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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Horst Schnellhardt

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 40

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) V záujme zjednodušenia právnych 
predpisov Spoločenstva a vzhľadom na 
environmentálne prínosy by sa do tejto 
smernice mali začleniť relevantné 
ustanovenia smernice Rady 75/439/EHS zo 
16. júna 1975 o zneškodňovaní 
odpadových olejov. Smernica 75/439/EHS 
by sa preto mala zrušiť. Nakladanie 
s odpadovými olejmi by malo byť v súlade 
s usmerňujúcou zásadou hierarchie 
odpadového hospodárstva a prednosť by 
sa mala dávať variantom, ktoré 
zabezpečujú najlepší celkový 
environmentálny výsledok. Separovaný 
zber odpadových olejov zostáva i naďalej 
dôležitý pre správne nakladanie s týmito 
olejmi a pre zabránenie poškodeniu 
životného prostredia ich nevhodným 
zneškodňovaním. 

(40) V záujme zjednodušenia právnych 
predpisov Spoločenstva a vzhľadom na 
environmentálne prínosy by sa do tejto 
smernice mali začleniť relevantné 
ustanovenia smernice Rady 75/439/EHS zo 
16. júna 1975 o zneškodňovaní 
odpadových olejov. Smernica 75/439/EHS 
by sa preto mala zrušiť. Nakladanie 
s odpadovými olejmi by malo byť v súlade 
s usmerňujúcou zásadou hierarchie 
odpadového hospodárstva, pričom aj 
naďalej treba uprednostňovať 
regeneráciu. Separovaný zber odpadových 
olejov zostáva i naďalej dôležitý pre 
správne nakladanie s týmito olejmi a pre 
zabránenie poškodeniu životného 
prostredia ich nevhodným 
zneškodňovaním. 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Anne Ferreira

Spoločná pozícia Rady
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) pre túto látku alebo vec existuje trh 
alebo je po nej dopyt;

b) pre túto látku alebo vec existuje trh;

Or. fr
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Odôvodnenie

Návrat k pôvodnému návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Richard Seeber

Spoločná pozícia Rady
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kritéria v potrebných prípadoch zahŕňajú 
aj limitné hodnoty pre znečisťujúce látky.

vypúšťa sa

Or. de

(Zahrnutie hraničných hodnôt do kritérií pre skončenie životnosti odpadu nie je v súvislosti s 
nariadením REACH potrebné.)

Odôvodnenie

Ak materiál, ktorý patril do odpadového režimu, už nie je odpadom, podlieha režimu REACH 
so všetkými príslušnými požiadavkami. Hraničné hodnoty preto nie sú potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans

Spoločná pozícia Rady
Článok 5 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Opatrenia, ktoré sa týkajú prijatia 
takýchto kritérií a špecifikujú odpad, 
zamerané na zmenu a doplnenie 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením, sa prijmú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 36 ods. 2.

2. Komisia v prípade potreby predloží do 
...* na základe zhodnotenia uvedeného 
v odseku 1 legislatívny návrh, v ktorom 
určí environmentálne a kvalitatívne 
kritériá, ktoré sa musia splniť, aby o 
kategóriách špecifických výrobkov, 
surovín alebo látok odpadu platilo, že 
prestali byť odpadom.
* Dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice. 
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Or. en

Odôvodnenie

Environmentálne kritériá, na základe ktorých sa rozhodne o stave konca odpadu, by sa mali 
prijať spolurozhodovacím postupom, a nie komitológiou (založené na koncepte 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu (PDN) č. 45 z prvého čítania). Je to doplnenie k výzve 
na prípadné návrhy do zoznamu špecifických látok, ktoré treba preskúmať, aby sa prestali 
považovať za odpad, napríklad sklo a papier. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Odseky 1 a 2 neplatia na účely 
cezhraničnej prepravy do tretích krajín. 

Or. en

(Nový PDN, ktorého zámerom je riešiť prehliadnutia v prvom čítaní, aby sa zabezpečila 
súdržnosť s medzinárodnými záväzkami.

Odôvodnenie

Medzinárodné právne predpisy o odpade, ako napríklad bazilejský dohovor o cezhraničnej 
preprave nebezpečného a iného odpadu, nepoznajú pojem „odpad, ktorý prestáva byť 
odpadom“. Aby sa zabezpečil úplný súlad s medzinárodnými záväzkami, nemôže sa vzťahovať 
na cezhraničnú prepravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Anne Ferreira

Spoločná pozícia Rady
Článok 5 – odsek 3a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Žiadny nebezpečný odpad, ani odpad 
určený na energetické zhodnocovanie 
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nemôže byť predmetom činnosti uvedenej 
v odsekoch 1 a 2.

Or. fr

(So stavom odpadu, keď je ešte považovaný za odpad, sú spojené osobitné záruky týkajúce sa 
nakladania s odpadom, spracovania a uvoľňovania látok. S cieľom dodržiavať 

environmentálne ciele tejto smernice by sme nemali tento stav odpadu odobrať bez riadneho 
zváženia.)

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo nedodržiavaniu ustanovení prijatých v rámci smernice o spaľovaní odpadov 
(2000/76/ES) a spracovaniu odpad určeného na energetické zhodnocovanie v zariadeniach, 
ktoré nie sú vybavené tak, aby tieto ustanovenia boli dodržané, je nevyhnutné vylúčiť odpad 
určený na energetické zhodnocovanie z reklasifikácie ako produktu. Rovnaká záruka sa musí 
prijať pre nebezpečný odpad, pri ktorom sa musí zabezpečiť maximálna úroveň ochrany. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Anne Laperrouze

Spoločná pozícia Rady
Článok 5 – odsek 3a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Postupy stanovené v odsekoch 1 a 2 sa 
netýkajú nebezpečného odpadu ani 
odpadu určeného na energetické 
zhodnocovanie (nebezpečného odpadu ani 
odpadu, ktorý nie je nebezpečný).

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby postup smerujúci k stavu konca odpadu neviedol k zvyšovaniu 
znečisťovania ani k environmentálnemu dampingu. Tento postup by mal platiť len na 
recykláciu (t. j.zhodnocovanie materiálu), ale nie na používanie odpadu ako paliva, aby sa 
zabránilo zvýšenému znečisťovaniu ovzdušia. Tento PDN oprávňuje nová skutočnosť: krátko 
po prijatí spoločnej pozície v Rade Komisia požiadala Taliansko, aby zrušilo svoje 
rozhodnutie reklasifikovať triedený odpad s obsahom energie (SRF) na palivo.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Anne Ferreira

Spoločná pozícia Rady
Článok 5 – odsek 4

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak neboli podľa postupu stanoveného v 
odsekoch 1 a 2 určené kritériá na úrovni 
Spoločenstva, členské štáty môžu v 
jednotlivých prípadoch rozhodnúť, či 
určitý odpad prestal byť odpadom, pričom 
zohľadnia uplatniteľnú judikatúru. 
Takéto rozhodnutia oznámia Komisii v 
súlade so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 
1998, ktorou sa stanovuje postup pri 
poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov, ako aj 
pravidiel vzťahujúcich sa na služby 
informačnej spoločnosti, ako to uvedená 
smernica požaduje.

4. Kritériá prijaté postupom stanoveným v 
odseku 2 musia byť vymedzené tak, aby sa 
zabezpečilo, že druhotný produkt, 
surovina alebo látka ako výsledok 
spracovania odpadu spĺňajú potrebné 
podmienky uvedenia na trh. Kritériá 
zohľadnia všetky riziká environmentálne 
škodlivého použitia alebo prepravy 
druhotnej suroviny alebo látky a určia sa 
na úrovni, ktorá zabezpečí vysokú 
ochranu zdravia ľudí a životného 
prostredia.

Or. fr

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť podmienky, ktoré treba dodržiavať pri definovaní kritérií uvedených v 
článku 5 ods. 2 , aby sa predchádzalo riziku environmentálneho dumpingu. V druhej časti sa 
preberá znenie pôvodného návrhu Komisie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Spoločná pozícia Rady
Článok 5 – odsek 4

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak neboli podľa postupu stanoveného v 
odsekoch 1 a 2 určené kritériá na úrovni 
Spoločenstva, členské štáty môžu v 
jednotlivých prípadoch rozhodnúť, či 
určitý odpad prestal byť odpadom, pričom 

vypúšťa sa
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zohľadnia uplatniteľnú judikatúru. 
Takéto rozhodnutia oznámia Komisii v 
súlade so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 
1998, ktorou sa stanovuje postup pri 
poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov, ako aj 
pravidiel vzťahujúcich sa na služby 
informačnej spoločnosti1, ako to uvedená 
smernica požaduje.

Or. en

Odôvodnenie

Zrušenie nového odseku, ktorý navrhla Rada. Po PDN spravodajcu č. 12, ktorý rieši otázku 
kritérií stavu konca odpadu prostredníctvom návrhu Komisie, ustanovenie, aby sa 
rozhodnutie ponechalo na jednotlivé členské štáty, nie je potrebné. Navyše, aby sa zabránilo 
vzniku nezosúladených zoznamov odpadu a nespravodlivej konkurencii, tento odsek sa musí 
vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Adriana Poli Bortone

Spoločná pozícia Rady
Článok 5 – odsek 4a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Komisia do ... * v prípade potreby 
pripraví návrhy týkajúce sa okrem iného 
stanovenia toho, či nasledujúce odpadové 
toky patria do pôsobnosti ustanovení tohto 
článku, a ak áno, aké špecifikácie by pre 
ne mali platiť: kompost, agregáty, papier, 
sklo, kovy, opotrebované pneumatiky, 
odpadové textílie a ďalšie vybrané 
kategórie odpadu, ktoré sú jasne 
identifikovateľné, a to aj podľa 
európskych technických noriem.
*5 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

                                               
1 Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 
2006/96/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 81).
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Or. en

(Na základe PDN 45 z prvého čítania.)

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že „koniec odpadu“ by sa mal uplatňovať len výnimočne na špecificky 
vybrané a jasne identifikovateľné odpadové toky. Európske technické normy sú dobrým 
základom na identifikáciu osobitných kategórií odpadu a na získanie informácií o ich 
technických a environmentálnych vlastnostiach. Odkaz na európske technické normy 
zabezpečí podmienky na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Richard Seeber

Spoločná pozícia Rady
Článok 5a (nový) 

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Kompost, ktorý dokázateľne spĺňa 
kritériá uvedené v článku 5 ods. 1 a 2 tak, 
ako to zaručuje systém zabezpečenia 
kvality, ktorý bol vyrobený výlučne 
z odpadu z triedeného zberu a ktorý je 
z hľadiska trvalej udržateľnosti vhodný 
na zlepšenie funkcií pôdy, je ako materiál, 
na ktorý sa vzťahuje príloha V nariadenia 
(ES) č. 1907/2006 (REACH) v súlade 
s článkom 2 ods. 7 písm. b) nariadenia 
(ES) č. 1907/2006 vyňatý z hláv II, V a VI 
nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Or. de

(ii)

Odôvodnenie

V odôvodnení k spoločnej pozícii sa kompost uvádza ako kategória pre vytvorenie kritérií pre 
odpad, ktorý prestáva byť odpadom. V tejto súvislosti sa zdá byť potrebné vyňať odpad, ktorý 
prestal byť odpadom, z nariadenia REACH. REACH obsahuje výnimky pre jednoznačne 
definované látky, medzi ktoré možno v zásade zahrnúť aj kompost. Týmto PDN sa definujú 
kritériá, podľa ktorých sa na kompost vzťahujú výnimky z nariadenia REACH.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Spoločná pozícia Rady
Článok 6 – odsek 3a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Zmena klasifikácie nebezpečného 
odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný, 
sa nesmie dosiahnuť riedením ani 
zmiešaním odpadu s cieľom znížiť 
pôvodnú koncentráciu znečisťujúcich 
látok na úroveň, ktorá je nižšia ako 
hranica na označenie odpadu za 
nebezpečný.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné podanie PDN 46 z prvého čítania EP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Erna Hennicot-Schoepges, Françoise Grossetête, Frieda Brepoels, Richard Seeber, 
Lambert van Nistelrooij, Marie-Noëlle Lienemann

Spoločná pozícia Rady
Článok 6 – odsek 4a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Komisia zabezpečí, aby bol zoznam 
odpadov a každá jeho revízia v súlade so 
zásadami jasnosti, zrozumiteľnosti 
a dostupnosti pre užívateľov a najmä pre 
SMP.

Or. fr

(ii)

Odôvodnenie

PDN je podobný ako PDN 36 prijatý v prvom čítaní („Komisia zabezpečí, aby bol tento 
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zoznam dostatočne zrozumiteľný pre malé a stredné podniky a ľahko prístupný“). Zoznam 
odpadov je v súčasnej podobe zložitým dokumentom, ktorý je v rozpore s cieľmi lepšej 
regulácie a zjednodušovania, ktoré podporujú európske inštitúcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Karl-Heinz Florenz

Spoločná pozícia Rady
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S cieľom posilniť predchádzanie vzniku 
odpadu a jeho zhodnocovanie môžu 
členské štáty prijať legislatívne alebo 
nelegislatívne opatrenia, aby zabezpečili, 
že každá fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá v rámci svojej profesionálnej činnosti 
vyvíja, vyrába, spracúva, upravuje alebo 
predáva výrobky (výrobca výrobkov) má
rozšírenú zodpovednosť výrobcu.

1. S cieľom posilniť predchádzanie vzniku 
odpadu a jeho zhodnocovanie môžu 
členské štáty prijať legislatívne alebo 
nelegislatívne opatrenia, aby zabezpečili, 
že každá fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá v rámci svojej profesionálnej činnosti 
vyrába alebo dováža výrobky, má rozšírenú 
zodpovednosť výrobcu.

Or. en

Odôvodnenie

Ponímanie zodpovednosti výrobcu sa týka rovnako výrobcov i dovozcov. Rozšírenie na 
účastníkov, ktorí len predávajú výrobky, ktoré iný subjekt uviedol na trh, ako to navrhuje 
Európska rada, odporuje chápaniu zodpovednosti výrobcu. Zvýšenie zodpovednosti výrobcu 
má v podstate jasne vymedziť zodpovednosti a upozorniť na zodpovedného účastníka, ktorý 
jediný je schopný ovplyvniť dizajn a výrobu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Holger Krahmer

Spoločná pozícia Rady
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S cieľom posilniť predchádzanie vzniku 
odpadu a jeho zhodnocovanie môžu 
členské štáty prijať legislatívne alebo 
nelegislatívne opatrenia, aby zabezpečili, 

1. S cieľom posilniť predchádzanie vzniku 
odpadu a jeho zhodnocovanie môžu 
členské štáty prijať legislatívne alebo 
nelegislatívne opatrenia, aby zabezpečili, 
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že každá fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá v rámci svojej profesionálnej činnosti 
vyvíja, vyrába, spracúva, upravuje alebo 
predáva výrobky (výrobca výrobkov) má
rozšírenú zodpovednosť výrobcu.

že každá fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá v rámci svojej profesionálnej činnosti 
vyvíja, vyrába, spracúva, upravuje alebo 
predáva výrobky (výrobca výrobkov), 
alebo dováža výrobky na územie 
Spoločenstva, má rozšírenú zodpovednosť 
výrobcu.

Or. en

Odôvodnenie

Čiastočne obnovuje PDN č. 35 (článok 3 a nový) z prvého čítania, prijatý na plenárnej 
schôdzi 13. februára 2007, keďže znovu explicitne zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcu 
na dovozcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Thomas Ulmer

Spoločná pozícia Rady
Článok 7 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S cieľom posilniť predchádzanie 
vzniku odpadu a jeho zhodnocovanie 
môžu členské štáty prijať legislatívne 
alebo nelegislatívne opatrenia, aby 
zabezpečili, že každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá v rámci svojej 
profesionálnej činnosti vyvíja, vyrába, 
spracúva, upravuje alebo predáva výrobky 
(výrobca výrobkov) má rozšírenú 
zodpovednosť výrobcu.

vypúšťa sa

Takéto opatrenia môžu zahŕňať prijatie 
vrátených výrobkov a odpadu, ktorý 
zostane po použití týchto výrobkov, ako aj 
nasledujúce nakladanie s odpadom a 
finančnú zodpovednosť za takéto činnosti.

Or. de

(ii)
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Odôvodnenie

oo

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Frieda Brepoels

Spoločná pozícia Rady
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S cieľom posilniť predchádzanie vzniku 
odpadu a jeho zhodnocovanie môžu 
členské štáty prijať legislatívne alebo 
nelegislatívne opatrenia, aby zabezpečili, 
že každá fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá v rámci svojej profesionálnej činnosti 
vyvíja, vyrába, spracúva, upravuje alebo 
predáva výrobky (výrobca výrobkov) má
rozšírenú zodpovednosť výrobcu.

1. S cieľom posilniť predchádzanie vzniku 
odpadov a zhodnocovanie odpadov členské 
štáty v prípade potreby prijmú legislatívne 
alebo nelegislatívne opatrenia, aby 
zabezpečili, že každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá v rámci náplne 
svojej činnosti vyrába, spracúva, upravuje 
alebo predáva výrobky (výrobca výrobkov), 
má rozšírenú zodpovednosť výrobcu.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je možné zabezpečiť rozšírenú zodpovednosť výrobcu na každý typ odpadu. Členské štáty 
by mali zabezpečiť rozšírenú zodpovednosť výrobcu, kde je to vhodné. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Thomas Ulmer

Spoločná pozícia Rady
Článok 7 – odsek 1a (nový) 

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. S cieľom posilniť predchádzanie 
vzniku odpadu a jeho zhodnocovanie 
môžu členské štáty prijať legislatívne 
alebo nelegislatívne opatrenia, aby 
zabezpečili, že každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá v rámci svojej 
profesionálnej činnosti vyrába alebo 
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dováža výrobky, má rozšírenú 
zodpovednosť výrobcu.

Or. de

Odôvodnenie

ii

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Riitta Myller

Spoločná pozícia Rady
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu prijať vhodné 
opatrenia na podporu dizajnu výrobkov, 
ktorý zníži ich environmentálne vplyvy a 
vznik odpadu počas výroby a 
nasledujúceho použitia výrobkov a na 
zabezpečenie toho, že zhodnocovanie a 
zneškodňovanie výrobkov, ktoré sa stali 
odpadom, sa uskutočňuje v súlade s 
článkami 10 a 11.

2. Výrobcovia prijmú vhodné opatrenia na 
dizajn výrobkov, ktorý zníži ich 
environmentálne vplyvy a vznik odpadu 
počas výroby a nasledujúceho použitia 
výrobkov a na zabezpečenie toho, že 
zhodnocovanie a zneškodňovanie 
výrobkov, ktoré sa stali odpadom, sa 
uskutočňuje v súlade s článkami 10 a 11.

Členské štáty môžu prijať primerané 
opatrenia v súlade s odsekom 1 na 
podporu dizajnu výrobkov na rovnaké 
účely.

Or. en

Odôvodnenie

Zodpovednosť za dizajn v súvislosti s prevenciou a recykláciou by mal niesť výrobca. Členské 
štáty by to potom mali podporiť primeranými opatreniami, v prípade potreby legislatívnymi 
požiadavkami na špecificky prioritné oblasti výrobkov – ako to bolo v prípade odpadu 
z elektronických a elektrických zariadení.



AM\712783SK.doc 15/109 PE402.912v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Holger Krahmer

Spoločná pozícia Rady
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu prijať vhodné 
opatrenia na podporu dizajnu výrobkov, 
ktorý zníži ich environmentálne vplyvy a 
vznik odpadu počas výroby a 
nasledujúceho použitia výrobkov a na 
zabezpečenie toho, že zhodnocovanie a 
zneškodňovanie výrobkov, ktoré sa stali 
odpadom, sa uskutočňuje v súlade s 
článkami 10 a 11.

2. Ak neexistujú právne predpisy 
Spoločenstva o aspektoch konca životného 
cyklu alebo životného cyklu špecifického 
výrobku, členské štáty môžu prijať vhodné 
opatrenia na podporu dizajnu výrobkov, 
ktorý zníži ich environmentálne vplyvy a 
vznik odpadu počas výroby a 
nasledujúceho použitia výrobkov a na 
zabezpečenie toho, že zhodnocovanie a 
zneškodňovanie výrobkov, ktoré sa stali 
odpadom, sa uskutočňuje v súlade s 
článkami 10 a 11.

Or. en

Odôvodnenie

Objasňuje ustanovenie, ktoré ako nové zaviedla Rada v spoločnej pozícii. Rámcová smernica 
o odpade by nemala rušivo zasahovať do platných ustanovení o dizajne výrobku. Takéto 
ustanovenia by okrem toho nemali byť súčasťou právnych predpisov založených na článku 
175 zmluvy, pretože by to mohlo viesť k tomu, že členské čtáty budú jednotlivo regulovať
dizajn výrobkov, a tým rozdeľovať medzinárodný trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Takéto opatrenia môžu okrem iného 
podporovať vývoj, výrobu a uvádzanie na 
trh výrobkov, ktoré sú vhodné na 
viacnásobné použitie, ktoré sú z 
technického hľadiska trvanlivé a sú, po 
tom, čo sa stanú odpadom, vhodné na 
riadne a bezpečné zhodnocovanie a 

Takéto opatrenia môžu okrem iného 
podporovať vývoj, výrobu a uvádzanie na 
trh výrobkov, ktoré sú vhodné na 
viacnásobné použitie, ktoré sú z 
technického hľadiska trvanlivé a sú, po 
tom, čo sa stanú odpadom, vhodné na 
riadne a bezpečné zhodnocovanie a 
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environmentálne vhodné zneškodňovanie. environmentálne vhodné zneškodňovanie. 
Malo by to zahŕňať povinnosť výrobcov 
a dovozcov poskytovať verejne dostupné 
informácie o rozsahu recyklovateľnosti 
odpadového výrobku.

Or. en

(Čiastočne opätovné uvedenie PDN 35 z prvého čítania.)

Odôvodnenie

Výrobcovia a dovozcovia by mali poskytovať informácie o rozsahu recyklovateľnosti svojich 
výrobkov, keď sa z nich stane odpad, aby podporovali vhodné recyklačné postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Holger Krahmer

Spoločná pozícia Rady
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Takéto opatrenia môžu okrem iného 
podporovať vývoj, výrobu a uvádzanie na 
trh výrobkov, ktoré sú vhodné na 
viacnásobné použitie, ktoré sú z 
technického hľadiska trvanlivé a sú, po 
tom, čo sa stanú odpadom, vhodné na 
riadne a bezpečné zhodnocovanie a 
environmentálne vhodné zneškodňovanie.

Takéto opatrenia môžu – kde je to vhodné 
z hľadiska životného cyklu – okrem iného 
podporovať výrobu výrobkov, ktoré sú 
vhodné na viacnásobné použitie, ktoré sú z 
technického hľadiska trvanlivé a sú, po 
tom, čo sa stanú odpadom, vhodné na 
riadne a bezpečné zhodnocovanie a 
environmentálne vhodné zneškodňovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Objasňuje ustanovenie, ktoré ako nové zaviedla Rada v spoločnej pozícii. Malo by sa zabrániť 
nepriaznivým environmentálnym účinkom v rôznych štádiách životného cyklu výrobku. 
Rámcová smernica o odpade by nemala rušivo zasahovať do platných právnych predpisov 
o dizajne výrobku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 7 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty podajú Komisii správu o 
vykonávaní ustanovenia odseku 1 v súlade 
s článkom 34. Komisia na základe 
skúseností členských štátov vyhodnotí 
vhodnosť zavedenia systému rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov za presne 
stanovené toky odpadov na úrovni 
Európskej únie.

Or. en

(Čiastočne sa opätovne uvádza upravený PDN č. 35 z prvého čítania.)

Odôvodnenie

Ak majú opatrenia členských štátov, ktoré sa týkajú rozšírenej zodpovednosti výrobcov, zostať 
dobrovoľné, mali by členské štáty aspoň podávať správy o všetkých opatreniach prijatých 
v tejto súvislosti, aby uľahčili prijatie opatrení Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Riitta Myller

Spoločná pozícia Rady
Článok 7 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pri uplatňovaní rozšírenej 
zodpovednosti výrobcu zohľadňujú 
členské štáty technickú uskutočniteľnosť 
a ekonomickú životaschopnosť a celkové 
vplyvy na životné prostredie, ľudské 
zdravie a sociálnu oblasť a rešpektujú 
pritom potrebu zabezpečiť riadne 
fungovanie vnútorného trhu.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Odsek 3, ktorý je novým textom zavedeným v spoločnej pozícii Rady, je nepotrebný, pretože 
toto sa špecifikuje v zmluve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Holger Krahmer

Spoločná pozícia Rady
Článok 7 – odsek 4

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Rozšírená zodpovednosť výrobcu sa 
uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá 
zodpovednosť za nakladanie s odpadom 
ustanovená v článku 13 ods. 1.

4. Rozšírená zodpovednosť výrobcu sa 
uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá
zodpovednosť za nakladanie s odpadom 
ustanovená v článku 13 ods. 1, a bez toho, 
aby boli dotknuté platné osobitné právne 
predpisy o tokoch odpadu.

Or. en

Odôvodnenie

Objasňuje ustanovenie, ktoré ako nové zaviedla Rada vo svojej spoločnej pozícii. Posilňuje 
vykonávanie platných osobitných právnych predpisov o tokoch odpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Dorette Corbey

Spoločná pozícia Rady
Článok 7a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7a 
Predchádzanie vzniku odpadov

Členské štáty prijmú v súlade s článkami 
1 a 11 a so zreteľom na článok 7 tejto 
smernice a na smernicu 2005/32/ES
všetky potrebné opatrenia na stabilizáciu 
svojej celkovej produkcie odpadu do roku 
2012 v porovnaní so svojou celkovou 
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ročnou produkciou odpadu v roku 2009.
V rámci nevyhnutnej prípravy opatrení 
stanovených v článku 26 predloží Komisia 
v prípade potreby po porade so všetkými 
zúčastnenými stranami Európskemu 
parlamentu a Rade návrhy opatrení 
potrebných na podporu preventívnych 
činností členských štátov, ktoré budú 
zahŕňať:
a) do roku 2009 zoznam ukazovateľov, 
ktoré členským štátom umožnia 
sledovanie, hodnotenie a podávanie správ 
o pokroku svojich programov a opatrení 
na predchádzanie vzniku odpadov;
b) do roku 2010 stanovenie politiky 
ekologickej koncepcie výrobkov, ktorá 
bude riešiť problém tvorby odpadu a 
prítomnosti nebezpečných látok v odpade 
s cieľom podporovať technológie 
zamerané na trvalé, opätovne použiteľné 
a recyklovateľné produkty;
c) do roku 2010 stanovenie ďalších 
kvalitatívnych a kvantitatívnych cieľov na 
rok 2020 v oblasti znižovania odpadu, 
založených na základe najlepšej dostupnej 
praxe;
d) do roku 2010 stanovenie akčného 
plánu ďalších podporných opatrení na 
európskej úrovni, najmä opatrení 
zameraných na zmenu súčasných 
spotrebiteľských modelov.

Or. nl

Odôvodnenie

Je dôležité zapojiť výrobcov do predchádzania tvorby odpadu. Parlament prijal v prvom 
čítaní podrobné ustanovenia o tom, ako prikročiť k zodpovednosti výrobcov, okrem iného 
v súvislosti s tvorbou odpadu. Rada časť z nich akceptovala. Cieľom tohto PDN je ešte raz a 
trochu jasnejším spôsobom určiť zodpovednosť výrobcu v oblasti predchádzania tvorby 
odpadu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Anne Ferreira

Spoločná pozícia Rady
Článok 8 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, 
aby zabezpečili, že sa odpad podrobí 
činnostiam zhodnocovania v súlade s 
článkami 10 a 11.

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
v súlade s článkom 1, aby zabezpečili, že 
sa odpad podrobí činnostiam 
zhodnocovania v súlade s článkami 10 
a 11.

Tieto činnosti zahŕňajú minimálne 
činnosti uvedené v zozname v prílohe II za 
predpokladu, že spĺňajú definíciu 
zhodnocovania podľa článku 3 ods. 14.

Or. fr

(ii)

Odôvodnenie

Čiastočné prevzatie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 38 prijatého v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 8 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Do ...* Komisia predloží v súlade 
s postupom stanoveným v článku 251 
zmluvy legislatívny návrh na stanovenie 
environmentálnych kritérií a kritérií 
účinnosti, založený na najlepších 
dostupných technológiách činností
zhodnocovania, ako sa uvádza v prílohe 
II.
* Dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice.
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Or. en

(Čiastočne sa opäť uvádza PDN 38/108/157/140 a 141 z prvého čítania.)

Odôvodnenie

V prípade, že sa v tejto smernici stanovia kritériá spaľovania odpadu, malo by sa tak urobiť 
aj v súvislosti s inými činnosťami zhodnocovania, aby bolo možné lepšie rozoznať skutočné 
činnosti zhodnocovania od zdanlivých. Keďže takéto kritériá by boli základnými prvkami, 
mali by byť stanovené postupom spolurozhodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Spoločná pozícia Rady
Článok 8 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty prijmú opatrenia 
na podporu recyklácie vysokej kvality a 
s týmto cieľom zavedú v prípade potreby 
systémy triedeného zberu, aby sa zaručili 
potrebné kvalitatívne normy pre príslušné 
oblasti recyklovania.
Členské štáty zavedú do roku 2015 
systémy zberu triedeného odpadu 
prinajmenšom pre: papier, kov, plasty, 
sklo, textil, iný biologicky rozložiteľný 
odpad, oleje a nebezpečný odpad. Toto sa 
uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté 
súčasné alebo budúce právne predpisy 
o tokoch odpadu alebo požiadavky 
uvedené v článku 18.

Or. en

Odôvodnenie

Opäť sa predkladá PDN 141 z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Karl-Heinz Florenz

Spoločná pozícia Rady
Článok 8 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Všetky požiadavky týkajúce sa 
zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, 
ktoré členské štáty stanovia vo forme 
všeobecne záväzných ustanovení, sú 
založené na najlepších dostupných 
technikách nakladania s odpadom.
Pokiaľ je to potrebné na ochranu 
ľudského zdravia a životného prostredia, 
Komisia predloží návrhy samostatných 
smerníc, ktoré v súvislosti s odpadmi 
a činnosťami zhodnocovania (ak tieto 
majú z kvantitatívneho hľadiska osobitný 
ekologický alebo hospodársky význam) 
stanovia požiadavky, pokiaľ ide 
o zhodnocovanie, látky alebo predmety, 
ktoré sú výsledkom operácií 
zhodnocovania, a následné použitie týchto 
látok a predmetov. Tieto požiadavky sú 
založené na najlepších dostupných 
technikách nakladania s odpadom.

Or. en

Odôvodnenie

Dohoda z prvého čítania, 41.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Marie-Noëlle Lienemann

Spoločná pozícia Rady
Článok 8a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a
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Opätovné použitie a recyklovanie
Najneskôr do 31. decembra 2015 
Európsky parlament a Rada zvážia 
stanovenie cieľov pre priemyselný odpad 
(vrátane stavebného a demolačného 
odpadu) na základe konzultácie 
so zúčastnenými stranami a správy 
Komisie, ku ktorej je v prípade potreby 
pripojený návrh. Komisia vo svojej správe 
zohľadní trendy v spracovaní odpadu a 
príslušné environmentálne dôsledky 
stanovenia cieľov.

Or. fr

Odôvodnenie

Pred stanovením takého cieľa, sa malo v prvom rade zabezpečiť, aby boli členské štáty 
schopné tento podiel pre stavebné odvetvie vypočítať a aby bol Eurostat schopný tieto údaje 
zhromaždiť. Tak to však nie je. Eurostat má k dispozícii údaje o tvorbe stavebného odpadu od 
niektorých členských štátov, nemá však žiadne údaje o recyklácii stavebného odpadu. 
Cieľ 70 % je úplne fiktívny a nepodložený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Dorette Corbey

Spoločná pozícia Rady
Článok 8a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a 

Opätovné použitie a recyklovanie

1. Členské štáty so zreteľom na článok 7 
tejto smernice a na smernicu 2005/32/ES 
prijmú opatrenia na podporu opätovného 
využitia produktov, najmä 
prostredníctvom vytvorenia a podpory sietí 
schváleného opätovného využitia a opravy 
výrobkov a v prípade potreby 
prostredníctvom stanovenia príslušných 
noriem týkajúcich sa postupov a 
výrobkov.
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Členské štáty môžu prijať ďalšie 
opatrenia na podporu opätovného 
použitia, ako je použitie ekonomických 
nástrojov, kritérií verejného obstarávania, 
kvantitatívnych cieľov alebo zákazov 
umiestňovania určitých výrobkov na trh.
2. S cieľom splniť ciele tejto smernice a 
priblížiť sa k európskej recyklačnej 
spoločnosti s vysokou úrovňou účinnosti 
zdrojov členské štáty so zreteľom na 
článok 7 tejto smernice a na smernicu 
2005/32/ES prijmú príslušné opatrenia 
zamerané na dosiahnutie týchto cieľov:
a) zvýšenie prípravy na opätovné použitie 
a recyklovanie odpadu z domácností do 
roku 2020 najmenej na 50 % hmotnosti;

b) zvýšenie prípravy na opätovné použitie 
a recyklovania odpadu zo stavebných a 
demolačných prác do roku 2020 najmenej 
na 70% hmotnosti.
Štátom, ktorých recyklovanie v niektorej 
kategórii je podľa údajov Eurostatu 
z rokov 2000 – 2005 na nižšej úrovni ako 
5 %, alebo pri ktorých neexistujú oficiálne 
údaje, môže byť poskytnutá na splnenie 
týchto cieľov dodatočná lehota 5 rokov.

Najneskôr do 31. decembra 2015 
Európsky parlament a Rada opätovne 
preskúmajú ciele stanovené v písmene a) 
a b) a zvážia stanovenie cieľov v oblasti 
priemyselného odpadu na základe správy 
Komisie, ku ktorej bude v prípade potreby 
doložený návrh. V tejto správe Komisia 
zohľadní trendy v spracovaní odpadu a 
príslušné environmentálne dôsledky 
stanovenia cieľov.
S cieľom harmonizovať charakteristiky a 
prezentáciu predložených údajov a 
zosúladiť údaje členské štáty o nich 
podajú správu v súlade s požiadavkami 
nariadenia (ES) č. 2150/2002 Európskeho 
parlamentu a Rady z 25. novembra 2002 o 
štatistike o odpade1. V prípade potreby 
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Komisia v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 36 ods. 2
tejto smernice stanoví podrobné pravidlá 
overovania dodržiavania cieľov 
stanovených v tomto odseku členskými 
štátmi.
Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s.1. Nariadenie 
naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 
č. 1893/2006 (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s.1).

Or. nl

Odôvodnenie

Je dôležité zapojiť výrobcov do predchádzania tvorby odpadu. Parlament prijal v prvom 
čítaní podrobné ustanovenia o tom, ako prikročiť k zodpovednosti výrobcov, okrem iného 
v súvislosti s tvorbou odpadu. Rada časť z nich akceptovala. Cieľom tohto PDN je ešte raz a 
trochu jasnejším spôsobom určiť zodpovednosť výrobcu v oblasti predchádzania tvorby 
odpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Thomas Ulmer

Spoločná pozícia Rady
Článok 8a (nový) 

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a

Opätovné použitie a recyklovanie

1. Členské štáty prijmú opatrenia 
na podporu opätovného použitia 
výrobkov, najmä prostredníctvom 
vytvorenia a podpory akreditovaných sietí 
opätovného použitia a opravy výrobkov 
a podľa potreby stanovením príslušného 
postupu a noriem výrobkov.

Členské štáty môžu prijať ďalšie 
opatrenia na podporu druhotného 
použitia, ako je použitie ekonomických 
nástrojov, kritérií verejného obstarávania, 
kvantitatívnych cieľov alebo zákazov 
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umiestňovania určitých výrobkov na trh.

2. a) Na dosiahnutie cieľa do roku 2010 
značne zvýšiť podiel odpadu pripraveného 
na druhotné použitie a na recykláciu musí 
Európska komisia najprv vykonať 
hodnotenie vplyvu.

b) konkrétny cieľ, ktorý možno stanoviť 
na základe výsledkov hodnotenia vplyvu 
Európskej komisie, by sa mal prenechať 
členským štátom.

c) Najneskôr do 31. decembra 2015 by 
Európska komisia mala ukončiť 
hodnotenie pokrokov v členských štátoch 
a vypracovať návrhy na zlepšenie.

Or. de

Odôvodnenie

ii

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Spoločná pozícia Rady
Článok 8a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a
Opätovné použitie a recyklovanie

1. Členské štáty prijmú opatrenia 
na podporu opätovného použitia 
výrobkov, najmä prostredníctvom 
vytvorenia a podpory akreditovaných sietí 
opätovného použitia a opravy výrobkov 
a podľa potreby stanovením príslušného 
postupu a noriem výrobkov.
Členské štáty môžu prijať ďalšie 
opatrenia na podporu opätovného 
použitia, ako je použitie ekonomických 
nástrojov, kritérií verejného obstarávania, 
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kvantitatívnych cieľov alebo zákazov 
umiestňovania určitých výrobkov na trh.
2. S cieľom splniť ciele tejto smernice a
priblížiť sa k európskej recyklačnej 
spoločnosti s vysokou úrovňou účinnosti 
zdrojov členské štáty prijmú príslušné 
opatrenia zamerané na dosiahnutie týchto 
cieľov:
a) zvýšiť opätovné použitie a recyklovanie 
odpadu z domácností a podobného 
odpadu do roku 2020 najmenej na 50 % 
hmotnosti;
b) zvýšiť opätovné použitie a recyklovanie 
odpadu zo stavebných a demolačných 
prác do roku 2020 najmenej na 70% 
hmotnosti.
Štátom, ktorých recyklovanie v niektorej 
kategórii je podľa údajov Eurostatu 
z rokov 2000 – 2005 na nižšej úrovni ako 
5 %, alebo pri ktorých neexistujú oficiálne 
údaje, môže byť poskytnutá na splnenie 
týchto cieľov dodatočná lehota 5 rokov.
Najneskôr do 31. decembra 2015 
Európsky parlament a Rada opätovne 
preskúmajú ciele stanovené v písmene a) 
a b) a zvážia stanovenie cieľov v oblasti 
priemyselného odpadu na základe správy 
Komisie, ku ktorej bude v prípade potreby 
doložený návrh. V tejto správe Komisia 
zohľadní trendy v spracovaní odpadu a 
príslušné environmentálne dôsledky 
stanovenia cieľov.
S cieľom harmonizovať charakteristiky a 
prezentáciu predložených údajov a 
zosúladiť údaje členské štáty ich predložia 
v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) 
č. 2150/2002 Európskeho parlamentu a 
Rady z 25. novembra 2002 o štatistike o 
odpade1. V prípade potreby Komisia 
v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 36 ods. 2 
tejto smernice stanoví podrobné pravidlá 
overovania dodržiavania cieľov 
stanovených v tomto odseku členskými 
štátmi. 
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Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s.  1. Nariadenie 
naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 
č. 1893/2006 (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

Or. en

(prvé čítanie)

Odôvodnenie

Tento PDN nahrádza PDN č. 19 v návrhu odporúčania, keďže text bol upravený – doplnený o 
„podobný odpad“ (odsek 2a) a vypustený bol výraz „prípravy“( odseky 2a a 2b). Návrh 
smernice v súčasnej podobe neprimerane vykresľuje priority stanovené v tematickej stratégii: 
Tento PDN, založený na PDN 38/108/157/140/141 z prvého čítania, má za cieľ to napraviť. 
Odsek 2 PDN bol však preformulovaný na základe nových informácií z Európskej komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 8a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a
Opätovné použitie a recyklovanie

1. Členské štáty prijmú opatrenia 
na podporu opätovného použitia 
výrobkov, najmä prostredníctvom 
vytvorenia a podpory akreditovaných sietí 
opätovného použitia a opravy výrobkov 
a podľa potreby stanovením príslušného 
postupu a noriem výrobkov.
Členské štáty môžu prijať ďalšie 
opatrenia na podporu opätovného 
použitia, ako je použitie ekonomických 
nástrojov, kritérií verejného obstarávania, 
kvantitatívnych cieľov alebo zákazov 
umiestňovania určitých výrobkov na trh.
2. S cieľom splniť ciele tejto smernice a 
priblížiť sa k európskej recyklačnej 
spoločnosti s vysokou úrovňou účinnosti 
zdrojov členské štáty prijmú príslušné 
opatrenia zamerané na dosiahnutie týchto 
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cieľov:
a) zvýšiť opätovné použitie a recyklovanie 
odpadu z domácností a podobného 
odpadu do roku 2020 najmenej na 50 % 
hmotnosti;
b) zvýšiť opätovné použitie a recyklovanie 
odpadu zo stavebných a demolačných 
prác, výrobného a priemyselného odpadu 
do roku 2020 najmenej na 70% 
hmotnosti.
Štátom, ktorých recyklovanie je 
v niektorej kategórii na nižšej úrovni ako 
5 %, môže byť poskytnutá na splnenie 
týchto cieľov dodatočná lehota 5 rokov.
Členské štáty prijmú opatrenia 
na podporu recyklácie vysokej kvality a 
s týmto cieľom zavedú v prípade potreby 
systémy triedeného zberu, aby sa zaručili 
potrebné kvalitatívne normy pre príslušné 
oblasti recyklovania.
Členské štáty zavedú do roku 2015 
systémy zberu triedeného odpadu 
prinajmenšom pre: papier, kov, plasty, 
sklo, textil, iný biologicky rozložiteľný 
odpad, oleje a nebezpečný odpad. Toto sa 
uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté 
súčasné alebo budúce právne predpisy 
o tokoch odpadu alebo požiadavky 
uvedené v článku 18.
S cieľom harmonizovať charakteristiky a 
prezentáciu predložených údajov a 
zosúladiť údaje členské štáty ich predložia 
v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) 
č. 2150/2002 Európskeho parlamentu a 
Rady z 25. novembra 2002 o štatistike o 
odpade1. V prípade potreby Komisia 
v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 36 ods. 2 
tejto smernice stanoví podrobné pravidlá 
overovania dodržiavania cieľov 
stanovených v tomto odseku členskými 
štátmi. 
Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s.  1. Nariadenie 
naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 
č. 1893/2006 (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).
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Or. en

(Opätovne sa uvádzajú upravené PDN 38/108/157/140/141 z prvého čítania.)

Odôvodnenie

Výrobný a priemyselný odpad má veľký podiel na tvorbe odpadu. Okrem toho na rozdiel od 
odpadu z domácností vzniká v oveľa homogénnejšej forme, preto umožňuje oveľa vyššiu 
mieru recyklácie než odpad z domácností a podobný odpad. Členské štáty budú povinné 
podávať o nich správy v súvislosti s nariadením o štatistike o odpade, takže potrebná 
databáza na kontrolu súladu by mala byť k dispozícii. Mali by tam byť aj jasné ustanovenia 
o triedenom zbere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Spoločná pozícia Rady
Článok 8a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a
Opätovné použitie a recyklovanie

1. Členské štáty prijmú opatrenia 
na podporu opätovného použitia 
výrobkov, najmä prostredníctvom 
vytvorenia a podpory akreditovaných sietí 
opätovného použitia a opravy výrobkov 
a podľa potreby stanovením príslušného 
postupu a noriem výrobkov. Členské štáty 
môžu prijať ďalšie opatrenia na podporu 
opätovného použitia, ako je použitie 
ekonomických nástrojov, kritérií 
verejného obstarávania, kvantitatívnych 
cieľov alebo zákazov umiestňovania 
určitých výrobkov na trh.
2. S cieľom splniť ciele tejto smernice a 
priblížiť sa k európskej recyklačnej 
spoločnosti s vysokou úrovňou účinnosti 
zdrojov členské štáty prijmú príslušné 
opatrenia zamerané na dosiahnutie týchto 
cieľov:
a) zvýšiť opätovné použitie a recyklovanie 
odpadu z domácností a podobného 
odpadu do roku 2020 najmenej na 50 % 
hmotnosti;
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b) zvýšiť opätovné použitie a recyklovanie 
odpadu zo stavebných a demolačných 
prác, výrobného a priemyselného odpadu 
do roku 2020 najmenej na 70% 
hmotnosti.
3. Členské štáty môžu predĺžiť konečný 
termín stanovený v odseku 2 najviac do 
roku 2025, ak sú splnené tieto podmienky:
(i) celkové náklady by nezodpovedali 
úžitku, pretože v čase, keď táto smernica 
nadobudla platnosť, bola úroveň 
recyklácie veľmi nízka;
(ii) najneskôr do roku 2025 sa vykonali 
opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia 
minimálnych úrovní recyklovania 
uvedených v odseku 2; ako aj 
(iii) predĺženie konečného termínu je 
osobitne uvedené v programoch 
odpadového hospodárstva podľa článku 
25 ods. 1.
Členské štáty vopred informujú Komisiu 
o predĺžení konečného termínu.

Or. en

(Opätovne sa uvádzajú upravené PDN 38/108/157/140/141 z prvého čítania.)

Odôvodnenie

Návrh smernice v súčasnej podobe neprimerane vykresľuje priority stanovené v tematickej 
stratégii: tento PDN, založený na PDN EP z prvého čítania, má za cieľ to napraviť. Preto 
bolo v odseku 2 preformulované vymedzenie tuhého komunálneho odpadu v súlade 
s informáciami Európskej komisie na odpad z domácností a podobný odpad a súčasne sa 
pozornosť plne venuje aj priemyselnému a výrobnému odpadu, ako aj odpadu zo stavebných a 
demolačných prác. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio,Guido Sacconi

Spoločná pozícia Rady
Článok 11

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 11 Článok 3a
Hierarchia odpadového hospodárstva Hierarchia odpadového hospodárstva
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1. V právnych predpisoch a politikách, 
ktoré sa týkajú predchádzania vzniku 
odpadov a nakladania s odpadom, sa ako 
usmerňujúca zásada uplatňuje táto 
hierarchia odpadového hospodárstva:

1. V právnych predpisoch a politikách, 
ktoré sa týkajú predchádzania vzniku 
odpadov a nakladania s odpadom, sa ako 
všeobecné pravidlo uplatňuje táto 
hierarchia odpadového hospodárstva:

a) predchádzanie vzniku; a) predchádzanie vzniku a znižovanie 
tvorby;

b) príprava na opätovné použitie; b) opätovné použitie;

c) recyklácia; c) recyklácia;
(d) iné zhodnocovanie, napr. energetické 
zhodnocovanie; ako aj

d) iné činnosti zhodnocovania a

e) zneškodňovanie. e) zneškodňovanie.

2. Pri uplatňovaní hierarchie odpadového 
hospodárstva uvedenej v odseku 1 prijmú 
členské štáty opatrenia na podporu 
možností, ktoré poskytujú najlepší celkový 
environmentálny výsledok. To si môže 
vyžadovať odklon určitých prúdov 
odpadov od hierarchie, ak je to 
odôvodnené úvahami o životnom cykle vo 
vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a 
nakladania s takýmto odpadom.

2. Pri uplatňovaní hierarchie odpadového 
hospodárstva uvedenej v odseku 1 prijmú
členské štáty opatrenia na podporu 
možností, ktoré poskytujú najlepší celkový 
environmentálny výsledok. To si môže 
vyžadovať odklon určitých prúdov 
odpadov od hierarchie, ak je to 
odôvodnené posúdením životného cyklu vo 
vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a 
nakladania s takýmto odpadom.

Členské štáty zohľadnia všeobecné zásady 
ochrany životného prostredia, ako sú 
zásada predbežnej opatrnosti a zásada 
trvalej udržateľnosti, technickú 
uskutočniteľnosť a ekonomickú 
životaschopnosť, ochranu zdrojov, ako aj 
celkové vplyvy na životné prostredie a 
ľudské zdravie a hospodárske a sociálne 
vplyvy v súlade s článkami 1 a 10.

Členské štáty zabezpečia, aby sa to 
uskutočnilo dôkladne a transparentne, pri 
dodržaní vnútroštátnych pravidiel 
plánovania o konzultovaní a zapojení 
občanov a zúčastnených strán, ako aj 
Konzultačného fóra odpadového 
hospodárstva v súlade s článkom 34a.

Or. en

(PDN prijatý v prvom čítaní; je užitočné odkazovať na zhodnotenie životného cyklu, ako aj na 
zapojenie zúčastnených strán a Konzultačného fóra odpadového hospodárstva.)

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa hierarchia odpadového hospodárstva uplatňovala ako všeobecné pravidlo 
spolu s PDN prijatým v prvom čítaní. Je užitočné odkazovať na hierarchiu odpadového 
hospodárstva v článku 3a kvôli lepšiemu zosúladeniu so všetkými všeobecnými požiadavkami 
smernice. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Spoločná pozícia Rady
Článok 11 – odsek 1 – písmeno d

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) iné zhodnocovanie, napr. energetické 
zhodnocovanie; a

d) iné zhodnocovanie, a

Or. fr

Odôvodnenie

Čiastočné prevzatie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 14 prijatého v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Duarte Freitas

Spoločná pozícia Rady
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pri uplatňovaní hierarchie odpadového 
hospodárstva uvedenej v odseku 1 prijmú 
členské štáty opatrenia na podporu 
možností, ktoré poskytujú najlepší celkový 
environmentálny výsledok. To si môže 
vyžadovať odklon určitých prúdov 
odpadov od hierarchie, ak je to 
odôvodnené úvahami o životnom cykle vo 
vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a 
nakladania s takýmto odpadom.

2. Pri uplatňovaní hierarchie odpadového 
hospodárstva uvedenej v odseku 1 prijmú 
členské štáty opatrenia na zabezpečenie
zvolených možností, ktoré poskytujú 
najlepší celkový environmentálny 
výsledok. To si môže vyžadovať odklon 
určitých prúdov odpadov od hierarchie, ak 
je to odôvodnené posúdením životného
cyklu vo vzťahu k celkovým vplyvom od 
primárneho využitia zdroja k vzniku a 
nakladaniu s takýmto odpadom.

Or. en

Odôvodnenie

„Úvahy“ o životnom cykle nie sú definované a používanie tohto výrazu by viedlo k rozdielnym 
prístupom k odpadovému hospodárstvu v Európe. Hodnotenia životného cyklu sú na rozdiel 
od toho definované normami a mohli by sa využiť na odôvodnenie odchýlenia od hierarchie 
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odpadového hospodárstva, pokiaľ sa budú vykonávať transparentne a ich rozsah pôsobnosti 
bude dostatočne široký vrátane ťažby surovín v Európe i zahraničí, aby sa zabránilo 
posúvaniu environmentálnych problémov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Gyula Hegyi

Spoločná pozícia Rady
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pri uplatňovaní hierarchie odpadového 
hospodárstva uvedenej v odseku 1 prijmú 
členské štáty opatrenia na podporu 
možností, ktoré poskytujú najlepší celkový 
environmentálny výsledok. To si môže 
vyžadovať odklon určitých prúdov 
odpadov od hierarchie, ak je to 
odôvodnené úvahami o životnom cykle vo 
vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a 
nakladania s takýmto odpadom.

2. Pri uplatňovaní hierarchie odpadového 
hospodárstva uvedenej v odseku 1 prijmú 
členské štáty opatrenia na zabezpečenie
zvolených možností, ktoré poskytujú 
najlepší celkový environmentálny 
výsledok. To si môže vyžadovať odklon 
určitých prúdov odpadov od hierarchie, ak 
je to odôvodnené úvahami o životnom 
cykle vo vzťahu k celkovým vplyvom 
vzniku a nakladania s takýmto odpadom.

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o hierarchiu odpadového hospodárstva, jej ciele možno dosiahnuť len vtedy, ak ich 
podporia účinné vnútroštátne opatrenia. Také opatrenia sa prijmú, keď budú členské štáty 
povinné zabezpečiť, a nie iba podporiť možnosti, ktoré poskytujú najlepší celkový 
environmentálny výsledok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Dorette Corbey

Spoločná pozícia Rady
Článok 11a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 11a

Odstraňovanie prekážok
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1. Členské štáty prijmú so zreteľom na 
ochranu zdravia a životného prostredia 
potrebné opatrenia na odstránenie 
prekážok predchádzania tvorby odpadu, 
opätovného použitia a recyklovania 
v platnej legislatíve a v schvaľovacích 
postupoch.
2. Ak majú prekážky pôvod v európskej 
legislatíve, členské štáty na to 
bezodkladne upozornia Komisiu. Komisia 
so zreteľom na ochranu zdravia 
a životného prostredia vytvorí vo svojom 
výklade platnej legislatívy čo najviac 
priestoru na predchádzanie tvorby 
odpadu, opätovné použitie a recyklovanie
a v prípade potreby navrhne úpravy. 

Or. nl

Odôvodnenie

Od nadobudnutia účinnosti novej legislatívy sa jasne ukázalo, že legislatíva stále viac kladie 
prekážky opätovnému použitiu a recyklovaniu. Tomu treba venovať pozornosť v druhom 
čítaní. Niekedy je v praxi ťažké obchodovať s výrobkami z recyklovaných materiálov. Verejné 
zdravie a životné prostredie treba samozrejme chrániť. Odstránenie prekážok je súčasťou 
úsilia v oblasti lepšej tvorby práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Spoločná pozícia Rady
Článok 11

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 11
Hierarchia odpadového hospodárstva

vypúšťa sa

1. V právnych predpisoch a politikách, 
ktoré sa týkajú predchádzania vzniku 
odpadov a nakladania s odpadom, sa ako 
usmerňujúca zásada uplatňuje táto 
hierarchia odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku;
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b) príprava na opätovné použitie;
c) recyklácia;
d) iné zhodnocovanie, napr. energetické 
zhodnocovanie; ako aj
e) zneškodňovanie.
2. Pri uplatňovaní hierarchie odpadového 
hospodárstva uvedenej v odseku 1 prijmú 
členské štáty opatrenia na podporu 
možností, ktoré poskytujú najlepší celkový 
environmentálny výsledok. To si môže 
vyžadovať odklon určitých prúdov 
odpadov od hierarchie, ak je to 
odôvodnené úvahami o životnom cykle vo 
vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a 
nakladania s takýmto odpadom.
Členské štáty zohľadnia všeobecné zásady 
ochrany životného prostredia, ako sú 
zásada predbežnej opatrnosti a zásada 
trvalej udržateľnosti, technickú 
uskutočniteľnosť a ekonomickú 
životaschopnosť, ochranu zdrojov, ako aj 
celkové vplyvy na životné prostredie a 
ľudské zdravie a hospodárske a sociálne 
vplyvy v súlade s článkami 1 a 10.

Or. en

Odôvodnenie

V návrhu Komisie sa hierarchia odpadového hospodárstva uvádza v článku 1. Tento PDN 
súvisí s predchádzajúcim PDN (vrátane PDN 21 a 22), ktorý presúva text o hierarchii 
odpadového hospodárstva z článku 11, kam ho Rada vložila, do nového článku 3a. Článok 11 
by sa mal preto vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Riitta Myller

Spoločná pozícia Rady
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Takéto spoločné podieľanie sa na 
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nákladoch by však nemalo oslabiť 
uplatňovanie zodpovednosti jednotlivých 
výrobcov, podľa ktorej by mal výrobca 
pôvodného zariadenia znášať náklady po 
ukončení životnosti vlastného výrobku, 
a ak tak robí, mal by mať prístup 
k stimulom na kvalitnejšie navrhovanie 
svojich výrobkov.

Or. en

Odôvodnenie

Spoločné znášanie nákladov v odpadovom hospodárstve by nemalo oslabiť zodpovednosť 
jednotlivých výrobcov, ako to požaduje smernica WEEE (smernica o odpade z elektrických 
a elektronických zariadení). Toto nezmenšené uplatňovanie zodpovednosti jednotlivých 
výrobcov má význam ako hnacia sila inovácie v ekodizajne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Richard Seeber

Spoločná pozícia Rady
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odchylne od nariadenia (ES) č. 
1013/2006 môžu členské štáty s cieľom 
chrániť svoju sieť obmedziť 
prichádzajúce zásielky odpadu určené pre 
spaľovne, ktoré sú označené ako 
zhodnocovacie zariadenia, ak sa zistilo, že 
v dôsledku takýchto zásielok by sa musel 
vnútroštátny odpad zneškodňovať alebo, 
že by sa musel odpad spracovať 
spôsobom, ktorý nie je v súlade s ich 
programami odpadového hospodárstva. 
Členské štáty oznámia takéto rozhodnutie 
Komisii. Členské štáty môžu tiež obmedziť 
odchádzajúce zásielky odpadu z 
environmentálnych dôvodov, ako to 
ustanovuje nariadenie (ES) č. 1013/2006.

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

Odchýlky od nariadenia o preprave odpadu č. 1013/2006 by sa nemali realizovať 
prostredníctvom tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
María Sornosa Martínez

Spoločná pozícia Rady
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odchylne od nariadenia (ES) č. 1013/2006 
môžu členské štáty s cieľom chrániť svoju 
sieť obmedziť prichádzajúce zásielky 
odpadu určené pre spaľovne, ktoré sú 
označené ako zhodnocovacie zariadenia, 
ak sa zistilo, že v dôsledku takýchto 
zásielok by sa musel vnútroštátny odpad 
zneškodňovať alebo, že by sa musel odpad 
spracovať spôsobom, ktorý nie je v súlade 
s ich programami odpadového 
hospodárstva. Členské štáty oznámia takéto 
rozhodnutie Komisii. Členské štáty môžu 
tiež obmedziť odchádzajúce zásielky 
odpadu z environmentálnych dôvodov, ako 
to ustanovuje nariadenie (ES) č. 
1013/2006.

Odchylne od nariadenia (ES) č. 1013/2006 
môžu členské štáty s cieľom chrániť 
životné prostredie alebo svoju sieť 
obmedziť prichádzajúce zásielky odpadu 
určené pre spaľovne, ak sa zistilo, že v 
dôsledku takýchto zásielok by sa musel 
vnútroštátny odpad zneškodňovať alebo, že 
by sa musel odpad spracovať spôsobom, 
ktorý nie je v súlade s ich programami 
odpadového hospodárstva. Členské štáty 
oznámia takéto rozhodnutie Komisii. 
Členské štáty môžu tiež obmedziť 
odchádzajúce zásielky odpadu z 
environmentálnych dôvodov, ako to 
ustanovuje nariadenie (ES) č. 1013/2006.

Or. en

Odôvodnenie

Nepotrebný text. Smernica by sa mala vzťahovať na každé spaľovanie bez ohľadu na 
klasifikáciu. Členské štáty by mali tiež byť schopné zabrániť dovozu odpadu do svojich 
spaľovní z environmentálnych dôvodov (napr. zníženie emisií a toxického popola, ktoré 
vznikajú pri spaľovaní).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odchylne od nariadenia (ES) č. 1013/2006 
môžu členské štáty s cieľom chrániť svoju 
sieť obmedziť prichádzajúce zásielky 
odpadu určené pre spaľovne, ktoré sú 
označené ako zhodnocovacie zariadenia, 
ak sa zistilo, že v dôsledku takýchto 
zásielok by sa musel vnútroštátny odpad 
zneškodňovať alebo, že by sa musel odpad 
spracovať spôsobom, ktorý nie je v súlade 
s ich programami odpadového 
hospodárstva. Členské štáty oznámia takéto 
rozhodnutie Komisii. Členské štáty môžu 
tiež obmedziť odchádzajúce zásielky 
odpadu z environmentálnych dôvodov, ako 
to ustanovuje nariadenie (ES) č. 
1013/2006.

Odchylne od nariadenia (ES) č. 1013/2006 
môžu členské štáty s cieľom chrániť svoju 
sieť obmedziť prichádzajúce zásielky 
odpadu určené pre spaľovne, ak sa zistilo, 
že v dôsledku takýchto zásielok by sa 
musel vnútroštátny odpad zneškodňovať 
alebo, že by sa musel odpad spracovať 
spôsobom, ktorý nie je v súlade s ich 
programami odpadového hospodárstva. 
Členské štáty oznámia takéto rozhodnutie 
Komisii. Členské štáty môžu tiež obmedziť 
odchádzajúce zásielky odpadu z 
environmentálnych dôvodov, ako to 
ustanovuje nariadenie (ES) č. 1013/2006.

Or. en

(Nový PDN založený na článku 62 ods. 2 písm. c) rokovacieho poriadku v súlade s PDN 83 z 
prvého čítania.)

Odôvodnenie

Spoločná pozícia by zmenila klasifikáciu istých miestnych spaľovní odpadu na závody na 
zhodnocovanie, aj keď nie sú v súlade s najlepšou dostupnou technikou. Takáto zmena 
klasifikácie by prilákala ďalšie investície do spaľovní, a tým by sa priamo oslabili investície 
potrebné na činnosti opätovného použitia a recyklovania, operácie, ktoré ušetria viac energie 
a prírodných zdrojov, ako „zhodnotí“ spaľovanie. Každá takáto zmena klasifikácie by sa 
preto mala zo spoločnej pozície vypustiť. Bolo by vhodnejšie, aby sa takýmito úvahami o 
účinnosti zaoberala revízia smernice IPPC a smernica o spaľovaní odpadu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Riitta Myller

Spoločná pozícia Rady
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odchylne od nariadenia (ES) č. 1013/2006 
môžu členské štáty s cieľom chrániť svoju 
sieť obmedziť prichádzajúce zásielky 
odpadu určené pre spaľovne, ktoré sú 
označené ako zhodnocovacie zariadenia, 
ak sa zistilo, že v dôsledku takýchto 
zásielok by sa musel vnútroštátny odpad 
zneškodňovať alebo, že by sa musel odpad 
spracovať spôsobom, ktorý nie je v súlade 
s ich programami odpadového 
hospodárstva. Členské štáty oznámia takéto 
rozhodnutie Komisii. Členské štáty môžu 
tiež obmedziť odchádzajúce zásielky 
odpadu z environmentálnych dôvodov, ako 
to ustanovuje nariadenie (ES) č. 
1013/2006.

Odchylne od nariadenia (ES) č. 1013/2006 
môžu členské štáty s cieľom chrániť 
životné prostredie alebo svoju sieť 
obmedziť prichádzajúce zásielky odpadu 
určené pre spaľovne, ak sa zistilo, že v 
dôsledku takýchto zásielok by sa musel 
vnútroštátny odpad zneškodňovať alebo, že 
by sa musel odpad spracovať spôsobom, 
ktorý nie je v súlade s ich programami 
odpadového hospodárstva. Členské štáty 
oznámia takéto rozhodnutie Komisii. 
Členské štáty môžu tiež obmedziť 
odchádzajúce zásielky odpadu z 
environmentálnych dôvodov, ako to 
ustanovuje nariadenie (ES) č. 1013/2006.

Or. en

Odôvodnenie

Nepotrebný text. Každé spaľovanie by malo byť pre klasifikáciu irelevantné. Členské štáty by 
mali tiež byť schopné zabrániť dovozu odpadu do svojich spaľovní z environmentálnych 
dôvodov (napr. zníženie emisií a toxického popola, ktoré vznikajú pri spaľovaní).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Holger Krahmer

Spoločná pozícia Rady
Článok 14

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú, ak je to potrebné 
alebo vhodné, v spolupráci s inými 
členskými štátmi príslušné opatrenia na 
vytvorenie integrovanej a primeranej siete 
zariadení na zneškodňovanie odpadu a 

Odpad sa v rámci Spoločenstva spracúva 
spôsobom najprijateľnejším z hľadiska 
životného prostredia. Odpad na 
zneškodnenie sa spracúva v jednom 
z najbližších vhodných zariadení 
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zariadení na zhodnocovanie zmesového 
komunálneho odpadu zozbieraného zo 
súkromných domácností vrátane 
prípadov, keď sa tento zber vzťahuje aj 
na takýto odpad od iných pôvodcov, 
pričom sa zohľadňujú najlepšie dostupné 
techniky.

najvhodnejšími metódami a technológiami, 
aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany 
životného prostredia a verejného zdravia 
Každý členský štát prijme náležité 
opatrenia v spolupráci s ostatnými 
členskými štátmi, aby bolo možné založiť 
integrovanú a primeranú sieť zariadení 
na zneškodňovanie, ktoré využívajú 
najlepšie dostupné technológie v zmysle 
článku 2 ods. 11 smernice 96/61/ES, ďalej 
len „najlepšie dostupné technológie“.

Odchylne od nariadenia (ES) č. 
1013/2006 môžu členské štáty s cieľom 
chrániť svoju sieť obmedziť 
prichádzajúce zásielky odpadu určené pre 
spaľovne, ktoré sú označené ako 
zhodnocovacie zariadenia, ak sa zistilo, že 
v dôsledku takýchto zásielok by sa musel 
vnútroštátny odpad zneškodňovať alebo, 
že by sa musel odpad spracovať 
spôsobom, ktorý nie je v súlade s ich 
programami odpadového hospodárstva. 
Členské štáty oznámia takéto rozhodnutie 
Komisii. Členské štáty môžu tiež obmedziť 
odchádzajúce zásielky odpadu z 
environmentálnych dôvodov, ako to 
ustanovuje nariadenie (ES) č. 1013/2006.
2. Sieť sa navrhne tak, aby umožnila 
Spoločenstvu ako celku stať sa 
sebestačným pri zneškodňovaní odpadu, 
ako aj pri zhodnocovaní odpadu 
uvedeného v odseku 1, a aby sa členským 
štátom umožnilo približovať sa k tomuto 
cieľu individuálne, pričom sa zohľadnia 
zemepisné okolnosti alebo potreba 
špecializovaných zariadení pre určité 
druhy odpadu.
3. Sieť umožní, aby sa odpad 
zneškodňoval alebo aby sa odpad uvedený 
v odseku 1 zhodnocoval v niektorom 
z najbližších vhodných zariadení 
najvhodnejšími metódami a technológiami, 
aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany 
životného prostredia a verejného zdravia.

4. Zásady blízkosti a sebestačnosti 
neznamenajú, že každý členský štát má 
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mať na svojom území úplnú škálu 
zariadení na konečné zhodnocovanie.

Or.en

Odôvodnenie

Znovu uvádza PDN č. 109 z prvého čítania, prijatý 13. februára 2007.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Karl-Heinz Florenz

Spoločná pozícia Rady
Článok 14

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú, ak je to potrebné 
alebo vhodné, v spolupráci s inými 
členskými štátmi príslušné opatrenia na 
vytvorenie integrovanej a primeranej siete 
zariadení na zneškodňovanie odpadu a 
zariadení na zhodnocovanie zmesového 
komunálneho odpadu zozbieraného zo 
súkromných domácností vrátane 
prípadov, keď sa tento zber vzťahuje aj 
na takýto odpad od iných pôvodcov, 
pričom sa zohľadňujú najlepšie dostupné 
techniky.

Odpad sa v rámci Spoločenstva spracúva 
spôsobom najprijateľnejším z hľadiska 
životného prostredia. Podľa zásady 
blízkosti sa má odpad určený na  
zneškodňovanie spracovať v jednom z 
najbližších vhodných zariadení použitím 
najvhodnejších postupov a technológií 
tak, aby sa zabezpečila vysoká úroveň 
ochrany životného prostredia a verejného 
zdravia. Všetky členské štáty prijmú 
náležité opatrenia v spolupráci 
s ostatnými členskými štátmi, aby bolo 
možné založiť integrovanú a primeranú 
sieť zneškodňovacích zariadení, ktoré 
využívajú najlepšie dostupné technológie 
v zmysle článku 2 ods. 11 smernice 
96/61/ES, ďalej len „najlepšie dostupné 
technológie“.

Odchylne od nariadenia (ES) č. 1013/2006 
môžu členské štáty s cieľom chrániť svoju 
sieť obmedziť prichádzajúce zásielky 
odpadu určené pre spaľovne, ktoré sú 
označené ako zhodnocovacie zariadenia, ak 
sa zistilo, že v dôsledku takýchto zásielok 
by sa musel vnútroštátny odpad 
zneškodňovať alebo, že by sa musel odpad 
spracovať spôsobom, ktorý nie je v súlade 
s ich programami odpadového 
hospodárstva. Členské štáty oznámia takéto 

Odchylne od nariadenia (ES) č. 1013/2006 
môžu členské štáty s cieľom chrániť svoju 
sieť obmedziť prichádzajúce zásielky 
odpadu určené pre spaľovne, ktoré sú 
označené ako zhodnocovacie zariadenia, ak 
sa zistilo, že v dôsledku takýchto zásielok 
by sa musel vnútroštátny odpad 
zneškodňovať alebo, že by sa musel odpad 
spracovať spôsobom, ktorý nie je v súlade 
s ich programami odpadového 
hospodárstva. Členské štáty oznámia takéto 
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rozhodnutie Komisii. Členské štáty môžu 
tiež obmedziť odchádzajúce zásielky 
odpadu z environmentálnych dôvodov, ako 
to ustanovuje nariadenie (ES) č. 
1013/2006.

rozhodnutie Komisii. Členské štáty môžu 
tiež obmedziť odchádzajúce zásielky 
odpadu z environmentálnych dôvodov, ako 
to ustanovuje nariadenie (ES) č. 
1013/2006. 

2. Sieť sa navrhne tak, aby umožnila 
Spoločenstvu ako celku stať sa 
sebestačným pri zneškodňovaní odpadu, 
ako aj pri zhodnocovaní odpadu 
uvedeného v odseku 1, a aby sa členským 
štátom umožnilo približovať sa k tomuto 
cieľu individuálne, pričom sa zohľadnia 
zemepisné okolnosti alebo potreba 
špecializovaných zariadení pre určité 
druhy odpadu.
3. Sieť umožní, aby sa odpad 
zneškodňoval alebo aby sa odpad uvedený 
v odseku 1 zhodnocoval v niektorom 
z najbližších vhodných zariadení 
najvhodnejšími metódami 
a technológiami, aby sa zabezpečila 
vysoká úroveň ochrany životného 
prostredia a verejného zdravia.
4. Zásady blízkosti a sebestačnosti
neznamenajú, že každý členský štát má 
mať na svojom území úplnú škálu 
zariadení na konečné zhodnocovanie.

Zásada blízkosti neznamená, že každý 
členský štát má mať na svojom území 
úplnú škálu zariadení na konečné 
zhodnocovanie.

Or. en

(prvé čítanie v EP, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109)

Odôvodnenie

Spracovanie odpadu v Spoločenstve by nemalo byť obmedzené štátnymi hranicami, ale 
celkovým spôsobom spracovania najprijateľnejším z hľadiska životného prostredia (vrátane 
dosahu prepravy odpadu na životné prostredie). Vnútorný trh vždy bol hybnou silou vysokých 
a harmonizovaných environmentálnych noriem a preto sa musí podporovať. Vnútorný trh 
navyše tiež zaručuje ekonomicky zdravé odpadové hospodárstvo.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Spoločná pozícia Rady
Článok 14 – odsek 4

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Zásady blízkosti a sebestačnosti 
neznamenajú, že každý členský štát má 
mať na svojom území úplnú škálu 
zariadení na konečné zhodnocovanie.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento nový odsek od Rady by sa mal vypustiť, aby sa zabránilo zlyhaniu zásad blízkosti a 
sebestačnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Riitta Myller

Spoločná pozícia Rady
Článok 14 – odsek 4

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Zásady blízkosti a sebestačnosti 
neznamenajú, že každý členský štát má 
mať na svojom území úplnú škálu 
zariadení na konečné zhodnocovanie.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento nový text zavedený spoločnou pozíciou Rady narúša hlavnú myšlienku smernice o
odpadovej politike v Európe podľa ktorej by sa členské štáty mali v odpadovom hospodárstve 
a priori snažiť čo najviac uplatňovať zásadu blízkosti a sebestačnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Anne Laperrouze

Spoločná pozícia Rady
Článok 15 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú potrebné 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa 
nebezpečný odpad nezmiešaval s inými 
kategóriami nebezpečného odpadu, ani s 
iným odpadom, látkami alebo materiálmi. 
Zmiešavanie zahŕňa riedenie 
nebezpečných látok.

1. Zmena klasifikácie nebezpečného 
odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný, 
sa nesmie dosiahnuť riedením ani 
zmiešaním odpadu s cieľom znížiť 
pôvodnú koncentráciu znečisťujúcich 
látok na úroveň, ktorá je nižšia ako 
hranica na označenie odpadu za 
nebezpečný.

Or. en

Odôvodnenie

PDN 46 z prvého čítania EP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Mojca Drčar Murko

Spoločná pozícia Rady
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zakazuje sa riedenie odpadu miešaním, 
ktorého jediným cieľom je vyhnúť sa 
limitom alebo obmedzeniam uvedeným v 
iných právnych predpisoch, alebo 
kritériám akceptácie odpadu vymedzeným 
v povoleniach.

Or. en

Odôvodnenie

Rada uviedla, že zákaz miešania nebezpečného odpadu sa vzťahuje aj na riedenie 
nebezpečného odpadu. Definícia si však vyžaduje ďalšie vysvetlenie praktického významu 
zákazu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Anne Ferreira

Spoločná pozícia Rady
Článok 15 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) zvolené spracovanie pre miešanie 
vychádza z najnebezpečnejšieho odpadu 
v zmesi, alebo je dokázané, že každý 
nebezpečný odpad tvoriaci zmes sa môže 
spracovať oddelene.

Or. fr

Odôvodnenie

Keďže miešanie bolo povolené výnimkou, je potrebné posilniť ustanovenia s cieľom 
zabezpečiť oddelené spracovanie každého nebezpečného odpadu obsiahnutého v zmesi a 
chrániť životné prostredie a ľudské zdravie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Anne Laperrouze

Spoločná pozícia Rady
Článok 15 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odchylne od odseku 1 môžu členské 
štáty povoliť zmiešavanie pod 
podmienkou, že:

2. Odchylne od odseku 1 môžu členské 
štáty povoliť zmiešavanie pod 
podmienkou, že:

(a) činnosť zmiešavania vykonáva 
zariadenie alebo podnik, ktorý získal 
povolenie v súlade s článkom 20;

a) činnosť zmiešavania vykonáva 
zariadenie alebo podnik, ktorý získal 
povolenie v súlade s článkom 20;

(b) sú dodržané podmienky ustanovené v 
článku 10 a nepriaznivý vplyv nakladania s 
odpadom na ľudské zdravie a životné 
prostredie sa nezvyšuje; a

b) sú dodržané podmienky ustanovené v 
článku 10 a nepriaznivý vplyv nakladania s 
odpadom na ľudské zdravie a životné 
prostredie sa nezvyšuje;

(c) činnosť zmiešavania je v súlade 
s najlepšími dostupnými technikami.

c) takáto činnosť je v súlade s najlepšími 
dostupnými technológiami, ako aj
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ca) pri zvolenom spôsobe spracovania 
zmiešaného odpadu sa musí preukázať 
schopnosť spracovať každú zložku 
zmiešaného odpadu zvlášť.

Or. en

Odôvodnenie

Zákaz riedenia je obzvlášť dôležitý na zaistenie ochrany životného prostredia a verejného 
zdravia. Hlavným nebezpečenstvom riedenia je spracovanie odpadu nesprávnym procesom 
(nedostatočne účinným). Avšak ak pojem „riedenie“ nie je vymedzený, ustanovenie je 
nepodstatné. Tento nový PDN je odôvodnený novým prvkom zavedeným Radou, konkrétne 
skutočnosťou, že „zmiešavanie zahŕňa riedenie nebezpečných látok“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 15 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Ak sa povolilo miešanie podľa odseku 
2, odpad ostane nebezpečným odpadom, aj 
keď je skutočná koncentrácia 
znečisťujúcich látok po zmiešaní nižšia 
ako prahová hodnota na označenie 
odpadu za nebezpečný.

Or. en

(Opätovne sa uvádza upravený PDN 46 z prvého čítania)

Odôvodnenie

Keďže miešanie nie je úplne zakázané, malo by sa explicitne vysvetliť, že aj keď bolo vyňaté 
podľa odseku 2, výsledný odpad stále ostane nebezpečným odpadom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 15 – odsek 2b (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Členské štáty podporujú oddelenie 
nebezpečných zložiek zo všetkých 
odpadových tokov predtým, ako vstúpia do 
reťazca zhodnocovania.

Or. en

(Opätovné predloženie PDN 54 z prvého čítania.)

Odôvodnenie

Tam kde je to možné, oddelenie nebezpečných zložiek zlepšuje možnosti zhodnotenia. 
Nebezpečné zložky by sa mali vyňať z hospodárskeho cyklu a nemali by kontaminovať nové 
produkty po zhodnotení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 18 – odsek 1 – písmeno b

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) odpadové oleje spracúvali v súlade s 
článkami 10 a 11;

b) odpadové oleje spracúvali v súlade s 
článkami 1 a 10, pričom  regenerácia sa 
uprednostňuje vždy, keď je to možné;

Or. en

(Čiastočne sa opäť uvádza PDN 56 z prvého čítania.)

Odôvodnenie

V súlade s existujúcimi právnymi predpismi a stanoveným cieľom EÚ stať sa recyklujúcou 
spoločnosťou by sa uprednostňovanie regenerácie odpadových olejov malo výslovne uvádzať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Evangelia Tzampazi

Spoločná pozícia Rady
Článok 18 – odsek 1 – písmeno b

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) odpadové oleje spracúvali v súlade s 
článkami 10 a 11;

b) odpadové oleje spracúvali v súlade s 
článkami 10 a 11 a aby sa regenerácia 
uprednostňovala vždy, keď je to možné;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Spoločná pozícia Rady
Článok 18 – odsek 1 – písmeno b

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) odpadové oleje spracúvali v súlade s 
článkami 10 a 11;

b) odpadové oleje spracúvali v súlade s 
článkami 10 a 11 a aby sa regenerácia 
uprednostňovala vždy, keď je to možné;

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN zaistí uprednostňovanie recyklácie odpadových olejov napriek zrušeniu smernice 
o odpadových olejoch. Bolo by to v súlade so stanoveným cieľom EÚ stať sa recyklujúcou 
spoločnosťou.



PE402.912v01-00 50/109 AM\712783SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Mojca Drčar Murko

Spoločná pozícia Rady
Článok 18 – odsek 1 – písmeno b

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) odpadové oleje spracúvali v súlade s 
článkami 10 a 11;

b) odpadové oleje spracúvali v súlade s 
článkami 10 a 11 a aby sa regenerácia 
uprednostňovala vždy, keď je to možné;

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN zaistí uprednostňovanie recyklácie odpadových olejov napriek zrušeniu smernice 
o odpadových olejoch. Bolo by to v súlade so stanoveným cieľom EÚ stať sa recyklujúcou 
spoločnosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Evangelia Tzampazi

Spoločná pozícia Rady
Článok 18 – odsek 1 – písmeno c

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) ak je to technicky uskutočniteľné a 
ekonomicky životaschopné, odpadové 
oleje s rozličnými vlastnosťami 
nezmiešavali a aby sa odpadové oleje 
nezmiešavali s inými druhmi odpadu alebo 
látkami, ak takéto zmiešavanie bráni ich 
spracovaniu.

c) ak je to technicky uskutočniteľné, 
odpadové oleje s rozličnými vlastnosťami 
nezmiešavali a aby sa odpadové oleje 
nezmiešavali s inými druhmi odpadu alebo 
látkami, ak takéto zmiešavanie bráni ich 
spracovaniu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 18 – odsek 1 – písmeno c

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) ak je to technicky uskutočniteľné a 
ekonomicky životaschopné, odpadové 
oleje s rozličnými vlastnosťami 
nezmiešavali a aby sa odpadové oleje 
nezmiešavali s inými druhmi odpadu alebo 
látkami, ak takéto zmiešavanie bráni ich 
spracovaniu.

c) ak je to technicky uskutočniteľné, 
odpadové oleje s rozličnými vlastnosťami 
nezmiešavali a aby sa odpadové oleje 
nezmiešavali s inými druhmi odpadu alebo 
látkami, ak takéto zmiešavanie bráni ich 
spracovaniu.

Or. en

(Čiastočne sa opäť uvádza PDN 56 z prvého čítania.)

Odôvodnenie

Kritérium ekonomickej realizovateľnosti nie je prípustným kritériom. Demontáž lodí v 
Bangladéši je ekonomicky realiozovateľná, ale z environmentálneho a zdravotného hľadiska 
je to katastrofa. Spaľovanie papiera alebo biologického odpadu je ekonomicky realizovateľné, 
ale z environmentálneho hľadiska je to nezmysel. V súvislosti s ustanoveniami o nezmiešavaní 
by sa mala zvažovať len technická uskutočniteľnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 18 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak odpadové oleje podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov 
podliehajú požiadavkám na regeneráciu, 
členské štáty môžu stanoviť, že ak je to 
technicky uskutočniteľné, takéto 
odpadové oleje sa musia regenerovať, a
ak sa uplatňujú články 11 alebo 12 
nariadenia (ES) č. 1013/2006, obmedziť 
cezhraničné zásielky odpadových olejov zo 
svojho územia do spaľovní alebo zariadení 

3. Ak sa uplatňujú články 11 alebo 12 
nariadenia (ES) č. 1013/2006, členské štáty 
môžu obmedziť cezhraničné zásielky 
odpadových olejov zo svojho územia do 
spaľovní alebo zariadení na 
spoluspaľovanie odpadu, aby sa 
uprednostnila regenerácia odpadových 
olejov.
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na spoluspaľovanie odpadu, aby sa 
uprednostnila regenerácia odpadových 
olejov.

Or. en

(PDN súvisiaci s opatovným uvedením PDN 56 z prvého čítania.)

Odôvodnenie

V súlade s existujúcimi právnymi predpismi a stanoveným cieľom EÚ stať sa recyklujúcou 
spoločnosťou by sa uprednostňovanie regenerácie odpadových olejov malo výslovne uvádzať. 
Ak je takéto uprednostňovanie požiadavkou Spoločenstva, nie sú viac potrebné požiadavky zo 
strany členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Evangelia Tzampazi

Spoločná pozícia Rady
Článok 18 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak odpadové oleje podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov 
podliehajú požiadavkám na regeneráciu, 
členské štáty môžu stanoviť, že ak je to 
technicky uskutočniteľné, takéto 
odpadové oleje sa musia regenerovať, a
ak sa uplatňujú články 11 alebo 12 
nariadenia (ES) č. 1013/2006, obmedziť 
cezhraničné zásielky odpadových olejov zo 
svojho územia do spaľovní alebo zariadení 
na spoluspaľovanie odpadu, aby sa 
uprednostnila regenerácia odpadových 
olejov.

3. Ak sa uplatňujú články 11 alebo 12 
nariadenia (ES) č. 1013/2006, členské štáty 
môžu obmedziť cezhraničné zásielky 
odpadových olejov zo svojho územia do 
spaľovní alebo zariadení na 
spoluspaľovanie odpadu, aby sa 
uprednostnila regenerácia odpadových 
olejov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Spoločná pozícia Rady
Článok 18 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak odpadové oleje podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov 
podliehajú požiadavkám na regeneráciu, 
členské štáty môžu stanoviť, že ak je to 
technicky uskutočniteľné, takéto 
odpadové oleje sa musia regenerovať, a
ak sa uplatňujú články 11 alebo 12 
nariadenia (ES) č. 1013/2006, obmedziť 
cezhraničné zásielky odpadových olejov zo 
svojho územia do spaľovní alebo zariadení 
na spoluspaľovanie odpadu, aby sa 
uprednostnila regenerácia odpadových 
olejov.

3. Ak sa uplatňujú články 11 alebo 12 
nariadenia (ES) č. 1013/2006, členské štáty 
môžu obmedziť cezhraničné zásielky 
odpadových olejov zo svojho územia do 
spaľovní alebo zariadení na 
spoluspaľovanie odpadu, aby sa 
uprednostnila regenerácia odpadových 
olejov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN zaistí uprednostňovanie recyklácie odpadových olejov napriek zrušeniu smernice 
o odpadových olejoch. Bolo by to v súlade so stanoveným cieľom EÚ stať sa recyklujúcou 
spoločnosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Mojca Drčar Murko

Spoločná pozícia Rady
Článok 18 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak odpadové oleje podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov 
podliehajú požiadavkám na regeneráciu, 
členské štáty môžu stanoviť, že ak je to 
technicky uskutočniteľné, takéto 
odpadové oleje sa musia regenerovať, a
ak sa uplatňujú články 11 alebo 12 
nariadenia (ES) č. 1013/2006, obmedziť 

3. Ak sa uplatňujú články 11 alebo 12 
nariadenia (ES) č. 1013/2006, členské štáty 
môžu obmedziť cezhraničné zásielky 
odpadových olejov zo svojho územia do 
spaľovní alebo zariadení na 
spoluspaľovanie odpadu, aby sa 
uprednostnila regenerácia odpadových 
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cezhraničné zásielky odpadových olejov zo 
svojho územia do spaľovní alebo zariadení 
na spoluspaľovanie odpadu, aby sa 
uprednostnila regenerácia odpadových 
olejov.

olejov.

Or. en

Odôvodnenie

Mierne upravený článok 18 ods. 3 v záujme dosiahnutia súladu s novým znením článku 18 
ods. 1 b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Horst Schnellhardt

Spoločná pozícia Rady
Článok 18 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak odpadové oleje podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov 
podliehajú požiadavkám na regeneráciu,
členské štáty môžu stanoviť, že ak je to 
technicky uskutočniteľné, takéto 
odpadové oleje sa musia regenerovať, a
ak sa uplatňujú články 11 alebo 12 
nariadenia (ES) č. 1013/2006, obmedziť 
cezhraničné zásielky odpadových olejov zo 
svojho územia do spaľovní alebo zariadení 
na spoluspaľovanie odpadu, aby sa 
uprednostnila regenerácia odpadových 
olejov.

3. Za predpokladu, že neexistujú prekážky 
technickej, finančnej alebo organizačnej 
povahy, prijmú členské štáty potrebné 
opatrenia na udelenie priority 
spracovaniu minerálnych odpadových 
olejov prostredníctvom regenerácie. 
V súlade s tým členské štáty môžu, ak sa 
uplatňujú články 11 alebo 12 nariadenia 
(ES) č. 1013/2006, obmedziť cezhraničné 
zásielky odpadových olejov zo svojho 
územia do spaľovní alebo zariadení na 
spoluspaľovanie odpadu, aby sa 
uprednostnila regenerácia odpadových 
olejov. 

Or. de

(Prvá veta sa prevzala z článku 3 ods. 1 smernice 75/439/ES.)

Odôvodnenie

Treba zachovať uprednostňovanie regenerácie odpadových olejov stanovené v smernici 
75/439. So zreteľom na skutočnosť, že v súčasnosti naďalej stúpa dopyt po rope, pričom 
zdroje neustále ubúdajú, je nevyhnutné, aby sa využili všetky dostupné zdroje. Vzhľadom na 
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celosvetový význam ropy treba aj v budúcnosti zachovať prioritu regenerácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Spoločná pozícia Rady
Článok 19

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Biologický odpad Zber a použitie biologického odpadu
1. Uprednostňuje sa materiálne 
zhodnocovanie biologického odpadu.
2. Členské štáty do ...* vyvinú systém na 
triedený zber biologického odpadu.

Členské štáty, ak je to vhodné, v súlade s 
článkami 10 a 11 prijmú opatrenia, aby 
podporili:

3. Členské štáty, ak je to vhodné, v súlade s 
článkami 10 a 11 prijmú opatrenia, aby 
podporili:

(a) separovaný zber biologického odpadu;
(b) spracovanie biologického odpadu 
takým spôsobom, ktorý spĺňa vysokú 
úroveň ochrany životného prostredia;

b) spracovanie biologického odpadu takým 
spôsobom, ktorý spĺňa vysokú úroveň 
ochrany životného prostredia;

(c) použitie environmentálne bezpečných 
materiálov vytvorených z biologického 
odpadu.

c) použitie environmentálne bezpečných 
materiálov vytvorených z biologického 
odpadu.

Komisia posúdi nakladanie s biologickým 
odpadom, aby v prípade potreby predložila 
návrh.

Komisia posúdi nakladanie s biologickým 
odpadom, aby v prípade potreby predložila 
návrh.
* troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice

Or. en

Odôvodnenie

Definícia biologického odpadu by mal byť jasnejšia a vyčerpávajúcejšia ako text spoločnej 
pozície.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Karl-Heinz Florenz

Spoločná pozícia Rady
Článok 19

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Biologický odpad Zber a použitie biologického odpadu
Členské štáty, ak je to vhodné, v súlade s 
článkami 10 a 11 prijmú opatrenia, aby 
podporili:

1. Uprednostňuje sa materiálne 
zhodnocovanie biologického odpadu.

(a) separovaný zber biologického odpadu; 2. S cieľom splniť ciele uvedené v článku 
1, členské štáty do ...* vyvinú systém 
triedeného zberu biologického odpadu.

(b) spracovanie biologického odpadu 
takým spôsobom, ktorý spĺňa vysokú 
úroveň ochrany životného prostredia;
(c) použitie environmentálne bezpečných 
materiálov vytvorených z biologického 
odpadu.
Komisia posúdi nakladanie s biologickým 
odpadom, aby v prípade potreby predložila 
návrh.

* troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice

Or. en

Odôvodnenie

Prvé čítanie v EP, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112

Biologický odpad zohráva významnú úlohu v znižovaní emisií metánu. Okrem toho, 
zhodnocovanie biologického odpadu prispieva k ochrane zdrojov, ktoré by sa inak použili na 
tento účel. Malo by sa uprednostňovať materiálne zhodnocovanie biologického odpadu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 19

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty, ak je to vhodné, v súlade s 
článkami 10 a 11 prijmú opatrenia, aby 
podporili:

Členské štáty prijmú opatrenia v súlade s 
článkami 1 a 10 najneskôr ...*, aby zaistili:

(a) separovaný zber biologického odpadu; a) vytvorenie systémov triedeného zberu 
biologického odpadu;

(b) spracovanie biologického odpadu 
takým spôsobom, ktorý spĺňa vysokú 
úroveň ochrany životného prostredia;

b) spracovanie biologického odpadu takým 
spôsobom, ktorý spĺňa vysokú úroveň 
ochrany životného prostredia;

(c) použitie environmentálne bezpečných 
materiálov vytvorených z biologického 
odpadu.

c) použitie environmentálne bezpečných 
materiálov vytvorených z biologického 
odpadu.

Komisia posúdi nakladanie s biologickým 
odpadom, aby v prípade potreby predložila 
návrh.

Minimálne bezpečnostné požiadavky na 
zber a spracovanie a environmentálne 
a kvalitatívne kritériá vrátane limitných 
hodnôt pre znečisťujúce látky na 
používanie materiálov bezpečných 
z hľadiska životného prostredia 
vyrobených z biologického odpadu sa 
prijmú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou podľa článku 36 ods 2. 
Najneskôr ...* Komisia predloží 
legislatívny návrh týkajúci sa 
minimálnych cieľov v oblasti triedeného 
zberu biologického odpadu.
_______

* Ú. v.: Vložiť dátum (tri roky odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice).

Or. en

Odôvodnenie

PDN vychádzajúci z PDN 112/138 z prvého čítania. Opatrenia týkajúce sa biologického 
odpadu by sa nemali ponechať na dobrú vôľu členských štátov, ani na výsledky štúdie 
Komisie. Vie sa už dosť na požadovanie konkrétnych krokov teraz. Členské štáty by mali byť 
povinné vytvoriť systémy triedeného zberu biologického odpadu do troch rokov. Kritériá 
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bezpečnosti a bezpečného používania by sa mali prijať cez komitológický postup s kontrolou. 
Ciele v oblasti zberu by sa mali prijať prostredníctvom spolurozhodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Spoločná pozícia Rady
Článok 19 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty, ak je to vhodné, v súlade s 
článkami 10 a 11 prijmú opatrenia, aby 
podporili:

Členské štáty, ak je to vhodné, v súlade s 
článkami 10 a 11 prijmú opatrenia na:

(a) separovaný zber biologického odpadu; a) vyvinutie systému triedeného zberu 
biologického odpadu, v ktorom sa bude 
uprednostňovať materiálové 
zhodnocovanie biologického odpadu;

(b) spracovanie biologického odpadu 
takým spôsobom, ktorý spĺňa vysokú 
úroveň ochrany životného prostredia;

b) zabezpečenie spracovania biologického 
odpadu takým spôsobom, ktorý spĺňa 
vysokú úroveň ochrany životného 
prostredia;

(c) použitie environmentálne bezpečných 
materiálov vytvorených z biologického 
odpadu.

c) zabezpečenie použitie environmentálne 
bezpečných materiálov vyrobených z 
biologického odpadu vrátane minimálnych 
cieľov v oblasti zberu a noriem na 
použitie kompostu.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovne podanie časti PDN 112 z prvého čítania v EP s cieľom sprísniť ustanovenia 
týkajúce sa biologického odpadu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Horst Schnellhardt

Spoločná pozícia Rady
Článok 19 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia posúdi nakladanie s biologickým 
odpadom, aby v prípade potreby predložila 
návrh.

Najneskôr do dvoch rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice 
predloží Komisia návrh týkajúci sa 
biologického odpadu. S týmto cieľom
Komisia posúdi nakladanie s biologickým 
odpadom

Or. de

Odôvodnenie

Biologický odpad vyžaduje právnu úpravu na celoeurópskej úrovni, aby bolo v možné 
zabezpečiť úplné kvalitatívne a bezpečnostné normy, Komisia bola už viackrát vyzvaná, aby 
predložila podrobný návrh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Spoločná pozícia Rady
Článok 19 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia posúdi nakladanie s biologickým 
odpadom, aby v prípade potreby predložila 
návrh.

Komisia do 31. decembra 2008 posúdi 
nakladanie s biologickým odpadom, aby v 
prípade potreby predložila legislatívny 
návrh.

Or. fr

Odôvodnenie

Čiastočné prevzatie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 138 prijatého v prvom čítaní.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
María Sornosa Martínez

Spoločná pozícia Rady
Článok 19 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia posúdi nakladanie s biologickým 
odpadom, aby v prípade potreby predložila 
návrh.

Komisia predloží legislatívny návrh 
ekologického nakladania s biologickým 
odpadom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Karl-Heinz Florenz

Spoločná pozícia Rady
Článok 19a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 19a
Spracovanie biologického odpadu 

1. Výrobcovia a majitelia podrobia 
biologický odpad pred jeho rozptýlením na 
pôdu úprave, ktorá zabezpečí, aby to bolo 
bezpečné z hľadiska zdravia ľudí, zvierat 
a rastlín. Toto platí aj pre kuchynský 
odpad, ktorý produkujú reštaurácie a 
stravovacie zariadenia, ak sa nepožaduje 
jeho zneškodnenie v súlade s 
ustanoveniami nariadenia (ES) č. 
1774/2002.
2. Komisia v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
36 ods. 2 prijme vykonávacie opatrenia, v 
ktorých určí minimálne požiadavky na 
kontrolu bezpečnosti z hľadiska zdravia 
ľudí, zvierat a rastlín.
3. S cieľom zabezpečiť, aby sa rozptýlenie 
biologického odpadu na pôde uskutočnilo 
ekologicky prijateľným spôsobom, 
Komisia prijme v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
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36 ods. 2 vykonávacie opatrenia, v ktorých 
určí environmentálne a kvalitatívne 
kritériá, ktoré sa majú plniť, aby bol 
biologický odpad rozptyľovaný na pôde 
využívanej na poľnohospodárske, lesnícke 
alebo záhradnícke/záhradkárske účely a 
aby sa viac nepovažoval za odpad.
4. Vykonávacie opatrenia uvedené v 
odseku 3 zahŕňajú prinajmenšom záväzné 
hraničné hodnoty pre ťažké kovy, fyzické 
znečisťujúce látky, obsah 
životaschopných semien a časti rastlín 
schopné klíčiť, ako aj zoznam vhodných 
zdrojových surovín.
5. Kritériá zohľadnia všetky riziká 
environmentálne škodlivého použitia 
alebo prepravy biologického odpadu 
a určia sa na úrovni, ktorá zabezpečí 
vysokú ochranu zdravia ľudí a životného 
prostredia.

Or. en

Odôvodnenie

Prvé čítanie v EP, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112.

Biologický odpad zohráva významnú úlohu v znižovaní emisií metánu. Okrem toho, 
zhodnocovanie biologického odpadu prispieva k ochrane zdrojov, ktoré by sa inak použili na 
tento účel. Malo by sa uprednostňovať materiálne zhodnocovanie biologického odpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Karl-Heinz Florenz

Spoločná pozícia Rady
Článok 19b (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 19b
Kontroly

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa v 
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záujme monitorovania zhody s 
požiadavkami uvedenými v článku 19a 
zriadili a prevádzkovali systémy 
zabezpečenia kvality.
2. Členské štáty zabezpečia, aby sa v 
pravidelných intervaloch vykonávali 
skúšky na zistenie výskytu škodlivých 
látok.

Or. en

Odôvodnenie

Prvé čítanie v EP, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112.

Biologický odpad zohráva významnú úlohu v znižovaní emisií metánu. Okrem toho, 
zhodnocovanie biologického odpadu prispieva k ochrane zdrojov, ktoré by sa inak použili na 
tento účel. Malo by sa uprednostňovať materiálne zhodnocovanie biologického odpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Karl-Heinz Florenz

Spoločná pozícia Rady
Článok 19c (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 19c
Kuchynský odpad

Zhodnocovanie neupraveného 
kuchynského odpadu na kŕmne účely je 
zakázané. Podniky, ktoré majú príslušné 
povolenie, kuchynský odpad 
preukázateľne odstránia, vhodnými 
úpravami ho sterilizujú a bezpečne 
zneškodnia. Využitie kuchynského odpadu 
na kŕmenie ošípaných môžu členské štáty 
povoliť len pod podmienkou, že je po 
každej stránke zaistená kontrola 
bezpečného zhodnocovania, sterilizácie 
a dodržiavania ostatných ustanovení 
nariadenia (ES) č. 1774/2002.
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Or. en

Odôvodnenie

Prvé čítanie v EP, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98/113. 

Skrmovanie neupraveného odpadu z centrálnych kuchýň a stravovacích zariadení nesie so 
sebou obrovské riziko ochorenia. Bez regulovaného a sledovaného systému zneškodňovania je 
zákaz kŕmenia neuskutočniteľný.

Použitie preukázateľne sterilizovaného kuchynského odpadu pri kŕmení by malo byť prípustné 
za prísne kontrolovaných podmienok, aby sa predišlo nelegálnemu kŕmeniu neupraveným 
potravinovým odpadom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Péter Olajos

Spoločná pozícia Rady
Článok 20 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Členské štáty vyžadujú od každého 
zariadenia alebo podniku, ktorý má 
v úmysle vykonávať spracovanie odpadu, 
aby získal od príslušného orgánu 
povolenie.

(1) Členské štáty vyžadujú od každého 
zariadenia alebo podniku, ktorý má 
v úmysle vykonávať spracovanie odpadu, 
aby získal povolenie na základe 
osvedčenia od príslušného orgánu alebo 
ním zmluvne dohodnutej organizácie.

Or. hu

Odôvodnenie

V praxi sa v mnohých členských štátoch povolenia na spracovanie odpadu nahradia 
certifikáciou akreditovaným odborným orgánom s technickými, finančnými alebo odbornými 
právomocami a tú následne overuje príslušný orgán. Dobre zavedený systém nahrádzajúci 
úradné povolenia, ktorý podporuje dodržiavanie zákonov, nie je možný bez rozšírenia 
pôvodného znenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Karl-Heinz Florenz

Spoločná pozícia Rady
Článok 20 – odsek 5

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pod podmienkou splnenia požiadaviek 
tohto článku možno každé povolenie 
vydané podľa iných vnútroštátnych 
predpisov alebo predpisov Spoločenstva 
spájať s povolením vyžadovaným v súlade 
s odsekom 1 do jedného povolenia, ak 
takýto formát odstráni zbytočnú duplicitu 
informácií a opakovanie práce 
prevádzkovateľa alebo príslušného orgánu.

5. Pod podmienkou splnenia požiadaviek 
tohto článku sa každé povolenie vydané 
podľa iných vnútroštátnych predpisov 
alebo predpisov Spoločenstva spája s 
povolením vyžadovaným v súlade s 
odsekom 1 do jedného povolenia, ak takýto 
formát odstráni zbytočnú duplicitu 
informácií a opakovanie práce 
prevádzkovateľa alebo príslušného orgánu.

Or. en

Odôvodnenie

Treba sa vyhnúť zdvojovaniu povolení. Jedným z cieľov smernice IPPC je zlúčiť všetky 
environmentálne povolenia do jedného povolenia, a preto by to malo platiť pre akékoľvek 
povolenie požadované právnymi predpismi o odpade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Françoise Grossetête

Spoločná pozícia Rady
Článok 20 – odsek 5a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Všetky zariadenia na spracovanie 
nebezpečného odpadu podliehajú 
požiadavke na osobitné povolenie, ktorá 
zahŕňa popis plánovaných opatrení, ktoré 
majú zabezpečiť, aby bol závod 
navrhnutý, vybavený a prevádzkovaný v 
súlade s kategóriami upravovaného 
odpadu a s tým súvisiacimi rizikami.
V povolení vydanom príslušnými orgánmi 
sa uvádzajú:
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— množstvá a kategórie spracúvaného 
nebezpečného odpadu;
— technické vlastnosti spracovania 
odpadu, ktoré zabezpečujú optimálnu 
ochranu životného prostredia a zaručujú 
vysokú úroveň bezpečnosti. 
Ak prevádzkovateľ závodu na spracovanie 
odpadu, ktorý nie je nebezpečný, zvažuje 
zmenu v svojej činnosti, ktorá by zahŕňala 
nebezpečný odpad, považuje sa to za 
zásadnú zmenu v zmysle článku 2 ods. 10 
písm. b) smernice 96/61/ES a vtedy sa 
uplatňuje článok 12 ods. 2 uvedenej 
smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Povolenia udelené zariadeniam na spracovanie nebezpečného odpadu by mali zohľadňovať 
špecifiká tohto odpadu a riziká spojené s jeho spracovaním. Nemali by sa povoľovať žiadne 
výnimky. PDN 58 prijatý v prvom čítaní sa touto osobitnou požiadavkou zaoberal.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Anne Ferreira

Spoločná pozícia Rady
Článok 21

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 21 vypúšťa sa
Výnimky z požiadavky získať povolenie

Členské štáty môžu od požiadavky 
ustanovenej v článku 20 ods. 1 oslobodiť 
zariadenia alebo podniky pri týchto 
činnostiach:
a) zneškodnenie vlastného odpadu, ktorý 
nie je nebezpečný, na mieste vzniku; alebo
b) zhodnocovanie odpadu.

Or. fr
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Odôvodnenie

Nemôže existovať žiadna výnimka z požiadavky získať povolenie na spracovanie odpadu. 
Umožnenie takých výnimiek bude krokom späť vzhľadom na súčasné ustanovenia  a veľkým 
ohrozením ochrany životného prostredia a verejného zdravia.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 21

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu od požiadavky 
ustanovenej v článku 20 ods. 1 oslobodiť 
zariadenia alebo podniky pri týchto 
činnostiach:

Členské štáty môžu od požiadavky 
ustanovenej v článku 20 ods. 1 oslobodiť 
zariadenia alebo podniky na
zneškodňovanie ich vlastného odpadu, 
ktorý nie je nebezpečný, v mieste výroby.

(a) zneškodňovanie vlastného odpadu, 
ktorý nie je nebezpečný, na mieste vzniku;
alebo
(b) zhodnocovanie odpadu.

Or. en

(Čiastočne sa opäť uvádza PDN 161 z prvého čítania.)

Odôvodnenie

Je neprípustné umožniť členským štátom voľne vyňať akúkoľvek činnosť z požiadavky na 
povolenie dokonca vrátane nebezpečného odpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Péter Olajos

Spoločná pozícia Rady
Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Ak členský štát chce udeliť výnimky, (1) Ak členský štát chce udeliť výnimky, 
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ako sa ustanovuje v článku 21, ustanoví pre 
každý druh činnosti všeobecné pravidlá 
upresňujúce druhy a množstvá odpadu, na 
ktoré sa výnimka môže vzťahovať, 
a metódu spracovania, ktorá sa má použiť.

ako sa ustanovuje v článku 21, ustanoví pre 
každý druh činnosti všeobecné pravidlá 
upresňujúce druhy a množstvá odpadu, na 
ktoré sa výnimka môže vzťahovať, 
a metódu spracovania, ktorá sa má použiť. 
Existenciu podmienok na vyňatie musí 
overiť orgán poverený takýmto 
overovaním.

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Anne Ferreira

Spoločná pozícia Rady
Článok 22

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 22 vypúšťa sa
Podmienky udeľovania výnimiek

1. Ak členský štát chce udeliť výnimky, 
ako sa ustanovuje v článku 21, ustanoví 
pre každý druh činnosti všeobecné 
pravidlá upresňujúce druhy a množstvá 
odpadov, na ktoré sa výnimka môže 
vzťahovať, a metódu spracovania, ktorá 
sa má použiť.
Tieto pravidlá sú navrhnuté tak, aby 
zabezpečili spracovanie odpadu v súlade s 
článkom 10. V prípade činností 
zneškodňovania uvedených v článku 21 
písm. a) by tieto pravidlá mali zohľadniť 
najlepšie dostupné techniky.

2. Okrem všeobecných pravidiel 
ustanovených v odseku 1 členské štáty 
ustanovia osobitné podmienky 
udeľovania výnimiek týkajúcich sa 
nebezpečného odpadu vrátane druhov 
činnosti, ako aj iné požiadavky potrebné 
na vykonávanie rozličných foriem 
zhodnocovania a v príslušných prípadoch 
i limitné hodnoty pre obsah nebezpečných 
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látok v odpade, ako aj hodnoty emisných 
limitov.
3. Členské štáty informujú Komisiu 
o všeobecných pravidlách ustanovených 
podľa odsekov 1 a 2.

Or. fr

Odôvodnenie

Týmto PDN sa text uvádza do súladu s PDN k článku 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na spracovanie nebezpečného odpadu sa 
neudeľujú žiadne výnimky. 

Or. en

(Čiastočne sa opätovne uvádza upravený PDN č. 161 z prvého čítania.)

Odôvodnenie

Spracovanie nebezpečného odpadu by vždy malo byť predmetom povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 22 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Okrem všeobecných pravidiel 
ustanovených v odseku 1 členské štáty 
ustanovia osobitné podmienky 
udeľovania výnimiek týkajúcich sa 

vypúšťa sa
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nebezpečného odpadu vrátane druhov 
činnosti, ako aj iné požiadavky potrebné 
na vykonávanie rozličných foriem 
zhodnocovania a v príslušných prípadoch 
i limitné hodnoty pre obsah nebezpečných 
látok v odpade, ako aj hodnoty emisných 
limitov.

Or. en

(Opäť sa uvádza PDN 188 z prvého čítania.)

Odôvodnenie

Spracovanie nebezpečného odpadu by vždy malo byť predmetom povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Anne Laperrouze

Spoločná pozícia Rady
Článok 22 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Okrem všeobecných pravidiel 
ustanovených v odseku 1 členské štáty 
ustanovia osobitné podmienky 
udeľovania výnimiek týkajúcich sa 
nebezpečného odpadu vrátane druhov 
činnosti, ako aj iné požiadavky potrebné 
na vykonávanie rozličných foriem 
zhodnocovania a v príslušných prípadoch 
i limitné hodnoty pre obsah nebezpečných 
látok v odpade, ako aj hodnoty emisných 
limitov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

PDN 188 z prvého čítania EP: tieto výnimky nie sú odôvodnené a preto by sa mali vypustiť. 



PE402.912v01-00 70/109 AM\712783SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Françoise Grossetête

Spoločná pozícia Rady
Článok 22 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Okrem všeobecných pravidiel 
ustanovených v odseku 1 členské štáty 
ustanovia osobitné podmienky 
udeľovania výnimiek týkajúcich sa 
nebezpečného odpadu vrátane druhov 
činnosti, ako aj iné požiadavky potrebné 
na vykonávanie rozličných foriem 
zhodnocovania a v príslušných prípadoch 
i limitné hodnoty pre obsah nebezpečných 
látok v odpade, ako aj hodnoty emisných 
limitov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Všetky typy zariadení na spracovanie nebezpečného odpadu musia mať povolenie. Nemali by 
sa povoľovať žiadne výnimky. Opätovným uvedením PDN 188 EP sa vypúšťajú výnimky 
týkajúce sa činností spojených s nebezpečným odpadom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Anne Ferreira

Spoločná pozícia Rady
Článok 23 – odsek 1 – písmeno c

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) zariadenia alebo podniky, ktorým sa 
udelili výnimky z požiadavky získať 
povolenie podľa článku 21.

c) zariadenia.

Or. fr

Odôvodnenie

Týmto PDN sa text uvádza do súladu s PDN k článku 22.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Spoločná pozícia Rady
Článok 23 – odsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kde je to možné, na získanie informácií 
potrebných na tento registračný proces sa 
použijú existujúce záznamy, ktoré vedie 
príslušný orgán, aby sa minimalizovala 
byrokracia.

Or. en

Odôvodnenie

PDN, ktorý nevyžaduje vysvetlenie, prijatý v prvom čítaní pod číslom 163 s cieľom zabrániť 
zdvojovaniu administratívneho úsilia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Avril Doyle

Spoločná pozícia Rady
Článok 24

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Minimálne normy Požiadavky na povolenie

1. Minimálne technické normy pre činnosti 
spracovania, ktoré vyžadujú povolenie 
podľa článku 20, sa môžu prijať, ak 
existujú dôkazy, že by takéto minimálne 
normy boli prínosom z hľadiska ochrany 
ľudského zdravia a životného prostredia. 
Tieto opatrenia zamerané na zmenu a 
doplnenie nepodstatných prvkov tejto 
smernice jej doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 36 ods. 2.

Každému zariadeniu na spracovanie 
nebezpečného odpadu sa udelí povolenie v 
súlade s ustanoveniami smernice 
96/61/ES.
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2. Takéto minimálne normy sa vzťahujú 
len na tie činnosti spracovania odpadu, na 
ktoré sa nevzťahuje smernica 96/61/ES 
alebo nie sú vhodné na to, aby sa na ne 
uvedená smernica vzťahovala .

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
smernice 96/61/ES, žiadosť o povolenie 
podaná príslušným orgánom obsahuje 
opis opatrení, ktoré zabezpečujú, že závod 
je navrhnutý, zariadený a bude 
prevádzkovaný podľa kategórií 
spracúvaného odpadu a nebezpečenstva, 
ktoré s nim súvisí.

3. Takéto minimálne normy: Povolenie udelené príslušnými orgánmi 
obsahuje:

a) sú zamerané na hlavné významné 
environmentálne vplyvy činnosti 
spracovania odpadu,

— množstvá a kategórie nebezpečného 
odpadu, ktorý sa spracúva,

b) zabezpečujú, že sa odpad spracúva v 
súlade s článkom 10,

— technické špecifikácie, ktoré 
zabezpečujú spracovanie odpadu za 
optimálnych podmienok, ochranu 
životného prostredia a vysokú úroveň 
bezpečnosti.

c) zohľadňujú najlepšie dostupné 
techniky; a

Ak prevádzkovateľ závodu na spracovanie 
odpadu, ktorý nie je nebezpečný, zvažuje 
zmenu v svojej činnosti, ktorá by zahŕňala 
nebezpečný odpad, považuje sa to za 
zásadnú zmenu v zmysle článku 2 ods. 10 
písm. b) smernice 96/61/ES a vtedy sa 
uplatňuje článok 12 ods. 2 uvedenej 
smernice.

(d) zahŕňajú prípadne prvky týkajúce sa 
požiadaviek na kvalitu spracovania a 
procesných požiadaviek.

4. Minimálne normy pre činnosti, pre ktoré 
je potrebná registrácia podľa článku 23 
písm. a) a b) sa prijmú vtedy, ak existujú 
dôkazy, že by takéto minimálne normy 
boli prínosom z hľadiska ochrany 
ľudského zdravia a životného prostredia 
alebo pri predchádzaní narušeniu 
vnútorného trhu, vrátane prvkov týkajúcich 
sa technickej spôsobilosti zariadení na 
zber, prepravcov, obchodníkov alebo 
sprostredkovateľov.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu a 
doplnenie nepodstatných prvkov tejto 
smernice jej doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
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uvedeným v článku 36 ods. 2.

Or. en

(PDN vychádza z PDN 59 z prvého čítania.)

Odôvodnenie

Na každý typ spracovania nebezpečného odpadu je potrebné povolenie v súlade so smernicou 
IPPC. Nemali by sa povoľovať žiadne výnimky. Pre každého, kto vykonáva činnosti s 
nebezpečným odpadom, by sa mali uplatňovať rovnaké pravidlá. Znenie navrhovaného 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je podobné existujúcej špecifikácii smernice o 
spaľovaní odpadu prijatej v decembri 2000. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Karin Scheele

Spoločná pozícia Rady
Článok 24 – odsek 4a (nový) 

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Minimálne požiadavky stanovené 
v súlade s týmto článkom sa nepovažujú 
za právne predpisy Spoločenstva v zmysle 
článku 12 ods. 1 písm. c) prvá zarážka 
nariadenia (ES) č. 1013/2006.

Or. de

Odôvodnenie

Tento článok sa pridal spolu so spoločnou pozíciou, so zreteľom na cezhraničnú prepravu 
odpadu je však sporný. V prípade prepravy na účely zhodnocovania možno v súlade s 
nariadením o preprave vzniesť námietku, ak by mali byť normy zariadenia, kam sa má odpad 
prepraviť, nižšie ako normy krajiny odoslania. Toto však už nebude možné, ak budú existovať 
normy na úrovni Spoločenstva. Nie je však oprávnené zamietnuť túto námietku, pokiaľ sa 
takéto minimálne normy stanovujú v rámci postupu vo výboroch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Spoločná pozícia Rady
Článok 25 – odsek 3 – písmená e a ea (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) všeobecné politiky odpadového 
hospodárstva vrátane plánovaných 
technológií a metód nakladania s odpadom 
alebo politiky pre konkrétne problémy 
riadenia súvisiace s odpadom.

e) všeobecné politiky odpadového 
hospodárstva vrátane plánovaných 
technológií a metód nakladania s odpadom 
alebo politiky pre konkrétne problémy 
riadenia súvisiace s odpadom; v prípade 
potreby zachovajú alebo vylúčia daný 
spôsob zhodnocovania alebo 
zneškodňovania z dôvodov týkajúcich sa 
oblasti, na ktorú sa program vzťahuje, 
a s cieľom zabezpečiť dodržiavanie cieľov 
stanovených v článkoch 1 a 10 alebo 
ďalších predpisov Spoločenstva 
existujúcich v oblasti životného 
prostredia;
ea) prípadne obmedzenia alebo zákazy 
vývozu alebo dovozu odpadu týkajúce sa 
oblasti, na ktorú sa program vzťahuje.

Or. fr

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie cieľov ochrany zdravia a životného prostredia, musia 
programy zohľadniť prevažujúce podmienky v oblasti, na ktorú sa program vzťahuje. 
Nakladanie s odpadom nesmie viesť k vytváraniu, zachovávaniu alebo znásobovaniu situácií, 
v ktorých by dochádzalo k preukázanému poškodeniu alebo riziku poškodenia zdravia, kvality 
ovzdušia, vody alebo pôdy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Richard Seeber

Spoločná pozícia Rady
Článok 26 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty určia vhodné špecifické 
kvalitatívne alebo kvantitatívne 

vypúšťa sa
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referenčné hodnoty pre opatrenia na 
predchádzanie vzniku odpadu, ktoré sa 
prijali na účely monitorovania a 
posudzovania pokroku dosiahnutého v 
súvislosti s týmito opatreniami, a na ten 
istý účel môžu určiť konkrétne 
kvalitatívne alebo kvantitatívne ciele 
a ukazovatele, iné ako sú uvedené v 
odseku 4.

Or. de

Odôvodnenie

So zreteľom na to, že toto PDN vychádza z PDN Parlamentu v prvom čítaní (PDN 70), 
navrhuje sa vypustiť odseky 3 a 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 26 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty určia vhodné špecifické 
kvalitatívne alebo kvantitatívne referenčné 
hodnoty pre opatrenia na predchádzanie 
vzniku odpadu, ktoré sa prijali na účely 
monitorovania a posudzovania pokroku 
dosiahnutého v súvislosti s týmito 
opatreniami, a na ten istý účel môžu určiť 
konkrétne kvalitatívne alebo kvantitatívne 
ciele a ukazovatele, iné ako sú uvedené v 
odseku 4.

3. Členské štáty určia vhodné špecifické 
kvalitatívne alebo kvantitatívne referenčné 
hodnoty pre opatrenia na predchádzanie 
vzniku odpadov, ktoré sa prijali na účely 
monitorovania a posudzovania týchto 
opatrení, a na ten istý účel môžu určiť 
konkrétne kvalitatívne alebo kvantitatívne 
ciele a ukazovatele presahujúce tie, ktoré
sú uvedené v článku 7a.

Or. en

(Nový PDN založený na článku 62 ods. 2 písm. c) rokovacieho poriadku v súlade s PDN 
38/108/157/140/141 z prvého čítania)

Odôvodnenie

Toto je potrebné na dosiahnutie súdržnosti pokiaľ ide o PDN 18 spravodajkyňe alebo 
prísnejší PDN od autorov tohto PDN so zreteľom na ciele v oblasti prevencie. Ak sa ciele 



PE402.912v01-00 76/109 AM\712783SK.doc

SK

prevencie stanovia na úrovni Spoločenstva, členské štáty môžu určiť len ciele, ktoré idú ešte 
ďalej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Richard Seeber

Spoločná pozícia Rady
Článok 26 – odsek 4

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ukazovatele pre opatrenia na 
predchádzanie vzniku odpadu sa môžu 
prijať v súlade s postupom uvedeným v 
článku 36 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

So zreteľom na to, že toto PDN vychádza z PDN Parlamentu v prvom čítaní (PDN 70), 
navrhuje sa vypustiť odseky 3 a 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 26 – odsek 4

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ukazovatele pre opatrenia na 
predchádzanie vzniku odpadu sa môžu 
prijať v súlade s postupom uvedeným v 
článku 36 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

(Nový PDN založený na článku 62 ods. 2 písm. c) rokovacieho poriadku v súlade s PDN 
38/108/157/140/141 z prvého čítania)
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Odôvodnenie

Toto je potrebné na dosiahnutie súdržnosti pokiaľ ide o PDN 18 spravodajkyňe alebo 
prísnejší PDN od autorov tohto PDN so zreteľom na ciele v oblasti prevencie. Ak Komisia v 
roku 2009 navrhne ukazovatele na prijatie prostredníctvom spolurozhodovania, nebude na to 
potrebný komitologický postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Spoločná pozícia Rady
Článok 28

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné zainteresované subjekty, orgány a 
široká verejnosť mali v súlade 
so smernicou 2003/35/ES alebo 
prípadne so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 
2001 o posudzovaní účinkov určitých 
plánov a programov na životné prostredie 
príležitosť zúčastniť sa na vypracovaní 
programov odpadového hospodárstva a 
programov predchádzania vzniku odpadu a 
mali k nim po ich vypracovaní prístup. 
Tieto programy umiestnia na verejne 
prístupnú internetovú stránku.

Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné zainteresované subjekty, orgány a 
široká verejnosť mali v súlade 
so smernicou 2003/35/ES alebo 
prípadne so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 
2001 o posudzovaní účinkov určitých 
plánov a programov na životné prostredie 
príležitosť zúčastniť sa na vypracovaní 
programov odpadového hospodárstva a 
programov predchádzania vzniku odpadu a 
mali k nim po ich vypracovaní prístup. 
Tieto programy umiestnia na verejne 
prístupnú internetovú stránku. Členské 
štáty zabezpečia, aby rozhodnutia 
verejných orgánov alebo 
prevádzkovateľov konajúcich v ich mene 
v oblasti odpadového hospodárstva 
umožnili účasť verejnosti, jej 
informovanosť a prístup k spravodlivosti 
v súlade so smernicou 2003/35/ES1, ak sa 
tieto rozhodnutia týkajú výberu spôsobu 
recyklovania, zhodnocovania alebo 
zneškodňovania odpadu a umiestnenia 
príslušných zariadení. 
1 Ú. v. EÚ L 156, 25. 6. 2003, s. 17.

Or. fr
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Odôvodnenie

V oblasti odpadového hospodárstva sa musí verejnosti poskytnúť možnosť účasti a 
informácie, ako aj nápravné prostriedky stanovené v smernici 2003/35/ES. Okrem potreby 
zabezpečiť primeranú účasť a informácie požadované občianskou spoločnosťou, verejnosťou 
a príslušnými ekonomickými aktérmi, sú tieto záruky zásadné, ak má verejnosť poskytovať čo 
najväčšiu podporu uplatňovaniu vybraným postupom, čo predstavuje podmienku ich úspechu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Karl-Heinz Florenz

Spoločná pozícia Rady
Článok 29a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 29a
Komisia do ... * vypracuje správu s 
cieľom zvážiť opatrenia, ktoré by mohli 
efektívnejšie prispieť k dosiahnutiu 
cieľov stanovených v článkoch 1 a 11.
Správu predloží Európskemu parlamentu 
a Rade do šiestich mesiacov od jej 
dokončenia a priloží k nej príslušné 
návrhy.
V správe sa predovšetkým posúdi, či by sa 
mala pozmeniť príloha II s cieľom:
a) vypustiť prípady, v ktorých uvedené 
činnosti alebo následný reťazec 
uvedených činností nevedú k využívaniu 
dostatočne vysokého podielu odpadu, 
pokiaľ ide o množstvo alebo hodnotu, na 
prospešný cieľ tak, aby zodpovedal 
cieľom stanoveným v článku 1,
b) určiť prípady, v ktorých uvedené 
činnosti alebo následný reťazec 
uvedených činností nevedú k využívaniu 
dostatočne vysokého podielu odpadu, 
pokiaľ ide o množstvo alebo hodnotu, v 
porovnaní s tým, ktorý sa zneškodňuje ako 
súčasť činnosti zhodnocovania alebo 
reťazca činnostií zhodnocovania, ktoré sa 
majú špecifikovať s cieľom zaistiť 
splnenie cieľov uvedených v článku 1.
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Or. en

(Činnosti zhodnocovania často pozostávajú z reťazca jednotlivých krokov zhodnocovania 
idúcich za sebou, z ktorých každý optimalizuje výstup. V mnohých prípadoch prvý krok 

zhodnocovania môže smerovať k získaniu najcennejšej látky, ktorá môže byť malou zložkou 
pokiaľ ide o množstvo. Následný krok zhodnocovania sa môže špecializovať na získanie inej 

látky atď.)

Odôvodnenie

Ak niekto hodnotí len jeden krok, ktorý sa odôvodnene uvádza v prílohe II, môže to viesť k 
nedostatočným výsledkom. Na získanie úplného obrazu sa musí zhodnotiť celý reťazec 
prepojených krokov zhodnocovania a nie len jediný krok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Anne Ferreira

Spoločná pozícia Rady
Článok 31 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty môžu zohľadniť 
registrácie získané v rámci systému 
Spoločenstva pre ekologické riadenie a 
audit (EMAS) najmä v súvislosti s 
frekvenciou a náročnosťou kontrol.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Kontroly a inšpekcie a z nich vyplývajúca administratívna záťaž sú úmerné vzhľadom na 
ochranu životného prostredia a verejného zdravia. To, že je zariadenie registrované v rámci 
EMAS, neznamená, že by sa mala znížiť ostražitosť a kontroly. 

Také ustanovenie je nebezpečné. Je preto potrebné ho vypustiť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 32 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade nebezpečného odpadu sa tieto 
záznamy uchovávajú aspoň tri roky, 
s výnimkou prípadu zariadení a podnikov 
prepravujúcich nebezpečný odpad, ktoré 
musia takéto záznamy uchovávať aspoň 
12 mesiacov.

2. V prípade nebezpečného odpadu sa tieto 
záznamy uchovávajú minimálne päť 
rokov.

Dôkazový materiál o nakladaní s odpadom 
sa na požiadanie predloží príslušným 
orgánom alebo predchádzajúcemu 
držiteľovi.

Dôkazový materiál o nakladaní s odpadom 
sa na požiadanie predloží príslušným 
orgánom alebo predchádzajúcemu 
držiteľovi.

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
vnútroštátne orgány uchovávali register 
všetkých zariadení a podnikov uvedených 
v kapitole IV, a môžu od týchto zariadení 
a podnikov požadovať podávanie správ.

Or. en

(Opätovné predloženie PDN 74 z prvého čítania.)

Odôvodnenie

Spracovanie nebezpečného odpadu, ako aj jeho preprava sú vážnym problémom. Záznamy o 
oboch týchto činnostiach treba zachovať počas obdobia piatich rokov, aby sa umožnila 
dostatočná sledovateľnosť. V registri by mali byť záznamy o všetkých zariadeniach alebo 
podnikoch zaoberajúcich sa odpadom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Karin Scheele

Spoločná pozícia Rady
Článok 34 – odsek 4a (nový) 

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Najneskôr 2 roky od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice Európsky 
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parlament a Rada na základe správy 
Komisie, ku ktorej je pripojený aj návrh, 
preskúmajú vzorec pre spaľovne uvedený 
v prílohe II v poznámke pod čiarou ku 
položke R1.
Správa Komisie sa má vypracovať na 
základe správ členských štátov o 
spaľovniach, ktoré boli na ich území  
vyhlásené za zariadenia na 
zhodnocovanie odpadu podľa vzorca 
uvedeného v prílohe II v poznámke pod 
čiarou ku položke R1. Správa Komisie 
musí preskúmať, či použitím vzorca 
dostavil očakávaný účinok a vytvoril 
rozhodujúci podnet na výstavbu a 
prevádzku spaľovní s vyššou energetickou 
účinnosťou.
Aby mohol zodpovedný orgán na základe 
vzorca uvedeného v prílohe II v poznámke 
pod čiarou ku položke R1 vyhlásiť 
príslušné zariadenie za zariadenie na 
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie 
odpadu, musí prevádzkovateľ tohto 
zariadenia uviesť najmä množstvo 
nakupovanej energie potrebnej na 
spracovanie odpadu, ako aj formu a 
množstvo vydanej energie (elektrickej a 
tepelnej).

Or. de

Odôvodnenie

Vychádzajúc zo zámeru PDN 83 prijatého v prvom čítaní a z vypustenia vzorca energetickej
účinnosti treba ako kompromis zabezpečiť v prvom rade transparentnosť, pokiaľ ide o 
klasifikáciu spaľovní vyhlásených za zariadenie na zhodnocovanie odpadu a zároveň treba 
preskúmať vzorec s cieľom zistiť, či sa dosahuje želaný účinok.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 34a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 34a
Konzultačné fórum pre odpadové 

hospodárstvo
1. Komisia vytvorí Konzultačné fórum pre 
odpadové hospodárstvo.
2. Konzultačné fórum podporuje účinné 
vykonávanie tejto smernice a ostatných 
právnych predpisov Spoločenstva o 
odpade. Na tento účel slúži ako fórum na 
výmenu informácií o najlepších 
postupoch v oblasti odpadového 
hospodárstva, prispieva k príprave 
vykonávacích usmernení a poskytuje 
poradenstvo k ďalšej tvorbe právnych 
predpisov EÚ o odpade. 
3. Konzultačnému fóru predsedá Komisia 
a tvoria ho vyváženým spôsobom 
zástupcovia členských štátov a všetky 
záujmové skupiny, ktorých sa týkajú 
otázky odpadového hospodárstva, ako 
napríklad priemysel vrátane MSP a 
remeselníkov, odborové organizácie, 
veľkoobchod a maloobchod, skupiny na 
ochranu životného prostredia a 
spotrebiteľské organizácie.

Or. en

(Opätovne sa uvádza upravený PDN 80 z prvého čítania)

Odôvodnenie

Komisia vytvorila konzultačné fóra pre oblasť právnych predpisov o ovzduší a vode. Tieto 
fóra pomáhajú riešiť problémy včas a tým zlepšujú vykonávanie. Podobné konzultačné fórum 
by sa malo vytvoriť pre oblasť právnych predpisov o odpade.  Konzultácie len s členskými 
štátmi na jednej strane a bilaterálne s inými zainteresovanými stranami na strane druhej 
nepostačujú.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Duarte Freitas

Spoločná pozícia Rady
Článok 34a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 34a

Konzultačné fórum pre odpadové 
hospodárstvo

1. Komisia vytvorí Konzultačné fórum pre 
odpadové hospodárstvo.
2. Cieľom konzultačného fóra je 
podporovať účinné vykonávanie tejto 
smernice a ostatných právnych predpisov 
EÚ o odpade prostredníctvom činností 
ako je:
— výmena informácií o osvedčených 
postupoch v oblasti odpadového 
hospodárstva;
— tvorba vykonávacích usmernení, ako aj
— poskytovanie poradenstva k ďalšej 
tvorbe právnych predpisov EÚ o odpade.
3. Konzultačnému fóru predsedá Komisia 
a tvoria ho vyváženým spôsobom 
zástupcovia členských štátov a všetky 
záujmové skupiny, ktorých sa týkajú 
otázky odpadového hospodárstva, ako 
napríklad priemysel, odborové 
organizácie, maloobchod, skupiny na 
ochranu životného prostredia a 
spotrebiteľské organizácie.

Or. en

Odôvodnenie

Na rozdiel od ochrany ovzdušia a vody Komisia nevytvorila spoločné fórum pre členské štáty 
a zainteresované strany na podporu vykonávania a tvorby právnych predpisov EÚ  o odpade. 
Počet konaní o porušení predpisov je v sektore odpadu zároveň podstatne vyšší.
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(Vychádza z PDN 80 z prvého čítania.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Spoločná pozícia Rady
Článok 34a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 34a
Konzultačné fórum pre odpadové 

hospodárstvo
1. Komisia vytvorí Konzultačné fórum pre 
odpadové hospodárstvo pre členské štáty a 
zainteresované strany.
2. Cieľom konzultačného fóra je 
podporovať účinné vykonávanie tejto 
smernice a ostatných právnych predpisov 
EÚ o odpade prostredníctvom činností 
ako je:
- výmena informácií o osvedčených 
postupoch v oblasti odpadového 
hospodárstva;
- tvorba vykonávacích usmernení, ako aj
- poskytovanie poradenstva k ďalšej 
tvorbe právnych predpisov EÚ o odpade.

Or. en

(Vychádza z PDN 80 z prvého čítania.)

Odôvodnenie

Na rozdiel od ochrany ovzdušia a vody Komisia nevytvorila spoločné fórum pre členské štáty 
a zainteresované strany na podporu vykonávania a tvorby právnych predpisov EÚ o odpade. 
Počet konaní o porušení predpisov je v sektore odpadu zároveň podstatne vyšší, a preto širšie 
konzultácie medzi zainteresovanými stranami stoja za to.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Karl-Heinz Florenz

Spoločná pozícia Rady
Článok 35 – odsek -1 (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. So zreteľom na vymedzenie pojmu 
„odpad“ v bode 1 článku 3 Komisia v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 36 ods. 2 
prijme opatrenia pre určité spotrebiteľské 
výrobky (napr. elektronické zariadenia, 
vozidlá po dobe životnosti) a vymedzí 
funkčné, environmentálne a kvalitatívne 
kritériá, ktoré sa majú splniť s cieľom 
určiť, kedy má držiteľ zámer výrobok 
vyradiť.

Or. en

(V duchu PDN 103 z prvého čítania)

Odôvodnenie

Veďlké množstvo odpadu z výrobkov, a to najmä OEEZ, sa nezákonne vyváža v podobe 
výrobkov z EÚ do tretích krajín, kde sa spracovávajú bez akýchkoľvek opatrení na ochranu 
zdravia a životného prostredia. Takýto nezákonný vývoz sa musí zastaviť pomocou osobitných 
legislatívnych opatrení. Skupina odborníkov členských štátov v súčasnosti vypracúva 
usmernenia stanovujúce osobitné kritériá pre použité elektronické zariadenia s cieľom určiť, 
či sa majú považovať za výrobky alebo za OEEZ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Spoločná pozícia Rady
Článok 35

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže vypracovať usmernenia 
pre výklad vymedzení pojmov 
zhodnocovanie a zneškodňovanie v článku 
3 bode 14 a 18.

1. Komisia môže vypracovať usmernenia 
pre výklad vymedzení pojmov 
zhodnocovanie a zneškodňovanie.
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V prípade potreby sa upresní používanie 
vzorca pre spaľovne uvedeného v prílohe 
II bode R1. Je možné zohľadniť miestne 
klimatické podmienky, ako napr. tuhosť 
zimy a potrebu kúrenia, pokiaľ ovplyvňujú 
množstvá energie, ktoré možno technicky 
využiť alebo vyrobiť vo forme elektrickej 
energie, kúrenia, chladenia alebo 
spracovania pary. Môžu sa zohľadniť aj 
miestne podmienky najvzdialenejších 
regiónov uznaných v článku 299 ods. 2 
štvrtý pododsek zmluvy a území 
uvedených v článku 25 Aktu o pristúpení z 
roku 1985. Toto opatrenie zamerané na 
zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov 
tejto smernice sa prijme v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 36 ods. 2.

1a. V súlade s článkom 20 ods. 4 sa 
upresní používanie vzorca stanovujúceho 
minimálne požiadavky na energetickú 
účinnosť pre spaľovne. Je možné 
zohľadniť miestne klimatické podmienky, 
ako napr. tuhosť zimy a potrebu kúrenia, 
pokiaľ ovplyvňujú množstvá energie, ktoré 
možno technicky využiť alebo vyrobiť vo 
forme elektrickej energie, kúrenia, 
chladenia alebo spracovania pary. Môžu sa 
zohľadniť aj miestne podmienky 
najvzdialenejších regiónov uznaných v 
článku 299 ods. 2 štvrtý pododsek zmluvy 
a území uvedených v článku 25 Aktu o 
pristúpení z roku 1985. Toto opatrenie 
zamerané na zmenu a doplnenie 
nepodstatných prvkov tejto smernice sa 
prijme v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 36 ods. 2.

2. Prílohy sa môžu meniť a dopĺňať 
vzhľadom na vedecko-technický pokrok. 
Tieto opatrenia zamerané na zmenu a 
doplnenie nepodstatných prvkov tejto 
smernice sa prijmú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
36 ods. 2.

2. Prílohy sa môžu meniť a dopĺňať 
vzhľadom na vedecko-technický pokrok. 
Pokiaľ sú uvedené opatrenia zamerané na 
zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov 
tejto smernice, môžu sa prijať v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 36 ods. 2.

Or. en

(Nový text v spoločnej pozícii Rady)

Odôvodnenie

V súlade s článkom 20.4 „podmienkou akéhokoľvek povolenia vzťahujúceho sa na spaľovanie 
alebo spoluspaľovanie s energetickým zhodnocovaním je, aby toto energetické zhodnocovanie 
bolo vysoko energeticky účinné.“ Na tento účel by sa vzorec o energetickej účinnosti mal 
zverejniť ako technické usmernenie, ktoré sa má vzťahovať na všetky spaľovne bez ohľadu či 
sú klasifikované ako zariadenia na zhodnocovanie alebo zariadenia na zneškodňovanie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Riitta Myller

Spoločná pozícia Rady
Článok 35

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže vypracovať usmernenia 
pre výklad vymedzení pojmov 
zhodnocovanie a zneškodňovanie v článku 
3 bode 14 a 18.

1. Komisia môže vypracovať usmernenia 
pre výklad vymedzení pojmov 
zhodnocovanie a zneškodňovanie.

V prípade potreby sa upresní používanie 
vzorca pre spaľovne uvedeného v prílohe 
II bode R1. Je možné zohľadniť miestne 
klimatické podmienky, ako napr. tuhosť 
zimy a potrebu kúrenia, pokiaľ ovplyvňujú 
množstvá energie, ktoré možno technicky 
využiť alebo vyrobiť vo forme elektrickej 
energie, kúrenia, chladenia alebo 
spracovania pary. Môžu sa zohľadniť aj 
miestne podmienky najvzdialenejších 
regiónov uznaných v článku 299 ods. 2 
štvrtý pododsek zmluvy a území 
uvedených v článku 25 Aktu o pristúpení z 
roku 1985. Toto opatrenie zamerané na 
zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov 
tejto smernice sa prijme v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 36 ods. 2.

1a. V súlade s článkom 20 ods. 4 sa 
upresní používanie vzorca stanovujúceho 
minimálne požiadavky na energetickú 
účinnosť pre spaľovne. Je možné 
zohľadniť miestne klimatické podmienky, 
ako napr. tuhosť zimy a potrebu kúrenia, 
pokiaľ ovplyvňujú množstvá energie, ktoré 
možno technicky využiť alebo vyrobiť vo 
forme elektrickej energie, kúrenia, 
chladenia alebo spracovania pary. Môžu sa 
zohľadniť aj miestne podmienky 
najvzdialenejších regiónov uznaných v 
článku 299 ods. 2 štvrtý pododsek zmluvy 
a území uvedených v článku 25 Aktu o 
pristúpení z roku 1985. Toto opatrenie 
zamerané na zmenu a doplnenie 
nepodstatných prvkov tejto smernice sa 
prijme v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 36 ods. 2.

2. Prílohy sa môžu meniť a dopĺňať 
vzhľadom na vedecko-technický pokrok. 
Tieto opatrenia zamerané na zmenu a 
doplnenie nepodstatných prvkov tejto 
smernice sa prijmú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
36 ods. 2.

2. Prílohy sa môžu meniť a dopĺňať 
vzhľadom na vedecko-technický pokrok. 
Pokiaľ sú uvedené opatrenia zamerané na 
zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov 
tejto smernice, môžu sa prijať v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 36 ods. 2.

Or. en

(Nový text v spoločnej pozícii Rady)

Odôvodnenie

V súlade s článkom 20.4 „podmienkou akéhokoľvek povolenia vzťahujúceho sa na spaľovanie 
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alebo spoluspaľovanie s energetickým zhodnocovaním je, aby toto energetické zhodnocovanie 
bolo vysoko energeticky účinné.“ Na tento účel by sa vzorec o energetickej účinnosti mal 
zverejniť ako technické usmernenie, ktoré sa má vzťahovať na všetky spaľovne bez ohľadu či 
sú klasifikované ako zariadenia na zhodnocovanie alebo zariadenia na zneškodňovanie. 
Vytvoria sa tým rovnaké podmienky pre spaľovne v celej EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
María Sornosa Martínez

Spoločná pozícia Rady
Článok 35

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže vypracovať usmernenia 
pre výklad vymedzení pojmov 
zhodnocovanie a zneškodňovanie v článku 
3 bode 14 a 18.

1. Komisia môže vypracovať usmernenia 
pre výklad vymedzení pojmov 
zhodnocovanie a zneškodňovanie.

V prípade potreby sa upresní používanie 
vzorca pre spaľovne uvedeného v prílohe 
II bode R1. Je možné zohľadniť miestne 
klimatické podmienky, ako napr. tuhosť 
zimy a potrebu kúrenia, pokiaľ ovplyvňujú 
množstvá energie, ktoré možno technicky 
využiť alebo vyrobiť vo forme elektrickej 
energie, kúrenia, chladenia alebo 
spracovania pary. Môžu sa zohľadniť aj 
miestne podmienky najvzdialenejších 
regiónov uznaných v článku 299 ods. 2 
štvrtý pododsek zmluvy a území 
uvedených v článku 25 Aktu o pristúpení z 
roku 1985. Toto opatrenie zamerané na 
zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov 
tejto smernice sa prijme v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 36 ods. 2.

1a. V súlade s článkom 20 ods. 4 sa 
upresní používanie vzorca stanovujúceho 
minimálne požiadavky na energetickú 
účinnosť pre spaľovne. Je možné 
zohľadniť miestne klimatické podmienky,
ako napr. tuhosť zimy a potrebu kúrenia, 
pokiaľ ovplyvňujú množstvá energie, ktoré 
možno technicky využiť alebo vyrobiť vo 
forme elektrickej energie, kúrenia, 
chladenia alebo spracovania pary. Môžu sa 
zohľadniť aj miestne podmienky 
najvzdialenejších regiónov uznaných v 
článku 299 ods. 2 štvrtý pododsek zmluvy 
a území uvedených v článku 25 Aktu o 
pristúpení z roku 1985. Toto opatrenie 
zamerané na zmenu a doplnenie 
nepodstatných prvkov tejto smernice sa 
prijme v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 36 ods. 2.

2. Prílohy sa môžu meniť a dopĺňať 
vzhľadom na vedecko-technický pokrok. 
Tieto opatrenia zamerané na zmenu a 
doplnenie nepodstatných prvkov tejto 
smernice sa prijmú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
36 ods. 2.

2. Prílohy sa môžu meniť a dopĺňať 
vzhľadom na vedecko-technický pokrok. 
Pokiaľ sú uvedené opatrenia zamerané na 
zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov 
tejto smernice, môžu sa prijať v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 36 ods. 2.
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Or. en

(Nový text v spoločnej pozícii Rady)

Odôvodnenie

V súlade s článkom 20.4 „podmienkou akéhokoľvek povolenia vzťahujúceho sa na spaľovanie 
alebo spoluspaľovanie s energetickým zhodnocovaním je, aby toto energetické zhodnocovanie 
bolo vysoko energeticky účinné.“ Na tento účel by sa vzorec o energetickej účinnosti mal 
zverejniť ako technické usmernenie, ktoré sa má vzťahovať na všetky spaľovne bez ohľadu či 
sú klasifikované ako zariadenia na zhodnocovanie alebo zariadenia na zneškodňovanie. 
Vytvorí to rovnaké podmienky pre spaľovne v celej Európe a harmonizovanú úroveň ochrany 
životného prostredia a podpory energetickej účinnosti, čo Komisia pokladá za svoj cieľ.

Klasifikácia v prílohe II je najdôležitejším prvkom smernice. Len nepodstatné prvky by sa 
mali pozmeňovať a doplňovať komitologickým postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Článok 35 – odsek 1 – pododsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade potreby sa upresní používanie 
vzorca pre spaľovne uvedeného v prílohe 
II bode R1. Je možné zohľadniť miestne 
klimatické podmienky, ako napr. tuhosť 
zimy a potrebu kúrenia, pokiaľ 
ovplyvňujú množstvá energie, ktoré 
možno technicky využiť alebo vyrobiť vo 
forme elektrickej energie, kúrenia, 
chladenia alebo spracovania pary. Môžu 
sa zohľadniť aj miestne podmienky 
najvzdialenejších regiónov uznaných v 
článku 299 ods. 2 štvrtý pododsek zmluvy 
a území uvedených v článku 25 Aktu o 
pristúpení z roku 1985. Toto opatrenie 
zamerané na zmenu a doplnenie 
nepodstatných prvkov tejto smernice sa 
prijme v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 36 ods. 2.

Toto opatrenie zamerané na zmenu a 
doplnenie nepodstatných prvkov tejto 
smernice sa prijme v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
36 ods. 2.
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Or. en

(Nový PDN k novému textu spoločnej pozície Rady na zabezpečenie súladu s PDN 83 z 
prvého čítania.)

Odôvodnenie

Spoločná pozícia by zmenila klasifikáciu istých miestnych spaľovní odpadu na závody na 
zhodnocovanie, aj keď nie sú v súlade s najlepšou dostupnou technikou. Takáto zmena 
klasifikácie by prilákala ďalšie investície do spaľovní, a tým by sa priamo oslabili investície 
potrebné na činnosti opätovného použitia a recyklovania, činnosti, ktoré šetria viac energie a 
prírodných zdrojov ako „zhodnotí“ spaľovanie. Každá takáto zmena klasifikácia by sa preto 
mala zo spoločnej pozície vypustiť. Bolo by vhodnejšie, aby sa takýmito úvahami o účinnosti 
zaoberala revízia smernice IPPC a smernica o spaľovaní odpadu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Spoločná pozícia Rady
Príloha -I (nová)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

PRÍLOHA I

Schéma na rozlíšenie odpadu a vedľajšieho produktu

Bol materiál vyrobený 
zámerne? (Bol výrobný proces 
upravený tak, aby vznikol 
tento materiál?)

Materiál je zvyšok 
z výroby – použite testy 
uvedené ďalej

Je použitie materiálu 
zaru?ené?

Je materiál pripravený na 
použitie bez ďal šieho 
spracovania (iného ako obvyklé 
spracovanie, ktoré je 
neoddeliteľnou súčasťou 
výrobného procesu)?

Materiál je odpad

Materiál je odpad

Je tento materiál vyrobený 
ako neoddeliteľná súčasť 
výrobného procesu?

-
Vtedy materiál je 
neodpadový 
vedľajší produkt

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

 NIE

NIE

NIE

 NIE

I
Je plánované použitie 
materiálu v súlade so 
zákonom? 

Vtedy je materiál 
výrobok, a nie 
zvyšok z výroby

Materiál je odpad

Materiál je odpad

 NIE
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Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 62 ods. 1 písm. d) rokovacieho poriadku sa oznámenie Komisie (KOM(2007)59 
z 21. februára 2007) môže považovať za novú skutočnosť alebo skutočnosť, ktorá nastala od 
prvého čítania (13. februára 2007). Schéma na rozlíšenie odpadu a vedľajšieho produktu v 
prílohe II tohto oznámenia je veľmi dobrým nástrojom na posúdenie toho, či materiál je 
vedľajším produktom alebo odpadom, a mala by sa preto začleniť do rámcovej smernice o 
odpade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Evangelia Tzampazi

Spoločná pozícia Rady
Príloha  I – bod D 7

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D 7 Vypustenie do morí a oceánov, 
vrátane uloženia na morské dno

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

PDN EP z prvého čítania. Vypúšťanie alebo vyhadzovanie odpadov do morí by sa malo 
zakázať, pretože je z dlhodobého hľadiska nebezpečné. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Spoločná pozícia Rady
Príloha I – bod D 13 – poznámka pod čiarou **

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 Ak sa nehodí iný D–kód, môže to 
zahŕňať predbežné činnosti pred 
zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, 
ako je okrem iného napr. triedenie, drvenie, 
stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, 
kondicionovanie alebo separovanie pred 
akoukoľvek činnosťou označenou D1 až 

 Ak sa nehodí iný D–kód, môže to 
zahŕňať prípravu pred zneškodnením, ako 
je okrem iného napr. triedenie, drvenie, 
stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, 
kondicionovanie alebo separovanie pred 
akoukoľvek činnosťou označenou D1 až 
D12. To sa uplatňuje aj vtedy, keď je po 
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D12. príprave uplatnenie jednej z činností 
uvedených v bodoch R1 až R11 v prílohe 
II od začiatku len možnosťou, ale nie 
istotou.

Or. en

Odôvodnenie

Táto nová poznámka pod čiarou pridaná Radou by sa mala vysvetliť s cieľom získať istotu, že 
prípravné činnosti, ktoré určite nepovedú k zhodnoteniu, sa budú považovať za zneškodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Spoločná pozícia Rady
Príloha I – bod D 13 – poznámka pod čiarou 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Ak sa nehodí iný D–kód, môže to 
zahŕňať predbežné činnosti pred 
zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, 
ako je okrem iného napr. triedenie, drvenie, 
stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, 
kondicionovanie alebo separovanie pred 
akoukoľvek činnosťou označenou D1 až 
D12.

  Ak sa nehodí iný D–kód, môže to 
zahŕňať predbežné činnosti pred 
zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, 
ako je napr. triedenie, drvenie, stláčanie, 
peletizácia, sušenie, šrotovanie, 
kondicionovanie alebo separovanie pred 
akoukoľvek činnosťou označenou D1 až 
D12. To platí aj v prípade, keď je po 
príprave možné uplatniť niektorú 
z činností uvedených v prílohe II pod 
položkami R1 až R11, nie je to však 
vopred isté.

Or. de

Odôvodnenie

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. 
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Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Spoločná pozícia Rady
Príloha I – bod D 15a (nový) 

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D 15a Regenerácia, nešpecifikovaná na 
inom mieste tejto prílohy, ktorá vedie k 
vzniku konečných zlúčenín alebo zmesí, 
ktoré sa zneškodňujú striedavo 
prostredníctvom niektorej z činností 
uvedených pod položkami D 1 až D 15 
alebo niektorej z činností uvedených 
v prílohe II.

Or. de

Odôvodnenie

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. 

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Riitta Myller

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – bod R 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

R 1 Využitie najmä ako palivo alebo na 
získavanie energie iným spôsobom*
_______

vypúšťa sa

* Patria sem zariadenia na spaľovanie, 
ktoré sú určené na spracovanie tuhého 
komunálneho odpadu, iba vtedy, ak je ich 
energetická účinnosť rovná alebo vyššia 
ako:
— 0,60 v prípade zariadení, ktoré boli 

v prevádzke a mali povolenie v súlade 
s platnými právnymi predpismi 
Spoločenstva pred 1. januárom 2009,
– 0,65 v prípade zariadení, ktoré dostali 

povolenie po 31. decembri 2008,
pričom sa použije tento vzorec:
Energetická účinnosť = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0.97 x? (Ew + Ef))
kde:
Ep je ročné množstvo energie vyrobenej 
ako teplo alebo elektrina. Vypočíta sa tak, 
že energia vo forme elektriny sa vynásobí 
hodnotou 2,6 a teplo vyrobené na 
komerčné účely sa vynásobí hodnotou 1,1 
(GJ/rok);
Ef je ročný energetický vstup do systému z 
palív prispievajúcich k výrobe pary 
(GJ/rok);
Ew je ročné množstvo energie obsiahnuté 
v spracovanom odpade, ktoré sa 
vypočítava z nižšej čistej výhrevnosti 
odpadu (GJ/rok);
Ei je ročné množstvo dovezenej energie 
okrem Ew a Ef (GJ/rok);
0,97 je koeficient zohľadňujúci 
energetické straty v dôsledku popola zo 



PE402.912v01-00 96/109 AM\712783SK.doc

SK

spaľovania odpadua sálania.
Tento vzorec sa uplatňuje v súlade s 
referenčným dokumentom o najlepších 
dostupných technikách spaľovania 
odpadu. 

Or. en

(Opätovne uvádza podstatu PDN 83, prijatého v prvom čítaní 13. februára 2007 - Ú. v. EÚ C 
287 E, 29.11.2007, s. 136)

Odôvodnenie

Technické usmernenia, ktoré sa majú vypracovať podľôa článku 35, sú najvhodnejšie na 
stanovenie vzorca, ktorým sa správne stanoví, čo zodpovedá najlepším dostupným 
technológiám (BAT) v oblasti energetickej účinnosti, a iných potrebných parametrov pre 
spaľovne na spracovanie komunálneho odpadu. V súvislosti s revíziou týchto smerníc sa dá 
riadne preskúmať otázka, aká úroveň účinnosti zodpovedá kombinovanému využívaniu 
elektrickej a tepelnej energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
María Sornosa Martínez

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – bod R 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

R 1 Využitie najmä ako palivo alebo na 
získavanie energie iným spôsobom*
_______

vypúšťa sa

* Patria sem zariadenia na spaľovanie, 
ktoré sú určené na spracovanie tuhého 
komunálneho odpadu, iba vtedy, ak je ich 
energetická účinnosť rovná alebo vyššia 
ako:
— 0,60 v prípade zariadení, ktoré boli 

v prevádzke a mali povolenie v súlade 
s platnými právnymi predpismi 
Spoločenstva pred 1. januárom 2009,
– 0,65 v prípade zariadení, ktoré dostali 

povolenie po 31. decembri 2008,
pričom sa použije tento vzorec:
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Energetická účinnosť = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0.97 x? (Ew + Ef))
kde:
Ep je ročné množstvo energie vyrobenej 
ako teplo alebo elektrina. Vypočíta sa tak, 
že energia vo forme elektriny sa vynásobí 
hodnotou 2,6 a teplo vyrobené na 
komerčné účely sa vynásobí hodnotou 1,1 
(GJ/rok);
Ef je ročný energetický vstup do systému z 
palív prispievajúcich k výrobe pary 
(GJ/rok);
Ew je ročné množstvo energie obsiahnuté 
v spracovanom odpade, ktoré sa 
vypočítava z nižšej čistej výhrevnosti 
odpadu (GJ/rok);
Ei je ročné množstvo dovezenej energie 
okrem Ew a Ef (GJ/rok);
0,97 je koeficient zohľadňujúci 
energetické straty v dôsledku popola zo 
spaľovania odpadua sálania.
Tento vzorec sa uplatňuje v súlade s 
referenčným dokumentom o najlepších 
dostupných technikách spaľovania 
odpadu. 

Or. en

(Opätovne uvádza podstatu PDN 83, prijatého v prvom čítaní 13. februára 2007 - Ú. v. EÚ C 
287 E, 29.11.2007, s. 136)

Odôvodnenie

Technické usmernenia, ktoré sa majú vypracovať podľôa článku 35, sú najvhodnejšie na 
stanovenie vzorca, ktorým sa správne stanoví, čo zodpovedá najlepším dostupným 
technológiám (BAT) v oblasti energetickej účinnosti, a iných potrebných parametrov pre 
spaľovne na spracovanie komunálneho odpadu. V súvislosti s revíziou týchto smerníc sa dá 
riadne preskúmať otázka, aká úroveň účinnosti zodpovedá kombinovanému využívaniu 
elektrickej a tepelnej energie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Jill Evans, Caroline Lucas

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – bod R 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

R 1 Využitie najmä ako palivo alebo na 
získavanie energie iným spôsobom*
_______

vypúšťa sa

* Patria sem zariadenia na spaľovanie, 
ktoré sú určené na spracovanie tuhého 
komunálneho odpadu, iba vtedy, ak je ich 
energetická účinnosť rovná alebo vyššia 
ako:
— 0,60 v prípade zariadení, ktoré boli 

v prevádzke a mali povolenie v súlade 
s platnými právnymi predpismi 
Spoločenstva pred 1. januárom 2009,
– 0,65 v prípade zariadení, ktoré dostali 

povolenie po 31. decembri 2008,
pričom sa použije tento vzorec:
Energetická účinnosť = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0.97 x? (Ew + Ef))
kde:
Ep je ročné množstvo energie vyrobenej 
ako teplo alebo elektrina. Vypočíta sa tak, 
že energia vo forme elektriny sa vynásobí 
hodnotou 2,6 a teplo vyrobené na 
komerčné účely sa vynásobí hodnotou 1,1 
(GJ/rok);
Ef je ročný energetický vstup do systému z 
palív prispievajúcich k výrobe pary 
(GJ/rok);
Ew je ročné množstvo energie obsiahnuté 
v spracovanom odpade, ktoré sa 
vypočítava z nižšej čistej výhrevnosti 
odpadu (GJ/rok);
Ei je ročné množstvo dovezenej energie 
okrem Ew a Ef (GJ/rok);
0,97 je koeficient zohľadňujúci 
energetické straty v dôsledku popola zo 
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spaľovania odpadua sálania.
Tento vzorec sa uplatňuje v súlade s
referenčným dokumentom o najlepších 
dostupných technikách spaľovania 
odpadu. 

Or. en

(Opäť sa uvádza PDN 83 z prvého čítania.)

Odôvodnenie

Spoločná pozícia by zmenila klasifikáciu istých miestnych spaľovní odpadu na závody na 
zhodnocovanie, aj keď nie sú v súlade s najlepšou dostupnou technikou. Takáto zmena 
klasifikácie by prilákala ďalšie investície do spaľovní, a tým by sa priamo oslabili investície 
potrebné na činnosti opätovného použitia a recyklovania, činnosti, ktoré šetria viac energie a 
prírodných zdrojov ako „zhodnotí“ spaľovanie. Každá takáto zmena klasifikácia by sa preto 
mala zo spoločnej pozície vypustiť. Bolo by vhodnejšie, aby sa takýmito úvahami o účinnosti 
zaoberala revízia smernice IPPC a smernica o spaľovaní odpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – bod R 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

R 1 Využitie najmä ako palivo alebo na 
získavanie energie iným spôsobom*

_______

R 1 Využitie najmä ako palivo alebo na 
získavanie energie iným spôsobom

* Patria sem zariadenia na spaľovanie, 
ktoré sú určené na spracovanie tuhého 
komunálneho odpadu, iba vtedy, ak je ich 
energetická účinnosť rovná alebo vyššia 
ako: 
— 0,60 v prípade zariadení, ktoré boli 

v prevádzke a mali povolenie v súlade 
s platnými právnymi predpismi 
Spoločenstva pred 1. januárom 2009,
– 0,65 v prípade zariadení, ktoré dostali 

povolenie po 31. decembri 2008,
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pričom sa použije tento vzorec:
Energetická účinnosť = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0.97 x? (Ew + Ef))
kde:
Ep je ročné množstvo energie vyrobenej 
ako teplo alebo elektrina. Vypočíta sa tak, 
že energia vo forme elektriny sa vynásobí 
hodnotou 2,6 a teplo vyrobené na 
komerčné účely sa vynásobí hodnotou 1,1 
(GJ/rok);
Ef je ročný energetický vstup do systému z 
palív prispievajúcich k výrobe pary 
(GJ/rok);
Ew je ročné množstvo energie obsiahnuté 
v spracovanom odpade, ktoré sa 
vypočítava z nižšej čistej výhrevnosti 
odpadu (GJ/rok);
Ei je ročné množstvo dovezenej energie 
okrem Ew a Ef (GJ/rok);
0,97 je koeficient zohľadňujúci 
energetické straty v dôsledku popola zo 
spaľovania odpadua sálania.
Tento vzorec sa uplatňuje v súlade s 
referenčným dokumentom o najlepších 
dostupných technikách spaľovania 
odpadu. 

Or. en

Odôvodnenie

Opätovne sa predkladá PDN 83 prijatý v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Karin Scheele

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – bod R 1 – poznámka pod čiarou 1
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Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

* Patria sem zariadenia na spaľovanie, 
ktoré sú určené na spracovanie tuhého 
komunálneho odpadu, iba vtedy, ak je ich 
energetická účinnosť rovná alebo vyššia 
ako:

vypúšťa sa

0,60 v prípade zariadení, ktoré boli 
v prevádzke a mali povolenie v súlade 
s platnými právnymi predpismi 
Spoločenstva pred 1. januárom 2009,
0,65 v prípade zariadení, ktoré dostali 

povolenie po 31. decembri 2008,
pričom sa použije tento vzorec:

Energetická účinnosť = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
V týchto vzorcoch:

Ep je ročné množstvo energie vyrobenej 
ako teplo alebo elektrina. Vypočíta sa tak, 
že energia vo forme elektriny sa vynásobí 
hodnotou 2,6 a teplo vyrobené na 
komerčné účely sa vynásobí hodnotou 1,1 
(GJ/rok).
Ef je ročný energetický vstup do systému z 
palív prispievajúcich k výrobe pary 
(GJ/rok).
Ew je ročné množstvo energie obsiahnuté 
v upravenom odpade, ktoré sa vypočítava 
z nižšej čistej výhrevnosti odpadu 
(GJ/rok).
Ei je ročné množstvo dovezenej energie 
okrem Ew a Ef (GJ/rok).
0,97 je koeficient zohľadňujúci 
energetické straty v dôsledku popola zo 
spaľovania odpadov a sálania.
Tento vzorec sa uplatňuje v súlade s 
referenčným dokumentom o najlepších 
dostupných technikách spaľovania 
odpadu.
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Or. de

Odôvodnenie

Vychádzajúc z PDN 83 prijatého v prvom čítaní treba vzorec energetickej účinnosti vypustiť.

Komisia už predložila návrh na zmenu smernice IPPC, ktorou sa mení aj smernica o 
spaľovaní odpadov. V zmysle celkového prístupu treba energetickú účinnosť spaľovní riešiť v 
rámci diskusie o zmene smernice IPPC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Kader Arif

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – bod R 1 – poznámka pod čiarou 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

*Patria sem zariadenia na spaľovanie, 
ktoré sú určené na spracovanie tuhého 
komunálneho odpadu, iba vtedy, ak je ich 
energetická účinnosť rovná alebo vyššia 
ako:

vypúšťa sa

 0,60 v prípade zariadení, ktoré boli 
v prevádzke a mali povolenie v súlade 
s platnými právnymi predpismi 
Spoločenstva pred 1. januárom 2009,
 0,65 v prípade zariadení, ktoré dostali 
povolenie po 31. decembri 2008,
pričom sa použije tento vzorec:
Energetická účinnosť = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
kde:
Ep je ročné množstvo energie vyrobenej 
ako teplo alebo elektrina. Vypočíta sa tak, 
že energia vo forme elektriny sa vynásobí 
hodnotou 2,6 a teplo vyrobené na 
komerčné účely sa vynásobí hodnotou 1,1 
(GJ/rok).
Ef je ročný energetický vstup do systému z 
palív prispievajúcich k výrobe pary 
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(GJ/rok);
Ew je ročné množstvo energie obsiahnuté 
v upravenom odpade, ktoré sa vypočítava 
z nižšej čistej výhrevnosti odpadu 
(GJ/rok).
Ei je ročné množstvo dovezenej energie 
okrem Ew a Ef (GJ/rok).
0,97 je koeficient zohľadňujúci 
energetické straty v dôsledku popola zo 
spaľovania odpadu a sálania.
Tento vzorec sa uplatňuje v súlade s 
referenčným dokumentom o najlepších 
dostupných technikách spaľovania 
odpadu.

Or. fr

Odôvodnenie

Opätovné predloženie PDN 83 prijatého v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – bod R 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

R 1 Využitie najmä ako palivo alebo na 
získavanie energie iným spôsobom*

_______

R 1 Využitie najmä ako palivo alebo na 
získavanie energie iným spôsobom

* Patria sem zariadenia na spaľovanie, 
ktoré sú určené na spracovanie tuhého 
komunálneho odpadu, iba vtedy, ak je ich 
energetická účinnosť rovná alebo vyššia 
ako: 
— 0,60 v prípade zariadení, ktoré boli 

v prevádzke a mali povolenie v súlade 
s platnými právnymi predpismi 
Spoločenstva pred 1. januárom 2009,
– 0,65 v prípade zariadení, ktoré dostali 
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povolenie po 31. decembri 2008,
pričom sa použije tento vzorec:
Energetická účinnosť = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0.97 x? (Ew + Ef))
kde:
Ep je ročné množstvo energie vyrobenej 
ako teplo alebo elektrina. Vypočíta sa tak, 
že energia vo forme elektriny sa vynásobí 
hodnotou 2,6 a teplo vyrobené na 
komerčné účely sa vynásobí hodnotou 1,1 
(GJ/rok);
Ef je ročný energetický vstup do systému z 
palív prispievajúcich k výrobe pary 
(GJ/rok);
Ew je ročné množstvo energie obsiahnuté 
v spracovanom odpade, ktoré sa 
vypočítava z nižšej čistej výhrevnosti 
odpadu (GJ/rok);
Ei je ročné množstvo dovezenej energie 
okrem Ew a Ef (GJ/rok);
0,97 je koeficient zohľadňujúci 
energetické straty v dôsledku popola zo 
spaľovania odpadua sálania.
Tento vzorec sa uplatňuje v súlade s 
referenčným dokumentom o najlepších 
dostupných technikách spaľovania 
odpadu. 

Or. en

Odôvodnenie

Opätovne sa predkladá PDN 83 z prvého čítania.

Pri nedostatku konkrétnych cieľov opätovného používania a recyklácie v spoločnej pozícii 
Rady existuje riziko, že odpad sa  bude spaľovať, a to najmä keď sa to považuje za 
zhodnotenie. Podpora  obnovy energie sa dá lepšie stimulovať požiadavkami v povolení na 
spaľovne odpadu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – bod R 5 – poznámka pod čiarou ***

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

*** Patrí sem čistenie pôdy, ktorého 
výsledkom je jej obnova, a recyklácia 
anorganických stavebných materiálov.

*** Patrí sem príprava pôdy na opätovné 
použitie a recyklácia anorganických 
stavebných materiálov.

Or. en

Odôvodnenie

Táto nová poznámka pridaná Radou počíta s rizikom zneužívania a nepravého 
zhodnocovania, ak kontaminovaná pôda nie je celkom zbavená znečisťujúcich látok. 
Vysvetlenie je potrebné, aby sa zaistilo, že do bodu R5 patria len tie činnosti, pri ktorých je 
pôda očistená od znečisťujúcich látok do takej miery, že sa môže opäť použiť bez potreby 
akýchkoľvek osobitných technických záruk a bez toho aby mala akýkoľvek škodlivý vplyv na 
prostredie a zdravie ľudí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – bod R 5 – poznámka pod čiarou 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

*** Patrí sem čistenie pôdy, ktorého 
výsledkom je jej obnova, a recyklácia 
anorganických stavebných materiálov.

Patrí sem príprava pôdy, ktorej výsledkom 
je jej druhotné využitie, a recyklácia 
anorganických stavebných materiálov.

Or. de

Odôvodnenie

Die vom Rat beschlossene Fassung der Fußnote***beinhaltet die Gefahr von Missbräuchen 
und Scheinverwertungen, bei denen verunreinigte Böden nicht vollständig von Schadstoffen 
gereinigt werden. Hier bedarf es einer Klarstellung um sicherzustellen, dass nur solche 
Verfahren unter R5 fallen, bei denen die Böden soweit von Schadstoffen gereinigt werden, 
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dass sie ohne besondere technische Sicherungsmaßnahmen sowie ohne nachteilige Wirkung 
für die Umwelt und menschliche Gesundheit wieder verwendet werden können(z.B. im 
Landschaftsbau). Zugleich wird eine Anpassung an die Begriffsbestimmungen des Artikel 3 
herbeigeführt, da die Reinigung einen Fall der "Aufbereitung zur Wiederverwendung" gem. 
Artikel 3 Buchstabe k darstellt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Eija-Riitta Korhola

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – bod R 9a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

R 9a Iné činnosti zhodnocovania vedúce 
k stavu konca odpadu.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovne sa uvádza PDN 84 z prvého čítania EP. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Avril Doyle

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – bod R 11

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

R 11 Využitie odpadov vzniknutých pri 
činnostiach uvedených v bodoch R 1 až R 
10

R 11 Získavanie energie zo skládkových 
plynov

Or. en

(Opätovne uvádza podstatu PDN 85, prijatého v prvom čítaní 13. februára 2007 - Ú. v. EÚ C 
287 E, 29.11.2007, s. 136)
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Odôvodnenie

Moderne navrhnuté skládky môžu byť účinnými biogenerátormi prostredníctvom premeny 
skládkových plynov na energiu. Optimalizácia tejto formy obnovy energie by sa mala 
dosiahnuť prostredníctvom uvedenia v smernici. Keďže moderné technológie spaľovania 
môžu dosiahnuť väčšinu cieľov spravovania plynov, premena skládkových plynov na energiu 
poskytuje dodatočnú výhodu, ktorou je nahradenie neobnoviteľných fosílnych palív, ktoré by 
sa využili na výrobu rovnakého množstva energie niekde inde.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – bod R 12 – poznámka pod čiarou ****

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

**** Ak neexistuje iný vhodný R–kód, 
môžu sem patriť predbežné činnosti pred 
zhodnocovaním vrátane predbežnej 
úpravy, okrem iného napr. rozoberanie, 
triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, 
sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, 
opätovné balenie, separovanie, miešanie a 
zmiešavanie pred podrobením sa 
ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

**** Ak neexistuje iný vhodný R–kód, 
môže sem patriť príprava pred 
zhodnocovaním, ako je okrem iného napr. 
rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, 
peletizácia, sušenie, šrotovanie, 
kondicionovanie, opätovné balenie, 
separovanie, miešanie a zmiešavanie pred 
podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 
až R11. Na dosiahnutie tohto musí byť 
uplatnenie takejto činnosti od začiatku 
nielen možnosťou, ale aj istotou.

Or. en

Odôvodnenie

Táto nová poznámka pridaná Radou by sa mala vysvetliť s cieľom získať istotu, že účelom 
prípravných činností (uvedených v prílohe II) je zhodnocovanie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – bod R 12 – poznámka pod čiarou 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

**** Ak neexistuje iný vhodný R–kód, 
môžu sem patriť predbežné činnosti pred 
zhodnocovaním vrátane predbežnej 
úpravy, okrem iného napr. rozoberanie, 
triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, 
sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, 
opätovné balenie, separovanie, miešanie a 
zmiešavanie pred podrobením sa 
ktorejkoľvek z činnosti R1 až R11.

Ak neexistuje iný vhodný R–kód, môže 
sem patriť príprava pred zhodnocovaním 
vrátane predbežnej úpravy, napr. 
rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, 
peletizácia, sušenie, šrotovanie, opätovné 
kondicionovanie, opätovné balenie, 
separovanie, miešanie a zmiešavanie pred 
podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 
až R11. Na dosiahnutie tohto cieľa musí 
byť uplatnenie takejto činnosti vopred nie 
len možné, ale aj isté.

Or. de

Odôvodnenie

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. 

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Horst Schnellhardt

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – bod R 13a (nový) 

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

R 13a. Použitie odpadu na konštrukčné,
technické, bezpečnostné alebo ekologické 
účely, na ktoré by sa inak použili iné 
materiály.

Or. de

Odôvodnenie

Tento PDN prijal Parlament v prvom čítaní ako PDN 86. S cieľom podporiť udržateľné 
využitie zdrojov by sa mal aktualizovať zoznam činností zhodnocovania uvedených v prílohe 
II B, pričom sa zohľadní rozsudok Európskeho súdneho dvora  a technický rozvoj.
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