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PR_COD_2am

Označenie postupov

* Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii Rady vzhľadom na prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o vysporiadaní sa s odpadom z ťažobného priemyslu, a prijatie pozmeňujúcej a 
doplňujúcej smernice 2004/35/ES
(16075/04 – C6-0000/2004 – 2003/0107(COD))

(spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločné stanovisko Rady (16075/04 – C6-0000/2004),

– so zreteľom na jej stanovisko v prvom čítaní1 o návrhu Komisie predloženom Parlamentu 
a Rade (KOM(2003)0319)2,

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín do druhého čítania (A6-0000/2005),

1. schvaľuje spoločnú pozíciu v pozmenenom znení;

2. poveruje Parlamentu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 8

(8) A teda ustanovenia tejto smernice by sa 
nemali týkať tej záplavy odpadu, ktorá  aj 
keď sa hromadí v priebehu ťažby nerastov 
alebo pri spracovaní, nie je priamo spojená 
s ťažbou alebo procesom spracovania, 
napr. plytvanie potravinami, odpadový 
olej, vraky vozidiel, staré batérie a 
akumulátory. Vysporiadanie sa s takýmto 
odpadom by malo byť predmetom 
ustanovení smernice 75/442/EHS alebo 

(8) A teda ustanovenia tejto smernice by sa 
nemali týkať tej záplavy odpadu, ktorá aj 
keď sa hromadí v priebehu ťažby nerastov 
alebo spracovaní, nie je priamo spojená s 
ťažbou alebo procesom spracovania, napr. 
plytvanie potravinami, odpadový olej, 
vraky vozidiel, staré batérie a akumulátory. 
Vysporiadanie sa s takýmto odpadom by 
malo byť predmetom ustanovení smernice 
75/442/EHS alebo smernice 

  
1 Prijaté texty, P5_TA-PROV(2004)0240.
2 Ešte neuverejnené v Úradnom vestníku.
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smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 
1999 o skládke odpadov, alebo nejakej inej 
príslušnej legislatívy Spoločenstva, ako je 
to v prípade odpadu nahromadeného na 
mieste prieskumu, ťažby alebo 
spracovania a prevezeného na miesto, 
ktoré podľa tejto smernice nie je na to 
určené.

Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o 
skládke odpadov, alebo nejakej inej 
príslušnej legislatívy Spoločenstva.

Justification

To be consistent with Article 2 which does not allow for such an exemption.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 9

(9) Táto smernica by sa nemala týkať 
odpadu vznikajúceho pri pevninskom 
prieskume, ťažbe a spracovaní nerastných 
zdrojov, ani vstrekovania vody a 
opätovného vstrekovania pumpovanej 
podzemnej vody, zatiaľ čo inertný odpad, 
nie nebezpečný odpad z prieskumu, 
neznečistená pôda a odpad vznikajúci pri 
ťažbe, spracovaní a uskladnení rašeliny by 
mal byť pre svoje nízke riziko ohrozenia 
životného prostredia zahrnutý len v 
obmedzenej sérii podmienok. Členské štáty 
môžu znížiť alebo vzdať sa určitých 
požiadaviek v prípade nie nebezpečného 
neinertného odpadu. Toto oslobodenie by 
sa ale nemalo týkať kategórie A možnosti 
skládky.

(9) Táto smernica by sa nemala týkať 
odpadu vznikajúceho pri pevninskom 
prieskume, ťažbe a spracovaní nerastných 
zdrojov, ani vstrekovania vody a 
opätovného vstrekovania pumpovanej 
podzemnej vody, zatiaľ čo inertný odpad, 
nie nebezpečný odpad z prieskumu, 
neznečistená pôda a odpad vznikajúci pri 
ťažbe, spracovaní a uskladnení rašeliny by 
mal byť pre svoje nízke riziko ohrozenia 
životného prostredia zahrnutý len v 
obmedzenej sérii podmienok.  

Justification

To be consistent with changes to Article 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 11

(11) V súlade so smernicou 75/442/EHS a 
v nadväznosti na článok 31 a 32 Zmluvy o 
založení Európskeho spoločenstva pre 
atómovú energiu (Euratom), predmet 

vyškrtnuté
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vysporiadania sa s odpadom hromadiacim 
sa pri ťažbe nerastov využívaných pre ich 
rádioaktívne vlastnosti musí zabezpečiť 
ochranu pracovníkov, verejnosti a 
životného prostredia pred 
nebezpečenstvom pochádzajúcim z 
ionizačného žiarenia. Táto smernica sa 
netýka vysporiadania sa s takým 
odpadom, ktorý už je zahrnutý v 
legislatíve založenej na zmluve o 
Euratom.

Justification

A clarification of the situation for radioactive waste is already given in recital 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 23

(23) Je potrebné vytvoriť postupy 
monitorovania počas prevádzky a po 
uzavretí skládky. Monitorovanie a 
kontrola kategórie A v období po uzavretí 
skládky by sa mali skončiť spôsobom 
podobným tomu, ktorý vyžaduje smernica  
1999/31/ES a úmerne riziku, ktoré 
jednotlivé skládky predstavujú.   

(23) Je potrebné vytvoriť postupy 
monitorovania počas prevádzky a po 
utavretí skládky. 

Justification

There is no “walk-away” solution after the closure of an extractive waste facility. There are 
clear rules in the Directive for the after-closure period which apply to all waste facilities (see 
Article 12).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 26

(26) Obsluha skládky odpadu 
prevádzkujúca ťažobný priemysel by mala 
v súlade s postupmi poskytnúť finančnú 
alebo podobnú záruku, o ktorej rozhodne 
členský štát a zabezpečí, aby boli splnené 
všetky záväzky vyplývajúce z povolenia, 

(26) Obsluha skládky odpadu 
prevádzkujúca ťažobný priemysel by mala 
v súlade s postupmi poskytnúť finančnú 
alebo podobnú záruku, o ktorej rozhodne 
členský štát a zabezpečí, aby boli splnené 
všetky záväzky vyplývajúce z povolenia, 
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vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na 
uzavretie a obdobie po uzavretí miesta. 
Finančná záruka by mala dostatočne 
pokrývať náklady na renováciu miesta
primerane kvalifikovanou a nezávislou 
treťou stranou. Je tiež nevyhnutné, aby 
takáto záruka bola poskytnutá pred 
zahájením prevádzky ukladania odpadu na 
skládku, a aby bola pravidelne upravovaná. 
Okrem toho, v súlade s princípom platieb 
za znečisťovanie a so smernicou 
2004/35/ES Európskeho parlamentu a 
Rady z 21. apríla 2004 o zodpovednosti za 
životné prostredie so zreteľom na 
prevenciu a nápravu poškodenia životného 
prostredia, je potrebné ujasniť, že obsluha 
skládky odpadu prevádzkujúca ťažobný 
priemysel je predmetom primeranej
zodpovednosti s ohľadom na poškodenie 
alebo bezprostredné ohrozenie životného 
prostredia spôsobené jej prevádzkou.

vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na 
uzavretie a obdobie po uzavretí miesta. 
Finančná záruka by mala dostatočne 
pokrývať náklady na renováciu skládkou 
ovplyvnenej oblasti  primerane 
kvalifikovanou a nezávislou treťou stranou. 
Je tiež nevyhnutné, aby takáto záruka bola 
poskytnutá pred zahájením prevádzky 
ukladania odpadu a aby bola pravidelne 
upravovaná. Okrem toho, v súlade s 
princípom platieb za znečisťovanie a so 
smernicou 2004/35/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 21. apríla 2004 o 
zodpovednosti za životné prostredie so 
zreteľom na prevenciu a nápravu 
poškodenia životného prostredia, je 
potrebné ujasniť, že obsluha skládky 
odpadu prevádzkujúca ťažobný priemysel 
je predmetom primeranej zodpovednosti s 
ohľadom na poškodenie alebo 
bezprostredné ohrozenie životného 
prostredia spôsobené jej prevádzkou.

Justificaiton

The definition of “rehabilitation” in the Council text makes it crystal clear that this is to treat 
“the land affected by a waste facility”. This change is needed to ensure that the guarantee 
covers rehabilitation of all land affected by the waste facility, as was the case in the original 
proposal of the Commission

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 31

(31) Je potrebné, aby členské štáty 
zabezpečili vykonanie inventúry na ich 
území umiestnených zatvorených skládok, 
ktoré majú vážny negatívny vplyv na 
životné prostredie, alebo majú tendenciu v 
strednom alebo krátkom čase stať sa  
vážnou hrozbou pre ľudské zdravie a 
životné prostredie.

(31) Je potrebné, aby členské štáty 
zabezpečili návrh inventúry miest skládok 
umiestnených na ich území, pretože tieto 
miesta často predstavujú veľmi veľké 
riziko pre životné prostredie. Členské štáty 
a Spoločenstvo sú zodpovedné za nápravu 
opustených miest skôr, ako by vážne 
ovplyvnili životné prostredie. Preto by 
malo byť možné využiť Štrukturálne 
fondy a iné príslušné fondy Spoločenstva, 
aby sa navrhli inventúry a použili 
opatrenia na vyčistenie takýchto miest.  



PR\564271SK.doc 9/25 PE 357.661v01-00

External translation

SK

Justification

Reinstates amendment 6 of first reading. There is currently no EU-wide reliable information 
about the number and location of closed/abandoned waste facilities. Lack of proper closure 
procedures, if any, at the time of closure makes already closed or abandoned waste facilities
an unmanaged burden of the past, veritable “time bombs”, with accidents waiting to happen 
on top of the everyday pollution they cause. In addition, the Water Framework Directive 
objectives of “no (further) deterioration” of water status and of achieving good ecological 
and chemical status” in all waters by 2015 will not be achieved unless these 
closed/abandoned extractive waste sites are dealt with and this Directive could assist 
fulfilling such goals.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 1 odsek 1a (nový)

Za účelom dôsledného uplatnenia článku 
6 Zmluvy, požiadavky na ochranu 
životného prostredia musia byť začlenené 
do realizácie politiky a aktivít 
Spoločenstva za účelom presadenia 
zotrvávajúceho rozvoja.  

Justification

Reinstates amendment 9 from first reading.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 2 odsek 3 pododsek 1

3. Inertný odpad a neznečistená pôda 
pochádzajúce z prieskumu, ťažby, 
spracovania a uskladnenia nerastných 
zdrojov a z prevádzky lomov, a odpad 
pochádzajúci z ťažby, spracovania a 
uskladnenia rašeliny nie je predmetom 
článkov 7, 8, 11(1) a (3), 12, 13(5), 14 
a 16, pokiaľ nepatrí do skládky kategórie 
A.

3. Inertný odpad a neznečistená pôda 
pochádzajúce z prieskumu, ťažby, 
spracovania a uskladnenia nerastných 
zdrojov a z prevádzky lomov, a odpad 
pochádzajúci z ťažby, spracovania a 
uskladnenia rašeliny nie je predmetom
článkov  11(1) a (3), 13(5), 14 a 16, pokiaľ 
nepatrí do skládky kategórie A.

Justification

Inert waste may not be “hazardous” in chemical terms, i.e. not directly poisonous/toxic. 
However, this type of waste can very easily kill people by smothering them, which is also the 
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case in relation to freshwater fauna and flora. The nature of its impact is mainly determined 
by the volumes produced and non-hazardous inert waste makes up the bulk of the total EU 
waste production. Similarly, unpolluted soil will often undergo fermentation processes, some 
of which can produce acidic leachates. This amendment reinstates the idea from first reading 
that this type of waste should be covered by a limited number of Articles.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 2 odsek 3 pododsek 2

Kompetentný orgán môže znížiť alebo 
vzdať sa požiadaviek na uloženie nie 
nebezpečného odpadu vyprodukovaného 
pri prieskume nerastných zdrojov, okrem 
oleja a evaporitov, ale nie sadrovca a 
anhydridov, tiež na uloženie neznečistenej 
pôdy a odpadu vyprodukovaného pri ťažbe, 
spracovaní a uskladnení rašeliny, pokiaľ sú 
splnené požiadavky článku 4.

Kompetentný orgán môže znížiť alebo 
vzdať sa požiadaviek na uloženie nie
nebezpečného odpadu vyprodukovaného 
pri prieskume nerastných zdrojov, okrem 
oleja a evaporitov, ale nie sadrovca a 
anhydridov, tiež na uloženie odpadu 
vyprodukovaného pri ťažbe, spracovaní a 
uskladnení rašeliny, pokiaľ sú splnené 
požiadavky článku 4 a pokiaľ nepatrí do 
skládky kategórie A.

Justification

Requirements should not be waived when the waste is deposited in a Category A waste 
facility. Unpolluted soil will often undergo fermentation processes, some of which can 
produce acidic leachates.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 2 odsek 3 pododsek 3

Členské štáty môžu znížiť alebo vzdať sa 
požiadaviek z článkov 11(3), 12(5) a (6), 
13(5), 14 a 16 pre nie nebezpečný 
neinertný odpad, pokiaľ nepatrí do 
skládky kategórie A.

vyškrtnuté

Justification

This “new” non-hazardous non-inert waste class has absolutely no scientific basis. Failure in 
a facility containing this so-called “non-hazardous” waste could have a physical impact, 
smothering and killing humans (for example 268 people died in Stava (Italy) in 1985 in an 
accident involving a fluorite tailings pond) as well as aquatic plants and animals. In addition, 
this waste – being “non-inert” - dissolves in water and could alter the chemistry of the 
aquatic environment, for example, by promoting the release of “hazardous” substances (e.g. 
lead and zinc). It follows, that facilities storing this waste should not be exempted from 
requirements to take action after monitoring or in the after-closure period or from the 
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financial guarantee obligation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 3 bod 8

8) „spracovanie“ znamená mechanický, 
fyzikálny, biologický, tepelný alebo 
chemický proces alebo kombináciu 
procesov, ktoré sa vykonávajú na 
nerastných zdrojoch, vrátane prevádzky 
lomov,  s cieľom ťažiť nerasty, vrátane 
zmeny veľkosti, klasifikácie, delenia a 
lúhovania, a opätovného spracovania 
predtým odloženého odpadu, ale okrem 
procesu tavenia, tepelného spracovania 
a/alebo metalurgických postupov;

8) „spracovanie“ znamená mechanický, 
fyzikálny, biologický, tepelný alebo 
chemický proces alebo kombináciu 
procesov, ktoré sa vykonávajú na 
nerastných zdrojoch, vrátane prevádzky 
lomov, s cieľom ťažiť nerasty, vrátane 
zmeny veľkosti, klasifikácie, delenia a 
lúhovania, a opätovného spracovania 
predtým odloženého odpadu, ale okrem 
procesu tavenia, tepelného spracovania ale 
nie pálenia vápenca, a/alebo 
metalurgických postupov;

Justification

In its first reading (amendment 17) the European Parliament supported with a large majority 
the inclusion of the thermal treatment. The Common Position excludes, without distinction, all 
thermal manufacturing processes. The inclusion of lime waste coming from the burning of 
limestone offers greater environmental benefits: the lime waste will be managed in the 
limestone quarry according to the provision in this Directive. For example, the operator, with 
a detailed waste management plan and controls, keeps a lime waste recycling operation 
potential: heaps stability, benches surface safety, and commercial opportunities for unburned 
and over burned limestone supplies for the agriculture.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 3 bod 15

15) „skládka“ znamená akúkoľvek oblasť 
určenú na hromadenie alebo ukladanie 
ťažobného odpadu v pevnom alebo 
tekutom stave, alebo ako roztoku alebo 
suspenzie, pre nasledujúce časové 
obdobia:

15) „skládka“ znamená akúkoľvek oblasť 
určenú na hromadenie alebo ukladanie 
ťažobného odpadu v pevnom alebo 
tekutom stave, alebo ako roztoku alebo 
suspenzie, a predokladá sa u nich, že majú 
akúkoľvek vodnú nádrž alebo iné 
zariadenie, ktoré slúži na uloženie, 
udržanie, neprepustenie alebo inú podporu 
tejto skládky, a že na účely obnovy a 
výstavby tiež majú, ale nie sú na to 
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obmedzené, kopy a vodné nádrže, ale s 
výnimkou vybágrovaných jám, do ktorých 
sa naspäť ukladá odpad po vyťažení 
nerastu;

- žiadne časové obdobie pre skládku 
kategórie A a skládky v pláne 
vysporiadania sa s odpadom označené ako 
nebezpečné;
- obdobie viac ako šesť mesiacov pre 
skládky pre nebezpečný odpad hromadený 
neočakávane;
- obdobie viac ako jeden rok pre skládky 
pre nie nebezpečný neinertný odpad;
- obdobie viac ako tri roky pre skládky  
pre neznečistenú pôdu, nie nebezpečný 
odpad z prieskumu, odpad pochádzajúci z 
ťažby, spracovania a uskladnenia rašeliny 
a inertného odpadu.
U takýchto skládok sa predpokladá, že 
majú akúkoľvek vodnú nádrž alebo iné 
zariadenie, ktoré slúži na uloženie, 
udržanie, neprepustenie alebo inú podporu 
takejto skládky, a že na účely obnovy a 
výstavby tiež majú, ale nie sú na to 
obmedzené, kopy a vodné nádrže, ale s 
výnimkou  vybágrovaných jám, do ktorých 
sa naspäť ukladá odpad po vyťažení 
nerastu; 

Justification

Reinstates amendment 21 from first reading. Any time period linked to waste deposits 
included in the definition of waste facility should be deleted. Because of the significant 
volumes of extractive waste produced in some cases and/or the ecological and chemical 
impact on freshwater ecosystems, there could be serious consequences for human health and 
the environment in periods of even less than 1 year. For example, stability issues related to 
inert waste, which could lead to an accidental failure and kill people, could not be left 
unattended for 3 years, as proposed by the Council now.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 3 bod 20

20) „obnovenie“ znamená také upravenie 
oblasti ovplyvnenej skládkou, aby bola 

20) „obnovenie“ znamená také upravenie 
oblasti ovplyvnenej skládkou, aby bola 
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oblasť uspokojivo obnovená, s hlavným 
dôrazom na kvalitu pôdy, zver a 
rastlinstvo, prirodzený biotop, vodné 
systémy, krajinu a prípadné priaznivé 
využitie;

oblasť uspokojivo obnovená, s hlavným 
dôrazom na kvalitu pôdy (so zvláštnym 
odvolaním sa na zloženie a štruktúru), 
zver a rastlinstvo, prirodzený biotop, vodné 
systémy, krajinu a prípadné priaznivé 
využitie,  aby sa dosiahli aspoň také 
podmienky ako pred začatím prác;

Justification

Reinstates amendment 22 from first reading (slightly reworded). The change above is needed 
to allow for current practices that are more ambitious than what is currently implied in this 
definition of the word “rehabilitation” which is to rehabilitate in a way so that a final added 
value is achieved compared with the situation at the original site.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 5 odsek 2 bod (a) (i)

(i) vysporiadanie sa s odpadom vo fáze 
návrhu a výber postupu použitého na ťažbu 
a spracovanie nerastu;

(i) možnosti vysporiadania sa s odpadom 
vo faze návrhu a výber postupu použitého 
na ťažbu a spracovanie nerastu;

Justification

Reinstates amendment 26 from first reading. Making (and justifying) decisions on 
options/methods considered should ensure that waste production and harmfulness are 
prevented or reduced.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 5 odsek 2 bod (c)

(c) zabezpečiť krátkodobý a dlhodobý 
odsun ťažobného odpadu, hlavne, vo fáze 
návrhu,  posudzovaním vysporiadania sa s 
odpadom počas prevádzky a v období po 
zatvorení skládky, a výberom návrhu, ktorý 
si vyžaduje minimálne, a ak je to možné, aj 
žiadne monitorovanie, kontrolu a 
vysporiadanie sa so zatvorenou skládkou.

(c) zabezpečiť krátkodobý a dlhodobý 
odsun ťažobného odpadu, hlavne, vo fáze 
návrhu,  posudzovaním vysporiadania sa s 
odpadom počas prevádzky a v období po 
zatvorení skládky, a výberom návrhu, ktorý 
si vyžaduje minimálne, a ak je to možné, aj 
žiadne monitorovanie, kontrolu a 
vysporiadanie sa so zatvorenou skládkou, 
aby sa zamedzili, alebo aspoň 
minimalizovali akékoľvek dlhodobé 
negatívne vplyvy, ktoré možno pripísať 
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vzduchom alebo vodou prenášaným 
znečisťovateľom zo skládky, a aby sa 
zabezpečila dlhodobá geotechnická 
stabilita všetkých priehrad alebo kôp 
prekonávajúcich predošlý povrch pôdy.

Justification

Reinstates amendment 29 from first reading.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 5 odsek 3 bod (g)

(g) opatrenia na prevenciu  alebo  
minimalizovanie zhoršovania stavu vody, 
znečisťovania vzduchu a pôdy v 
pokračovaní článku 13.

(g) opatrenia na prevenciu zhoršovania 
stavu vody, znečisťovania vzduchu a pôdy 
v pokračovaní článku 13.

Justification

This provision is needed to meet one of the objectives of the EU’s Water Framework 
Directive, which has to do with “prevention” and not with “minimisation” of water status 
deterioration (compare with original proposal from Commission).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 5 odsek 3 pododsek 2

Plán vysporiadania sa s odpadom by mal 
poskytovať dostatočné informácie, aby 
príslušný orgán mohol ohodnotiť 
schopnosť obsluhy splniť ciele plánu 
vysporiadania sa s odpadom, ako určuje 
odsek 2, a svoje povinnosti podľa tejto 
smernice.  

Plán vysporiadania sa s odpadom by mal 
poskytovať dostatočné informácie, aby 
príslušný orgán mohol ohodnotiť 
schopnosť obsluhy splniť ciele plánu 
vysporiadania sa s odpadom, ako určuje 
odsek 2, a svoje povinnosti podľa tejto 
smernice. Plán vysvetľuje, ako zvolené 
možnosti a postupy, ako bolo spomenuté v 
odseku 2(a)(i), splnia ciele plánu 
vysporiadania sa s odpadom stanovené v 
odseku 2(a).

Justification

Reinstates amendment 34 from first reading. Making (and justifying) decisions on 
options/methods considered should ensure that waste production and harmfulness are 
prevented or reduced.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 7 odsek 2 bod (b a) (nový)

(ba) druh ťaženého nerastu alebo 
nerastov a povaha nerastov nadložia 
a/alebo žiloviny, ktoré sa odstraňujú v 
priebehu ťažby;

Justification

Reinstates amendment 38 from first reading. The application also needs to contain 
information about the mineral extracted and the overburden, since the risks and the 
precautionary measures that have to be taken will to a large extent depend upon this 
information.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 10 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby obsluha, 
ak ukladá odpad vyprodukovaný pri 
povrchovej alebo podzemnej ťažbe napäť 
do vybágrovaných jám na obnovu a 
výstavbu, prijala primerané opatrenia, aby:

1. Členské štáty zabezpečia, aby obsluha, 
ak ukladá odpad a iné látky  
vyprodukované pri povrchovej alebo 
podzemnej ťažbe napäť do vybágrovaných 
jám na obnovu a výstavbu, prijala 
primerané opatrenia, aby:

(1) zabezpečila stabilitu ťažobného odpadu 
v súlade s článkom 11(2), mutatis 
mutandis;

(1) zabezpečila stabilitu ťažobného odpadu 
a ťažobnej jamy v súlade s článkom 11(2), 
mutatis mutandis;

(2) zabránila znečisteniu pôdy, 
povrchových a spodných vôd, mutatis 
mutandis, v súlade s článkom 13(1) a (3);

(2) zabránila znečisteniu pôdy, 
povrchových a spodných vôd, mutatis 
mutandis, v súlade s článkom 13(1) a (3) a 
(4a);

(3) zabezpečila monitorovanie ťažobného 
odpadu, mutatis mutandis, v súlade s 
článkom 12(4) a (5).

(3) zabezpečila monitorovanie ťažobného 
odpadu a ťažobnej  jamy, mutatis 
mutandis, v súlade s článkom 12(4) a (5).

Justification

Reinstates ams 42, 43, 44 and 45 from first reading (the choice of the words "extracted 
materials" will ensure greater legal certainty). The stability of the waste cannot be 
guaranteed if the excavation void is not made stable as well. Maintenance and monitoring of 
the waste to ensure physical and chemical stability cannot be guaranteed if the excavation 
void (the highest potential contributor to water pollution) is not monitored as well.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 11 odsek 2 bod (a)

(a) skládka odpadu je vhodne umiestnená, 
hlavne s ohľadom na geologické, 
hydrologické, hydrogeologické, seizmické 
a geotechnické faktory, a je navrhnutá tak, 
aby spĺňala podmienky, s krátkodobou a 
dlhodobou perspektívou, potrebné na 
zabránenie znečistenia pôdy, vzduchu, 
spodných a povrchových vôd, hlavne berúc 
do úvahy smernice 76/464/EHS , 
80/68/EHS a 2000/60/ES, a potrebné na 
zabezpečenie dostatočnej zbierky 
kontaminovanej vody a výluhu ak sa 
vyžaduje pri povolení, a zníženie erózie 
spôsobenej vodou alebo vetrom, pokiaľ je 
to technicky možné a ekonomicky 
realizovateľné;

(a) skládka odpadu je vhodne umiestnená, 
hlavne s ohľadom na záväzky Spoločenstva 
alebo národné záväzky, vzťahujúce sa na 
chránené oblasti a geologické, 
hydrologické, hydrogeologické, seizmické 
a geotechnické faktory, a je navrhnutá tak, 
aby spĺňala podmienky, s krátkodobou a 
dlhodobou perspektívou, potrebné na 
zabránenie znečistenia pôdy, vzduchu, 
spodných a povrchových vôd, hlavne berúc 
do úvahy smernice 76/464/EHS , 
80/68/EHS a 2000/60/ES, a potrebné na 
zabezpečenie dostatočnej zbierky 
kontaminovanej vody a výluhu ak sa 
vyžaduje pri povolení, a zníženie erózie 
spôsobenej vodou alebo vetrom, pokiaľ je 
to technicky možné a ekonomicky 
realizovateľné; 

Justification

Reinstates amendment 46 from first reading. Community obligations for the conservation of 
habitat and species affect land-use and should be considered in the location of a waste 
facility. Note that the paragraph refers to “waste facilities” and not to the actual “extractive 
activities”, which means that their location would not be determined by the presence of the 
mineral ores etc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 11 odsek 2 bod (c a) (nový)

(ca) pred začatím prevádzky nezávislý 
odborník, ktorý nie je zamestnancom 
danej spoločnosti, potvrdí primerané 
plány na návrh, umiestnenie a výstavbu 
skládky odpadu. Správy vyplývajúce z 
takéhoto nezávislého potvrdenia budú 
predložené príslušnému orgánu, ktorý ich 
potom použije na schválenie návrhu, 
umiestnenia a výstavby skládky odpadu;

Justification

Reinstates amendment 48 from first reading. External, independent scrutiny reported directly 
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to the competent authority is crucial in order to ensure the safety of the waste facility. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 12 odsek 5 bod (b a) (nový)

(ba) pasívne alebo aktívne čističky vôd sa 
zriaďujú, ak je to potrebné, na zabránenie 
pohybu kontaminovaných výluhov zo 
skládky do priľahlých spodných a 
povrchových vôd.

Justification

Reinstates amendment 55 from first reading. The points above are concerned only with 
physical stability and preventing erosion by excessive runoff.  In most cases, care will also 
need to be taken with respect to quality of water, and passive or active treatment is often 
necessary to this end.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 12 odsek 6 pododsek 3

Príslušný orgán určí prípady a frekvenciu, 
keď bude obsluha na základe 
zhromaždených údajov podávať 
príslušným orgánom správy o všetkých 
výsledkoch monitorovania, aby tým 
podložila dodržiavanie podmienok 
povolenia a rozšírila poznatky o odpade a 
správaní skládky odpadu.     

Príslušný orgán určí prípady a frekvenciu, 
a v každom prípade aspoň raz za rok, keď 
bude obsluha na základe zhromaždených 
údajov podávať príslušným orgánom 
správy o všetkých výsledkoch 
monitorovania, aby tým podložila 
dodržiavanie podmienok povolenia a 
rozšírila poznatky o odpade a správaní 
skládky odpadu.     

Justification

Reinstates amendment 56 from first reading. Self-explanatory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 13 odsek 1 úvodná časť

1.  Príslušný orgán sa ubezpečí, že obsluha 
prijala porebné opatrenia, aby:

1.  Príslušný orgán sa ubezpečí, že obsluha 
prijala porebné opatrenia, aby v súlade so 
smernicou 2000/60/ES boli dodržané 
environmentálne normy Spoločenstva, 
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hlavne na zabránenie zhoršovania 
súčasného stavu vody, okrem iného, aby:

Justification

Reinstates amendment 58 from first reading.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 13 odsek 1 bod (b a) (nový)

(ba) zbierajú kontaminovanú vodu a 
výluhy;

Justification

Reinstates amendment 61 from first reading.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 13 odsek 4a (nový)

4a. V prípade vybágrovaných jám, vrátane 
podzemných jám a zahrnutých jám 
povrchových baní, ktoré po zatvorení smú 
byť zaplavené, prijme obsluha 
nevyhnutné opatrenia na zamedzenie 
zhoršovania stavu vody a znečistenia 
pôdy, a príslušnému orgánu poskytne o 
uvedenom informácie minimálne šesť 
mesiacov pred skončením odvodnenia 
jám:
(a) rozmiestneie ťažobných jám, s jasne 
vyznačenými jamami, ktoré smú byť po 
skončení odvodnenia zaplavené, a 
geologické podrobnosti;
(b) súhrn kvantity a kvality vody vo 
vybágrovaných jamách počas minimálne 
posledných dvoch rokov prác;
(c) predpokladaný vplyv, vrátane 
rozmiestnenia a kvantity, akéhokoľvek 
budúceho úniku znečisťovania z 
vybágrovaných jám do podzemných a 
povrchových vôd, a plány pohybu a 
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nápravy takýchto únikov;
(d) návrhy monitorovania procesu 
zaplavenia jám, aby bolo poskytnuté 
včasné varovanie o potrebe zahájenia 
zmierňovacích opatrení.

Justification

Reinstates amendment 65 from first reading. Volumetrically, the EU has far more problems 
with pollution from abandoned mine excavation voids than from extractive waste, and this 
legacy will never be dealt with adequately as long as each Member State is entirely free to 
ignore the problem. Therefore, voids should also be subject to adequate controls. The 
provisions needed to deal with mine void pollution are not onerous (they already exist in UK 
law, for instance, and have been implemented there for 5 years at no great expense or 
inconvenience to the industry, but at great benefit to decision-making by the regulators.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 14 odsek 1 úvodná časť

1. Pred začatím akejkoľvek prevádzky 
zahŕňajúcej hromadenie alebo ukladanie 
ťažobného odpadu na skládku, príslušný 
orgán požaduje finančnú zábezpeku (napr.
vo forme finančného vkladu, vrátane 
fondov spoločnej zábezpeky z priemyslu) 
alebo rovnocennú zábezpeku, v súlade s 
postupmi, o ktorých rozhodujú členské 
štáty, tak aby:

1. Pred začatím akejkoľvek prevádzky 
zahŕňajúcej hromadenie alebo ukladanie 
ťažobného odpadu na skládku, príslušný 
orgán požaduje finančnú zábezpeku (napr. 
vo forme finančného vkladu, vrátane 
fondov spoločnej zábezpeky z priemyslu) 
alebo rovnocennú zábezpeku, v súlade s 
postupmi, o ktorých rozhodujú členské 
štáty a schvaľuje Výbor, tak aby:

Justification

Reinstates amendment 66 from first reading.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 14 odsek 1 bod (b)

(b) na obnovu miesta skládky existujú v 
každom čase ľahko dostupné fondy.

(b) na obnovu miesta skládky a oblasti 
ovplyvnenej skládkou existujú v každom 
čase ľahko dostupné fondy.

Justification

The definition of “rehabilitation” in the Council text makes it crystal clear that this is to treat 
“the land affected by a waste facility”. This change is needed to ensure that the guarantee 
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covers rehabilitation of all land affected by the waste facility, as was the case in the original 
proposal of the Commission.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 14 odsek 3

3. Výška zábezpeky je primeraná 
vzhľadom na cieľ obnovovacích prác, 
ktoré je potrebné vykonať na skládke 
odpadu.

3. Výška zábezpeky je pravidelne 
primerane upravovaná  v súlade s 
akýmkoľvek druhom obnovovacích prác, 
ktoré je potrebné vykonať na skládke 
odpadu a v oblasti ovplyvnenej skládkou.

Justification

Reinstates original text of the Commission. The definition of “rehabilitation” in the Council 
text makes it crystal clear that this is to treat “the land affected by a waste facility”. This 
change is needed to ensure that the guarantee covers rehabilitation of all land affected by the 
waste facility, as was the case in the original proposal of the Commission.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 20

Inventúra zatvorených skládok odpadu Inventúra zatvorených miest skládok
Členské štáty zabezpečia, aby bola 
navrhnutá  a pravidelne obnovovaná
inventúra zatvorených, vrátane 
opustených, na ich území  umiestnených 
skládok odpadu, ktoré  majú vážny vplyv 
na životné prostredie, alebo majú 
tendenciu v strednom alebo krátkom čase 
stať sa vážnou hrozbou pre ľudské 
zdravie a životné prostredie. Takáto 
verejnosti prístupná inventúra sa vykoná do 
štyroch rokov od …….., s ohľadom na 
metodiku opísanú v článku 21, ak je 
dostupný.

Členské štáty zabezpečia, aby:

(1) v priebehu troch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice
bola navrhnutá inventúra zatvorených 
miest skládky (vrátane už nepoužívaných 
skládok) umiestnených na ich území. Aby 
bola takáto inventúra prístupná verejnosti, 
má obsahovať minimálne nasledujúce 
informácie:
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(a) koordináty miesta skládky;
(b) druh predtým ťaženého nerastu alebo 
nerastov;
(c) druhy odpadu prítomného na mieste 
skládky;
(d) fyzikálnu a chemiclú stabilitu miesta 
skládky;
(e) či sa hromadia nejaké  vypúšťané 
kyseliny alebo zásady, alebo koncentrácia 
kovov;
(f) environmentálne podmienky miesta 
skládky, s hlavným zreteľom na kvalitu 
pôdy, povrchových vôd a ich záchytnej 
oblasti, vrátane riečneho povodia, a 
spodných vôd;
(2) miesta skládky zapísané v inventúre 
opísanej v bode 1 sa delili  podľa stupňa 
ich vplyvu na ľudské zdravie a životné 
prostredie. Prvá časť inventúry bude 
obsahovať zatvorené miesta skládky s 
vážnymi negatívnymi vplyvmi na životné 
prostredie, alebo s tendenciou stať sa v 
blízkej budúcnosti vážnou hrozbou pre 
ľudské zdravie, životné prostredie a/alebo 
majetok. Druhá časť inventúry bude 
obsahovať miesta skládky bez vážnych 
negatívnych vplyvov na životné prostredie 
a bez tendencie stať sa v budúcnosti 
hrozbou pre ľudské zdravie, životné 
prostredie a/alebo majetok;
(3) sa v priebehu štyroch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice 
začala obnova miesta skládky zaradenej 
do prvej časti, aby sa splnili požiadavky 
článku 4 smernice 75/442/EHS. Kde 
príslušný orgán nemôže zabezpečiť, aby 
sa v tom istom čase začali všetky opatrenia 
na obnovu, je príslušný orgán oprávnený 
rozhodnúť, ktoré miesta skládok musia 
byť obnovené najprv;
(4) finančné náklady na dodržanie 
podmienok bodu 3 znáša ten, kto odpad 
produkuje, pokiaľ je známy a dostupný. 



PR\564271SK.doc 22/25 PE 357.661v01-00

External translation

SK

Ak je ten, kto odpad produkuje neznámy, 
uplatnia sa pravidlá národa alebo 
Spoločenstva o zodpovednosti.

Justification

Reinstates amendment 71 from first reading. There is currently no EU-wide reliable 
information about the number and location of closed/abandoned waste facilities. Member 
States need to draw up an inventory of all of these facilities. Remediation of serious negative 
environmental impacts resulting from closed/abandoned sites, in particular in Central and 
Eastern Europe, has to be ensured (which the Council has totally ignored in its Common 
Position). Lack of proper closure procedures, if any, at the time of closure makes already 
closed or abandoned waste facilities an unmanaged burden of the past, veritable “time 
bombs”, with accidents waiting to happen on top of the everyday pollution they cause.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 21 odsek 1

1. Výbor s pomocou Komisie uvedenej v 
článku 23 zabezpečí primeranú výmenu 
technických a vedeckých informácií medzi 
členskými štátmi, s cieľom rozvoja 
metodológií vzťahujúcich sa na:

1. Výbor s pomocou Komisie uvedenej v 
článku 23 zabezpečí primeranú výmenu 
technických a vedeckých informácií medzi 
členskými štátmi, s cieľom rozvoja 
metodológií vzťahujúcich sa na 
uskutočnenie článku 20.

(a) uskutočnenie článku 20;
(b) obnovu skládok odpadu uvedených v 
článku 20, aby boli splnené požiadavky 
článku 
4. Tieto metodológie počítajú so zriadením 
čo najprimeranejších postupov posúdenia 
rizika a nápravných krokov, so zreteľom na 
zmeny geologických, hydrogeologických a 
klimatologických podmienok v Európe.

Tieto metodológie počítajú so zriadením čo 
najprimeranejších postupov posúdenia 
rizika a nápravných krokov, so zreteľom na 
zmeny geologických, hydrogeologických a 
klimatologických podmienok v Európe.

Justification

To be consistent with the changes of Article 20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 24 odsek 2a (nový)

2a. Bez ujmy na odseku 1 členské štáty 
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zabezpečia, že od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice a bez ohľadu na akékoľvek 
zatvorenie skládky odpadu uvedenej v 
odseku 1, obsluha:
(a) zabezpečí, aby daná skládka bola 
prevádzkovaná, a v prípade zatvorenia 
spravovaná po tomto uzavretí bez ujmy na 
splnení požiadaviek smernice a ostatných 
príslušných zákonov Spoločenstva, 
vrátane smernice 2000/60/ES;
(b) zabezpečí, aby daná skládka 
nespôsobila zhoršenie stavu povrchových 
alebo spodných vôd, v súlade so 
smernicou 2000/60/ES, alebo znečistenie 
pôdy výluhmi, kontaminovanou vodou, 
akýmkoľvek iným výtokom alebo 
odpadom v pevnej, kašovitej alebo 
kvapalnej forme;
(c) podnikne všetky kroky potrebné na 
nápravu následkov porušenia bodu (b), 
aby sa dosiahol súlad so zákonmi 
Spoločenstva, vrátane smernice 
2000/60/ES.

Justification

Reinstates amendment 74 from first reading. With regard to existing Community 
environmental policy and legislation, no further deterioration should occur from the moment 
of the entry into force of this Directive and existing impacts should be addressed.

It is, therefore, legitimate and necessary to ensure that no “existing” facility will cause 
negative environmental impact. This is the only way to improve the situation and fulfil 
Articles 1 and 4 of the proposed Directive in the long run.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 24 odsek 3

3. Články 5 až 11, 12(1), (2), (5) a (6), 
13(4) a (5) a 14(1) až (3) sa nevzťahujú 
na tie skládky, ktoré:

vyškrtnuté

- prestali prijímať odpad pred .......... , 
- sú v procese ukončenia zatvorenia v 
súlade s  platnou legislatívou 
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Spoločenstva alebo národa, alebo s 
programami schválenými príslušným 
orgánom, a 
- budú fakticky zatvorené do 31 decembra 
2010. 
Členské štáty ohlásia takéto prípady 
Výboru do .......... a zabezpečia, aby tieto 
skládky boli spravované tak, aby 
neohrozili splnenie cieľov tejto smernice  
a žiadneho iného príslušného zákona 
Spoločenstva, vrátane smernice 
2000/60/ES.

Justification

Council’s text is inconsistent as we should all try to prevent “hasty” extractive waste facility 
closures and the resulting environmental and associated human health impacts. This 
Directive is being adopted in order to better manage extractive waste facilities and protect 
people and the environment from their impacts. It should not encourage a 'rash' of hasty 
closures of “existing” facilities to avoid application of important provisions. It does not make 
for good environmental practice to legislate only for closure of waste facilities that do not yet 
exist, while somehow overlooking those already in operation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 25 odsek 1 pododsek 1

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, nariadenia a administratívne 
ustanovenia potrebné na dodržanie tejto 
smernice do .......... *. Bezodkladne 
informujú Výbor.
____

* 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice. 

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, nariadenia a administratívne 
ustanovenia potrebné na dodržanie tejto 
smernice do .......... *. Bezodkladne 
informujú Výbor.
____

* 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

Justification

18 months should be enough to adopt national provisions to comply with this Directive, as 
suggested in the Commission proposal. In view of the urgent need to cover existing EU 
legislative gaps and prevent further extractive waste spills and their aftermath across Europe, 
transposition time should not be extended beyond that.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Príloha II bod (1)

(1) opis očákavaných fyzikálnych a 
chemických vlastností odpadu, ktorý bude 
krátkodobo a dlhodobo uložený, s 
odkazom hlavne na jeho stabilitu pri 
povrchových atmosférických/ 
meteorologických podmienkach;

(1) opis očákavaných fyzikálnych,
chemických a rádiologických vlastností 
odpadu, ktorý bude krátkodobo a dlhodobo 
uložený, s odkazom hlavne na jeho 
stabilitu pri povrchových atmosférických/ 
meteorologických podmienkach;

Justification

In order for the characterisation to be correct and complete, the radiological characteristics 
of the waste have to be included.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Príloha III

Skládka odpadu  je zadelená do kategórie 
A, ak:

Skládka odpadu  je zadelená do kategórie 
A, ak:

- zlyhanie alebo nesprávna prevádzka, 
napr. zrútenie kopy alebo pretrhnutie 
vodnej nádrže, by mohli byť príčinou 
vážnej nehody, na základe posúdenia 
rizika, s ohľadom na faktory ako súčasná 
alebo budúca veľkosť, umiestnenie a vplyv 
skládky na životné prostredie; alebo 

- v prípade porušenia alebo zlyhania 
nemožno odôvodnene vylúčiť stratu 
ľudských životov a/alebo vážne 
poškodenie životného prostredia na 
základe posúdenia rizika, s ohľadom na 
faktory ako súčasná alebo budúca veľkosť, 
umiestnenie a vplyv skládky na životné 
prostredie; alebo 

- obsahuje nad určitou hodnotou odpad 
klasifikovaný ako nebezpečný podľa 
smernice 91/689/EHS; alebo

- obsahuje odpad klasifikovaný ako 
nebezpečný podľa smernice 91/689/EHS; 
alebo 

- obsahuje nad určitou hodnotou látky 
alebo prípravky klasifikované ako 
nebezpečné podľa smerníc 67/548/EHS 
alebo 1999/45/ES.

- obsahuje látky alebo prípravky 
klasifikované ako nebezpečné podľa 
smerníc 67/548/EHS alebo 1999/45/ES.

Justification

Reinstates amendment 76 from first reading (and amendment 77 and 78 that were considered 
to be linguistic for the first reading Plenary vote). Council’s text weakens the classification 
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criteria for the most dangerous - Category A - extractive waste facilities and this is 
unacceptable. It reverses the burden of proof relating to how the results of the risk analysis 
should be used. The change proposed here corrects that.
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