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*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou 
se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních 
tašek
(05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))
(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,
– s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05094/1/2015 – C8-0064/2015)

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
26. února 20141,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 3. dubna 20142,

– s ohledem na svůj postoj v prvním čtení3 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (COM(2013)0761),

– s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0130/2015),

1. schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2. schvaluje své prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení;

3. konstatuje, že akt je přijat v souladu s příslušným postojem Rady;

4. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5. pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny 
postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil 
jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

1 Úř. věst. C 214 8.7.2014, s. 40.
2 Úř. věst. C 174 7.6.2014, s. 43. 
3 Přijaté texty dne 16.4.2014, P7_TA(2014)0417.



PE551.928v02-00 6/9 RR\1057375CS.doc

CS

PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ 

Prohlášení Evropského parlamentu

Evropský parlament bere na vědomí prohlášení Komise o přijetí dohody o změně směrnice 
94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. 

Jak Komise uvedla v důvodové zprávě, cílem jejího původního návrhu bylo „omezit 
nepříznivé dopady na životní prostředí, zejména pokud jde o zahazování tašek mimo odpad, 
podpořit předcházení vzniku odpadu a účinnější využívání zdrojů a zároveň omezit negativní 
sociálně-ekonomické dopady. Konkrétněji se pak návrh snaží snížit v Evropské unii spotřebu 
plastových nákupních tašek o tloušťce nedosahující 50 mikronů (0,05 milimetrů).“

Evropský parlament se domnívá, že text, na němž se oba legislativní orgány shodly, je plně 
v intencích návrhu Komise. 

Komise ve svém posouzení dopadu uvedla, že „celounijní cíl v oblasti prevence s explicitním 
doporučením, aby bylo použito cenové opatření, v kombinaci s možností členských států 
uplatnit odchylně od článku 18 tržní omezení [...], má nejvíce předpokladů pro to, aby bylo 
dosaženo ambiciózních výsledků v oblasti životního prostředí a zároveň byly zajištěny 
pozitivní hospodářské dopady, omezeny negativních účinky na zaměstnanost, zajištěno přijetí 
ze strany veřejnosti a zvýšeno povědomí o udržitelné spotřebě“. 

Podle názoru Evropského parlamentu vychází konečný dohodnutý text z varianty, kterou 
Komise dává přednost ve svém posouzení dopadu, a vytváří pro členské státy podmínky 
vhodné k tomu, aby v celé Unii dosaženo reálného omezení spotřeby plastových nákupních 
tašek. 

Evropský parlament dále připomíná, že podle článku 30 interinstitucionální dohody o zlepšení 
tvorby právních předpisů z roku 2003 záleží na rozhodnutí obou legislativních orgánů, zda 
bude před přijetím rozsáhlejších změn provedeno posouzení dopadu.

Evropský parlament připomíná, že podle čl. 13 odst. 2 SEU „orgány mezi sebou loajálně 
spolupracují“. Parlament oceňuje úsilí Komise o úspěšné završení interinstitucionálních 
jednání. Lituje nicméně toho, že prohlášení Komise se týká záležitostí, kterým již byla 
v rámci legislativního postupu věnována dostatečná pozornost.

Závěrem Parlament připomíná, že Komise jako strážkyně Smluv plně zodpovídá za řádné 
uplatňování práva Unie členskými státy.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Po jednáních mezi Evropským parlamentem a Radou se návrh Komise výrazně zlepšil: byla 
do něj vložena povinnost členských států dosáhnout trvalého snížení spotřeby lehkých 
plastových nákupních tašek. Poprvé za čtyřicet let evropské legislativy v oblasti odpadů 
budeme mít na úrovni EU závazná opatření ke snižování vzniku odpadu. 

Cíle nebo zpoplatnění
Podle nynějšího znění si členské státy zejména musí zvolit mezi dvěma možnostmi: buď 
přijmou opatření k tomu, aby roční průměrná spotřeba nepřesáhla 90 lehkých plastových 
nákupních tašek na osobu do roku 2019 a 40 lehkých plastových nákupních tašek na osobu do 
roku 2025, nebo zajistit, aby do konce roku 2018 nebyly lehké plastové nákupní tašky v místě 
prodeje zboží nebo produktů poskytovány bezplatně, pokud nejsou uplatňovány stejně účinné 
nástroje. 

Výroční zprávy o spotřebě
Protože účinnost opatření k snižování spotřeby je třeba vyhodnocovat, obsahuje text 
specifická ustanovení o monitorování, podle nichž musí členské státy po uplynutí 36 měsíců 
od vstupu směrnice v platnost podávat každoročně zprávy o roční spotřebě plastových 
nákupních tašek. Zprávy budou vypracovány na základě společné metodiky, kterou stanoví 
Komise do 12 měsíců od vstupu směrnice v platnost. Toto ustanovení vychází ze stávajících 
povinností týkajících se podávání zpráv. Zvýšenou administrativní zátěž bohatě vyváží to, že 
budeme mít konkrétní nástroje, které členským státům umožní kontrolovat účinnost přijatých 
opatření. 

Označování biologicky rozložitelných a kompostovatelných plastových nákupních tašek
Komise má povinnost stanovit specifikace označování biologicky rozložitelných 
a kompostovatelných plastových nákupních tašek. To je důležité proto, aby tašky nebyly 
označovány nesprávným a zavádějícím způsobem, zejména pokud jde o tzv. oxo-biologicky 
rozložitelné plastové tašky. Tyto oxo-biologicky rozložitelné plasty jsou vyráběny postupem, 
v němž je do klasického plastového materiálu přidávána přísada, která způsobí jeho rozpad na 
mikroskopické částice (obvykle do dvou až pěti let). Ačkoli tyto materiály jsou prodejci 
nabízeny jako řešení problému vzniku odpadu, ve skutečnost tento problém ještě zhoršují 
vzhledem ke znečištění životního prostředí těmito plastovými mikročásticemi. Zda jsou tyto 
mikroplasty v konečném důsledku „biologicky rozložitelné“, jak tvrdí prodejci této 
technologie, je velmi kontroverzní otázkou. Vzhledem k tomu, že jako „biologicky 
rozložitelné“ se v současné době označují materiály s velice rozdílnou úrovní rozložitelnosti, 
je tento pojem vlastně bezobsažný. Budou-li jednoznačně vymezena označení „biologicky 
rozložitelný“ a „kompostovatelný“, dojde nejen k vyjasnění situace a eliminaci zavádějících 
tvrzení, ale napomůže se také oddělenému sběru biologického odpadu díky tomu, že plastové 
tašky budou skutečně biologicky rozložitelné a kompostovatelné. 
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Posouzení vlivu oxo-biologicky rozložitelných plastových nákupních tašek na životní 
prostředí
Pravidla pro označování řeší pouze problém zavádějících tvrzení o „oxo-biologicky 
rozložitelných“ plastových nákupních taškách, ale nedokáží zabránit tomu, aby se zhoršovalo 
znečištění, které tato technologie potenciálně může způsobit. Dohodnutý text proto ukládá 
Komisi, aby vypracovala posouzení vlivu těchto oxo-biologicky rozložitelných plastových 
nákupních tašek na životní prostředí a předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu, 
v níž budou případně stanovena opatření omezující spotřebu nebo snižující nežádoucí vlivy, 
a to do 24 měsíců od vstupu směrnice v platnost. Protože oxo-rozložitelné plastové materiály 
jsou používány zejména k výrobě plastových nákupních tašek, je vhodné přijmout právně 
závazná opatření v kontextu novelizaci směrnice o obalech s ohledem na plastové nákupní 
tašky, a neponechávat tuto otázku na nejistý postup na základě zelené knihy Komise 
o plastových odpadech.

Velmi lehké plastové nákupní tašky
V zájmu snížení nadměrné spotřeby lehkých plastových nákupních tašek bylo nezbytné zavést 
rozlišení mezi „lehkými“ a „velmi lehkými“ plastovými nákupními taškami o tloušťce stěn 
nižší než 15 mikronů, které jsou nezbytné z hygienických důvodů nebo jsou poskytovány jako 
primární obaly pro volně ložené potraviny v případě, že jejich užití pomáhá zabránit plýtvání 
potravinami. Protože členským státům může být povoleno vyjmout velmi lehké plastové 
nákupní tašky z opatření pro dosažení cílů pro snížení spotřeby nebo ze zpoplatnění, může se 
stát, že jejich spotřeba zůstane na stejné úrovni nebo dokonce stoupne. Protože spotřeba 
těchto velmi lehkých tašek je velmi vysoká, je problém vzniku odpadu u těchto tašek zvláště 
závažný, a proto konečné znění textu Komisi ukládá povinnost vypracovat do 24 měsíců 
posouzení dopadu různých možností snížení spotřeby velmi lehkých plastových nákupních 
tašek během celého jejich životního cyklu, případně předložit legislativní návrh. 

Norma CEN pro domácí kompostování
Podle konečného znění dohody by Komise měla požádat Evropský výbor pro normalizaci, 
aby vypracoval zvláštní normu pro obaly vhodné k domácímu kompostování.

Celkově je třeba říct, že konečná dohoda představuje výrazné zlepšení oproti původnímu 
návrhu Komise. Na rozdíl od návrhu totiž volí přístup, kterému sama Komise dala přednost ve 
svém posouzení dopadu. Zpravodajka proto doporučuje, aby Parlament společný postoj 
schválil beze změn.
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