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PR_COD_1am

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 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
(KOM(2007)0777 – C6-0456/2007 – 2007/0271(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0777),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0456/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. vyzývá Komisi, aby co nejdříve zveřejnila zprávu uvedenou v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 2150/2002;

4. vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila návrh uvedený v čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 2150/2002, který zruší překrývající se povinnosti předkládat zprávy;

5. vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila další zprávy a návrhy týkající se pokroku 
pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1, které budou navazovat na ty 
zveřejněné v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 2150/2002;

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 2150/2002
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje 
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tímto:
„3. Komise vypracuje program pilotních 
studií o odpadech z hospodářských 
činností uvedených v odst. 1 písm. b), 
které by měly provádět členské státy. 
Pilotní studie se zaměří na rozvoj 
metody pro získávání pravidelných 
údajů, která se bude řídit zásadami 
statistiky Společenství stanovenými 
v článku 10 nařízení Rady (ES) 
č. 322/97.
Komise financuje až 100 % nákladů na 
provedení pilotních studií. Na základě 
závěrů těchto pilotních studií přijme 
Komise nezbytná prováděcí opatření.
Tato opatření, jejichž účelem je změnit 
jiné než podstatné prvky tohoto nařízení 
jeho doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.“

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Východiska a účel návrhu

Nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů vstoupilo v platnost dne 29. prosince 2002.
Aby mohl být tento nový postup projednávání ve výborech (regulativní postup s kontrolou) 
použit pro akty přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které již jsou v platnosti, musí 
být tyto akty upraveny podle platných postupů, v souladu se společným prohlášením 
Evropského parlamentu, Rady a Komise týkajícím se rozhodnutí 2006/512/ES. Účelem 
současného návrhu Komise je proto přizpůsobit v případě potřeby ustanovení nařízení 
o statistice odpadů novému postupu projednávání ve výborech.
Podle současného návrhu je třeba Komisi svěřit pravomoc k tomu, aby definovala správná 
kritéria pro hodnocení kvality a obsah zpráv o kvalitě, prováděla výsledky pilotních studií 
a přizpůsobovala obsah příloh. Jelikož tato opatření mají obecnou působnost a jejich účelem 
je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2150/2002, včetně doplnění tohoto 
nařízení o nové jiné než podstatné prvky, měla by být přijata regulativním postupem 
s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Návrhy zpravodaje
V několika případech zůstává zachován starý regulativní postup a ve dvou případech navrhuje 
zpravodaj návrh pozměnit tak, aby pod nový postup projednávání ve výborech spadalo 
i přijetí prováděcích opatření na základě závěrů pilotních studií a opatření k vypracování 
výsledků v souladu s čl. 3 odst. 2 a 3 (opatření uvedená v čl. 4 odst. 3).

Poznámky k různým zpožděním 
Zpravodaj by chtěl také využít této příležitosti k tomu, aby zdůraznil, že co se týká provádění 
nařízení a navazujících postupů, došlo k jistým zpožděním. Lze například uvést, že prováděcí 
opatření ke stanovení vhodného formátu pro přenos výsledků ze strany členských států1, jak je 
uvedeno v článku 6, se zpozdila o přibližně 5 měsíců; zpráva Komise uvedená v čl. 8 odst. 1 
o kvalitě a zatížení podniků není ještě k dispozici (lhůta pro dokončení byla 29. prosince 
2007); zpráva Komise a následné návrhy uvedené v čl. 8 odst. 2 o zrušení překrývajících se 
povinností předkládat zprávy nebyly dosud poslány Parlamentu a Radě.

Zpráva Komise2, na niž se odkazuje v čl. 8 odst. 3 o pokroku pilotních studií uvedených 
v čl. 4 odst. 3 a v čl. 5 odst. 1, byla zveřejněna dne 31. května 2005 (rovněž 5 měsíců po lhůtě 
pro dokončení). Co se týká obsahu této zprávy, bylo konstatováno toto:

První výsledky pilotních studií o statistikách dovozu a vývozu odpadů ukazují, že ačkoli 
statistiky zahraničního obchodu byly označeny za nejlepší zdroje, neposkytují úplný soubor 
údajů, který by mohl být použit k doplnění údajů pokrytých nařízením o přepravě odpadů. 
Pro mnohé kategorie odpadů, pro něž je třeba sestavit statistiky, ještě nebylo stanoveno 
konkrétní řešení, a proto bude nutné provést další studie.
S ohledem na statistiky odpadů ze zemědělství, myslivosti, lesnictví a rybolovu je třeba vzít 
                                               
1 Nařízení Komise (ES) č. 782/2005 ze dne 24. května 2005.
2 KOM(2005)0223 zveřejněná dne 31. května 2005.
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v úvahu velké množství toků odpadů a zásadní otázkou je, do jaké míry budou statistikami 
odpadů pokryty bioorganické odpady. Dalším zásadním aspektem je zpracování odpadů 
v zemědělském odvětví a do jaké míry je zahrnuto do statistik odpadů.
Je proto nutné, aby Evropská komise vydala zprávu o následných opatřeních k těmto pilotním 
studiím, jež by obsahovala další návrhy.
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