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Symboly pro postupy

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů ke schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu k zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů ke schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů ke schválení společného textu

(Druh postupu závisí na právním východisku navrženém Komisí) 

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměňovaný text zvýrazněn 
tučnou kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního 
textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování 
konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé 
jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH ZÁKONODÁRNÉHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
zpracování odpadů těžebního průmyslu a o doplnění směrnice 2004/35/ES
(16075/04 – K6-0000/2004 – 2003/0107(KOD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (16075/04 – K6-0000/2004),

– s ohledem na svůj postoj při prvním čtení1 návrhu Komise pro Parlament a Radu 
(KOM(2003)0319)2,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 62 svého jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení druhého čtení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin (A6-0000/2005),

1. schvaluje společný postoj ve znění změn a dodatků;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal jeho postoj Radě a Komisi.

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 8

(8) V souladu s tím by se ustanovení této 
směrnice neměla vztahovat na ty druhy 
odpadů, které, i když vzniklé v průběhu 
těžby nerostů nebo jejich zpracování, 
nejsou přímo spojeny s procesem těžby 
nebo zpracování, jako například 
potravinový odpad, odpadní olej, vozidla 
na konci své životnosti, použité baterie a 
akumulátory. Nakládání s takovými 
odpady by mělo být předmětem ustanovení 
směrnice 75/442/EHS nebo směrnice 
Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o 
skládkách odpadů nebo jiné relevantní 

(8) V souladu s tím by se ustanovení této 
směrnice neměla vztahovat na ty druhy 
odpadů, které, i když vzniklé v průběhu 
těžby nerostů nebo jejich zpracování, 
nejsou přímo spojeny s procesem těžby 
nebo zpracování, jako například 
potravinový odpad, odpadní olej, vozidla 
na konci své životnosti, použité baterie a 
akumulátory. Nakládání s takovými 
odpady by mělo být předmětem ustanovení 
směrnice 75/442/EHS nebo směrnice 
Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o 
skládkách odpadů nebo jiné relevantní 

  
1 Přijaté texty, P5_TA-PROV(2004)0240.
2 Dosud nezveřejněno v Úř. věst.
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právní předpisy Společenství, jako je tomu 
v případě odpadu vzniklého na místě 
hledání, těžby nebo zpracování a 
přepraveného na místo, které není 
střediskem likvidace odpadu podle této 
směrnice. 

právní předpisy Společenství.

Odůvodnění

Z důvodů shody s článkem 2, který takovou výjimku nepovoluje.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 9

(9) Tato směrnice by se rovněž neměla 
vztahovat na odpady vzniklé hledáním, 
těžbou a zpracováním nerostných zdrojů 
v moři ani na vstřikování vody a opětovné 
vstřikování vyčerpané podzemní vody, 
přičemž inertní odpad, odpad z hledání 
nerostů neklasifikovaný jako nebezpečný, 
neznečištěná zemina a odpad vzniklý 
těžbou, zpracováním a skladováním 
rašeliny by měl být pokryt pouze 
omezenou skupinou požadavků, protože 
představuje nižší environmentální riziko. 
V případě neinertního odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný 
mohou členské státy určité požadavky 
omezit nebo zrušit. Avšak tyto výjimky by 
se neměly vztahovat na střediska likvidace 
odpadu kategorie A.

(9) Tato směrnice by se rovněž neměla 
vztahovat na odpady vzniklé hledáním, 
těžbou a zpracováním nerostných zdrojů 
v moři ani na vstřikování vody a opětovné 
vstřikování vyčerpané podzemní vody,
přičemž inertní odpad, odpad z hledání 
nerostů neklasifikovaný jako nebezpečný, 
neznečištěná zemina a odpad vzniklý 
těžbou, zpracováním a skladováním 
rašeliny by měl být pokryt pouze 
omezenou skupinou požadavků, protože 
představuje nižší environmentální riziko. 

Odůvodnění

Z důvodů shody se změnami článku 2.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 11

(11) V souladu se směrnicí 75/442/EHS a 
podle článků 31 a 32 Smlouvy o založení 
Evropského společenství pro atomovou 
energii (Euratom) je cílem zpracování 

vypuštěn
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odpadu vzniklého těžbou materiálů 
používaných pro jejich radioaktivní 
vlastnosti zajistit ochranu pracovníků, 
veřejnosti a životního prostředí před 
nebezpečím plynoucím z ionizujícího 
záření. Tato směrnice se nevztahuje na 
nakládání s takovým odpadem, který již 
pokrývá legislativa vycházející ze Smlouvy 
o Euratomu.

Odůvodnění

Objasnění situace ve vztahu k radioaktivnímu odpadu je již uvedeno v bodu odůvodnění 10.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 23

(23) Je nutno zavést monitorovací postupy 
během provozu a po uzavření středisek 
likvidace odpadu. Délka období sledování 
a kontroly středisek likvidace odpadu 
kategorie A po jejich uzavření by měla být 
stanovena v poměru k riziku 
představovanému jednotlivými středisky 
odpadu způsobem podobným tomu, který 
požaduje směrnice 1999/31/ES.

(23) Je nutno zavést monitorovací postupy 
během provozu a po uzavření středisek 
likvidace odpadu.

Odůvodnění

Neexistuje takové řešení, kdy by se uzavřené středisko likvidace odpadu z těžby bylo možné 
prostě „opustit a odejít“. Existují jasná pravidla daná směrnicí pro období po uzavření 
střediska, která se vztahují na všechna střediska likvidace odpadu bez výjimky (viz článek 12).

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 26

(26) Od provozovatelů středisek likvidace 
odpadu sloužících těžebnímu průmyslu by 
měla být požadována finanční záruka nebo 
její ekvivalent podle postupů určených 
členskými státy, které by zajišťovaly, že 
provozovatel splní veškeré závazky 
plynoucí z povolení k této činnosti, včetně 
závazků týkajících se zrušení střediska a 

(26) Od provozovatelů středisek likvidace 
odpadu sloužících těžebnímu průmyslu by 
měla být požadována finanční záruka nebo 
její ekvivalent podle postupů určených 
členskými státy, které by zajišťovaly, že 
provozovatel splní veškeré závazky 
plynoucí z povolení k této činnosti, včetně 
závazků týkajících se zrušení střediska a 
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období po jeho uzavření. Tato finanční 
záruka by měla být dostatečná pro pokrytí 
nákladů na obnovu místa příslušně 
kvalifikovanou a nezávislou třetí stranou. 
Je také nutné, aby tato záruka byla 
poskytnuta před zahájením ukládání 
odpadu v úložišti a aby byla pravidelně 
upravována. Navíc na základě principu 
„znečišťovatel platí“ a v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o 
odpovědnosti za životní prostředí, pokud 
jde o prevenci škod na životním prostředí a 
jejich nápravu, je důležité vyjasnit, že 
provozovatel střediska likvidace odpadu 
sloužící těžebnímu průmyslu přebírá
příslušný závazek s ohledem na škody na 
životním prostředí způsobené provozem 
jeho zařízení nebo na bezprostřední hrozbu 
těchto škod. 

období po jeho uzavření. Tato finanční 
záruka by měla být dostatečná pro pokrytí 
nákladů na obnovu území zasaženého 
provozem střediska likvidace odpadu
příslušně kvalifikovanou a nezávislou třetí 
stranou. Je také nutné, aby tato záruka byla 
poskytnuta před zahájením ukládání 
odpadu v úložišti a aby byla pravidelně 
upravována. Navíc na základě principu 
„znečišťovatel platí“ a v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o 
odpovědnosti za životní prostředí, pokud 
jde o prevenci škod na životním prostředí a 
jejich nápravu, je důležité vyjasnit, že 
provozovatel střediska likvidace odpadu 
sloužící těžebnímu průmyslu přebírá 
příslušný závazek s ohledem na škody na 
životním prostředí způsobené provozem 
jeho zařízení nebo na bezprostřední hrozbu 
těchto škod.

Odůvodnění

Definice „obnovy“ ve znění Rady zcela jasně praví, že se týká „území zasaženého provozem 
střediska likvidace odpadu“. Tato změna je potřeba proto, aby bylo zajištěno, že záruka bude 
pokrývat obnovu celého území ovlivněného provozem střediska odpadu, jako tomu bylo 
v případě původního návrhu Komise. 

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 31

(31) Je nutno, aby členské státy zajistily 
provedení přehledu uzavřených střediscích 
odpadu nacházejících se na jejich území, 
které mají závažný dopad na životní 
prostředí nebo mají potenciál stát se ve 
střednědobé nebo dlouhodobé perspektivě 
závažnou hrozbou pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí. 

(31) Je nutno, aby členské státy zajistily 
vypracování přehledu úložišť odpadu 
nacházejících se na jejich území, protože 
tato úložiště často představují velmi 
vysoké environmentální riziko. Členské 
státy a Společenství jsou odpovědné za 
obnovu opuštěných úložišť, která by 
mohla mít závažný negativní dopad na 
životní prostředí. Mělo by proto být 
umožněno využití strukturálních fondů a 
jiných relevantních fondů Společenství 
k vypracování tohoto přehledu a 
k realizaci opatření pro vyčištění takových 
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středisek. 

Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacímu návrhu 6 z prvního čtení. Momentálně neexistuje pro celou 
Evropskou unii spolehlivá informace o počtu a umístění uzavřených/opuštěných úložišť 
odpadu. Nedostatek vhodných postupů uzavírání těchto středisek, nebo jejich úplná absence 
v okamžiku uzavření střediska odpadu činí z těchto uzavřených nebo opuštěných úložišť 
nevyřešenou zátěž z minulosti, skutečné „časované bomby“, které kromě každodenního 
znečišťování prostředí navíc ještě hrozí nehodou, která se může stát kdykoliv. Navíc naplnění 
cíle Rámcové vodohospodářské směrnice „žádné (další) zhoršování stavu vody a dosažení 
dobrého ekologického a chemického stavu“ všech vodních zdrojů do roku 2015 nebude možno 
dosáhnout, dokud  se nezačneme zabývat těmito uzavřenými/opuštěnými úložišti odpadu 
z těžby, a tato směrnice by mohla napomoci dosažení těchto cílů. 

Pozměňovací návrh 7
Čl.1 odst. 1a (nový)

S ohledem na shodnou aplikaci článku 6 
Smlouvy je nutno požadavky na ochranu 
životního prostředí integrovat do 
provádění politik a činností Společenství 
s cílem podpory udržitelného rozvoje.

Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacímu návrhu 9 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 2 odst. 3 pododstavec 1

3. Inertní odpad a neznečištěná zemina, 
vznikající z hledání nerostných zdrojů, 
jejich těžby, zpracování a skladování a 
práce v lomech, a odpad vzniklý z těžby, 
zpracování a skladování rašeliny nepodléhá 
článku 7, 8, čl. 11 odst.1 a 3, článku 12, čl. 
13 odst. 5, článku 14 a 16, pokud není 
uložen v úložišti odpadů kategorie A.

3. Inertní odpad a neznečištěná zemina, 
vznikající z hledání nerostných zdrojů, 
jejich těžby, zpracování a skladování a 
práce v lomech, a odpad vzniklý z těžby, 
zpracování a skladování rašeliny nepodléhá
čl. 11 odst.1 a 3, čl. 13 odst. 5, článku 14 
a 16, pokud není uložen v úložišti odpadů 
kategorie A.

Odůvodnění

Inertní odpad nemusí být „nebezpečný“ z chemického hlediska, tj. nemusí být přímo 
jedovatý/toxický. Avšak tento typ odpadu dokáže velmi snadno zabíjet lidi tím, že je zavalí, což 
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se také vztahuje na flóru a faunu. Povaha tohoto dopadu je především určena produkovanými 
objemy tohoto odpadu a inertní odpad neklasifikovaný jako nebezpečný tvoří většinu celkové 
evropské produkce odpadu. Podobně v neznečištěné zemině často začne proces kvašení, který 
může někdy dát vznik kyselým výluhům. Tento pozměňovací návrh se vrací k myšlence 
z prvního čtení, že tento typ odpadu by měl být regulován jistým omezeným počtem článků. 

Pozměňovací návrh 9
Čl. 2 odst. 3 pododstavec 2

Příslušný orgán může omezit nebo zrušit 
požadavky na ukládání odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný 
vzniklého hledáním nerostných zdrojů, 
kromě oleje a evaporitů z materiálů jiných 
než sádrovec a anhydrit, stejně jako na 
ukládání neznečištěné zeminy a odpadu 
vzniklého těžbou, zpracováním a 
skladováním rašeliny, pokud bude 
zajištěno splnění požadavků článku 4. 

Příslušný orgán může omezit nebo zrušit 
požadavky na ukládání odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný 
vzniklého hledáním nerostných zdrojů, 
kromě oleje a evaporitů z materiálů jiných 
než sádrovec a anhydrit, stejně jako na 
ukládání odpadu vzniklého těžbou, 
zpracováním a skladováním rašeliny, 
pokud bude zajištěno splnění požadavků 
článku 4 a pokud nepůjde o uložení 
v úložišti odpadu kategorie A. 

Odůvodnění

Požadavky by neměly být zrušeny, pokud by se jednalo o odpad uložený v úložišti odpadu 
kategorie A. Neznečištěná zemina často podléhá fermentačním procesům, což někdy vede 
k produkci kyselých výluhů. 

Pozměňovací návrh 10
Čl. 2 odst. 3 pododstavec 3

Členské státy mohou omezit nebo zrušit 
požadavky čl. 11 odst.3, čl. 12 odst. 5 a 6, 
čl. 13 odst. 5, článku 14 a 16 pro neinertní 
odpad neklasifikovaný jako nebezpečný, 
pokud by se nejednalo o odpad uložený 
v úložišti odpadu kategorie A. 

vypuštěn

Odůvodnění

Tato “nová” třída neinertního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný nemá naprosto 
žádný vědecký základ. Nehoda ve středisku tohoto odpadu takzvaně  „neklasifikovaného jako 
nebezpečný“ může mít fyzický dopad, protože může lidi zavalit a zabít (například v italské 
Stavě v roce 1985 zemřelo 268 lidí při nehodě jímky fluoritové hlušiny. Společně s nimi 
zahynuly i vodní rostliny a živočichové. Navíc tento odpad jako neinertní se rozpouští ve vodě 
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a může změnit chemické složení vodního prostředí, například podporou uvolňování 
„nebezpečných“ látek (jako je olovo nebo zinek). Z toho plyne, že úložiště obsahující tento 
druh odpadu by neměla být vyňata z požadavků opatření v návaznosti na sledování těchto 
úložišť nebo v období po jejich uzavření ani z požadavku finanční záruky. 

Pozměňovací návrh 11
Čl. 3 bod 8

8) "zpracováním odpadu" se rozumí 
mechanické, fyzikální, teplotní nebo 
chemické zpracování nebo kombinaci 
těchto procesů zpracování prováděných 
na nerostných zdrojích, včetně zdrojů 
vytěžených v lomech, s ohledem na těžbu 
nerostů, včetně změny velikosti částic, 
klasifikace, třídění a louhování a 
opětovného zpracování dříve odloženého 
odpadu, avšak s výjimkou tavení, 
termálních výrobních procesů a/nebo 
metalurgických operací;

8) "zpracováním odpadu" se rozumí 
mechanické, fyzikální, teplotní nebo 
chemické zpracování nebo kombinaci 
těchto procesů zpracování prováděných 
na nerostných zdrojích, včetně zdrojů 
vytěžených v lomech, s ohledem na těžbu 
nerostů, včetně změny velikosti částic, 
klasifikace, třídění a louhování a 
opětovného zpracování dříve odloženého 
odpadu, avšak s výjimkou tavení, 
termálních výrobních procesů jiných než 
pálení vápence a/nebo metalurgických 
operací;

Odůvodnění

V prvním čtení (pozměňovací návrh 17) podpořil Evropský parlament převážnou většinou 
hlasů zahrnutí termálního zpracování. Společný postoj vylučuje všechny procesy tepelného 
zpracování bez rozdílu. Zahrnutí vápenného odpadu vzniklého z pálení vápna nabízí větší 
přínosy z hlediska životního prostředí: vápenný odpad bude zpracován ve vápencovém lomu 
podle ustanovení této směrnice. Například provozovatel si na základě podrobného plánu 
zpracování odpadu a kontrolního mechanismu zachová potenciál recyklace vápenného 
odpadu: zvýší stabilitu, posílí bezpečnost povrchu a bude využívat komerčních příležitostí 
představovaných dodávkami nepáleného a přepáleného vápence pro zemědělství.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 3 bod 15

15) "střediskem/úložištěm odpadu" se 
rozumí oblast určená pro shromažďování 
nebo ukládání odpadu z těžby v pevném 
nebo tekutém stavu nebo v roztoku nebo 
suspenzi, na tato časová období:

15) "střediskem/úložištěm odpadu" se 
rozumí oblast určená pro shromažďování 
nebo ukládání odpadu z těžby v pevném 
nebo tekutém stavu nebo v roztoku nebo 
suspenzi, která zahrnuje jakékoliv 
přehrady a jiné konstrukce sloužící 
k uchovávání, oddělení nebo jinému 
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uložení odpadu, včetně, ale nikoliv pouze 
skládek a jímek, avšak s výjimkou 
těžebních dutin pro umístění odpadu po 
vytěžení nerostu pro účely obnovy a 
výstavby;

- žádné časové období pro odpad kategorie 
A a pro odpad definovaný v plánu 
zpracování a likvidace odpadu jako 
nebezpečný odpad;
- období delší než šest měsíců pro 
neočekávaně vzniklý nebezpečný odpad;
- období delší než jeden rok pro neinertní 
odpad neklasifikovaný jako nebezpečný;
- období delší než tři roky pro 
neznečištěnou zeminu, odpad 
neklasifikovaný jako nebezpečný
z hledání nerostů, odpad vzniklý těžbou, 
zpracováním a skladováním rašeliny a 
inertního odpadu.
Taková úložiště zahrnují jakékoliv 
přehrady a jiné konstrukce sloužící 
k uchovávání, oddělení nebo jinému 
uložení odpadu, včetně, ale nikoliv pouze 
skládek a jímek, avšak s výjimkou 
těžebních dutin pro umístění odpadu po 
vytěžení nerostu pro účely obnovy a 
výstavby; 

Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacímu návrhu 21 z prvního čtení. Jakékoliv časové období spojené 
s úložišti odpadu  a zahrnuté v definici střediska odpadu by mělo být vypuštěno. Protože 
v některých případech vznikají významné objemy odpadu z těžby, které mají ekologický a 
chemický dopad na sladkovodní ekosystémy, mohou nastat závažné důsledky uložení tohoto 
odpadu pro lidské zdraví a pro životní prostředí i po období kratším než jeden rok. Například 
je tu otázka stability inertního odpadu, který by mohl způsobit náhodnou nehodu, jež by mohla 
způsobit zabití lidí zavalením, a který proto není možno nechat bez povšimnutí po dobu tří let, 
jak nyní navrhuje Rada. 

Pozměňovací návrh 13
Čl. 3 bod 20

20) "obnovou" se rozumí ošetření oblasti, 
na které byl skladován odpad, vedoucí 

20) "obnovou" se rozumí ošetření oblasti, 
na které byl skladován odpad, vedoucí 
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k obnově uspokojivého stavu této oblasti, 
především s ohledem na kvalitu půdy, 
volně žijící živočichy, přirozená stanoviště, 
sladkovodní systémy, krajinu a vhodné 
využití této krajiny;

k obnově uspokojivého stavu této oblasti, 
především s ohledem na kvalitu půdy (se 
zvláštním zřetelem na složení a strukturu), 
volně žijící živočichy, přirozená stanoviště, 
sladkovodní systémy, krajinu a vhodné 
využití této krajiny pro dosažení alespoň 
takového stavu, jaký byl před použitím 
území ke skladování odpadu;

Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacímu návrhu 22 z prvního čtení (v nepatrně odlišném znění). Výše 
uvedená změna je potřeba pro umožnění současné praxe, která je náročnější než to, co je 
obsaženo v současné definici slova „obnova“, a to v přidané hodnotě dosažené po obnově 
území v porovnání s původním stavem. 

Pozměňovací návrh 14
Čl. 5 odst. 2 písm. a) bod (i)

(i) nakládání s odpady ve fázi návrhu a při 
výběru metody používané pro těžbu 
nerostů a jejich zpracování;

(i) možnosti nakládání s odpady ve fázi 
návrhu a při výběru metody používané pro 
těžbu nerostů a jejich zpracování;

Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacímu návrhu 26 z prvního čtení. Rozhodování (a odůvodňování 
učiněných rozhodnutí) o zvažovaných možnostech/metodách by mělo zajistit, že bude 
eliminována nebo alespoň omezena produkce odpadu a jeho škodlivost. 

Pozměňovací návrh 15
Čl. 5 odst. 2 písm. c)

c) zajištění bezpečné krátkodobé a 
dlouhodobé likvidace odpadu z těžby, 
především zvážením, v rámci návrhu, 
řízení likvidace během provozu a po 
uzavření úložiště, a výběrem návrhu, který 
vyžaduje minimální, nebo podle možnosti 
žádné sledování, řízení a kontrolu 
uzavřeného střediska likvidace odpadu. 

c) zajištění bezpečné krátkodobé a 
dlouhodobé likvidace odpadu z těžby, 
především zvážením, v rámci návrhu, 
řízení likvidace během provozu a po 
uzavření úložiště, a výběrem návrhu, který 
vyžaduje minimální, nebo podle možnosti 
žádné sledování, řízení a kontrolu 
uzavřeného střediska likvidace odpadu za 
účelem předcházení nebo alespoň 
minimalizace dlouhodobých negativních 
vlivů, které je možno připsat migraci 
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škodlivin z úložišť odpadu vzduchem nebo 
vodou, a za účelem zajištění dlouhodobé 
geotechnické stability přehrad nebo 
skládek vyčnívajících nad původním 
povrchem země. 

Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacímu návrhu 29 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 5 odst. 3 písm. g)

(g) opatření pro prevenci nebo 
minimalizaci zhoršení stavu vody, vzduchu 
a půdy podle článku 13.

(g) opatření pro prevenci zhoršení stavu 
vody, vzduchu a půdy podle článku 13.

Odůvodnění

Toto ustanovení je potřebné pro splnění jednoho z cílů Rámcové vodohospodářské směrnice 
EU, která hovoří o „prevenci“, nikoliv o „minimalizaci“ zhoršování stavu vody (srovnej 
s původním návrhem Komise).

Pozměňovací návrh 17
Čl. 5 odst. 3 pododstavec 2

Plán nakládání s odpady musí obsahovat 
dostatečné informace k tomu, aby příslušný 
orgán dokázal posoudit schopnost 
provozovatele splnit cíle tohoto plánu 
nakládání s odpady podle odstavce 2 a 
dostát svým závazkům podle této směrnice. 

Plán nakládání s odpady musí obsahovat 
dostatečné informace k tomu, aby příslušný 
orgán dokázal posoudit schopnost 
provozovatele splnit cíle tohoto plánu 
nakládání s odpady podle odstavce 2 a 
dostát svým závazkům podle této směrnice. 
Plán musí především vysvětlovat, jak 
vybraná možnost a metoda podle odst. 2 
písm. a) bodu (i) splní cíle plánu 
nakládání s odpady stanovené v odst. 2 
písm. a).

Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacímu návrhu 34 z prvního čtení. Rozhodování (a odůvodňování 
učiněných rozhodnutí) o zvažovaných možnostech/metodách by mělo zajistit, že bude 
eliminována nebo alespoň omezena produkce odpadu a jeho škodlivost. 
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Pozměňovací návrh 18
Čl. 7 odst. 2 písm. ba) (nové)

ba) typ těženého nerostu nebo nerostů a 
povaha nerostů nadloží a/nebo hlušiny, 
které budou v průběhu těžby 
přemisťovány;

Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacímu návrhu 38 z prvního čtení. Žádost také musí obsahovat informace 
o těžených nerostech a o nadloží, protože rizika a předběžná opatření, která je třeba učinit, na 
této informaci do značné míry závisí. 

Pozměňovací návrh 19
Čl. 10 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
při umísťování odpadů z těžby do 
těžebních dutin pro účely obnovy a 
výstavby, ať už se bude jednat o odpady 
z povrchové nebo hlubinné těžby, učinil 
odpovídající opatření k:

1. Členské státy zajistí, aby provozovatel 
při umísťování odpadů z těžby a dalších 
vytěžených materiálů do těžebních dutin 
pro účely obnovy a výstavby, ať už se bude 
jednat o odpady z povrchové nebo 
hlubinné těžby, učinil odpovídající opatření 
k:

(1) zajištění stability odpadu z těžby 
přiměřeně v souladu s čl. 11 odst. 2;

(1) zajištění stability odpadu z těžby a 
těžebních dutin pro jeho uložení 
přiměřeně v souladu s čl. 11 odst. 2;

(2) předcházení znečištění půdy, 
povrchových a podzemních vod přiměřeně 
v souladu s čl. 13 odst. 1 a 3;

(2) předcházení znečištění půdy, 
povrchových a podzemních vod přiměřeně 
v souladu s čl. 13 odst. 1, 3 a 4a;

(3) zajištění sledování odpadu z těžby 
přiměřeně v souladu s čl. 12 odst. 4 a 5.

(3) zajištění sledování odpadu z těžby a 
těžebních dutin pro jeho uložení 
přiměřeně v souladu s čl. 12 odst. 4 a 5.

Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacím návrhům 42, 43, 44 a 45 z prvního čtení (výběr slov "vytěžené 
materiály" zajistí větší právní jistotu). Stabilitu odpadu nelze zaručit, pokud není současně 
zajištěna stabilita těžební dutiny pro jeho uložení. Údržba a sledování odpadu z hlediska 
fyzikální a chemické stability nemůže být zaručeno, pokud není současně sledována i těžební 
dutina pro uložení tohoto odpadu (která představuje největší potenciální zdroj znečištění 
vody).
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Pozměňovací návrh 20
Čl. 11 odst. 2 písm. a)

a) úložiště odpadu je vhodně umístěno, 
z pohledu především geologických, 
hydrologických, hydrogeologických, 
seismických a geotechnických faktorů, a je 
navrženo tak, aby splňovalo nezbytné 
podmínky pro krátkodobou i dlouhodobou 
prevenci znečištění půdy, ovzduší, 
podzemní a povrchové vody, přičemž se 
bere v úvahu zejména směrnice 
76/464/EHS, 80/68/EHS a 2000/60/ES, a 
umožňuje účinné shromažďování 
kontaminované vody a výluhů podle 
požadavků povolení k činnosti a snižuje 
erozi způsobenou vodou nebo větrem do té 
míry, jak je to technicky možné a 
ekonomicky přijatelné;

a) úložiště odpadu je vhodně umístěno, 
z pohledu především povinností 
Společenství nebo národních povinností 
vztahujících se k chráněným oblastem a 
geologických, hydrologických, 
hydrogeologických, seismických a 
geotechnických faktorů, a je navrženo tak, 
aby splňovalo nezbytné podmínky pro 
krátkodobou i dlouhodobou prevenci 
znečištění půdy, ovzduší, podzemní a 
povrchové vody, přičemž se bere v úvahu 
zejména směrnice 76/464/EHS, 
80/68/EHS a 2000/60/ES, a umožňuje 
účinné shromažďování kontaminované 
vody a výluhů podle požadavků povolení 
k činnosti a snižuje erozi způsobenou 
vodou nebo větrem do té míry, jak je to 
technicky možné a ekonomicky přijatelné;

Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacímu návrhu 46 z prvního čtení. Závazky Společenství týkající se 
zachování života a druhů ovlivňují využití území a měly by být zvažovány při umisťování 
úložiště odpadu. Všimněte si, že tento odstavec pojednává o „ukládání odpadu“, nikoliv o 
vlastní „těžbě”, což znamená, že umístění úložišť odpadu nezávisí na poloze nerostných rud 
v zemi apod.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 11 odst. 2 písm. ca) (nové)

ca) existují vhodná opatření pro nezávislé 
posouzení návrhu, umístění a konstrukce 
úložiště odpadu před zahájení provozu 
odborníkem, který není zaměstnancem 
provozovatele. Zprávy z tohoto 
nezávislého posouzení budou předloženy 
především příslušnému orgánu, který je 
pak použije ke schválení návrhu, umístění 
a stavby střediska odpadu;

Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacímu návrhu 48 z prvního čtení. Externí, nezávislá kontrola, jejíž 
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výsledky by byly předkládány přímo příslušnému orgánu, je velmi důležitá pro zajištění 
bezpečnosti úložiště odpadu. 

Pozměňovací návrh 22
Čl. 12 odst. 5 písm. ba) (nové)

(ba) v případě nutnosti jsou zakládány 
pasivní a aktivní čističky vod pro 
předcházení migrace znečištěných výluhů 
z uloženého odpadu do sousedních zdrojů 
podzemní nebo povrchové vody.

Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacímu návrhu 55 z prvního čtení. Výše uvedené body se zabývají pouze 
fyzikální stabilitou a prevencí eroze přebytečným odtokem. Ve většině případů je však také 
třeba dbát o kvalitu vody, a za tímto účelem je často třeba aktivního nebo pasivního čištění 
vody. 

Pozměňovací návrh 23
Čl. 12 odst. 6 pododstavec 3

V situacích určených příslušným orgánem 
a tak často, jak tento orgán rozhodne, bude 
provozovatel na základě shromážděných 
údajů podávat zprávy o výsledcích 
veškerého monitorování příslušným 
orgánům za účelem prokázání dodržování 
podmínek povolení k činnosti a rozšiřování 
vědomostí o chování odpadu a jeho 
úložiště. 

V situacích určených příslušným orgánem 
a tak často, jak tento orgán rozhodne, 
v každém případě však minimálně jednou 
za rok, bude provozovatel na základě 
shromážděných údajů podávat zprávy o 
výsledcích veškerého monitorování 
příslušným orgánům za účelem prokázání 
dodržování podmínek povolení k činnosti a 
rozšiřování vědomostí o chování odpadu a 
jeho úložiště.

Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacímu návrhu 56 z prvního čtení. Dalšího výkladu není třeba. 

Pozměňovací návrh 24
Čl. 13 odst. 1 úvodní část

1. Příslušný orgán se přesvědčí, že 
provozovatel učinil veškerá potřebná 
opatření, aby:

1.  Příslušný orgán se přesvědčí, že 
provozovatel učinil veškerá potřebná 
opatření, aby splnil environmentální 
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normy Společenství, kromě jiného 
především v oblasti prevence zhoršování 
současného stavu vody v souladu se 
směrnicí 2000/60/ES, a aby:

Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacímu návrhu 58 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 13 odst. 1 písm. ba) (nové)

(ba) shromažďoval znečištěnou vodu a 
výluhy;

Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacímu návrhu 61 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 13 odst. 4a (nový)

4a. V případě těžebních dutin, včetně 
podzemních dutin a dutin v zásypech 
povrchových dolů, které se po uzavření 
mohou naplnit vodou, přijme provozovatel 
nezbytná opatření pro prevenci zhoršení 
stavu vody a znečištění půdy a předloží 
příslušnému orgánu nejméně šest měsíců 
před ukončením odvodňování dutin tyto 
informace:
a) rozvržení těžebních dutin s jasným 
označením těch, které se po ukončení 
odvodňování zaplaví vodou, a 
s geologickými podrobnostmi;
(b) přehled množství a kvality vody 
vyčerpané z těžebních dutin během 
nejméně posledních dvou let provozu;
(c) předpověď dopadu, včetně lokality a 
množství, veškerého budoucího znečištění 
podzemní a povrchové vody v okolí těchto 
těžebních dutin a plány zmírňování a 
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nápravy takových dopadů;
(d) návrhy na sledování procesu 
zaplavování těžebních dutin pro účely 
včasného upozornění na potřeby zahájit 
zmírňovací opatření.

Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacímu návrhu 65 z prvního čtení. Vzato volumetricky, EU má daleko více 
problémů se znečištěním prostředí pocházejícím z těžebních dutin opuštěných dolů než 
z odpadu z těžby, a toto dědictví nebude patřičně zlikvidováno, dokud může každý členský stát 
svobodně tento problém ignorovat. Proto by dutiny měly být také předmětem adekvátní 
kontroly. Opatření potřebná pro likvidaci znečištění životního prostředí pocházejícího z dutin 
opuštěných dolů nejsou obtížná (jsou už zakotvena například v právu Spojeného království a 
jsou v této zemi realizována už po dobu pěti let bez potřeby obrovských nákladů nebo obtíží 
pro průmysl, avšak ku prospěchu rozhodovacího procesu regulatorních orgánů). 

Pozměňovací návrh 27
Čl. 14 odst. 1 úvodní část

1. Před zahájením jakýchkoliv operací 
týkajících se shromažďování nebo ukládání 
odpadů v úložišti bude příslušný orgán 
požadovat finanční záruku (například ve 
formě finančního vkladu, včetně 
průmyslem sponzorovaných vzájemných 
záručních fondů) nebo její ekvivalent, ve 
shodě s postupy určenými členskými státy 
tak, aby:

1. Před zahájením jakýchkoliv operací 
týkajících se shromažďování nebo ukládání 
odpadů v úložišti bude příslušný orgán 
požadovat finanční záruku (například ve 
formě finančního vkladu nebo jeho 
ekvivalentu, včetně průmyslem 
sponzorovaných vzájemných záručních 
fondů), ve shodě s postupy určenými 
členskými státy a schválenými Komisí tak, 
aby:

Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacímu návrhu 66 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 14 odst. 1 písm. b)

b) existovaly fondy pohotově kdykoliv 
dostupné pro obnovu úložiště odpadu.

b) existovaly fondy pohotově kdykoliv 
dostupné pro obnovu úložiště odpadu a 
území ovlivněného tímto úložištěm.

Odůvodnění

Definice „obnovy“ ve znění Rady zcela jasně praví, že se týká „území zasaženého provozem 
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střediska likvidace odpadu“. Tato změna je potřeba proto, aby bylo zajištěno, že záruka bude 
pokrývat obnovu celého území ovlivněného provozem střediska odpadu, jako tomu bylo 
v případě původního návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 14 odst. 3

3. Rozsah záruky bude odpovídajícím 
způsobem upraven v souladu 
s obnovovacími pracemi, které bude na 
místě bývalého střediska ukládání odpadu 
potřeba provést. 

3. Rozsah záruky bude pravidelně 
upravován v souladu se všemi 
obnovovacími pracemi, které bude na 
místě bývalého střediska ukládání odpadu 
a na území tímto úložištěm ovlivněném 
potřeba provést. 

Odůvodnění

Vrací se k původnímu znění Komise. Definice „obnovy“ ve znění Rady zcela jasně praví, že se 
týká „území zasaženého provozem střediska likvidace odpadu“. Tato změna je potřeba proto, 
aby bylo zajištěno, že záruka bude pokrývat obnovu celého území ovlivněného provozem 
střediska odpadu, jako tomu bylo v případě původního návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 30
Článek 20

Přehled uzavřených středisek odpadu Přehled uzavřených úložišť
Členské státy zajistí sestavení a 
pravidelnou aktualizaci přehledu 
uzavřených středisek likvidace odpadu, 
včetně opuštěných skládek, nacházejících 
se na jejich území, které způsobují závažný 
negativní dopad na životní prostředí nebo 
v sobě skrývají potenciál, že se ve 
střednědobé nebo krátkodobé perspektivě 
stanou závažnou hrozbou pro lidské 
zdraví a životní prostředí. Takový přehled, 
který bude také zpřístupněn veřejnosti, 
bude sestaven do čtyř let od.........., 
s ohledem na metodologie uvedené 
v článku 21, pokud budou k dispozici.

Členské státy zajistí, že:

1) do tří let od vstupu této směrnice 
v platnost bude sestaven přehled 
uzavřených úložišť odpadu (včetně již 
nevyužívaných zařízení) na jejich území. 
Takový přehled, který bude také 
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zpřístupněn veřejnosti, bude obsahovat 
minimálně tyto informace:
a) geologické určení umístění úložiště;
b) typ nerostu nebo nerostů, které zde byly 
původně těženy;
c) druhy odpadu nacházejícího se 
v úložišti;
d) fyzikální a chemická stabilita úložiště;
e) zda úložiště produkuje kyselou nebo 
zásaditou odpadní vodu nebo zvyšuje 
koncentraci kovů;
(f) environmentální podmínky úložiště, se 
zvláštním zřetelem na kvalitu půdy, 
povrchové vody a povodí, včetně všech 
řečišť, a podzemní vody;
2) úložiště uvedená v přehledu podle bodu 
1 budou klasifikována podle stupně jejich 
vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. 
Položky na počátku přehledu budou proto 
zahrnovat uzavřená úložiště představující 
závažný negativní dopad na životní 
prostředí a úložiště s potenciálem stát se  
v blízké budoucnosti závažnou hrozbou 
pro lidské zdraví, životní prostředí a 
majetek. Na konci přehledu budou 
uvedena úložiště, která nemají významný 
negativní dopad na životní prostředí a 
neobsahují potenciál stát se v budoucnu 
hrozbou pro lidské zdraví, životní 
prostředí a majetek;
3) do čtyř let od vstupu této směrnice 
v platnost bude zahájena obnova úložišť 
uvedených na začátku přehledu, aby byly 
splněny požadavky článku 4 směrnice 
75/442/EHS. Kde příslušný orgán nebude 
schopen zajistit, aby byla potřebná obnova 
zahájena na všech místech současně, tam 
bude oprávněn rozhodnout, která místa 
bude potřeba obnovit nejdříve;
4) finanční náklady na splnění požadavků 
bodu 3 ponese producent odpadu, pokud 
bude znám a bude ještě existovat. Kde 
bude producent příslušného odpadu 



PE 357.661v01-00 22/25 PR\564271CS.doc
Externí překlad

CS

neznámý nebo nebude již existovat, budou 
uplatněna národní pravidla nebo pravidla 
Společenství odpovědnosti.

Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacímu návrhu 71 z prvního čtení. Momentálně neexistuje pro celou 
Evropskou unii spolehlivá informace o počtu a umístění uzavřených/opuštěných středisek 
odpadu. Členské státy musejí sestavit jejich přehled. Je nutno zajistit nápravu závažných 
dopadů na životní prostředí pocházejících z opuštěných /uzavřených úložišť, především ve 
střední a východní Evropě (což Rada ve svém společném postoji zcela ignoruje). Nedostatek 
vhodných postupů uzavírání, nebo jejich úplná absence v okamžiku uzavření činí z uzavřených 
nebo opuštěných středisek odpadu nevyřešenou zátěž z minulosti, skutečné „časované 
bomby“, které kromě každodenního znečišťování prostředí navíc ještě hrozí nehodou, která se 
může stát kdykoliv.  

Pozměňovací návrh 31
Čl. 21 odst. 1

1. Komise s pomocí výboru, o kterém se 
zmiňuje článek 23, zajistí potřebnou 
výměnu technických a vědeckých 
informací mezi členskými státy, s ohledem 
na vývoj metodologií týkajících se:

1. Komise s pomocí výboru, o kterém se 
zmiňuje článek 23, zajistí potřebnou 
výměnu technických a vědeckých 
informací mezi členskými státy, s ohledem 
na vývoj metodologií týkajících se 
provádění článku 20.

(a) provádění článku 20;
(b) obnovy uzavřených úložišť odpadu, 
která definuje článek 20, aby byly splněny 
požadavky článku 
4. Tyto metodologie umožní zavedení 
nejvhodnějších postupů hodnocení rizik a 
nápravných akcí s ohledem na rozmanitost 
geologických, hydrogeologických a 
klimatologických charakteristik 
jednotlivých oblastí Evropy. 

Tyto metodologie umožní zavedení 
nejvhodnějších postupů hodnocení rizik a 
nápravných akcí s ohledem na rozmanitost 
geologických, hydrogeologických a 
klimatologických charakteristik 
jednotlivých oblastí Evropy. 

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo souladu se změnami článku 20.

Pozměňovací návrh 32
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Čl. 24 odst. 2a (nový)

2a. Bez ohledu na odstavec 1 zajistí 
členské státy, aby od okamžiku, kdy tato 
směrnice vstoupí v platnost, a bez ohledu 
na uzavření jakéhokoliv střediska odpadu 
podle odstavce 1, provozovatel:
a) zajistil, aby bylo příslušné středisko 
provozováno, a v případě jeho uzavření 
sledováno způsobem, který bude v souladu 
s požadavky této směrnice a dalších 
relevantních právních předpisů 
Společenství, včetně směrnice 
2000/60/ES;
b) zajistil, aby příslušné středisko 
nezpůsobovalo zhoršování stavu 
povrchové nebo podzemní vody v souladu 
se směrnicí 2000/60/ES nebo znečištění 
půdy výluhy, znečištěnou vodou a další 
odpadní vodou a odpady, ať už pevnými, 
polotekutými nebo tekutými;
c) učinil veškeré kroky k nápravě 
důsledků porušení kteréhokoliv 
požadavku podle písmene b) pro zajištění 
souladu s relevantními právními předpisy 
Společenství, včetně směrnice 2000/60/ES.

Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacímu návrhu 74 z prvního čtení. Vzhledem ke stávající environmentální 
politice a legislativě Společenství by od okamžiku, kdy vejde v platnost tato směrnice, nemělo 
dojít k žádnému dalšímu zhoršení a stávající negativní vlivy by měly být řešeny.

Je proto oprávněné a nezbytné zajistit, aby žádné „stávající“ středisko odpadu nemělo 
nežádoucí dopad na životní prostředí. To je jediný způsob, jak zlepšit situaci a naplnit články 
1 a 4 navrhované směrnice v dlouhodobém plánu.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 24 odst. 3

3. Ćlánky 5 až 11, čl. 12 odst. 1, 2, 5 a 6, 
čl. 13odst. 4 a 5 a čl. 14 odst. 1 až 3 se 
nebudou vztahovat na střediska likvidace 
odpadu, která:

vypouští se
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- přestala přijímat odpad před .......... , 
- dokončují proces uzavírání podle 
příslušných právních předpisů národních 
nebo Společenství nebo programu 
schváleného příslušným orgánem, a  
- budou platně uzavřena do 31. prosince 
2010. 
Členské státy oznámí tyto případy Komisi 
do .......... a zajistí, aby byla tato střediska 
řízena způsobem, který zaručí dosažení 
cílů této směrnice a další příslušné 
legislativy Společenství, včetně směrnice 
2000/60/ES.

Odůvodnění

Znění Rady je nejednotné, protože bychom se všichni měli snažit zabraňovat „ukvapenému” 
uzavírání středisek shromažďování odpadů z těžby, jejichž důsledkem je dopad na životní 
prostředí a následně i na lidské zdraví. Tato směrnice se přijímá proto, aby byla úložiště 
odpadů z těžby lépe řízena a aby ochrana lidí a životního prostředí před jejich dopadem byla 
lepší. Neměla by podporovat „horečnaté“ a ukvapené uzavírání stávajících středisek a 
zanedbat tak uplatnění důležitých ustanovení. Není dobrou praxí péče o životní prostředí 
vydávat zákony pouze za účelem uzavírání středisek odpadu, která ještě neexistují, a jaksi 
přitom přehlížet ta, která jsou již v provozu. 

Pozměňovací návrh 34
Čl. 25 odst. 1 pododstavec 1

1. Členské státy uvedou v platnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do.......... *. 
Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

____
* 24 měsíců od data, kdy tato směrnice 
vstoupí v platnost

1. Členské státy uvedou v platnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do.......... *. 
Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

____
* 18 měsíců od data, kdy tato směrnice 
vstoupí v platnost.

Odůvodnění

18 měsíců by mělo na přijetí opatření pro dosažení shody s touto směrnicí stačit, jak navrhuje 
Komise. S ohledem na naléhavou potřebu vyplnit stávající mezery v zákonech EU a zabránit 
dalšímu šíření odpadu z těžby a jeho negativních dopadů po Evropě, by přechodné období 

  



PR\564271CS.doc 25/25 PE 357.661v01-00
Externí překlad

CS

nemělo být delší než uvedené.

Pozměňovací návrh 35
Příloha II, bod 1)

1) popis očekávaných fyzikálních a 
chemických vlastností odpadu, který má 
být krátkodobě a dlouhodobě uložen, se
zvláštním důrazem na jeho stabilitu za 
daných povrchových atmosférických či 
meteorologických podmínek;

1)  popis očekávaných fyzikálních, 
chemických a radiologických vlastností 
odpadu, který má být krátkodobě a 
dlouhodobě uložen, se zvláštním důrazem 
na jeho stabilitu za daných povrchových 
atmosférických či meteorologických 
podmínek;

Odůvodnění

Aby byla charakteristika správná a úplná, je třeba zahrnout také radiologické vlastnosti 
odpadu.

Pozměňovací návrh 36
Příloha III

Úložiště odpadu bude zařazeno do třídy A, 
pokud:

Úložiště odpadu bude zařazeno do třídy A, 
pokud:

- závada nebo nesprávný provoz, jako 
například zhroucení skládky nebo 
protržení přehrady, by mohly způsobit 
závažnou nehodu, na základě hodnocení 
rizik se zvážením faktorů jako je současná 
nebo budoucí velikost úložiště, jeho poloha 
a dopad na životní prostředí; nebo

- v případě porušení pravidel provozu 
nebo selhání zařízení nelze vyloučit ztrátu 
lidského života anebo zásadní poškození 
životního prostředí, na základě hodnocení 
rizik se zvážením faktorů jako je současná 
nebo budoucí velikost úložiště, jeho poloha 
a dopad na životní prostředí; nebo

- obsahuje odpad klasifikovaný jako 
nebezpečný podle směrnice 91/689/EHS 
nad určitým prahem; nebo

- obsahuje odpad klasifikovaný jako 
nebezpečný podle směrnice 91/689/EHS; 
nebo

- obsahuje látky nebo přípravky 
klasifikované jako nebezpečné podle 
směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES 
nad určitým prahem.

- obsahuje látky nebo přípravky 
klasifikované jako nebezpečné podle 
směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES .
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Odůvodnění

Vrací se k pozměňovacímu návrhu 76 z prvního čtení (a k pozměňovacímu návrhu 77 a 78, 
které byly pro plenární hlasování po prvním čtení označeny za jazykové varianty téhož). Znění 
Rady oslabuje klasifikační kritéria pro nejnebezpečnější úložiště odpadu z těžby kategorie A, 
což je nepřijatelné. Převrací důkazní břemeno týkající se používání výsledků analýzy rizik. 
Změna zde navrhovaná to opravuje. 
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