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17.10.2018 A8-0317/91 

Pozmeňujúci návrh  91 

Tim Aker 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

Návrh smernice 

Článok 4 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  Článok 4a 

 Znižovanie odpadu po spotrebe 

 Členské štáty stanovia ciele zníženia pre 

všetky výrobky uvedené v časti A s cieľom 

obmedziť odpad po spotrebe takto: o 50 % 

do roku 2025 a o 80 % do roku 2030 

s cieľom napokon tieto výrobky nahradiť 

inými ekologickejšími výrobkami. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Prísne ciele znižovania by sa mali uplatňovať na všetky výrobky, ktorých vplyv na morské 

prostredie sa považuje za škodlivý. Tieto výrobky patria medzi 10 najčastejšie nachádzaných 

SUP na plážach, pričom nápojové fľaše predstavujú 60,04 % hmotnosti nájdených predmetov. 

Zatiaľ čo Komisia navrhuje, aby sa na tieto predmety vzťahovala rozšírená zodpovednosť 

výrobcu a opatrenia zamerané na zvyšovanie informovanosti, návrh by sa mal zmeniť tak, aby 

sa na ne vzťahovali ciele zníženia spotreby, aby sa dosiahol cieľ skutočne obehového 

hospodárstva. 
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17.10.2018 A8-0317/92 

Pozmeňujúci návrh  92 

Tim Aker 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

Návrh smernice 

Článok 8 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  Článok 8a 

 Členské štáty prijmú a zavedú rozšírenú 

zodpovednosť výrobcu v súlade s týmto 

článkom, ktorá od výrobcov vyžaduje, aby 

financovali správcovské organizácie 

zriadené a riadené nezávisle od výrobcu a 

ich úlohou bude predchádzať, znižovať a 

zmierňovať odpad z výroby, najmä odpad 

z plastových výrobkov na jedno použitie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Aby sa správcovské organizácie riadili účinne, nezávislosť od dotknutých priemyselných 

odvetví je nevyhnutná, aby sa predišlo zbytočnému zasahovaniu. 
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17.10.2018 A8-0317/93 

Pozmeňujúci návrh  93 

Tim Aker 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

Návrh smernice 

Príloha I – časť A (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  - nápojové fľaše 

 - nádoby na potraviny, t. j. nádoby, ako sú 

škatule s vekom alebo bez veka, používané 

na potraviny, ktoré sú určené na okamžitú 

spotrebu z tejto nádoby buď na mieste 

alebo „so sebou“, bez akejkoľvek ďalšej 

prípravy, ako sú nádoby na potraviny 

používané na rýchle občerstvenie, 

s výnimkou nápojových obalov, tanierov a 

pieskovaných obalov obsahujúcich 

potraviny 

 - balíčky a obaly z pružných materiálov, 

ktoré obsahujú potraviny určené na 

okamžitú spotrebu z týchto balíčkov alebo 

obalov bez akejkoľvek ďalšej prípravy 

 - nápojové nádoby, t. j. nádoby na 

tekutiny ako nápojové fľaše vrátane ich 

uzáverov a viečok 

 - vlhčené utierky, t. j. vopred vlhčené 

utierky na osobnú starostlivosť, použitie 

v domácnosti a v priemysle 

 – balóny, okrem balónov na priemyselné 

alebo iné profesionálne použitie a 

aplikácie, ktoré nie sú distribuované 

spotrebiteľom 

 - ľahké plastové tašky podľa článku 3 

bod 1c) smernice 94/62/ES 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Prísne ciele znižovania by sa mali uplatňovať na všetky výrobky, ktorých vplyv na morské 

prostredie sa považuje za škodlivý. Tieto výrobky patria medzi 10 najčastejšie nachádzaných 

SUP na plážach, pričom nápojové fľaše predstavujú 60,04 % hmotnosti nájdených predmetov. 

Zatiaľ čo Komisia navrhuje, aby sa na tieto predmety vzťahovala rozšírená zodpovednosť 

výrobcu a opatrenia zamerané na zvyšovanie informovanosti, návrh by sa mal zmeniť tak, aby 

sa na ne vzťahovali ciele zníženia spotreby, aby sa dosiahol cieľ skutočne obehového 

hospodárstva. 
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17.10.2018 A8-0317/94 

Pozmeňujúci návrh  94 

Tim Aker 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

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

Návrh smernice 

Príloha I – časť E – zarážka 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- Tabakové výrobky s filtrom a filtre 

predávané na použitie spolu s tabakovými 

výrobkami 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Na cigarety sa vzťahujú spotrebné dane. Členské štáty majú veľkú voľnosť pri rozhodovaní o 

výške spotrebných daní, ktoré ukladajú. Spotrebné dane okrem toho môžu a s najväčšou 

pravdepodobnosťou už aj prispievajú k platbám za zvýšené úsilie v súvislosti s odpadom z 

týchto výrobkov. Neexistuje dôvod, aby sa na výrobcov týchto výrobkov vzťahovali systémy 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Bolo by to neúčinné a mohlo by to potenciálne prispievať k 

nezákonnému obchodu. Tieto výrobky sa preto z časti E prílohy vypúšťajú ako SUP, ktoré 

podliehajú požiadavkám EPR. 

 

 


