62 odst. 2 písm. c) Jednacího řádu a v souladu 
s pozměňovacím návrhem 83 z prvního čtení)

Odůvodnění

Společný postoj by opět klasifikoval některé způsoby spalování jako způsoby využití, i když 
nejsou v souladu s nejlepší dostupnou technologií. Toto překlasifikování by podnítilo další 
investice do spalovacích zařízení, a tím by přímo ohrozilo potřebné investice do opětovného 
použití a recyklace, což jsou způsoby využití, které ušetří více energetik a přírodních zdrojů 
než „způsoby využití“ pomocí spalování. Veškeré zmínky o tomto překlasifikování by proto 
měly být z tohoto společného postoje vypuštěny. Tyto úvahy o energetické účinnosti by měly 
být spíše řešeny v rámci přezkumu právní úpravy o ochraně a omezení integrovaného 
znečištění a směrnice o spalování odpadů.
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Pozměňovací návrh 61
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 37

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(37) S cílem zlepšit způsob předcházení 
vzniku odpadů v členských státech 
a usnadnit šíření osvědčených postupů v 
této oblasti je nezbytné posílit ustanovení
o předcházení vzniku odpadů a zavést 
požadavek, aby členské státy vypracovaly 
programy pro předcházení vzniku odpadů, 
přičemž se zaměří na hlavní dopady na 
životní prostředí a zohlední celý životní 
cyklus produktů a materiálů. Cílem těchto 
opatření by měly být zrušení souvislosti 
mezi hospodářským růstem a dopady na 
životní prostředí spojenými se vznikem 
odpadů. Zúčastněné strany a široká 
veřejnost by měly mít v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2003/35/ES ze dne 26. května 2003 
o účasti veřejnosti na vypracovávání 
některých plánů a programů týkajících se 
životního prostředí 1 příležitost podílet se 
na vypracovávání těchto programů a po 
jejich vypracování by k nim měly mít 
přístup.

(37) S cílem zlepšit způsob předcházení 
vzniku odpadů v členských státech 
a usnadnit šíření osvědčených postupů v 
této oblasti je nezbytné přijmout cíle 
a opatření Společenství o předcházení 
vzniku odpadů a zavést požadavek, aby 
členské státy vypracovaly programy pro 
předcházení vzniku odpadů, přičemž se 
zaměří na hlavní dopady na životní 
prostředí a zohlední celý životní cyklus 
produktů a materiálů. Cílem těchto 
opatření by mělo být zrušení souvislosti 
mezi hospodářským růstem a růstem 
objemů odpadů, a dopady na životní 
prostředí a na zdraví spojené se vznikem 
odpadů dosažením čistého snížení tvorby 
odpadů, jejich nepříznivého vlivu 
a negativních vlivů. Místní a regionální 
orgány, zúčastněné strany a široká 
veřejnost by měly mít v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2003/35/ES ze dne 26. května 2003 
o účasti veřejnosti na vypracovávání 
některých plánů a programů týkajících se 
životního prostředí2 příležitost podílet se na 
vypracovávání těchto programů a po jejich 
vypracování by k nim měly mít přístup.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 10, který byl přijat v prvním čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný k propojení bodů odůvodnění s pozměňovacím návrhem 
18 zpravodajky.
                                               
1 Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 17.
2 Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 17.
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Pozměňovací návrh 62
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 40

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(40) V zájmu zjednodušení právních 
předpisů Společenství a s ohledem na 
přínos pro životní prostředí by do této 
směrnice měla být začleněna příslušná 
ustanovení směrnice Rady 75/439/EHS ze 
dne 16. června 1975 o nakládání s 
odpadními oleji 1 a směrnice 75/439/EHS 
by měla být proto zrušena. Nakládání s 
odpadními oleji by mělo být v souladu s 
hlavní zásadou hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a přednost by měla být 
dána možnostem, jež představují celkově 
nejlepší výsledek z hlediska životního 
prostředí. Tříděný sběr odpadních olejů 
nadále zůstává významnou součástí 
řádného nakládání s nimi a předcházení 
nepříznivým vlivům na životní prostředí v 
případě jejich nesprávného odstranění.

(40) V zájmu zjednodušení právních 
předpisů Společenství by do této směrnice 
měla být začleněna příslušná ustanovení 
směrnice Rady 75/439/EHS ze dne 16. 
června 1975 o nakládání s odpadními oleji 
2 a směrnice 75/439/EHS by měla být proto 
zrušena. Nakládání s odpadními oleji by 
mělo být v souladu s hlavní zásadou 
hierarchie způsobů nakládání s odpady 
a přednost by měla být dána možnostem, 
jež představují celkově nejlepší výsledek z 
hlediska životního prostředí. Tříděný sběr 
odpadních olejů nadále zůstává významnou 
součástí řádného nakládání s nimi 
a předcházení nepříznivým vlivům na 
životní prostředí v případě jejich 
nesprávného odstranění.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh podle čl. 62 odst. 2 písm. c) Jednacího řádu.)

Odůvodnění

Jediným přijatelným důvodem k začlenění směrnice o odpadních olejích do rámcové směrnice 
o odpadech je zjednodušení. Z hlediska životního prostředí to nepředstavuje žádný přínos.

                                               
1 Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2000/76/ES (Úř. věst. L 

332, 28.12.2000, s. 91).
2 Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2000/76/ES (Úř. věst. L 

332, 28.12.2000, s. 91).
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Pozměňovací návrh 63
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 43

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(43) Zejména je třeba zmocnit Komise ke 
stanovení kritérií v řadě otázek, jako jsou 
například podmínky, za nichž je předmět 
považován za vedlejší produkt, stav, kdy 
odpad přestává být odpadem, a vymezení 
odpadu, který je považován za nebezpečný. 
Dále je třeba zmocnit Komisi k úpravám 
příloh v závislosti na technickém 
a vědeckém pokroku a ke stanovení použití 
vzorce pro zařízení pro spalování 
uvedeného v příloze II v položce R1. 
Jelikož tato opatření mají obecný význam 
a jejich účelem je změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice a doplnit ji o nové jiné 
než podstatné prvky, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(43) Zejména je třeba zmocnit Komisi ke 
stanovení kritérií pro vymezení odpadu, 
který je považován za nebezpečný. Dále je 
třeba zmocnit Komisi k úpravám příloh v 
závislosti na technickém a vědeckém 
pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný 
význam a jejich účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice a doplnit ji o 
nové jiné než podstatné prvky, musí být 
přijata regulativním postupem s kontrolou 
podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh podle čl. 62 odst. 2 písm. c) Jednacího řádu v souladu s 
pozměňovacími návrhy 107/121, 45 a  83 z prvního čtení)

Odůvodnění

První část: souvisí s pozměňovacími návrhy zpravodajky nebo stejných autorů zachovat 
přijetí kritérií pro vedlejší produkty, nebo kritérií, kdy odpad přestává být odpadem, ve 
spolurozhodování.

Druhá část: souvisí s pozměňovacím návrhem, kterým se ruší doložka o energetické účinnosti 
v Příloze.
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Pozměňovací návrh 64
Karin Scheele

Společný postoj Rady
Článek 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Předmět a oblast působnosti Účel a oblast působnosti
Touto směrnicí se stanoví opatření na 
ochranu životního prostředí a lidského 
zdraví předcházením nepříznivým vlivům
vzniku odpadů a nakládání s nimi nebo 
jejich omezováním a omezováním 
celkových dopadů využívání zdrojů 
a zlepšováním účinnosti tohoto využívání.

Účelem této směrnice na ochranu 
životního prostředí a lidského zdraví je 
stanovit opatření na předcházení nebo 
omezení nepříznivých vlivů vzniku odpadů 
a nakládání s nimi omezováním celkových 
dopadů využívání zdrojů a zlepšováním 
účinnosti tohoto využívání.

Or. de

Odůvodnění

Parlament uvedl účel v prvním čtení (Pozměňovací návrh 1). Vhodným místem pro stanovení 
účelu je článek 1 společného postoje, který by měl uvádět účel a cíl nástroje, což by se také 
mělo odrazit ve formulaci.

Pozměňovací návrh 65
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1 a a 1 b (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1a. Pro tyto účely se jako obecné pravidlo 
pro právní předpisy a politiku v oblasti 
předcházení vzniku odpadů a nakládání s 
nimi použije tato hierarchie způsobů 
nakládání s odpady:
a) předcházení a snížení vzniku  a ;
b) úprava za účelem opětovného použití;
c) recyklace;
d) jiné využití, například energetické 
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využití; a
e) odstranění.
1b. Při uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady uvedené v odstavci 1a 
přijmou členské státy opatření, která 
podpoří možnosti, jež představují nejlepší 
celkový výsledek z hlediska životního 
prostředí. To může u zvláštních toků 
odpadů vyžadovat odchýlení od hierarchie 
v případech odůvodněných posouzením 
celkových dopadů vzniku tohoto odpadu 
a nakládání s ním v celém životním cyklu. 
Členské státy zajistí, že se bude jednat o 
úplný a transparentní proces, který bude 
dodržovat pravidla vnitrostátního 
plánování ohledně konzultací a zapojení 
občanů a zúčastněných subjektů.
Členské státy v souladu s tímto článkem  
a článkem 10 zohlední obecné zásady 
ochrany životního prostředí, a to zásadu 
předběžné opatrnosti a udržitelnosti, 
technickou proveditelnost a hospodářskou 
životaschopnost, ochranu zdrojů i 
životního prostředí jako celku, lidské 
zdraví, hospodářské a sociální dopady.

Or. en

(Zakládá se na pozměňovacím návrhu 101/14 z prvního čtení)

Odůvodnění

Účelem tohoto nového pozměňovacího návrhu je přidělit článku 11 o hierarchii způsobů 
nakládání s odpady významnější místo v rámci směrnice. V návrhu Komise se hierarchie 
způsobů nakládání s odpady nachází v článku 1. Text o hierarchii způsobů nakládání s 
odpady, včetně pozměňovacích návrhů 21 a 22, se proto přesouvá do tohoto nového článku 
3a, a článek 11 se tak vypouští. Bude-li tento pozměňovací návrh přijat, bude třeba 
příslušným způsobem změnit všechny odkazy na článek 11 ve společném postoji. Znění 
posledního odstavce by mělo být pozměněno tak, aby odráželo skutečná ustanovení ve 
Smlouvě.
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Pozměňovací návrh 66
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

b) půda (in situ) včetně nevytěžené 
kontaminované zeminy a budov trvale 
spojených s půdou;

vypouští se

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá pozměňovací návrhy 15/134/102/123/126 z 
prvního čtení)

Odůvodnění

Podle Evropského soudního dvora by měla být nevytěžená kontaminovaná zemina 
považována za odpad. Neměla by proto být zcela vypuštěna z oblasti působnosti této 
směrnice, pouze v rozsahu, v němž může být zahrnuta do budoucí právní úpravy Společenství 
o půdě. Kontaminované oblasti jsou závažným ekologickým problémem, a měly by proto být 
řádně řešeny.

Pozměňovací návrh 67
Lambert van Nistelrooij, Jules Maaten

Společný postoj Rady
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

b) půda (in situ) včetně nevytěžené 
kontaminované zeminy a budov trvale 
spojených s půdou;

b) půda (in situ) včetně nevytěžené 
kontaminované zeminy a budov a dalších 
pevných konstrukcí trvale spojených 
s půdou;

Or. en

Odůvodnění

Kromě budov existují i další pevné konstrukce trvale spojené s půdou, které nejsou budovami 
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a . Je proto nezbytné je výslovně uvést.

Pozměňovací návrh 68
Horst Schnellhardt

Společný postoj Rady
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

c) nekontaminovaná zemina a jiný přírodní
materiál vytěžený během stavebních 
činností, pokud je jisté, že materiál bude 
použit ve svém přirozeném stavu pro účely 
stavby na místě, na kterém byl vytěžen;

c) nekontaminovaná vytěžená zemina 
a jiný přírodní materiál, pokud je jisté, že 
materiál bude použit ve svém přirozeném 
stavu na místě, na kterém byl vytěžen, 
nebo na jiném místě;

Or. de

Odůvodnění

Evropský parlament přijal tento pozměňovací návrh v prvním čtení dne 13  února 2007. 
Pokud je nekontaminovaná vytěžená zemina znovu použita na stejném místě, veřejné orgány 
EU ji většinou neklasifikují jako odpad. Pokud je stejná zemina použita jinde, často se s ní 
nakládá jako s odpadem. Vznikají tak značné administrativní náklady a nepříjemnosti, které 
nejsou vyváženy žádnými přínosy.

Pozměňovací návrh 69
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Společný postoj Rady
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

c) nekontaminovaná zemina a jiný přírodní 
materiál vytěžený během stavebních 
činností, pokud je jisté, že materiál bude 
použit ve svém přirozeném stavu pro účely 
stavby na místě, na kterém byl vytěžen;

c) nekontaminovaná zemina a jiný přírodní
materiál vytěžený během stavebních 
činností, pokud je jisté, že materiál bude 
použit ve svém přirozeném stavu pro účely 
stavby na místě, na kterém byl vytěžen,
pod podmínkou, že tento přírodní 
geologický materiál nemá žádné 
vlastnosti, které by mohly mít vliv na 
životní prostředí v místě určení;
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Or. fr

Odůvodnění

Cílem je předcházet změnám v životním prostředí v místě určení způsobeným začleněním 
přírodního geologického materiálu odjinud, například pokud tyto materiály mají přirozeně 
vyšší obsah některých látek, jež by mohly změnit původní přírodní rovnováhu.

Pozměňovací návrh 70
Karl-Heinz Florenz

Společný postoj Rady
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

c) nekontaminovaná zemina a jiný 
přírodní materiál vytěžený během 
stavebních činností, pokud je jisté, že 
materiál bude použit ve svém přirozeném 
stavu pro účely stavby na místě, na kterém
byl vytěžen;

c) nekontaminované vytěžené materiály, 
jež mohou být užity buď na stejném, nebo 
na jiném místě

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá znění návrhu Evropského parlamentu z prvního čtení. 
Z rozsahu působnosti této směrnice by měly být vyňaty veškeré nekontaminované vytěžené 
materiály a nikoli jen materiál vytěžený během stavebních činností. Na tyto materiály není 
třeba uplatňovat zákony o odpadech.

Pozměňovací návrh 71
Avril Doyle

Společný postoj Rady
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

c) nekontaminovaná zemina a jiný přírodní 
materiál vytěžený během stavebních 
činností, pokud je jisté, že materiál bude 

c) nekontaminovaná vytěžená zemina 
a jiný přírodní materiál, pokud je jisté, že 
materiál bude použit ve svém přirozeném 
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použit ve svém přirozeném stavu pro účely 
stavby na místě, na kterém byl vytěžen;

stavu na místě, na kterém byl vytěžen, 
nebo na jiném místě;

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá pozměňovací návrhy 15/134/102/123/126 z 
prvního čtení)

Odůvodnění

Pokud je nekontaminovaná vytěžená zemina znovu použita na stejném místě, veřejné orgány 
EU ji většinou neklasifikují jako odpad. Pokud je stejná zemina použita jinde, pokud je z místa 
odvezena, nakládá se s ní jako s odpadem. Vznikají tak značné administrativní náklady 
a zátěž.

Pozměňovací návrh 72
Horst Schnellhardt

Společný postoj Rady
Čl. 2 – odst. 2 – věta 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Následující položky jsou vyňaty z 
oblasti působnosti této směrnice v rozsahu, 
v jakém se na ně vztahují jiné právní 
předpisy Společenství:

2. Následující položky jsou vyňaty z 
oblasti působnosti této směrnice, pokud se 
na ně vztahují jiné právní předpisy 
Společenství:

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyjasňuje, že směrnice nařízení EU, vztahující se na jednotlivé druhy 
odpadu, jsou nadřazeny této směrnici, neboť jsou specializovanějšími právními předpisy o 
odpadech.
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Pozměňovací návrh 73
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a a) (nové)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(aa) půda (in situ) včetně nevytěžené 
kontaminované zeminy a budov trvale 
spojených s půdou;

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá pozměňovací návrhy 15/134/102/123/126 z 
prvního čtení)

Odůvodnění

Podle Evropského soudního dvora by měla být nevytěžená kontaminovaná zemina 
považována za odpad. Neměla by proto být zcela vypuštěna z oblasti působnosti této 
směrnice, pouze v rozsahu, v němž může být zahrnuta do budoucí právní úpravy Společenství 
o půdě. Kontaminované oblasti jsou závažným ekologickým problémem, a měly by proto být 
řádně řešeny.

Pozměňovací návrh 74
Horst Schnellhardt

Společný postoj Rady
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b) 

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

b) vedlejší produkty živočišného původu 
upravené nařízením (ES) č. 1774/2002, 
kromě těch, které jsou určeny ke 
spalování, uložení na skládku nebo využití 
v zařízení na výrobu bioplynu nebo 
kompostování;

b) vedlejší produkty živočišného původu 
upravené nařízením (ES) č. 1774/2002;

Or. de
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Odůvodnění

Vypuštění předchází právní nejistotě. Nařízení (ES) č. 1774/2002 má jakožto lex specialis 
přednost před rámcovou směrnicí. Mělo by být proto zřejmé, že výjimky obsažené v této 
rámcové směrnici se vztahují na celou oblast nařízení.

Pozměňovací návrh 75
Eija-Riitta Korhola

Společný postoj Rady
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

b) vedlejší produkty živočišného původu 
upravené nařízením (ES) č. 1774/2002, 
kromě těch, které jsou určeny ke spalování,
uložení na skládku nebo využití v zařízení 
na výrobu bioplynu nebo kompostování;

b) mrva, nespotřebované potravinářské 
výrobky a vedlejší produkty živočišného 
původu upravené nařízením (ES) č. 
1774/2002, rovněž používané 
v kombinované výrobě bioplynu 
a umělých hnojiv, kromě těch vedlejších 
produktů, které jsou určeny ke spalování 
nebo uložení na skládku;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z hlediska slučitelnosti rámcové směrnice o odpadech 
s novým souborem opatření Komise v oblasti ochrany klimatu a obnovitelné energie. Je 
rovněž zapotřebí z hlediska cílů na ochranu kvality vod nových možností zpracování mrvy 
a vedlejších produktů živočišné výroby, včetně nespotřebovaných potravinářských produktů. 
Jednou z možností je používání mrvy, vedlejších produktů a nespotřebovaných 
potravinářských produktů k výrobě bioplynu (energie) kombinované s výrobou umělých 
hnojiv.
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Pozměňovací návrh 76
Horst Schnellhardt

Společný postoj Rady
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

d) odpady vznikající při vyhledávání, 
těžbě, úpravě a skladování nerostných 
surovin a při provozu lomů podle směrnice 
2006/21/ES.

Netýká se českého znění

Or. de

Odůvodnění

Čl. 2 odst. 2 písm. d) by měl být v souladu s pojmy užívanými v čl. 2 odst. 1 směrnice 
2006/21/ES.

Pozměňovací návrh 77
Karin Scheele

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 4

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

4) „biologickým odpadem“ biologicky 
rozložitelné odpady ze zahrad a parků, 
potravinářské a kuchyňské odpady z 
domácností, restaurací, stravovacích 
a maloobchodních zařízení a srovnatelný 
odpad ze zařízení potravinářského 
průmyslu;

4) biologickým odpadem“ biologicky 
rozložitelné odpady ze zahrad a parků, 
potravinářské a kuchyňské odpady z 
domácností, restaurací, stravovacích 
a maloobchodních zařízení a srovnatelný 
odpad ze zpracování zemědělských 
a lesních produktů;

Or. de

Odůvodnění

Definice „biologického odpadu“, která byla nově začleněna do společného postoje k rámcové 
směrnici o odpadech, vyjímá řadu odpadů, které by se hodily ke kompostování, jako jsou 
tabáková vlákna nebo odpad z výroby krmiv, které pokrývá pozměňovací návrh 30 přijatý v 
prvním čtení. Je proto nezbytné tuto definici doplnit.
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Pozměňovací návrh 78
Karl-Heinz Florenz

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 4

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

4) „biologickým odpadem“biologicky 
rozložitelné odpady ze zahrad a parků, 
potravinářské a kuchyňské odpady z 
domácností, restaurací, stravovacích 
a maloobchodních zařízení a srovnatelný 
odpad ze zařízení potravinářského 
průmyslu;

4) „biologickým odpadem“ se rozumí 
odpad živočišného nebo rostlinného 
původu určený k využití, který lze rozložit 
mikroorganismy, živými organismy 
žijícími v půdě nebo enzymy; půdní 
materiál bez významného obsahu 
biologického odpadu a rostlinné zbytky ze 
zemědělské produkce, spadající do oblasti 
působnosti čl. 2 odst. 1 písm. f), nejsou 
biologickým odpadem; 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 30 Evropského parlamentu z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 79
Eija-Riitta Korhola

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 10 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

10a) „tříděným sběrem“ se rozumí sběr, 
kde je tok odpadů oddělen podle typu 
a povahy materiálu a je sbírán 
a přepravován odděleně;

Or. en
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Odůvodnění

Tříděný sběr bude stále nabývat na významu z hlediska přiblížení se recyklační společnosti 
a vytvoření vedoucího trhu pro recyklaci. (Pozměňovací návrh 104 Evropského parlamentu 
z prvního čtení podpořený Komisí.)

Pozměňovací návrh 80
Cristiana Muscardini

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 10 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

10a) „tříděným sběrem“ se rozumí sběr, 
kde je tok odpadů oddělen podle typu 
a povahy materiálu a je sbírán 
a přepravován odděleně;

Or. en

Odůvodnění

Tříděný sběr bude stále nabývat na významu z hlediska přiblížení se recyklační společnosti 
a vytvoření vedoucího trhu pro recyklaci. Pozměňovací návrh 104 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 81
Karl-Heinz Florenz

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 11, písm. c)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

c) obsah škodlivých látek v materiálech 
a produktech;

c) obsah nebezpečných látek v materiálech 
a produktech;

Or. en

Odůvodnění

Pojem „nebezpečný“ je vhodnější než pojem „škodlivý“, neboť se jedná o obecný pojem 



AM\711129CS.doc 43/71 PE402.733v01-00
Externí překlad

CS

používaný v právní úpravě EU pro nebezpečné látky a přípravky. 

Pozměňovací návrh 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 13 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

13a. „přepracováním před využitím nebo 
odstraněním“ jakákoli činnost, která 
předchází konečnému využití nebo 
odstranění odpadu, jako je třídění, drcení, 
lisování, peletizace, sušení, úprava, mísení 
nebo oddělování; Komise v souladu 
s postupy stanovenými v článku 251 
Smlouvy předloží do … návrh právního 
aktu o přijetí a realizaci opatření na 
zavedení environmentálních kritérií 
a kritérií účinnosti, na jejichž základě 
může být přepracování, s ohledem na 
výsledek, považováno za postup využití.

Or. de

Založen na čl. 3 písm. i) v prvním čtení

Odůvodnění

Při zacházení s odpady není v praxi většina odpadu ihned určena ke konečnému využití nebo 
odstranění. Obvykle bývá spíše nejprve přepracován v samostatných zařízeních. Z důvodu 
tohoto značného praktického významu je zapotřebí samostatné definice obratu „přepracování 
před využitím nebo odstraněním“, který byl doposud pouze zmíněn v čl. 3 písm. i). Zároveň je 
však vhodné přijmout pro přepracování environmentální kritéria a kritéria účinnosti 
v souladu s legislativními postupy uvedenými v článku 251 Smlouvy.
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Pozměňovací návrh83
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 14

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

14) „využitím“ jakákoli činnost, jejímž 
hlavním výsledkem je, že odpad slouží 
užitečnému účelu tím, že nahradí jiné 
materiály, které by jinak byly použity ke 
konkrétnímu účelu, nebo jejímž 
výsledkem je, že je odpad upraven k 
tomuto konkrétnímu účelu, a to v daném 
zařízení nebo v širším hospodářství. 

14) „využitím“ činnost související se
zpracováním odpadů, která splňuje tato 
kritéria:

a) vede k tomu, že odpad nahradí jiné 
zdroje, které by jinak musely být k tomuto 
účelu použity, nebo že bude k takovému 
použití připraven;
b) vede k tomu, že odpad bude díky tomuto 
nahrazení sloužit skutečnému účelu;
c) splňuje veškerá kritéria účinnosti 
stanovená podle čl. 35 odst. 1;
d) snižuje celkové nepříznivé dopady na 
životní prostředí využitím odpadu jako 
náhražky za jiné zdroje;
e) zajišťuje, že produkty jsou v souladu 
s platnými bezpečnostními předpisy 
Společenství a s normami Společenství;
f) klade velký důraz na ochranu lidského 
zdraví a životního prostředí 
a minimalizuje vytváření, uvolňování 
a šíření nebezpečných látek během 
procesu.

V příloze II je uveden neúplný seznam 
způsobů využití;

V příloze II je uveden harmonizovaný a
přezkoumatelný seznam způsobů využití;

Or. en

(První část částečně přebírá pozměňovací návrh 127 z prvního čtení, poslední odstavec je 
nový pozměňovací návrh podle čl. 62 odst. 2 písm. c) Jednacího řádu.)
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Odůvodnění

Nahrazení zdrojů by mělo být možné jen v rámci daného zařízení a nikoli v širším 
hospodářství, neboť tak se riziko stává příliš široké a pozbývá smysl. 

Příloha II by měla být vnímána jako harmonizovaný seznam, který může být samozřejmě 
přezkoumáván. Jinak by členské státy mohly uplatňovat různé výklady a porušovat 
vnitrostátní plány pro zacházení s odpady prostřednictvím přepravy odpadu přes hranice.

Pozměňovací návrh 84
Johannes Blokland

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 14

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

14) „využitím“ jakákoli činnost, jejímž 
hlavním výsledkem je, že odpad slouží 
užitečnému účelu tím, že nahradí jiné 
materiály, které by jinak byly použity ke 
konkrétnímu účelu, nebo jejímž 
výsledkem je, že je odpad upraven k 
tomuto konkrétnímu účelu, a to v daném 
zařízení nebo v širším hospodářství. 

14) „využitím“ činnost související se
zpracováním odpadů, která splňuje tato 
kritéria:

1) vede k tomu, že odpad nahradí jiné 
zdroje, které by jinak musely být k tomuto 
účelu použity, nebo že bude k takovému 
použití připraven;
2) vede k tomu, že odpad bude díky 
nahrazení sloužit skutečnému účelu;
3) splňuje veškerá kritéria účinnosti 
stanovená podle čl. 35 odst. 1;
4) snižuje celkové nepříznivé dopady na 
životní prostředí využitím odpadu jako 
náhražky za jiné zdroje;
5) zajišťuje, že jsou produkty v souladu 
s platnými bezpečnostními předpisy 
Společenství a s normami Společenství;
6) klade velký důraz na ochranu lidského 
zdraví a životního prostředí 
a minimalizuje vytváření, uvolňování 
a šíření nebezpečných látek během 



PE402.733v01-00 46/71 AM\711129CS.doc
Externí překlad

CS

procesu.
V příloze II je uveden neúplný seznam 
způsobů využití;

V příloze II je uveden úplný seznam 
způsobů využití. Postupy přípravy by měly 
být schváleny jako využití jen v případě, že 
jsou určeny k přípravě odpadu na 
následné využití nebo recyklaci v souladu 
s článkem 16, a zároveň je od počátku 
jisté, že převážná většina připravovaného 
odpadu bude vždy využívána nebo 
recyklována;

Or. en

Odůvodnění

Změněné znění pozměňovacího návrhu 8 zpravodajky. Slova „nebo v širším hospodářství“ se 
vypouští, neboť to je v praxi neprokazatelné. Pokud jde o přílohu II, seznam by měl být 
předkládán jako úplný a u všech přípravných činností (uvedených v příloze II) by mělo být 
zřejmé, že směřují k využití.

Pozměňovací návrh 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 14

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

14) „využitím“ jakákoli činnost, jejímž 
hlavním výsledkem je, že odpad slouží 
užitečnému účelu tím, že nahradí jiné 
materiály, které by jinak byly použity ke 
konkrétnímu účelu, nebo jejímž výsledkem 
je, že je odpad upraven k tomuto 
konkrétnímu účelu, a to v daném zařízení 
nebo v širším hospodářství. V příloze II je 
uveden neúplný seznam způsobů využití;

14) „využitím“ jakákoli činnost, jejímž 
hlavním výsledkem je, že odpad slouží 
užitečnému účelu tím, že nahradí jiné 
materiály, které by jinak byly použity ke 
konkrétnímu účelu, nebo jejímž výsledkem 
je, že je odpad upraven k tomuto 
konkrétnímu účelu, a to v daném zařízení 
nebo v širším hospodářství. V příloze II je 
uveden neúplný seznam způsobů využití.
Přepracování by mělo být uznáno za 
využití jen v případě, že je určeno 
k přípravě odpadu na následné využití 
nebo opětovné použití, a zároveň je od 
počátku jisté, že veškerý přepracovávaný 
odpad, nebo jeho převážná většina, bude 
vždy využívána nebo opětovně používána;

Or. de
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Odůvodnění

In der abfallwirtschaftlichen Praxis wird der ganz überwiegende Teil der Abfälle nicht 
unmittelbar einer finalen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Vielmehr werden sie in der 
Regel zunächst in eigenständigen Anlagen aufbereitet. Anschließend werden die aufbereiteten 
Abfälle - je nach aktueller Preissituation auf dem Abfallmarkt - wahlweise verwertet oder 
beseitigt. Ein Beispiel hierfür bietet die Aufbereitung von Abfällen, um sie entweder zu 
günstigen Konditionen in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsprechender 
Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichnede Energienutzung zu beseitigen.

Pozměňovací návrh 86
Anne Ferreira

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 14

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

14) „využitím“ jakákoli činnost, jejímž 
hlavním výsledkem je, že odpad slouží 
užitečnému účelu tím, že nahradí jiné 
materiály, které by jinak byly použity ke 
konkrétnímu účelu, nebo jejímž výsledkem 
je, že je odpad upraven k tomuto 
konkrétnímu účelu, a to v daném zařízení 
nebo v širším hospodářství. V příloze II je 
uveden neúplný seznam způsobů využití;

14) „využitím“ jakákoli činnost, jejímž 
hlavním výsledkem je, že odpad slouží 
užitečnému účelu tím, že nahradí jiné 
materiály, které by jinak byly použity ke 
konkrétnímu účelu, nebo jejímž výsledkem 
je, že je odpad upraven k tomuto 
konkrétnímu účelu, a to v daném zařízení 
nebo v širším hospodářství. V příloze II je 
uveden obecný seznam způsobů využití; 
tento seznam bude pravidelně 
vyhodnocován a přezkoumáván s ohledem 
na vědecký a technologický pokrok;

Or. fr

Odůvodnění

Formulace použitá ve společném postoji Rady je nepřijatelná, protože tvrdit, že seznam 
v příloze II je neúplný, by mohlo vyvolat riziko, že by za způsoby využití byly označovány 
činnosti, které by jimi ve skutečnosti nejsou, a to v každém členském státě odlišně. Navíc, 
v případě, že by byly objeveny nové způsoby využití, měla by být příloha II upravena 
a přezkoumána v souladu s vědeckým a technologickým pokrokem. 
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Pozměňovací návrh 87
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 14

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

14) „využitím“ jakákoli činnost, jejímž 
hlavním výsledkem je, že odpad slouží 
užitečnému účelu tím, že nahradí jiné 
materiály, které by jinak byly použity ke 
konkrétnímu účelu, nebo jejímž výsledkem 
je, že je odpad upraven k tomuto 
konkrétnímu účelu, a to v daném zařízení 
nebo v širším hospodářství. V příloze II je 
uveden neúplný seznam způsobů využití;

14) „využitím“ jakákoli činnost, jejímž 
hlavním výsledkem je, že odpad slouží 
užitečnému účelu tím, že nahradí jiné 
materiály, které by jinak byly použity ke 
konkrétnímu účelu, nebo jejímž výsledkem 
je, že je odpad upraven k tomuto 
konkrétnímu účelu. V příloze II je uveden 
neúplný seznam způsobů využití;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Evropským parlamentem v prvním čtení stanoví jasně přesný účel 
využití jako nakládání s odpady. Je zapotřebí menší konkrétnosti ohledně místa, kde 
k náhradě dochází, a kde slouží svému účelu.

Pozměňovací návrh 88
Karin Scheele

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 14

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

14. „využitím“ jakákoli činnost, jejímž 
hlavním výsledkem je, že odpad slouží 
užitečnému účelu tím, že nahradí jiné 
materiály, které by jinak byly použity ke 
konkrétnímu účelu, nebo jejímž výsledkem 
je, že je odpad upraven k tomuto 
konkrétnímu účelu, a to v daném zařízení 
nebo v širším hospodářství. V příloze II je 
uveden neúplný seznam způsobů využití;

14. využitím“ jakákoli činnost, jejímž 
hlavním účelem je, že odpad slouží 
užitečnému účelu tím, že nahradí jiné 
materiály, které by jinak byly použity ke 
konkrétnímu účelu, nebo jejímž výsledkem 
je, že je odpad upraven k tomuto 
konkrétnímu účelu, a to v daném zařízení 
nebo v širším hospodářství, přičemž se 
omezuje celkový škodlivý dopad na životní 
prostředí a zohledňuje se ochrana 
lidského zdraví. Zároveň je třeba věnovat 
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pozornost udržitelnému využívání 
materiálů se zvláštním odkazem na dopad 
na životní prostředí a  na zdraví. V příloze 
II je uveden neúplný seznam způsobů 
využití;

Or. de

Tento pozměňovací návrh se opírá o pozměňovací návrhy 6 a 127 z prvního čtení

Odůvodnění

Podle této definice využití, která je nyní obsažena v návrhu, by zakopávání odpadu 
z domácností v místech, kde je nepropustná půda (takže by nedošlo k ohrožení spodní vody), 
mohlo být také považováno za využití. Nejedná se o udržitelný způsob využití, neboť problém, 
jak se vypořádat s odpady, by se pouze přenesl na budoucí generace. 

Vzhledem k hierarchii způsobů nakládání s odpady, která na základě ekologických hledisek, 
přiznává větší hodnotu obnově využití odpadů, než jeho odstranění, je třeba dalšího dodatku. 

Pojem „hlavní účel“ je v souladu s judikaturou Soudního dvora.

Pozměňovací návrh 89
Karin Scheele

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 14 – pododstavec 1 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Zároveň je třeba věnovat pozornost 
udržitelnému využití materiálů, se 
zvláštním přihlédnutím k dopadům na 
životní prostředí a na zdraví.

Or. de

Odůvodnění

Na rozdíl od návrhu Komise společný postoj obsahuje definici „využití“. Podle této definice 
by zakopávání odpadu z domácností v místech, kde je nepropustná půda (takže by nedošlo k 
ohrožení spodní vody), mohlo být také považováno za využití. Je pravdou, že toto využití by 
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nepředstavovalo bezprostřední ohrožení životního prostředí nebo zdraví, nejedná se však o 
udržitelné využití. Problém nakládání s odpady by se pouze přesunul na budoucí generace, 
které by je musely po vykopání odstranit.

Pozměňovací návrh 90
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Johannes Blokland

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 16

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

16) „recyklací“ jakýkoli způsob využití, 
jímž je odpadový materiál znovu 
zpracován na produkty, materiály nebo 
látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. 
Zahrnuje přepracování organických 
materiálů, ale nezahrnuje energetické 
využití a přepracování na materiály, které 
mají být použity jako paliva nebo jako 
zásypový materiál;

16) „recyklací“opětovné zpracování 
materiálů nebo látek v odpadech 
výrobním procesem, jímž z nich vzniknou 
nové produkty, nebo jsou zapracovány do 
nových produktů, materiálů nebo látek, ať 
pro původní nebo pro jiné účely. Zahrnuje 
přepracování organických materiálů, ale 
nezahrnuje mimo jiné energetické využití, 
přeměnu pro použití jako palivo, pro 
procesy zahrnující spalování nebo pro 
použití jako zdroje energie, včetně 
chemické energie nebo jako zásypový 
materiál;

Or. en

Odůvodnění

oiu

Pozměňovací návrh 91
Richard Seeber

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 16

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

16. „recyklací“ jakýkoli způsob využití, 
jímž je odpadový materiál znovu 
zpracován na produkty, materiály nebo 

16. „recyklací“ jakýkoli způsob využití, 
jímž je odpadový materiál znovu 
zpracován na produkty, materiály nebo 
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látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. 
Zahrnuje přepracování organických 
materiálů, ale nezahrnuje energetické 
využití a přepracování na materiály, které 
mají být použity jako paliva nebo jako 
zásypový materiál;

látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. 
Nezahrnuje energetické využití;

Or. de

Odůvodnění

Definice recyklace, kterou navrhuje společný postoj, není v souladu s praxí. Pozměňovací 
návrh obsahuje jasné ustanovení týkající se energetického využití.

Pozměňovací návrh 92
Françoise Grossetête

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 16

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

16) „recyklací“ jakýkoli způsob využití, 
jímž je odpadový materiál znovu 
zpracován na produkty, materiály nebo 
látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. 
Zahrnuje přepracování organických 
materiálů, ale nezahrnuje energetické 
využití a přepracování na materiály, které 
mají být použity jako paliva nebo jako 
zásypový materiál;

16) „recyklací“ nové zpracování materiálů 
nebo látek ve výrobním procesu, které 
jsou pak začleněny do nových produktů. 
Zahrnuje přepracování organických 
materiálů, ale nezahrnuje mimo jiné 
energetické využití, přeměnu za účelem 
využití ve formě paliv, procesy zahrnující 
spalování nebo využití jako zdroj energie 
včetně chemické energie, a přepracování 
na materiály, které mají být použity jako 
paliva nebo jako zásypový materiál;

Or. en

Odůvodnění

Smyslem recyklace ve směrnici je „projít znovu cyklem" nebo jinými slovy znovu zpracovávat 
materiály nebo látky. Přesně takový byl výklad Parlamentu v prvním čtení. Tato definice je 
potřebná, (1) aby dostatečně odlišila postupy využití a recyklace, které mají většinou odlišnou 
povahu a odlišné cíle, a (2) aby zajistila, aby se cíle recyklace nestaly zbytečnými.
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Pozměňovací návrh 93
Eija-Riitta Korhola

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 16

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

16) „recyklací“ jakýkoli způsob využití, 
jímž je odpadový materiál znovu 
zpracován na produkty, materiály nebo 
látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. 
Zahrnuje přepracování organických 
materiálů, ale nezahrnuje energetické 
využití a přepracování na materiály, které 
mají být použity jako paliva nebo jako 
zásypový materiál;

16) „recyklací“ nové zpracování materiálů 
nebo látek v odpadech prostřednictvím 
výrobního procesu, které jsou pak 
začleněny do nových produktů. Zahrnuje 
přepracování organických materiálů, ale 
nezahrnuje energetické využití 
a přepracování na materiály, které mají být 
použity jako paliva nebo jako zásypový 
materiál;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se snaží vyjasnit definici, aby lépe zohledňovala postupné zpracovávání 
v průmyslovém řetězci na nové recyklované produkty. (Pozměňovací návrh 21 Evropského 
parlamentu z prvního čtení, který podpořila Komise.)

Pozměňovací návrh 94
Cristiana Muscardini

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 16

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

16) „recyklací“ jakýkoli způsob využití, 
jímž je odpadový materiál znovu 
zpracován na produkty, materiály nebo 
látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. 
Zahrnuje přepracování organických 
materiálů, ale nezahrnuje energetické 
využití a přepracování na materiály, které
mají být použity jako paliva nebo jako 
zásypový materiál;

16) „recyklací“ nové zpracování materiálů 
nebo látek v odpadech prostřednictvím 
výrobního procesu, které jsou pak 
začleněny do nových produktů. Zahrnuje 
přepracování organických materiálů, ale 
nezahrnuje energetické využití 
a přepracování na materiály, které mají být 
použity jako paliva nebo jako zásypový 
materiál;
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se snaží vyjasnit definici, aby lépe zohledňovala postupné zpracovávání 
v průmyslovém řetězci na nové recyklované produkty. 

Pozměňovací návrh 21 Evropského parlamentu z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 95
Karin Scheele

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 16

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

16. „recyklací“ jakýkoli způsob využití, 
jímž je odpadový materiál znovu 
zpracován na produkty, materiály nebo 
látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. 
Zahrnuje přepracování organických 
materiálů, ale nezahrnuje energetické 
využití a přepracování na materiály, které 
mají být použity jako paliva nebo jako 
zásypový materiál;

16. „recyklací“ jakýkoli způsob využití 
podle bodu 14, jímž je odpadový materiál 
znovu zpracován na produkty, materiály 
nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné 
účely. Zahrnuje přepracování organických 
materiálů, ale nezahrnuje energetické 
využití a přepracování na materiály, které 
mají být použity jako paliva nebo jako 
zásypový materiál;

Or. de

Odůvodnění

Definice by měla obsahovat odkaz na definici „využití“ s cílem vyjasnit, že recyklace je 
součástí využití.
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Pozměňovací návrh 96
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 16 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

16a) „recyklovaný materiál“ nebo „míra 
recyklace“ se stanoví na základě množství 
materiálu vzniklého z recyklačního 
procesu, který je použit jako materiál do 
nových výrobků, materiálů nebo látek 

Or. en

Odůvodnění

Definice recyklace neřeší při stanovování recyklačních cílů diskusi o poměru vstupu 
a výstupu, ani ohlašování množství recyklovaného odpadu. Je zapotřebí definice, která 
vyjasní, že recyklovaný materiál by se měl měřit objemem materiálu, který vznikne 
z recyklačního procesu.

Pozměňovací návrh 97
Karl-Heinz Florenz

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 18

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

18) „odstraněním“ jakákoli činnost, která 
není využitím, a to i v případě, že tato 
činnost má jako druhotný důsledek 
znovuzískání látek nebo energie. V příloze 
I je uveden neúplný seznam způsobů 
odstraňování;

18) „odstraněním“ jakákoli činnost, která 
není využitím. V příloze I je uveden 
neúplný seznam způsobů odstraňování. 
Veškeré činnosti odstranění by měly 
přiznávat vysokou prioritu ochraně 
lidského zdraví a životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité jednoznačně odlišovat mezi využitím a odstraněním odpadu. Obrat „druhotný 
důsledek“ je matoucí s ohledem na znovuzískání látek nebo energie z odpadů ve 
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specializovaných průmyslových zařízeních.

Pozměňovací návrh 98
Anne Laperrouze

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 19 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

19a) „energetickým využitím“ se rozumí 
použití spalitelných odpadů jako paliva 
pro výrobu energie přímým spalováním 
spolu s jiným odpadem nebo bez něho, ale 
s využitím tepla. Spalování odpadu, kdy je 
během procesu přidáváno více energie, 
než je získáno, se nepokládá za 
energetické využívání;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 26 Evropského parlamentu z prvního čtení.

Správná realizace směrnice vyžaduje připojit k článku 3 přesnou definici „energetického 
využívání“. Podle předkládané definice by energetické využívání mělo znamenat jakoukoli 
činnost, kde je používán hořlavý odpad jako palivo pro získávání energie. V zájmu rozlišení 
mezi využitím a odstraněním návrh stanoví, že proces může být považován za energetické 
využití jen v případě, že účinnost procesu ukazuje, že z odpadu je získána energie.

Pozměňovací návrh 99
Karl-Heinz Florenz

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 19 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

19a) „nejlepší dostupnou technikou 
nakládání s odpady“ rozumí nejúčinnější 
a nejpokročilejší stadium vývoje činností 
a jejich provozních metod dokládající 
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praktickou vhodnost určité techniky
k tomu a  a , aby se během nakládání s 
odpady předcházelo rizikům pro lidské 
zdraví a environmentálním škodám; v 
souladu s tím se použije čl. 2 odst. 11 
a příloha IV směrnice 96/61/ES;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 32 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 100
Péter Olajos

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 19 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

19a) „předběžným zpracováním“ jakákoli 
činnost, která se provádí za účelem 
dopravy, skladování, využití nebo 
odstranění způsobem, který je šetrný 
k životnímu prostředí, a jejímž produktem 
je odpad, který vyžaduje ještě další 
zpracování. 

Or. hu

Odůvodnění

Je zneklidňující, že návrh nezahrnuje pojem předběžného zpracování. Některá zákonná 
ustanovení neumožňují provádět činnosti zpracování odpadu bez jeho předběžného 
zpracování, i když se většinou jedná o nezávislé činnosti subjektů na trhu. Představa 
předběžného zpracování se však objevuje na řadě míst směrnice.
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Pozměňovací návrh 101
Péter Olajos

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 19 b (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

19b) „organizací, která koordinuje 
zpracování“ jakákoli nezávislá organizace 
ustanovená za účelem výkonu povinností 
výrobců a distributorů týkajících se 
vrácení a využití, přičemž tato organizace 
přejímá za úplatu povinnosti výrobců 
a distributorů na základě smluvního 
ujednání; organizuje a koordinuje 
vracení, využití nebo odstranění odpadu, 
za který je odpovědná.

Or. hu

Odůvodnění

Mnohé organizace, které koordinují zpracování, působí v různých členských státech 
a zajišťují plnění povinností vrácení a využití odpadu, které se vztahují na výrobce (strany, na 
něž se vztahuje povinnost). Ve své každodenní praxi vykonávají důležité úkoly v oblasti 
nakládání s odpady, kam spadá nejen zajišťování vracení a využití produktů, které se staly 
odpady, ale rovněž aktivně informují veřejnost a poskytují informace v oblasti životního 
prostředí, v mnoha případech s ministerstvy zodpovědnými za životní prostředí. 
Doporučujeme, aby jejich právní postavení bylo vyjasněno přijetím této definice.

Pozměňovací návrh 102
Péter Olajos

Společný postoj Rady
Čl. 3 – bod 19 c (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

19c) „druhotnou surovinou“ odpad, který 
prošel využitím a který odpovídá kritériím 
stanoveným pro tento typ materiálu.

Or. hu
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Odůvodnění

Článek 5 nevyjasňuje, jak jsou charakterizovány materiály, které již nejsou odpadem. 
V průmyslové praxi se za druhotnou surovinu označuje odpad, který prošel využitím. 

Pozměňovací návrh 103
Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Společný postoj Rady
Článek 3 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 3a
1. Jako obecné pravidlo pro právní 
předpisy a politiku v oblasti předcházení 
vzniku odpadů a nakládání s nimi se 
použije tato hierarchie způsobů nakládání 
s odpady:
a) předcházení a snížení vzniku a ;
b) úprava za účelem opětovného použití;
c) recyklace;
d) jiné využití, například energetické 
využití; a
e) odstranění.
2. Při uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady uvedené v odstavci 1 
přijmou členské státy opatření, která 
podpoří možnosti, jež představují nejlepší 
celkový výsledek z hlediska životního 
prostředí. To může u zvláštních toků 
odpadů vyžadovat odchýlení od hierarchie 
v případech odůvodněných 
zohledňováním životního cyklu u 
celkových dopadů vzniku tohoto odpadu 
a nakládání s ním. Členské státy zajistí, že 
se bude jednat o úplný a transparentní 
proces, který bude dodržovat pravidla 
vnitrostátního plánování ohledně 
konzultací a zapojení občanů 
a zúčastněných subjektů.
Členské státy v souladu s články 1 a 10 
zohlední obecné zásady ochrany životního 
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prostředí, a to zásadu předběžné 
opatrnosti a udržitelnosti, technickou 
proveditelnost a hospodářskou 
životaschopnost, ochranu zdrojů i 
životního prostředí jako celku, lidské 
zdraví, hospodářské a sociální dopady.

Or. en

(dříve článek 11)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zahrnuje pozměňovací návrhy 21 a 22 návrhu doporučení. Účelem 
tohoto nového pozměňovacího návrhu je přidělit článku 11 o hierarchii způsobů nakládání s 
odpady významnější místo v rámci směrnice. V návrhu Komise se hierarchie způsobů 
nakládání s odpady nachází v článku 1. Text o hierarchii způsobů nakládání s odpady, včetně 
pozměňovacích návrhů 21 a 22, se proto přesouvá do tohoto nového článku 3a, a  článek 11 
se tak vypouští. 

Pozměňovací návrh 104
Anne Ferreira

Společný postoj Rady
Článek 4

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Látku nebo předmět vzniklé při 
výrobním procesu, jehož prvotním cílem 
není výroba tohoto předmětu, lze 
považovat za vedlejší produkt a nikoliv 
odpad podle čl. 3 bodu 1 pouze tehdy, 
jsou-li splněny tyto podmínky:

vypouští se

a) další využití látky nebo předmětu je 
jisté;
b) látku nebo předmět lze využít přímo bez 
dalšího zpracování jiným než běžným 
průmyslovým způsobem; 
c) výroba látky nebo předmětu je nedílnou 
součástí výrobního procesu a
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d) další využití je zákonné, tj. látka nebo 
předmět splňují všechny příslušné 
požadavky, pokud jde o výrobek, životní 
prostředí a ochranu zdraví u konkrétního 
použití a nepovedou k celkovým 
nepříznivým účinkům na životní prostředí 
nebo lidské zdraví.
2. Na základě podmínek stanovených v 
odstavci 1 je možné přijmout opatření, 
kterými se stanoví kritéria, jež musí být 
splněna k tomu, aby konkrétní látka nebo 
předmět mohly být považovány za vedlejší 
produkt a nikoli odpad, jak je uvedeno v 
čl. 3 bodu 1. Tato opatření, jejichž účelem 
je změna jiných než podstatných prvků 
této směrnice, a to jejím doplněním, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 36 odst. 2.

Or. fr

(Příslušný rámec pro vyjasnění této otázky a pro předcházení možným soudním řízením 
představují pokyny zveřejněné Komisí (21. února 2007).)

Odůvodnění

Definice obsažená ve společném postoji Rady by mohla vést k většímu zmatení a nežádoucímu 
překlasifikování některých odpadů jako vedlejších produktů. Pojem „vedlejšího produktu“  
tak představuje zdroj soudních žalob a ohrožení pro životní prostředí a zdraví stejně jako cíle 
vysoké úrovně ochrany v těchto oblastech. Není důvod doplňovat další kategorie k produktům 
a odpadu.

Pozměňovací návrh 105
Johannes Blokland

Společný postoj Rady
Článek 4

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Látku nebo předmět vzniklé při 
výrobním procesu, jehož prvotním cílem 
není výroba tohoto předmětu, lze 
považovat za vedlejší produkt a nikoliv 

1. Látku nebo předmět vzniklé při 
výrobním procesu, jehož prvotním cílem 
není výroba tohoto předmětu, lze 
považovat za vedlejší produkt a nikoliv 
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odpad podle čl. 3 bodu 1 pouze tehdy, 
jsou-li splněny tyto podmínky:

odpad podle čl. 3 bodu 1 pouze tehdy, 
jsou-li splněny podmínky přílohy –Ia.

a) další využití látky nebo předmětu je 
jisté;
b) látku nebo předmět lze využít přímo bez 
dalšího zpracování jiným než běžným 
průmyslovým způsobem; 
c) výroba látky nebo předmětu je nedílnou 
součástí výrobního procesu a
d) další využití je zákonné, tj. látka nebo 
předmět splňují všechny příslušné 
požadavky, pokud jde o výrobek, životní 
prostředí a ochranu zdraví u konkrétního 
použití a nepovedou k celkovým 
nepříznivým účinkům na životní prostředí 
nebo lidské zdraví.
2. Na základě podmínek stanovených v 
odstavci 1 je možné přijmout opatření, 
kterými se stanoví kritéria, jež musí být 
splněna k tomu, aby konkrétní látka nebo 
předmět mohly být považovány za vedlejší 
produkt a nikoli odpad, jak je uvedeno v čl. 
3 bodu 1. Tato opatření, jejichž účelem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice, a to jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 36 odst. 2.

2. Příloha –Ia může být doplněna o
kritéria, jež musí být splněna k tomu, aby 
konkrétní látka nebo předmět mohly být 
považovány za vedlejší produkt a nikoli 
odpad, jak je uvedeno v čl. 3 bodu 1. 
Pokud existuje další pochybnost, mohou 
být přijata další opatření, která vyjasní, 
zda je určitá látka vedlejší produkt nebo 
odpad. Tato opatření, včetně ekologických 
kritérií a kritérií kvality, jejichž účelem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice, a to jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 36 odst. 2.

3. Vedlejší produkt v rámci tohoto 
nařízení není odpad, a může být proto 
považován za produkt.

Or. en

(Podle čl. 62 odst. 1 písm. d) Jednacího řádu může být sdělení Komise (KOM(2007)59 ze dne 
21. února 2007) považováno za novou skutečnost, která nastala od prvního čtení (13. února 

2007).)

Odůvodnění

Rozhodovací strom v příloze II tohoto sdělení je velmi dobrý nástroj k posouzení, zda je určitý 
materiál vedlejší produkt nebo odpad. Mělo by být rovněž zřejmé, že v právních předpisech 
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EU o odpadech máme jen dvě kategorie: odpad a neodpad (nebo produkt). Mělo by proto být 
jasně řečeno, že vedlejší produkt není odpad, ale produkt, aby se tak zabránilo případnému 
překrývání nebo rozporům mezi právními předpisy o odpadech a REACH.

Pozměňovací návrh 106
Anne Laperrouze

Společný postoj Rady
Článek 4

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Látku nebo předmět vzniklé při 
výrobním procesu, jehož prvotním cílem 
není výroba tohoto předmětu, lze 
považovat za vedlejší produkt a nikoliv 
odpad podle čl. 3 bodu 1 pouze tehdy, 
jsou-li splněny tyto podmínky:

vypouští se

a) další využití látky nebo předmětu je 
jisté;
b) látku nebo předmět lze využít přímo bez 
dalšího zpracování jiným než běžným 
průmyslovým způsobem; 
c) výroba látky nebo předmětu je nedílnou 
součástí výrobního procesu a
d) další využití je zákonné, tj. látka nebo 
předmět splňují všechny příslušné 
požadavky, pokud jde o výrobek, životní 
prostředí a ochranu zdraví u konkrétního 
použití a nepovedou k celkovým 
nepříznivým účinkům na životní prostředí 
nebo lidské zdraví.
2. Na základě podmínek stanovených v 
odstavci 1 je možné přijmout opatření, 
kterými se stanoví kritéria, jež musí být 
splněna k tomu, aby konkrétní látka nebo 
předmět mohly být považovány za vedlejší 
produkt a nikoli odpad, jak je uvedeno v 
čl. 3 bodu 1. Tato opatření, jejichž účelem 
je změna jiných než podstatných prvků 
této směrnice, a to jejím doplněním, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 36 odst. 2.
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Or. en

(Po prvním čtení v Evropském parlamentu vydala Komise výkladové sdělení o vedlejších 
produktech. To lze považovat za novou skutečnost.)

Odůvodnění

Ve svém stávajícím znění by mohl být článek 4 o vedlejších produktech použit k obcházení 
rámcové směrnice o odpadech a směrnice REACH. Nebezpečí tohoto článku spočívá ve 
zvýšené právní nejistotě.

Pozměňovací návrh 107
Marcello Vernola

Společný postoj Rady
Čl. 4 – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Látku nebo předmět vzniklé při 
výrobním procesu, jehož prvotním cílem 
není výroba tohoto předmětu, lze 
považovat za vedlejší produkt a nikoliv 
odpad podle čl. 3 bodu 1 pouze tehdy, 
jsou-li splněny tyto podmínky:

1. Látku nebo předmět vzniklé při 
výrobním procesu, jehož prvotním cílem 
není výroba tohoto předmětu, lze 
považovat za vedlejší produkt a nikoliv 
odpad podle čl. 3 bodu 1 pouze tehdy, 
jsou-li splněny výhradně tyto podmínky:

Or. it

Odůvodnění

Je důležité zabránit tomu, aby členské státy doplňovaly další podmínky, jež by zkomplikovaly 
provedení směrnice. 

Pozměňovací návrh 108
Karin Scheele

Společný postoj Rady
Čl. 4 – odst. 1 - písm. a)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

a) další využití látky nebo předmětu je a) další využití látky nebo předmětu je jisté
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jisté; a existuje pro ně trh,

Or. de

Odůvodnění

U produktu je samozřejmostí, že pro něj musí existovat trh. Měla by to však být i podmínka 
pro vedlejší produkt.

Pozměňovací návrh 109
Karin Scheele

Společný postoj Rady
Čl. 4 – odst. 1 - písm. b)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

b) látku nebo předmět lze využít přímo bez 
dalšího zpracování jiným než běžným 
průmyslovým způsobem;

b) látku nebo předmět lze využít přímo bez 
dalšího zpracování jiným než běžným 
průmyslovým způsobem, přičemž je třeba 
vzít v úvahu i související znečišťující látky 
specifické pro tento odpad,

Or. de

(Společné stanovisko obsahuje nový článek o vedlejších produktech)

Odůvodnění

Látky získávané při výrobních procesech, jež nejsou hlavním účelem tohoto procesu, mohou 
obsahovat znečišťující látky. Pokud látka obsahuje znečišťující látky specifické pro tento 
odpad, které nejsou obsaženy v jiných produktech používaných ke stejnému účelu, svědčí to 
záměru látku odstranit. Tato okolnost musí být v článku 4 vyjasněna.
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Pozměňovací návrh 110
Karin Scheele

Společný postoj Rady
Čl. 4 – odst. 1 - písm. c)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

c) výroba látky nebo předmětu je nedílnou 
součástí výrobního procesu a

c) výroba látky nebo předmětu je nedílnou 
součástí výrobního procesu spolu se 
zárukou kvality v definovaném složení 
nebo s definovanými vlastnostmi; a

Or. de

Odůvodnění

Má-li být látka nebo předmět definována jako produkt, musí mít stálou kvalitu. Stejná 
podmínka musí proto platit i pro vedlejší produkt.

Pozměňovací návrh 111
Karin Scheele

Společný postoj Rady
Čl. 4 – odst. 1 - písm. d)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

d) další využití je zákonné, tj. látka nebo 
předmět splňují všechny příslušné 
požadavky, pokud jde o výrobek, životní 
prostředí a ochranu zdraví u konkrétního 
použití a nepovedou k celkovým 
nepříznivým účinkům na životní prostředí 
nebo lidské zdraví.

d) další využití je zákonné, tj. látka nebo 
předmět splňují všechny příslušné 
požadavky, pokud jde o výrobek, životní 
prostředí a ochranu zdraví u konkrétního 
použití a nepovedou k celkovým 
nepříznivým účinkům na životní prostředí 
nebo lidské zdraví. Je třeba přijmout 
opatření, které zajišťuje, že znečišťující 
látky specifické pro odpad neproniknou 
do životního cyklu materiálu v množství, 
které by ohrožovalo zdraví nebo životní 
prostředí.

Or. de

(Společné stanovisko obsahuje nový článek o vedlejších produktech)
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Odůvodnění

Látky získávané při výrobních procesech, jež nejsou hlavním účelem tohoto procesu, mohou
obsahovat znečišťující látky. Pokud látka obsahuje znečišťující látky specifické pro tento 
odpad, které nejsou obsaženy v jiných produktech používaných ke stejnému účelu, svědčí to 
záměru látku odstranit. Tato okolnost musí být v článku 4 vyjasněna.

Pozměňovací návrh 112
Marcello Vernola

Společný postoj Rady
Čl. 4 – odst. 1 - písm. d)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

d) další využití je zákonné, tj. látka nebo 
předmět splňují všechny příslušné 
požadavky, pokud jde o výrobek, životní 
prostředí a ochranu zdraví u konkrétního 
použití a nepovedou k celkovým 
nepříznivým účinkům na životní prostředí 
nebo lidské zdraví.

d) další využití je zákonné, tj. látka nebo 
předmět splňují všechny příslušné 
požadavky, pokud jde o výrobek, životní 
prostředí a ochranu zdraví u konkrétního 
použití.

Or. it

Odůvodnění

Poslední věta společného postoje je nadbytečná, protože již bylo stanoveno, že musejí být 
splněny právní požadavky týkající se životního prostředí a ochrany zdraví.

Pozměňovací návrh 113
Mojca Drčar Murko

Společný postoj Rady
Čl. 4 – odst. 1 - písm. d)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

d) další využití je zákonné, tj. látka nebo 
předmět splňují všechny příslušné 
požadavky, pokud jde o výrobek, životní 
prostředí a ochranu zdraví u konkrétního 
použití a nepovedou k celkovým 

d) další využití je zákonné, tj. vedlejší 
produkt nemůže být něco, co je výrobce 
povinen odstranit, nebo jehož zamýšlené 
užití je v rozporu s právní úpravou EU 
nebo vnitrostátní právní úpravou.
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nepříznivým účinkům na životní prostředí 
nebo lidské zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Článek 4 je nový. Společný postoj doplňuje písm. a), b) a c) trojdílný stupňovitý test stanovený 
v nedávné judikatuře ESD. Kromě tohoto testu ESD konstatoval, že užití, pro které je vedlejší 
produkt určen, musí být v souladu se zákonem. Formulace písm. d) ve společném postoji je 
nepřesná; měla by být nahrazena formulací, kterou používá výkladové sdělení o odpadech 
a vedlejších produktech ze dne 21. února 2007.

Pozměňovací návrh 114
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Čl. 4 – odst. 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Na základě podmínek stanovených v 
odstavci 1 je možné přijmout opatření,
kterými se stanoví kritéria, jež musí být 
splněna k tomu, aby konkrétní látka nebo 
předmět mohly být považovány za vedlejší 
produkt a nikoli odpad, jak je uvedeno v čl. 
3 bodu 1. Tato opatření, jejichž účelem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice, a to jejím doplněním, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 36 odst. 2.

2. Na základě podmínek stanovených v 
odstavci 1 předloží Komise legislativní 
návrh, kterým se stanoví ekologická 
kritéria a kritéria kvality, jež musí být 
splněna k tomu, aby konkrétní látka nebo 
předmět mohly být považovány za vedlejší 
produkt a nikoli odpad, jak je uvedeno v čl. 
3 bodu 1. V případě, že nebudou existovat 
tato kritéria na úrovni Společenství nebo 
příslušná judikatura, příslušné látky, 
materiály nebo předměty budou nadále 
považovány za odpad.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá pozměňovací návrhy 107/121 a pozměňovací 
návrh 7 z prvního čtení)

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby nová definice vedlejších produktů nevytvářela mezery, které by 
umožňovaly odpadům vyhnout se ustanovením této směrnice. Než dojde k tomuto 
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překlasifikování, měla by být stanovena specifická ekologická kritéria a kritéria kvality. 
Jelikož tato kritéria budou představovat zásadní prvek, měla by být stanovena v rámci 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 115
Mojca Drčar Murko

Společný postoj Rady
Čl. 4 – odst. 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Na základě podmínek stanovených v 
odstavci 1 je možné přijmout opatření, 
kterými se stanoví kritéria, jež musí být 
splněna k tomu, aby konkrétní látka nebo 
předmět mohly být považovány za vedlejší 
produkt a nikoli odpad, jak je uvedeno v 
čl. 3 bodu 1. Tato opatření, jejichž účelem 
je změna jiných než podstatných prvků 
této směrnice, a to jejím doplněním, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 36 odst. 2.

2. Komise může na základě podmínek 
stanovených v odstavci 1 a po řádném 
přihlédnutí k zásadě předběžné opatrnosti 
stejně jako k hlediskům životního 
prostředí a zdraví i podmínkám 
stanoveným judikaturou přijmout 
opatření, kterými se stanoví, zda může být 
konkrétní látka nebo předmět považována 
za vedlejší produkt a nikoli za odpad. Tato 
opatření se přijímají podle potřeby
prostřednictvím legislativního návrhu 
nebo regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 36 odst. 2.
V případě, že nebudou přijata tato kritéria 
na úrovni EU nebo nebude existovat 
konkrétní judikatura, příslušné látky, 
materiály nebo předměty budou nadále 
považovány za odpad.

Or. en

Odůvodnění

Článek 4 se vztahuje na širokou škálu průmyslových procesů a představuje novou právní 
kategorii. Má-li být zachována vysoká míra právní jistoty definice vedlejších produktů, musí 
být vykládána striktně. Je třeba zdůraznit, že nebudou-li přijata opatření na úrovni EU, 
materiály a látky budou nadále považovány za odpady.
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Pozměňovací návrh 116
Jill Evans, Caroline Lucas

Společný postoj Rady
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí pro účely
přeshraniční přepravy do třetích zemí.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh řeší přehlédnutí v prvním čtení s cílem zajistit soulad 
s mezinárodními závazky)

Odůvodnění

Mezinárodní právní předpisy o odpadech, jako je Basilejská úmluva o kontrole pohybu 
nebezpečných odpadů přes hranice států a  neznají pojem „vedlejších produktů“. S cílem 
zajistit soulad s mezinárodními závazky musí být vedlejší produkty pro účely pohybu přes 
hranice nadále považovány za odpad.

Pozměňovací návrh 117
Françoise Grossetête

Společný postoj Rady
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Některé zvláštní druhy odpadu 
přestávají být odpadem ve smyslu čl. 3 
bodu 1, pokud byly předmětem některého 
způsobu využití a splňují zvláštní kritéria, 
která budou vypracována v souladu s 
těmito podmínkami:

1. Členské státy mohou požadovat, aby 
Komise výjimečně stanovila, zda určitý 
odpad přestal být odpadem, pokud byl
předmětem některého způsobu využití za 
účelem recyklace a splňuje zvláštní
kritéria, která budou vypracována 
v souladu s těmito podmínkami:

a) látka nebo předmět se běžně využívají 
ke konkrétnímu účelu; 

a) látka nebo předmět se běžně využívají 
ke konkrétním účelům;

b) pro tuto látku nebo tento předmět 
existuje trh nebo poptávka;

b) pro tuto látku nebo tento předmět 
existuje trh;

c) látka nebo předmět splňují technické c) látka nebo předmět splňují technické 
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požadavky pro konkrétní účel uvedený v 
písm. a) a vyhovují stávajícím právním 
předpisům a normám použitelným na 
výrobky; a

požadavky pro konkrétní účel a vyhovují 
stávajícím právním předpisům a normám 
použitelným na výrobky; a

d) využití látky nebo předmětu nepovede k 
celkovým nepříznivým dopadům na životní 
prostředí nebo lidské zdraví.

d) využití látky nebo předmětu nepovede k 
celkovým nepříznivým dopadům na životní 
prostředí nebo lidské zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Podle stávající právní úpravy EU nepřestává být odpad, který byl zpracován na palivo, 
odpadem, dokud neproběhne spálení nebo spalovací proces. Směrnice o spalování odpadů 
vytváří přesný regulační režim stejně jako provozní normy, které zajišťují vysokou úroveň 
veřejného zdraví a ochrany životního prostředí. Deklasifikace těchto odpadních toků 
znamená, že jejich spalování nebude nadále spadat do působnosti směrnice o spalování 
odpadů ani do působnosti nařízení o přepravě odpadů. To by mohlo mít neblahé dopady na 
životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 118
Johannes Blokland

Společný postoj Rady
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Některé zvláštní druhy odpadu 
přestávají být odpadem ve smyslu čl. 3 
bodu 1, pokud byly předmětem některého 
způsobu využití a splňují zvláštní kritéria, 
která budou vypracována v souladu s 
těmito podmínkami:

1. Členské státy mohou požadovat, aby 
Komise výjimečně stanovila, zda určitý 
odpad přestal být odpadem ve smyslu čl. 3 
bodu 1, pokud byly předmětem některého 
způsobu využití a splňují zvláštní kritéria, 
která budou vypracována v souladu s 
těmito podmínkami:

a) látka nebo předmět se běžně využívají 
ke konkrétnímu účelu; 

a) látka nebo předmět se běžně využívají 
ke konkrétnímu účelu; 

b) pro tuto látku nebo tento předmět 
existuje trh nebo poptávka;

b) pro tuto látku nebo tento předmět 
existuje trh nebo poptávka;

c) látka nebo předmět splňují technické 
požadavky pro konkrétní účel uvedený v 
písm. a) a vyhovují stávajícím právním 
předpisům a normám použitelným na 

c) látka nebo předmět splňují technické 
požadavky pro konkrétní účel uvedený v 
písm. a) a vyhovují stávajícím právním 
předpisům a normám použitelným na 
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výrobky; a výrobky; a
d) využití látky nebo předmětu nepovede k 
celkovým nepříznivým dopadům na životní 
prostředí nebo lidské zdraví.

d) využití látky nebo předmětu nepovede k 
celkovým nepříznivým dopadům na životní 
prostředí nebo lidské zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 45 Evropského parlamentu z prvního 
čtení s cílem upřesnit podmínky, za kterých může odpad přestat být odpadem.
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