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17.10.2018 A8-0317/91 

Pozměňovací návrh  91 

Tim Aker 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Návrh směrnice 

Článek 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 4a 

 Omezení odpadu po spotřebě 

 Členské státy stanoví pro všechny výrobky 

uvedené v části A cíle snižování odpadu 

po spotřebě takto: 50 % do roku 2025 

a 80 % do roku 2030 s konečným cílem 

nahradit tyto výrobky alternativními, které 

jsou šetrné k životnímu prostředí. 

Or. en 

Odůvodnění 

Na všechny výrobky, u nichž se má za to, že mají nepříznivý dopad na mořské prostředí, by se 

měly vztahovat přísné cíle snižování. Tyto výrobky patří do první desítky výrobků na jedno 

použití, které se nacházejí na plážích, přičemž nápojové lahve představují 60,04 % hmotnosti 

nalezených předmětů. Zatímco Komise navrhuje uplatnit na tyto předměty opatření v oblasti 

rozšířené odpovědnosti výrobců a osvěty, měl by být návrh změněn tak, aby se na ně 

vztahovaly cíle snižování spotřeby a naplnil se tak záměr dosáhnout skutečně oběhového 

hospodářství. 
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17.10.2018 A8-0317/92 

Pozměňovací návrh  92 

Tim Aker 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Návrh směrnice 

Článek 8 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 8a 

 Členské státy přijmou a zavedou systémy 

rozšířené odpovědnosti výrobce v souladu 

s tímto článkem, přičemž požadují, aby 

výrobci financovali správcovské 

organizace, které jsou zřízeny a 

spravovány nezávisle na výrobci a mají 

předcházet vzniku odpadu z výrobků, 

omezovat jej a zmírnit jeho dopad, 

zejména pokud jde o odpad z plastových 

výrobků na jedno použití. 

Or. en 

Odůvodnění 

V zájmu účinného fungování správcovských organizací je zcela nezbytné zaručit jejich 

nezávislost na dotčených odvětvích, čímž se předejde zbytečnému vměšování. 
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17.10.2018 A8-0317/93 

Pozměňovací návrh  93 

Tim Aker 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Návrh směrnice 

Příloha I – Část A (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – Nápojové lahve 

 – Nádoby na potraviny, tj. nádoby, jako 

jsou krabičky s víkem či bez něj, jež se 

používají pro potraviny určené k okamžité 

spotřebě z nádoby, a to buď na místě, 

nebo k odnesení s sebou, bez jakékoli 

další přípravy, např. nádoby na potraviny 

používané pro rychlé občerstvení, s 

výjimkou nádob na nápoje, talířů a sáčků 

a balení obsahujících potraviny. 

 – Sáčky a balení zhotovené z pružného 

materiálu, které obsahují potraviny 

určené k okamžité spotřebě ze sáčku nebo 

balení bez jakékoli další přípravy. 

 – Nádoby na nápoje, tj. nádoby, jež se 

používají pro tekutiny, např. nápojové 

lahve včetně jejich uzávěrů a víček. 

 – Vlhčené ubrousky, tj. předvlhčené 

ubrousky pro osobní hygienu, péči o 

domácnost a průmyslové účely. 

 – Balónky, kromě balónků pro 

průmyslové či jiné profesionální použití a 

upotřebení, jež nejsou distribuovány 

spotřebitelům. 

 – Lehké plastové nákupní tašky ve smyslu 

čl. 3 bodu 1c směrnice 94/62/ES. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Na všechny výrobky, u nichž se má za to, že mají nepříznivý dopad na mořské prostředí, by se 

měly vztahovat přísné cíle snižování. Tyto výrobky patří do první desítky výrobků na jedno 

použití, které se nacházejí na plážích, přičemž nápojové lahve představují 60,04 % hmotnosti 

nalezených předmětů. Zatímco Komise navrhuje uplatnit na tyto předměty opatření v oblasti 

rozšířené odpovědnosti výrobců a osvěty, měl by být návrh změněn tak, aby se na ně 

vztahovaly cíle snižování spotřeby a naplnil se tak záměr dosáhnout skutečně oběhového 

hospodářství. 
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17.10.2018 A8-0317/94 

Pozměňovací návrh  94 

Tim Aker 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Návrh směrnice 

Příloha I – Část E – odrážka 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– Tabákové výrobky s filtry a filtry 

uváděné na trh pro použití v kombinaci s 

tabákovými výrobky. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Cigarety podléhají spotřebním daním. O tom, jak vysoké spotřební daně členské státy uvalí, 

rozhodují ve značné míře samy tyto státy. Spotřební daně navíc mohou a velmi 

pravděpodobně již přispívají k nákladům na likvidaci odpadků v souvislosti s těmito výrobky. 

Není proto důvod uvalovat na výrobce těchto výrobků systémy rozšířené odpovědnosti. Bylo 

by to neúčinné a mohlo by to vést k nezákonnému obchodování. Proto se tyto výrobky z části 

E přílohy, v níž jsou uvedeny plastové výrobky na jedno použití, na které se vztahují 

požadavky o rozšířené odpovědnosti výrobce, vypouštějí.  

 

 

 


