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PR_COD_2am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

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

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

*** Postup souhlasu
většina všech 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 pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a 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 LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
odpadech
(11406/4/2007 – C6-0000/2008 – 2005/0281(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (11406/4/2007 – C6-0000/2008),

– s ohledem na své stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2005)0667),

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

– s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný společný postoj;

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1a (nový)

(1a) Prvním cílem každé odpadové politiky 
by měla být minimalizace negativních 
účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi 
na lidské zdraví a životní prostředí. Právní 
předpisy o odpadech by měly rovněž 
usilovat o omezení používání zdrojů a 
zvýhodňovat uplatňování hierarchie 
odpadů v praxi.

                                               
1 Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 136.
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 1). V ideálním 
případě by tento bod odůvodnění měl být první v pořadí, neboť poskytuje užitečný přehled cílů 
v oblasti nakládání s odpady, o nichž se Parlament domnívá, že jsou pro EU klíčové.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 1b (nový)

(1b) Ve svém usnesení ze dne 
24. února 1997 o strategii společenství pro 
nakládání s odpadem1 Rada potvrdila, že 
předcházení vzniku odpadů by mělo být 
první prioritou nakládání s odpady a že 
opětovné použití a recyklace materiálů by 
měly být upřednostňovány před 
energetickým využíváním odpadů, pokud 
jsou těmi nejlepšími ekologickými 
možnostmi.
1 Úř. věst. C 76, 11.3.1997, s. 1.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh schválený Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 1). Má-li bod 
odůvodnění poukázat na všechny souvislosti tohoto návrhu, je důležité, aby byl do textu 
zařazen tento odkaz na historii hierarchie odpadů.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 2

(2) Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 
2002 o šestém akčním programu 
Společenství pro životní prostředí vyzývá k 
vytvoření nových nebo ke změně 
stávajících právních předpisů o odpadech, 
včetně upřesnění rozdílu mezi odpady a 
materiály, které nejsou odpady, a k 
vytvoření opatření pro předcházení vzniku 
odpadů.

(2) Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 
2002 o šestém akčním programu 
Společenství pro životní prostředí vyzývá k 
vytvoření nových nebo ke změně 
stávajících právních předpisů o odpadech, 
včetně upřesnění rozdílu mezi odpady a 
materiály, které nejsou odpady, a k 
vytvoření opatření pro předcházení vzniku 
odpadů, včetně stanovení cílů.

Odůvodnění

Odkaz na začlenění cílů ze strany Parlamentu je v odůvodněních zapotřebí z důvodu úplnosti.
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Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 21

(21) Za účelem ověření nebo vypočítání 
toho, zda jsou splněny cíle využití a 
recyklace stanovené ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES 
ze dne 20. prosince 1994 o obalech a 
obalových odpadech, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. 
září 2000 o vozidlech s ukončenou 
životností, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2002/96/ES ze 27. 
ledna 2003 o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních (OEEZ), a 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích 
a akumulátorech a odpadních bateriích 
a akumulátorech, jakož i dalších 
příslušných právních předpisech 
Společenství, by mělo být množství 
odpadu, který přestal být odpadem, 
považováno za recyklovaný a využitý 
odpad.

(21) Za účelem ověření nebo vypočítání 
toho, zda jsou splněny cíle využití a 
recyklace stanovené ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES 
ze dne 20. prosince 1994 o obalech a 
obalových odpadech, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. 
září 2000 o vozidlech s ukončenou 
životností, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2002/96/ES ze 27. 
ledna 2003 o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních (OEEZ), a 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích 
a akumulátorech a odpadních bateriích 
a akumulátorech, jakož i dalších 
příslušných právních předpisech 
Společenství, by měl být odpad, který 
přestal být odpadem, považován za 
recyklovaný a využitý odpad pouze tehdy, 
jakmile je postup jeho opětovného použití, 
recyklace nebo využití dokončen.

Odůvodnění

Text společného postoje týkající se odpadu, který přestává být odpadem, byl ve srovnání 
s původním textem Komise pozměněn. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat 
ucelenost pojmu recyklace, neboť je důležité nezaměňovat recyklaci s ukončením existence 
odpadu.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 2 odst. 1 písm. c)

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

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

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrhy 15, 134, 102, 
123, 126). V těch případech, kdy je nekontaminovaný vytěžený materiál znovu použit na téže 
stavbě, nepovažují ho úřady států EU obvykle za odpad. Pokud má ale být tentýž materiál 
použit jinde a je z dané stavby přemístěn, je za odpad považován vždy. Tato skutečnost je 
spojena s nemalými náklady a zátěží. Parlament se proto domnívá, že by bylo vhodné z 
působnosti směrnice vyloučit vytěžené přírodní materiály, jež nejsou znečištěné a jež lze 
v jejich přirozeném stavu použít na stejné nebo jiné stavbě.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 2 odst. 1 písm. fa) (nové)

fa) nánosy a naplaveniny, které 
nevykazují nebezpečné vlastnosti uvedené 
v příloze III.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrhy 15, 134, 102, 
123, 126). Podle názoru Parlamentu nemá praktický význam, ani není přínosné 
z environmentálního hlediska, aby bylo za zpracování odpadu označováno vyzvednutí nánosů 
nebo naplavenin z vodního tělesa a jeho přemístění na jiné místo téhož vodního tělesa.
Parlament upřednostňuje přístup OECD, z něhož vyplývá, že přemístění takového materiálu 
v jeho přírodním úložišti je formou opětovného použití, kterým se tento materiál odpadem 
nestává.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 2 odst. 2 písm. da) (nové)

da) kaly z čistíren odpadních vod 
používané v zemědělství v souladu 
se směrnicí Rady 86/278/EHS ze dne 
12. června 1986 o ochraně životního 
prostředí a zejména půdy při používání 
kalů z čistíren odpadních vod 
v zemědělství1.
_____
1 Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6. Směrnice 
naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 
(Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu přijatého Parlamentem v prvním 
čtení (pozměňovací návrhy 15, 134, 102, 123, 126).Recyklování kalů pro použití 
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v zemědělství, po vhodném zpracování, by mělo být z působnosti této směrnice vyňato, protože 
se na něj již nyní uplatňuje směrnice Rady 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a 
zejména půdy. Tato směrnice se uplatňuje na zpracování kalů tak, aby se zabránilo veškerým 
možným škodlivým vlivům na půdu, rostliny, zvířata a lidi. Je třeba zabránit překrývání 
působnosti obou směrnic.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 3 bod 14

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

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

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

Odůvodnění

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 127). This is an important 
definition and needs to cover more aspects than the Council's text. The words 'in the plant or 
in the wider economy' are needed, in the rapporteur's view, because otherwise the recovery 
definition would only apply to plants where waste is used to power a process (e.g. cement 
kilns). But in fact many plants produce power and heat for external use (in the 'wider 
economy') in housing schemes ('district heating') or industry or community projects (schools, 
swimming pools). Given the increasing realisation now of the EU's shortage of home grown 
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energy, it would be absurd to deny the right of the latter such plants, if energy efficient, to be 
deemed 'recovery' operations. This amendment therefore seeks to take account of the new fact 
of the EU's energy crisis while retaining the Parliament's full definition of recovery.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 4 odst. 2

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

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

Odůvodnění

Společný postoj obsahuje nový článek o vedlejších produktech, který Parlament požadoval 
(pozměňovací návrh 107, 121). Jedná se o sporné místo: podle názoru zpravodajky by bylo
lepší využít příležitosti definovat vedlejší produkty v rámcové směrnici o odpadech než 
vyřešení této otázky odkládat na neznámé datum. Zpravodajka se rovněž domnívá, že je 
nezbytné další vyjasnění smyslu tohoto ustanovení, a proto byl do odstavce 2 přidán další text.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 5 odst. 1 pododstavec 2a (nový)

Kritéria zohlední všechna rizika 
environmentálně škodlivého použití nebo 
převozu látek nebo předmětů a budou 
stanovena na úrovni, která zajistí vysokou 
úroveň ochrany lidského zdraví a 
životního prostředí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu vkládá text návrhu Komise, který Rada vypustila. Pro 
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Parlament je důležité upřednostňovat omezení rizika a dosažení vysoké úrovně ochrany 
lidského zdraví a životního prostředí v případech, kdy odpad přestává být odpadem.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 5 odst. 3

3. Odpad, který přestává být odpadem 
podle odstavce 1 a 2, přestává být 
odpadem též pro účely cílů využití a 
recyklace stanovených ve směrnicích 
94/62/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 
2006/66/ES a dalších příslušných právních 
předpisech Společenství.

3. Odpad, který přestává být odpadem 
podle odstavce 1 a 2, se do cílů využití a 
recyklace stanovených ve směrnicích 
94/62/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 
2006/66/ES a dalších příslušných právních 
předpisech Společenství započítá až poté, 
co bylo dokončeno jeho opětovné použití, 
recyklace nebo využití.

Odůvodnění

Tento odstavec společného postoje byl ve srovnání s původním textem Komise rozšířen a 
mírně přeformulován. Cílem pozměňovacího návrhu je větší vyjasnění. Aby byla zachována 
ucelenost pojmu recyklace, je důležité nezaměňovat ukončení existence odpadu s recyklací, 
což je cílem tohoto pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 5 odst. 4 a (nový)

4a. Komise do ...* případně učiní návrhy 
k určení toho, zda přinejmenším 
následující toky odpadů spadají do 
působnosti tohoto článku, a pokud ano, 
jaké specifikace by pro ně měly platit: 
kompost, agregáty, papír, sklo, kovy, 
vyřazené pneumatiky a odpadový textil.
* 5 let po vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh (pozměňovací návrh 45 v prvním čtení) Rada přesunula do bodu 
odůvodnění, kde je uveden mezi body, které „by směrnice měla objasnit“, ale neobjasňuje. 
Tato směrnice je příležitostí začít s tvorbou „vyjasňujících“ právních předpisů, kterých je 
velmi zapotřebí. Neměli bychom si ji nechat ujít. 
Formulace „obnošené oděvy“ byla změněna na „odpadový textil“, aby odpovídala 
ustanovením seznamu nebezpečných odpadů v rozhodnutí Komise 2000/532/ES. 
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Pozměňovací návrh 13
Čl. 6 odst. 2

2. Členský stát může považovat odpady za 
nebezpečné odpady, pokud, přestože 
nejsou uvedeny na tomto seznamu odpadů, 
vykazují jednu nebo více vlastností 
uvedených v příloze III.Členský stát 
oznámí tyto případy Komisi ve zprávě 
podle čl. 34 odst. 1 a poskytne Komisi 
veškeré příslušné informace. S ohledem na 
tyto informace se seznam přezkoumá za 
účelem rozhodnutí o jeho úpravě.

2. Členský stát může považovat odpady za 
nebezpečné odpady, pokud, přestože 
nejsou uvedeny na tomto seznamu odpadů, 
vykazují jednu nebo více vlastností 
uvedených v příloze III. Členský stát 
neprodleně oznámí tyto případy Komisi, 
uvede je ve zprávě podle čl. 34 odst. 1 a 
poskytne Komisi veškeré příslušné 
informace. S ohledem na tyto informace se 
seznam přezkoumá za účelem rozhodnutí o 
jeho úpravě.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 50). Parlament 
klade důraz na zajištění toho, aby zrušení směrnice o nebezpečných odpadech nevedlo ke 
snížení standardů ochrany. 

Pozměňovací návrh 14
Čl. 6 odst. 3, 4 a 4a (nový)

3. Pokud členský stát prokáže, že konkrétní 
druh odpadu, který je uveden na seznamu 
jako nebezpečný odpad, nevykazuje žádné 
z vlastností uvedených v příloze III, může 
tento odpad považovat za odpad, který 
není klasifikovaný jako nebezpečný. 
Členský stát oznámí tyto případy Komisi 
ve zprávě podle čl. 34 odst. 1 a poskytne 
Komisi nezbytné důkazy. S ohledem na 
tyto informace se seznam přezkoumá za 
účelem rozhodnutí o jeho úpravě.

3. Pokud členský stát prokáže, že konkrétní 
druh odpadu, který je uveden na seznamu 
jako nebezpečný odpad, nevykazuje žádné 
z vlastností uvedených v příloze III, 
oznámí tyto případy neprodleně Komisi a 
poskytne Komisi nezbytné důkazy. S 
ohledem na tyto informace se seznam 
přezkoumá za účelem rozhodnutí o jeho 
úpravě.

4. Opatření vztahující se k revizi seznamu 
za účelem rozhodnutí o jeho úpravě podle 
odstavců 2 a 3, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 36 odst.

4. Opatření vztahující se k revizi seznamu 
za účelem rozhodnutí o jeho úpravě podle 
odstavců 2 a 3, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 36 odst.

4a. Členské státy mohou s odpadem 
nakládat jako s odpadem, který není 
nebezpečný, poté, co byla přijata upravená 
verze seznamu.
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh předkládá znovu pozměňovací návrh 51, 172 z prvního čtení. První 
část pozměňovacího návrhu se týká úsilí Parlamentu o zachování vysoké úrovně ochrany 
a zpráv. Druhá část je nezbytným vyjasněním.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 7 odst. 1

1. S cílem posílit předcházení vzniku 
odpadů a využití odpadů mohou členské 
státy přijmout legislativní nebo 
nelegislativní opatření k zajištění toho, aby 
se na všechny fyzické nebo právnické 
osoby, které profesionálně vyvíjejí, 
vyrábějí, zpracovávají a upravují nebo 
prodávají produkty (výrobci produktu) 
vztahovala rozšířená odpovědnost výrobce.

1. S cílem posílit předcházení vzniku 
odpadů, jejich využití, opětovné použití a 
recyklaci přijmou členské státy legislativní 
nebo nelegislativní opatření k zajištění 
toho, aby se na všechny fyzické nebo 
právnické osoby, které profesionálně 
vyvíjejí, vyrábějí, zpracovávají a upravují 
nebo prodávají produkty (výrobci 
produktu) vztahovala rozšířená 
odpovědnost výrobce.

Tato opatření mohou zahrnovat přijímání 
vrácených výrobků a odpadu, který zůstává 
po použití těchto výrobků, jakož i následné 
nakládání s odpadem a finanční 
odpovědnost za tyto činnosti.

Tato opatření mohou zahrnovat přijímání 
vrácených výrobků a odpadu, který zůstává 
po použití těchto výrobků, jakož i následné 
nakládání s odpadem a finanční 
odpovědnost za tyto činnosti. Tato 
opatření mohou rovněž zahrnovat 
povinnost poskytnout veřejně dostupné 
informace týkající se rozsahu, v jakém je 
produkt opětovně použitelný a 
recyklovatelný.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vycházející z pozměňovacích návrhů přijatých v prvním čtení 
(pozměňovací návrhy 35 a 37), které byly upraveny podle stávajícího textu Rady.  Podle textu 
Rady jsou tato opatření volitelná, zatímco Parlament se ve svém pozměňovacím návrhu 
původního článku 5 domnívá, že by měla být povinná. Parlament klade velký důraz na 
zapojení veřejnosti do procesu opětovného použití a recyklace.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 7 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy přijmou vhodná opatření 
na podporu zřizování zařízení, která 
umožní opravy a opětovné použití, a 
zařízení pro oddělený sběr, příjímání zpět 
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a odpovědné odstraňování výrobků na 
konci jejich životnosti.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu přijatého Parlamentem v prvním 
čtení (pozměňovací návrh 35).  Parlament se domníval, že je tento text nezbytný k posílení 
jeho podpory zařízení pro opravu a opětovné použití. 

Pozměňovací návrh 17
Čl. 7 odst. 4a (nový)

4a. Členské státy podají o provádění 
tohoto článku zprávu Komisi. Komise na 
základě zkušeností členských států 
posoudí, zda je vhodné zavést systémy 
rozšířené odpovědnosti výrobce za 
konkrétní toky odpadů na úrovni EU.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh předložený Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 35). Aby se 
zaručila efektivita těchto systémů, je nezbytná neustálá kontrola odpovědnosti výrobců.

Pozměňovací návrh 18
Článek 7a (nový)

Článek 7a
Předcházení vzniku odpadů

Členské státy přijmou v souladu s články 
1 a 11 veškerá opatření nezbytná k tomu. 
aby do roku 2012 stabilizovaly svou 
celkovou produkci odpadu ve srovnání se 
svou celkovou roční produkcí v roce 2009. 
Stabilizace znamená, že nedojde k 
žádnému dalšímu nárůstu produkce 
odpadů ve vztahu k počátku stabilizačního 
období.
V návaznosti na konzultaci všech 
zúčastněných stran Komise coby nezbytný 
předběžný krok k opatřením uvedeným v 
článku 26 Evropskému parlamentu a 
Radě případně předloží návrhy opatření 
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nezbytných k podpoře preventivních 
opatření členských států, která budou 
zahrnovat:
a) do roku 2009 seznam ukazatelů, které 
umožní členským státům sledovat a 
posuzovat vývoj svých programů a 
opatření k předcházení vzniku odpadů a 
podávat o něm zprávy;
b) do roku 2010 formulaci politiky 
ekodesignu výrobků, která by se zabývala 
jak vznikem odpadů, tak přítomností 
nebezpečných látek v odpadech, a to 
s ohledem na podporu technologií 
zaměřených na trvanlivé, opětovně 
použitelné a recyklovatelné výrobky;
c) do roku 2010 na základě nejlepších 
osvědčených postupů stanovení dalších 
jakostních a kvantitativních cílů snížení 
množství odpadů pro rok 2020;
d) do roku 2010 formulaci akčního plánu 
pro další podpůrná opatření na evropské 
úrovni, jejichž cílem by bylo zejména 
změnit současné vzorce chování 
spotřebitelů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh schválený Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 37). 
Parlament klade značný důraz na přijetí těchto cílů pro recyklaci a předcházení vzniku 
odpadů.

Pozměňovací návrh 19
Článek 8a (nový)

Článek 8a
Opětovné použití a recyklace

1. Členské státy přijmou opatření na 
podporu opětovného použití produktů, 
zejména prostřednictvím tvorby a podpory 
akreditovaných sítí pro opětovné použití a 
opravy, a v případě potřeby stanoví 
odpovídající postup a normy pro produkty.
Členské státy mohou přijmout další 
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opatření na podporu opětovného použití, 
k nimž patří využití ekonomických 
nástrojů, kritéria pro veřejné zakázky, 
množstevních cíle nebo zákazy uvedení 
některých produktů na trh.

2. S cílem jednat v souladu s touto 
směrnicí a přejít k evropské recyklační 
společnosti s vysokou úrovní 
hospodárnosti využívání zdrojů přijmou 
členské státy nezbytná opatření pro 
dosažení těchto cílů:

a) zvýšit do roku 2020 celkovou úroveň 
úpravy za účelem opětovného použití a 
recyklace nejméně na 50 % hmotnosti pro 
komunální odpad;
b) zvýšit do roku 2020 celkovou úroveň 
úpravy za účelem opětovného použití a 
recyklace nejméně na 70 % hmotnosti pro 
stavební a demoliční odpad.

Zemím, které podle údajů Eurostatu z let 
2000–2005 recyklují v jedné z uvedených 
kategorií méně než 5 % nebo o nichž 
nejsou k dispozici žádné oficiální údaje, 
může být lhůta pro dosažení těchto cílů 
prodloužena o dalších 5 let.

Nejpozději ke dni 31. prosince 2015 
Evropský parlament a Rada opět 
přezkoumají cíle stanovené v písmenech 
a) a b) a zváží potřebu stanovit cíle pro 
průmyslový odpad na základě zprávy 
Komise, v případě potřeby spojené s 
návrhem. Ve své zprávě Komise zohlední 
trendy v oblasti zpracování odpadů a 
příslušné environmentální dopady 
stanovených cílů. 
Členské státy údaje nahlásí na základě 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 
2002 o statistice odpadů1 s cílem 
harmonizovat vlastnosti a formát 
vytvořených údajů a dosáhnout jejich 
kompatibility. Bude-li to nutné, stanoví 
Komise regulativním postupem 
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s kontrolou podle čl. 36 odst. 2 této 
směrnice podrobná pravidla pro ověření 
dodržování cílů stanovených v tomto 
odstavci ze strany členských států. 

 Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1. Nařízení 
naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 
1893/2006 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

Odůvodnění

Ve stávajícím znění návrh směrnice neodpovídá prioritám obsaženým v tematické strategii: 
tento pozměňovací návrh, který se zakládá na pozměňovacích návrzích 38, 108, 157, 140 
a 141 z prvního čtení má za cíl tuto situaci napravit. Odstavec 2 tohoto pozměňovacího 
návrhu byl nicméně přepracován v souvislosti s novými informacemi od Evropské komise.

Pozměňovací návrh 20
Článek 9

Členské státy zajistí, aby v případě, že 
nedojde k využití podle čl. 8 odst. 1, bylo 
provedeno odstranění odpadu.

Členské státy zajistí, aby v případě, že 
nedojde k využití podle čl. 8 odst. 1, bylo 
provedeno bezpečné odstranění odpadu 
v souladu s cíli článku 10.

Zakáží opuštění, odložení nebo neřízené 
odstraňování odpadů.
Způsoby odstranění klasifikované 
v příloze I jako D11 (spalování na moři) a 
D7 (vypouštění do moří a oceánů včetně 
ukládání do mořského dna) jsou 
zakázány.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrhy 39 a 158). 
Tento pozměňovací návrh je zapotřebí pro komplexní pokrytí otázky odstraňování odpadů. 
Mělo by být jednoznačně vyjádřeno, že spalování na moři a vypouštění do moří a oceánů, 
včetně ukládání do mořského dna, jsou zakázány.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 11 odst. 1 úvodní část a písm. a)

1. Jako hlavní zásada pro právní předpisy 
a politiku v oblasti předcházení vzniku 
odpadů a nakládání s nimi se použije tato 

1. Jako obecné pravidlo pro právní 
předpisy a politiku v oblasti předcházení 
vzniku odpadů a nakládání s nimi se 
použije tato hierarchie způsobů nakládání s 
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hierarchie způsobů nakládání s odpady: odpady: 
a) předcházení vzniku odpadů; a) předcházení a snížení vzniku odpadů;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrhy 101 a 14). 
Tento pozměňovací návrh je zapotřebí pro jednoznačnější a komplexnější uplatňování 
hierarchie. 

Pozměňovací návrh 22
Čl. 11 odst. 2 pododstavec 1

2. Při uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady uvedené v odstavci 1 
přijmou členské státy opatření, která 
podpoří možnosti, jež představují nejlepší 
celkový výsledek z hlediska životního 
prostředí. To může u zvláštních toků 
odpadů vyžadovat odchýlení od hierarchie 
v případech odůvodněných zohledňováním 
životního cyklu u celkových dopadů 
vzniku tohoto odpadu a nakládání s ním.

2. Při uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady uvedené v odstavci 1 
přijmou členské státy opatření, která 
podpoří možnosti, jež představují nejlepší 
celkový výsledek z hlediska životního 
prostředí. To může u zvláštních toků 
odpadů vyžadovat odchýlení od hierarchie 
v případech odůvodněných zohledňováním 
životního cyklu u celkových dopadů 
vzniku tohoto odpadu a nakládání s ním. 
Členské státy zajistí, aby se v tomto 
případě jednalo o ucelený a transparentní 
postup, který bude dodržovat vnitrostátní 
pravidla pro plánování týkající se 
konzultace a zapojení občanů i 
zúčastněných stran.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem (pozměňovací návrhy 101 a 14) v novém znění. 
Změny ve znění tohoto návrhu zachovávají myšlenku širokého zapojení veřejnosti do celého 
postupu.

Pozměňovací návrh 23
Článek 14a (nový)

Článek 14a
Vysledovatelnost původu nebezpečných 
odpadů a jejich kontrola
V souladu s ustanoveními této směrnice 
týkajícími se nebezpečných odpadů 
provedou členské státy nezbytné kroky 
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k zajištění toho, aby produkce, sběr a 
přeprava nebezpečných odpadů i jejich 
skladování a zpracování byly prováděny 
za podmínek poskytujících optimální 
ochranu životního prostředí a lidského 
zdraví i bezpečnosti provozovatelů, 
průmyslových zón a jednotlivců, včetně 
přinejmenším přijetí opatření k zajištění 
vysledovatelnosti původu jakýchkoli 
nebezpečných odpadů a jejich kontrole od 
produkce po konečné určení, jakož i k 
náležitému posouzení rizik během 
nakládání s nimi.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 52). Parlament 
klade značný důraz na zajištění toho, aby zrušení směrnice o nebezpečných odpadech nevedlo 
ke snížení standardů ochrany. 

Pozměňovací návrh 24
Čl. 21 písm. b)

b) využívání odpadů. b) využívání odpadů, které nejsou 
nebezpečné.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu 161 přijatého Parlamentem 
v prvním čtení. Zpracování nebezpečného odpadu by mělo být vždy podřízeno požadavkům 
povolení. Mělo by tedy být uvedeno, že výjimka z těchto požadavků by neměla platit pro 
zařízení zpracovávající nebezpečný odpad.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 26 odst. 1 pododstavec 1

1. Členské státy vypracují v souladu s 
články 1 a 11 programy předcházení 
vzniku odpadů nejpozději do …  *.

1. Členské státy v souladu s články 1, 7a a 
11 přijmou veškerá opatření nezbytná ke 
stabilizaci své celkové produkce odpadu.
Stabilizace znamená, že nedojde 
k žádnému dalšímu zvýšení vzniku odpadů 
oproti počátku stabilizačního období.
Členské státy nejprve vypracují v souladu 
články 1, 7a a 11 programy předcházení 
vzniku odpadů nejpozději do …  *.
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Odůvodnění

Zakládá se na pozměňovacím návrhu Parlamentu v prvním čtení (pozměňovací návrh 69) a na 
nových informacích. Parlament klade značný důraz na přijetí cílů pro předcházení vzniku 
odpadů a jejich recyklaci.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 26 odst. 3 a 4

3. Členské státy určí vhodná konkrétní 
kvalitativní a kvantitativní kritéria pro 
opatření k předcházení vzniku odpadů 
přijatá za účelem sledování a posouzení 
pokroku, jehož bylo jejich prostřednictvím 
dosaženo, a mohou určit konkrétní 
kvalitativní nebo kvantitativní cíle a 
ukazatele, jiné než uvedené v odstavci 4, 
za stejným účelem.

3. Členské státy určí vhodné konkrétní 
kvalitativní a kvantitativní cíle v rámci 
těchto programů založená přinejmenším 
na počátečním cíli dosáhnout stabilizace 
množství vzniklých odpadů do roku 2012 
a dalšího výrazného snížení vzniku 
odpadů do roku 2020, jak to stanoví 
článek 7a.

4. Ukazatele pro opatření k předcházení 
vzniku odpadů mohou být přijaty
postupem podle čl. 36 odst. 3.

4. Ukazatele pro opatření k předcházení 
vzniku odpadů se přijímají postupem podle 
čl. 36 odst. 3 s cílem umožnit členským 
státům těchto cílů dosáhnout a sledovat, 
posuzovat a podávat zprávy o pokroku 
dosaženém při uplatňování jejich 
programů a opatření k předcházení 
vzniku odpadů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu Parlamentu v prvním čtení 
(pozměňovací návrh 69) a na nových informacích. Parlament klade značný důraz na přijetí 
cílů pro recyklaci a předcházení vzniku odpadů. 

Pozměňovací návrh 27
Čl. 26 odst. 5

5. Komise rozpracuje pokyny s cílem 
pomoci členským státům při přípravě 
programů.

5. Komise vytvoří systém sdílení informací 
o osvědčených postupech týkajících se 
předcházení vzniku odpadů a rozpracuje 
pokyny s cílem pomoci členským státům 
při přípravě programů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Parlamentu v prvním čtení (pozměňovací návrh 69). Tento systém by 
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úřadům umožnil inspirovat se účinnými opatřeními přijatými v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh 28
Článek 27

Členské státy zajistí, aby byly plány pro 
nakládání s odpady a programy 
předcházení vzniku odpadů vyhodnoceny 
alespoň jednou za šest let a případně 
revidovány.

Členské státy pravidelně hodnotí 
programy předcházení vzniku odpadů, a 
nejméně jednou za pět let provedou jejich 
revizi. Evropská agentura pro životní 
prostředí zahrne do své výroční zprávy 
hodnocení pokroku dosaženého při 
dokončování a provádění těchto 
programů.

Odůvodnění

Je třeba zapojit Evropskou agenturu pro životní prostředí, aby pomáhala Komisi a 
Parlamentu průběžně zjišťovat, k čemu v této oblasti dochází. Členské státy se mohou snadno 
vyhnout dohledu tím, že oddálí předložení svých zpráv Komisi. Podle směrnice 91/692/EHS 
musely členské státy předložit své pravidelné zprávy na základě stávající rámcové směrnice o 
odpadech do 30. září 2004. Do 31. prosince 2004 tak učinilo pouze 9 členských států, a to 
Německo, Dánsko, Řecko, Finsko, Portugalsko, Švédsko, Česká republika, Slovinsko a 
Slovensko. Tento pozměňovací návrh opět zavádí pozměňovací návrh 71 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 29
Článek 29a (nový)

Článek 29a
Dodatečná opatření

Do …* Komise vypracuje zprávu s cílem 
zvážit opatření, která mohou účinněji 
přispět k dosažení cílů stanovených 
v článcích 1 a 11. Tato zpráva bude 
předložena Evropskému parlamentu a 
Radě do šesti měsíců po jejím dokončení a 
podle potřeby bude doplněna o návrhy.
Tato zpráva se bude zabývat zejména tím,
a) zda by příloha II měla být pozměněna 
s cílem:
i) vynechat případy, kdy způsoby 
nakládání s odpady uvedené v seznamu 
nevedou k dostatečně vysokému podílu 
odpadů sloužících užitečnému účelu, tak 
aby byly v souladu s cílem stanoveným v 
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článku 1,
ii) určit případy, kdy by měl být stanoven 
podíl využívaných odpadů ve srovnání s 
odpady odstraňovanými v průběhu 
procesu využívání odpadů, aby bylo 
zajištěno plnění cíle stanoveného v článku 
1,
iii) stanovit rozdílnou úroveň nebo úrovně 
energetické účinnosti ve vztahu 
k využívání odpadů způsobem R1,
iv) přizpůsobit případné odkazy 
technickému a vědeckému pokroku;
b) zda by příloha I měla být pozměněna 
s cílem:
i) doplnit způsoby využití odpadů, které 
byly z přílohy II vypuštěny,
ii) přizpůsobit případné odkazy 
technickému a vědeckému pokroku; a
c) zda by stanovení minimálních norem 
pro konkrétní způsoby odstraňování nebo 
využívání odpadů přispělo ke splnění cílů 
stanovených v článku 10.
Požadavek vypracovat tuto zprávu nebude 
Komisi bránit v tom, aby v mezidobí 
předkládala jakékoli návrhy.
* Do dvou let od vstoupení této směrnice v 
platnost.

Odůvodnění

Reintroduces amendment 61 adopted in first reading. The proposal includes numerous 
references to the commitology procedure which leaves several important areas subject to 
amendment without proper scrutiny. This amendment would remedy this by requiring the 
Commission to report on several important areas with the intention that they would then be in 
a position to come forward with new proposals for the Parliament and Council to consider. 
The Commission must have in mind specific proposals already for the areas where it has 
proposed comitology procedures and it should therefore be in a position to bring these 
forward quickly. This should not prevent change in the interim, as the amendment makes 
clear that the Commission can come forward with its own proposals in the interim.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 32 odst. 1
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1. Zařízení nebo podniky uvedené v čl. 20 
odst. 1, původci nebezpečných odpadů a 
zařízení a podniky, které na profesionálním 
základě provádějí sběr nebo přepravu 
nebezpečných odpadů, obchodují s 
nebezpečným odpadem nebo jej 
zprostředkovávají, vedou záznamy o 
množství, povaze, původu odpadů a 
případně o místě určení, četnosti sběru, 
způsobu přepravy a předpokládaných 
způsobech zpracování odpadů a na 
požádání tyto informace poskytují 
příslušným orgánům. 

1. Zařízení nebo podniky uvedené v čl. 20 
odst. 1, původci nebezpečných odpadů a 
zařízení a podniky, které na profesionálním 
základě provádějí sběr nebo přepravu 
nebezpečných odpadů, obchodují s 
nebezpečným odpadem nebo jej 
zprostředkovávají, vedou chronologické 
záznamy o množství, povaze, původu 
odpadů a případně o místě určení, četnosti 
sběru, způsobu přepravy a 
předpokládaných způsobech zpracování 
odpadů a na požádání tyto informace 
poskytují příslušným orgánům. 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 74). Parlament 
klade důraz na zajištění toho, aby zrušení směrnice o nebezpečných odpadech nevedlo ke 
snížení standardů ochrany. 

Pozměňovací návrh 31
Čl. 32 odst. 2 pododstavec 1

2. Pokud jde o nebezpečné odpady, tyto 
záznamy musejí být uchovávány alespoň 
po dobu tří let, s výjimkou zařízení a 
podniků přepravujících nebezpečné 
odpady, které jsou povinny tyto záznamy 
uchovávat alespoň po dobu 12 měsíců.

2. Pokud jde o nebezpečné odpady, tyto 
záznamy musejí být uchovávány po dobu 
pěti let.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 74). Parlament 
klade důraz na zajištění toho, aby zrušení směrnice o nebezpečných odpadech nevedlo ke 
snížení standardů ochrany. 



PE400.588v01-00 24/25 PR\705701CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V prvním čtení přijal Evropský parlament k návrhu směrnice některé důležité pozměňovací 
návrhy. Nyní bude trvat na tom, aby přečkaly i druhé čtení.
Mezi klíčové pozměňovací návrhy z této kategorie patřilo zavedení cílů pro recyklaci 
a předcházení vzniku odpadů a trvání na pětistupňové hierarchii způsobů nakládání s odpady 
jakožto obecném pravidle.

Rada všechny odkazy na cíle odstranila, ale zpravodajka pozměňovací návrhy Parlamentu 
v upravené podobě znovu předložila, a to po konzultaci s Komisí. Cílem změn je, aby byl text 
přijatelnější pro Radu a aby u cíle pro předcházení vzniku odpadů a cíle pro recyklaci 
průmyslového odpadu zohlednil, že je třeba vycházet ze spolehlivého statistického základu. 
Podle názoru zpravodajky i výboru by nebylo správné promarnit tuto příležitost zajistit, aby 
tato směrnice učinila více, než je jen předložení souboru definic. Je důležité, aby existovala 
skutečná vazba mezi touto směrnicí a cíli pro recyklaci a předcházení vzniku odpadů, které 
byly stanoveny v tematické strategii pro odpady. Bez výše zmíněných cílů žádná taková 
vazba neexistuje.
Bezpochyby dojde k dalšímu sporu Parlamentu a Rady o oblasti působnosti pětistupňové 
hierarchie způsobů nakládání s odpady a o možnostech odchylek od této hierarchie. Parlament 
si přeje, aby se hierarchie uplatňovala jako „obecné pravidlo“, zatímco Rada upřednostňuje 
formulaci „hlavní zásada“. Zpravodajka není zcela přesvědčena, že jemný rozdíl mezi těmito 
dvěma formulacemi bude v zápalu boje na místní úrovni vždy zaznamenán. Klíčovým prvkem 
tohoto problému je, že je nezbytné, aby směrnice jednoznačně stanovila, že k odchylkám od 
dané hierarchie nemůže docházet nekontrolovaně, ale musí se uskutečňovat v rámci 
stanoveného postupu. Původní pozměňovací návrh Parlamentu postup pro odchylky 
neodůvodněně komplikoval: zpravodajka jej zjednodušila s tím, že musí platit vnitrostátní 
postupy pro zapojení veřejnosti.

Jedním z důležitých cílů směrnice je jednoznačně rozlišit mezi tím, co se považuje za 
„využití“ a co za „odstranění“ odpadu, neboť rozsudky Soudního dvora tuto otázku 
zpochybnily. Pozměňovací návrhy přijaté v prvním čtení zahrnovaly definici „využití“, která 
by toto označení rozšířila na energii získávanou ze zařízení na zpracování odpadů, jež by 
splňovala určitá kritéria energetické účinnosti. Pozměňovací návrhy v prvním čtení, které se 
ke koncepci získávání energie z odpadů stavěly negativně, nebyly přijaty. Byl však přijat 
pozměňovací návrh, který návrh vzorce energetické účinnosti z přílohy II odstranil. Tento 
vzorec by býval byl měřítkem pro stanovení, které procesy získávání energie ze zařízení na 
zpracování odpadů by spadaly do kategorie „využití odpadů“.
Zpravodajka se domnívá, že energie ze zařízení na zpracování odpadů může hrát důležitou 
roli při nakládání se zbytkovým odpadem, který by jinak mohl skončit na skládce. V době, 
kdy EU čelí energetické krizi a je stále více závislá na nejistých zdrojích paliva ze zahraničí, 
rovněž považuje odpad ze potenciálně významné palivo. Náš odpad alespoň produkujeme my 
sami. Je možné z něj získat teplo a elektřinu. Zkušenosti několika členských států ukazují, že 
energie z odpadů se nemusí s recyklací vylučovat, ale může ji doplňovat. Jistě by bylo 
vhodné, aby se uplatňoval vzorec energetické účinnosti, jenž by „zařízení pro využití odpadů“ 
musela splňovat. Tento vzorec by navíc byl klíčovou motivací pro stavitele nových zařízení, 
aby energetickou účinnost upřednostnili.
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Zpravodajka si nicméně uvědomuje, že se někteří kolegové poslanci staví zásadně proti 
myšlence získávat energii prostřednictvím zařízení na zpracování odpadů a že pro ni nebudou 
nikdy hlasovat, ať už bude navržena v jakékoli podobě či formě. Jsou zde také poslanci –
pocházející především ze zemí, které jsou dosud v raných stádiích přesměrování odpadu 
ze skládek na jiná využití –, kteří se obávají, že získávání energie z odpadů by se v jejich 
zemích mohlo stát většinovým způsobem zpracování odpadu, což by odrazovalo od investic 
do recyklace, opětovného použití a předcházení vzniku odpadů. 
Důraz, jež Parlament klade na přijetí cílů pro recyklaci a předcházení vzniku odpadů, se tak 
právě v této otázce jeví jako zásadní. Členské státy po poslancích EP požadují, aby uznali, že 
získávání energie z odpadů lze považovat za „využití“. Aby však v této debatě zvítězily, 
musejí nejprve pochopit, že poslanci EP toto východisko přijmou pouze tehdy, POKUD 
obdrží záruky, že cíle pro recyklaci a předcházení vzniku odpadů do směrnice budou 
zahrnuty. Tyto cíle jsou „pojištěním“ proti tomu, aby se získávání energie z odpadů nestalo 
většinovým způsobem nakládání s odpady.

Ve svém prvním čtení Parlament přijal určitá vylepšení návrhů Komise umožňující využívat 
řádně zpracovaný odpad k výrobě recyklovaných výrobků. Poslanci EP chtěli jasně poukázat 
na potřebu připravit legislativní návrhy v rámci kapitoly „Přehodnocení odpadů“ pro 
ustanovení týkající se kompostu, agregátů, papíru, skla, kovu, vyřazených pneumatik 
a odpadového textilu. Ve všech uvedených případech by vyjasnění toho, jaká pravidla se 
uplatní, výrazně napomohlo přechodu k recyklaci. Bohužel však Rada v této věci ztratila 
odvahu a přesunula celou záležitost do bodů odůvodnění. Zpravodajka požaduje naléhavou 
konkrétní akci a přesunula tyto otázky zpět do znění samotné směrnice.

Ve věci vedlejších produktů byla Rada smělejší a začlenila jejich definici do článku 4. 
Lobbisté v Parlamentu jsou v této otázce zcela rozděleni. Zpravodajka je přesvědčena, že je 
třeba využít této příležitosti shodnout se na definici a že by dohoda neměla být odkládána na 
neurčito.

Tato směrnice nahrazuje dvě stávající směrnice: směrnici o nebezpečných odpadech 
a o odpadních olejích. Mnoho kolegů se obávalo, že příliš mnoho aspektů stávající směrnice 
o nebezpečných odpadech nebylo do rámcové směrnice o odpadech převzato. Zpravodajka 
tedy navrhla, aby byly některé pozměňovací návrhy z prvního čtení opět navrženy, čímž by se 
tento problém vyřešil. Když byla tato směrnice poprvé představena, zdálo se, že by mohla 
poškodit zájmy subjektů regenerujících odpadní oleje. Zpravodajka je tedy potěšena 
skutečností, že společný postoj zaujal v této věci správné stanovisko. Vítá také text Rady o 
biologickém odpadu a upozorňuje na některé menší změny, které by podle jejího názoru měly 
být učiněny s ohledem na otázku odpovědnosti výrobce.
Zpravodajka doufá, že směrnice ve svém konečném znění bude dostatečně jednoznačná, aby 
zabránila dalším žalobám k Soudnímu dvoru. Bezpečné a udržitelné nakládání s odpady je 
významné pro každého z nás. Tentokrát se opravdu musíme pokusit dosáhnout správného 
řešení.
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