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18.10.2018 A8-0317/137 

Pozmeňujúci návrh  137 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 

Odôvodnenie 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) S cieľom jasne vymedziť rozsah 

pôsobnosti tejto smernice by sa mal 

definovať pojem jednorazový plastový 

výrobok. Definícia by nemala zahŕňať 

plastové výrobky, ktoré sú koncipované, 

navrhnuté a umiestnené na trh, aby sa 

v rámci svojho životného cyklu 

viacnásobne využili prostredníctvom 

opätovného naplnenia alebo opätovného 

použitia na ten istý účel, na ktorý sú 

koncipované. 

(9) S cieľom jasne vymedziť rozsah 

pôsobnosti tejto smernice by sa mal 

objasniť význam pojmu jednorazové 

použitie. Výrobky by sa mali považovať za 

jednorazové, ak neboli koncipované, 

navrhnuté a umiestnené na trh, aby sa 

v rámci svojho životného cyklu 

viacnásobne využili prostredníctvom 

opätovného naplnenia alebo opätovného 

použitia výrobcom na ten istý účel, na 

ktorý boli koncipované. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Definícia pojmu „jednorazový plastový výrobok“ by nemala obsahovať odkaz na výrobky „použité len 

raz“ (ako to prijal výbor ENVI). Definícia by mohla byť zavádzajúca a spôsobiť legislatívnu nejasnosť, 

keďže by sa mohlo argumentovať tým, že jednorazový plastový výrobok by sa mohol použiť dvakrát a už 

by sa naň nemohol vzťahovať rozsah pôsobnosti smernice. 
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18.10.2018 A8-0317/138 

Pozmeňujúci návrh  138 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 

Odôvodnenie 12 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12a) V smernici 94/62/ES, zmenenej 

smernicou (EÚ) 2015/720, sa stanovuje 

povinnosť Komisie, aby do mája 2017 

vykonala legislatívne preskúmanie 

opatrení na zníženie spotreby veľmi 

ľahkých plastových tašiek na základe ich 

vplyvov počas celého životného cyklu. 

Komisia doteraz uvedené preskúmanie 

nevykonala. Keďže z takýchto plastových 

tašiek vzniká veľa odpadu a ten zvyšuje 

množstvo morského odpadu, je vhodné 

zaviesť opatrenia na obmedzenie ich 

umiestňovania na trh s výnimkou 

absolútne nevyhnutných spôsobov ich 

použitia. Veľmi ľahké plastové tašky by 

sa nemali umiestňovať na trh ako obal 

pre voľné potraviny okrem prípadov, keď 

je to potrebné z hygienických dôvodov, 

napríklad ako obal pre vlhké voľné 

potraviny ako surové mäso, ryby či 

mliečne výrobky. V takom prípade by sa 

mali používať len biologicky rozložiteľné 

a kompostovateľné tašky. Na veľmi ľahké 

plastové tašky, na ktoré sa nevzťahuje 

obmedzenie uvádzania na trh, sa naďalej 

vzťahujú súčasné ustanovenia smernice 

(EÚ) 2015/720. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Ak je to potrebné z hygienických dôvodov, mali by sa používať len biologicky rozložiteľné a 

kompostovateľné ľahké tašky, ktoré sú lepšou možnosťou pre životné prostredie ako originálne plastové 

tašky. 
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18.10.2018 A8-0317/139 

Pozmeňujúci návrh  139 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 3 – odsek 1 – bod 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) „jednorazový plastový výrobok“ je 

výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo 

čiastočne z plastu a ktorý v rámci svojho 

životného cyklu nie je viacnásobne 

koncipovaný, navrhnutý alebo umiestnený 

na trh tak, že sa vráti výrobcovi na 

opätovné naplnenie alebo opätovné 

použitie na ten istý účel, na ktorý bol 

koncipovaný; 

2) „jednorazový plastový výrobok“ je 

výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo 

čiastočne z plastu a ktorý je koncipovaný, 

navrhnutý alebo umiestnený na trh tak, aby 

sa pred vyhodením použil v krátkom čase 

bez toho, aby sa viackrát vrátil výrobcovi 
na opätovné naplnenie alebo použitie; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Definícia pojmu „jednorazový plastový výrobok“ by nemala obsahovať odkaz na výrobky „použité len 

raz“ (ako to prijal výbor ENVI). Definícia by mohla byť zavádzajúca a spôsobiť legislatívnu nejasnosť, 

keďže by sa mohlo argumentovať tým, že jednorazový plastový výrobok by sa mohol použiť dvakrát a už 

by sa naň nemohol vzťahovať rozsah pôsobnosti smernice. 
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18.10.2018 A8-0317/140 

Pozmeňujúci návrh  140 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 7 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) prítomnosť chemických látok 

vzbudzujúcich obavy vo výrobku, ako sú 

nebezpečné kovy, ftaláty, PFAS, bisfenoly, 

ako aj endokrinné disruptory a iné látky 

vzbudzujúce veľmi veľké obavy podľa 

nariadenia (EÚ) č. 1907/2006. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Výrobky by mali obsahovať informácie o prítomnosti chemických látok vzbudzujúcich obavy. 
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18.10.2018 A8-0317/141 

Pozmeňujúci návrh  141 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 10 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) prítomnosť chemických látok 

vzbudzujúcich obavy vo výrobku, ako sú 

nebezpečné kovy, ftaláty, PFAS, bisfenoly, 

ako aj endokrinné disruptory a iné látky 

vzbudzujúce veľmi veľké obavy podľa 

nariadenia (EÚ) č. 1907/2006. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Občania by mali byť informovaní o prítomnosti chemických látok vzbudzujúcich obavy vo výrobkoch. 
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18.10.2018 A8-0317/142 

Pozmeňujúci návrh  142 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 – zarážka 2 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – Nápojové fľaše 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľ znižovania spotreby by sa mal týkať aj nápojových fliaš. 



 

AM\1166464SK.docx  PE624.162v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

18.10.2018 A8-0317/143 

Pozmeňujúci návrh  143 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 B – zarážka 6 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – Veľmi ľahké plastové tašky okrem 

prípadov, keď sú potrebné z hygienických 

dôvodov na zabalenie voľných vlhkých 

potravinárskych výrobkov, pričom by sa v 

týchto prípadoch mali použiť iba veľmi 

ľahké tašky, ktoré sú biologicky 

rozložiteľné a kompostovateľné. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ak je to potrebné z hygienických dôvodov, mali by sa používať len biologicky rozložiteľné a 

kompostovateľné ľahké tašky, ktoré sú lepšou možnosťou pre životné prostredie ako originálne plastové 

tašky. 

 


