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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Cílem směrnice stanoveným v článku 1 je „předcházet dopadu některých plastových výrobků 

na životní prostředí, zejména na vodní prostředí, a na lidské zdraví a omezovat jej“. 

 

Proto bylo pro Výbor pro zemědělství důležité, aby ve svém stanovisku zdůraznil typy 

znečištění plasty související se zemědělstvím, přestože je tento problém naléhavý spíše 

na místního nebo regionálního úrovni. Návrh Komise snížit znečištění plasty na jedno použití 

vychází z posouzení dopadu u hlavních kategorií rozsáhlého znečištění plastovým odpadem, 

který v EU průměrně končí jako odpad v oceánech a mořích, což Komise v pojetí návrhu 

zvláště zdůrazňuje. 

 

Za prvé je třeba upřesnit, že plast, který se dostává na pole nebo do zemědělského 

ekosystému, mohou požít zvířata, nebo se může dostat do vodních ekosystémů a končí 

v moři. To, co proniká do půdy, se nakonec podobně rozpadne nebo rozloží působením 

živých složek půdy na menší části včetně mikroplastů, končí v půdní vodě a může se dostat 

do sladkovodních ekosystémů a poté do mořských systémů. Tento druhý způsob se 

nezohledňuje při posuzování dopadu odpadků v oceánech a mořích, které se zaměřuje na větší 

výrobky. 

 

Za druhé, určité druhy znečištění plastovým odpadem převládají v některých regionech nebo 

místech, podle konkrétního způsobu využívání půdy, které zahrnuje využívání plastů 

v zemědělství. Na situaci mohou mít vliv místní postupy nebo infrastruktury, například 

obtíže, jimž mnozí zemědělci nebo producenti čelí při recyklaci použitého plastového mulče, 

nebo odmítání přijímat zašpiněné plastové fólie. 

 

Na závěr je třeba uvést, že přístup návrhu Komise umožňuje opatření ke zvýšení povědomí 

spotřebitelů, v tomto případě uživatelů, jako jsou zemědělci, přičemž tato opatření mohou mít 

podobu informací o odstraňování a recyklaci plastů používaných v zemědělství, 

o požadavcích na označování, o rozšířené odpovědnosti výrobce plastů apod. Proto tato 

opatření nemusí pro zemědělce nezbytně znamenat další nepřiměřenou nebo nákladnou zátěž. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Vysoká funkčnost a relativně nízká 

cena plastů znamenají, že tento materiál je 

v každodenním životě všudypřítomný 

v čím dál větší míře. Vzhledem k tomu, že 

(1) Relativně nízká cena plastů 

znamená, že tento materiál je 

v každodenním životě všudypřítomný 

v čím dál větší míře. Vzhledem k tomu, že 
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se stále častěji používá v krátkodobých 

aplikacích, které nejsou určeny 

k opakovanému použití nebo nákladově 

efektivní recyklaci, související výrobní 

a spotřební vzorce jsou stále více neúčinné 

a lineární. V souvislosti s akčním plánem 

pro oběhové hospodářství32 proto Komise 

v evropské strategii pro plasty33 dospěla 

k závěru, že je nutné řešit nepřetržitý 

nárůst vzniku plastových odpadů a jejich 

únik do životního prostředí, a to zejména 

do mořského prostředí, aby bylo možné 

vybudovat skutečně oběhový životní 

cyklus plastů. 

se stále častěji používá v krátkodobých 

aplikacích, které nejsou určeny 

k opakovanému použití nebo nákladově 

efektivní recyklaci, související výrobní 

a spotřební vzorce jsou stále více neúčinné 

a lineární. V souvislosti s akčním plánem 

pro oběhové hospodářství32 proto Komise 

v evropské strategii pro plasty33 dospěla 

k závěru, že je nutné řešit nepřetržitý 

nárůst vzniku plastových odpadů a jejich 

únik do životního prostředí, a to zejména 

do mořského prostředí, aby bylo možné 

vybudovat skutečně oběhový životní 

cyklus plastů. 

__________________ __________________ 

32 Sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru 

a Výboru regionů „Uzavření cyklu – akční 

plán EU pro oběhové hospodářství“ 

(COM(2015)0614 final). 

32 Sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru 

a Výboru regionů „Uzavření cyklu – akční 

plán EU pro oběhové hospodářství“ 

(COM(2015)0614 final). 

33 Sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru 

a Výboru regionů „Evropská strategie pro 

plasty v oběhovém hospodářství“ 

(COM(2018) 28 final). 

33 Sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru 

a Výboru regionů „Evropská strategie pro 

plasty v oběhovém hospodářství“ 

(COM(2018) 28 final). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) V souladu s mnohostrannými 

dohodami37 a právními předpisy Unie 

o odpadech38 jsou členské státy povinny 

zajistit řádné nakládání s odpady, aby 

předcházely a omezily znečišťování moří 

odpadky z mořských i pozemních zdrojů. 

V souladu s právními předpisy Unie 

o vodě39 jsou členské státy rovněž povinny 

řešit problém znečištění moří odpadky, 

(4) V souladu s mnohostrannými 

dohodami37 a právními předpisy Unie 

o odpadech38 jsou členské státy povinny 

zajistit řádné nakládání s odpady, aby 

předcházely a omezily znečišťování moří 

odpadky z mořských i pozemních zdrojů. 

V souladu s právními předpisy Unie o vodě 

jsou členské státy rovněž povinny řešit 

problém znečištění moří odpadky, s cílem 
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pokud ohrožuje dosažení dobrého stavu 

jejich mořských vod, a to i jako příspěvek 

k plnění cíle udržitelného rozvoje č. 14, 

který stanovila OSN. 

zajistit, aby jejich vlastnosti, včetně 

chemického složení a množství, neškodily 

mořským vodám, a to i jako příspěvek 

k plnění cíle udržitelného rozvoje č. 14, 

který stanovila OSN. 

__________________ __________________ 

37 Úmluva Organizace spojených národů 

o mořském právu, Úmluva o předcházení 

znečišťování moří ukládáním odpadů 

a jiných látek z roku 1972 (Londýnská 

úmluva) a protokol k této úmluvě z roku 

1996 (Londýnský protokol), příloha V 

Mezinárodní úmluvy o zabránění 

znečišťování z lodí (MARPOL), Basilejská 

úmluva o kontrole pohybu nebezpečných 

odpadů přes hranice států a jejich 

zneškodňování. 

37 Úmluva Organizace spojených národů 

o mořském právu, Úmluva o předcházení 

znečišťování moří ukládáním odpadů 

a jiných látek z roku 1972 (Londýnská 

úmluva) a protokol k této úmluvě z roku 

1996 (Londýnský protokol), příloha V 

Mezinárodní úmluvy o zabránění 

znečišťování z lodí (MARPOL), Basilejská 

úmluva o kontrole pohybu nebezpečných 

odpadů přes hranice států a jejich 

zneškodňování. 

38 Směrnice 2008/98/ES a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 

o přístavních zařízeních pro příjem lodního 

odpadu a zbytků lodního nákladu (Úř. věst. 

L 332, 28.12.2000, s. 81). 

38 Směrnice 2008/98/ES a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 

o přístavních zařízeních pro příjem lodního 

odpadu a zbytků lodního nákladu (Úř. věst. 

L 332, 28.12.2000, s. 81). 

39 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 

kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky 

(Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1) 

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou 

se stanoví rámec pro činnost Společenství 

v oblasti mořské environmentální politiky 

(rámcová směrnice o strategii pro mořské 

prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, 

s. 19). 

39 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 

kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky 

(Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1) 

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou 

se stanoví rámec pro činnost Společenství 

v oblasti mořské environmentální politiky 

(rámcová směrnice o strategii pro mořské 

prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, 

s. 19). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Plasty v Unii tvoří 80 až 85 % 

odpadků v mořích, měřeno podle počtu 

odpadků vyplavených na pláže, přičemž 

plastové výrobky na jedno použití 

představují 50 % a výrobky spojené 

s rybolovem 27 %. Plastové výrobky na 

jedno použití zahrnují rozmanitou škálu 

běžně používaných rychloobrátkových 

spotřebních výrobků, které se vyhazují po 

jednom použití za účelem, pro který byly 

poskytnuty, zřídka se recyklují a obvykle 

se z nich stanou odpadky. Významná část 

lovných zařízení uváděných na trh se 

nesbírá jako odpad za účelem zpracování. 

Plastové výrobky na jedno použití a lovná 

zařízení obsahující plasty tudíž představují 

obzvlášť vážný problém v souvislosti se 

znečišťováním moří odpadky a závažné 

riziko pro mořské ekosystémy, biologickou 

rozmanitost a potenciálně pro lidské zdraví 

a poškozují činnosti, jako je cestovní ruch, 

rybolov a lodní doprava. 

(5) Plasty v Unii tvoří 80 až 85 % 

odpadků v mořích, měřeno podle počtu 

odpadků vyplavených na pláže, přičemž 

plastové výrobky na jedno použití 

představují 50 % a výrobky spojené 

s rybolovem 27 %. Plastové výrobky na 

jedno použití zahrnují rozmanitou škálu 

běžně používaných rychloobrátkových 

spotřebních výrobků, které se vyhazují po 

jednom použití za účelem, pro který byly 

poskytnuty, zřídka se recyklují a obvykle 

se z nich stanou odpadky. Významná část 

lovných zařízení uváděných na trh se 

nesbírá jako odpad za účelem zpracování. 

Plastové výrobky na jedno použití a lovná 

zařízení obsahující plasty tudíž představují 

obzvlášť vážný problém v souvislosti se 

znečišťováním moří odpadky a závažné 

riziko pro mořské ekosystémy, biologickou 

rozmanitost a pro lidské zdraví a poškozují 

činnosti, jako je cestovní ruch, rybolov 

a lodní doprava. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh uvádí bod odůvodnění do souladu s článkem 1, který uznává dopady na 

zdraví. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Evropská unie by měla k problému 

mikroplastů zaujmout komplexní přístup 

a měla by všechny výrobce vybízet ke 

striktnímu omezování mikroplastů ve 

složení jejich výrobků a ke striktnímu 

omezování pronikání výrobků 

vytvářejících mikroplasty do půdy a sladké 
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vody a tudíž do mořských vodních 

ekosystémů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) V zájmu zaměření úsilí pouze na 

oblasti, kde je to nejvíce potřeba, by tato 

směrnice měla zahrnovat pouze nejčastěji 

nacházené plastové výrobky na jedno 

použití, které by podle odhadů měly podle 

počtu kusů tvořit zhruba 86 % plastů na 

jedno použití nalezených na plážích v Unii. 

(7) V zájmu zaměření úsilí pouze na 

oblasti, kde je to nejvíce potřeba, by tato 

směrnice měla zahrnovat nejčastěji 

nacházené plastové výrobky na jedno 

použití, které by podle odhadů měly podle 

počtu kusů tvořit zhruba 86 % plastů na 

jedno použití nalezených na plážích v Unii, 

a lovná zařízení znečišťující moře, která 

zapříčiňují významné poškození.. 

Or. en 

Odůvodnění 

Návrh směrnice se týká také vyhozených lovných zařízení. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Zdroje znečištění plasty se mezi 

jednotlivými regiony značně liší. Jak 

ukázalo monitorování v rámci rámcové 

směrnice o strategii pro mořské prostředí 

i občanská společnost, v některých 

regionech se na odpadu v mořích výrazně 

podílejí jiné plastové výrobky. V těchto 

oblastech by se mělo od členských států 

požadovat, aby přijaly specifická opatření 

zaměřená na jiné vnitrostátně nebo místně 

převládající zdroje znečištění plasty. 
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Například plasty ze zemědělství souvisejí 

také s otázkami pozemního znečištění, 

nízké míry recyklace a nevhodného 

způsobu odstraňování odpadů. Neochota 

přijímat plasty ze zemědělství k recyklaci 

se může projevovat zejména na místní 

úrovni. Tyto plasty ze zemědělství by se 

měly do recyklačních zařízení nebo 

zařízení sloužících k jejich likvidaci 

přijímat bez zbytečných překážek. 

Or. en 

Odůvodnění 

Ačkoli tento návrh směrnice pokrývá plastové výroky na jedno použití, které se obvykle 

nacházejí na plážích v celé EU, druhy nacházených plastů se mezi regiony významně liší. 

Některé plastové výrobky, které tento návrh směrnice nepokrývá, se ve značném množství 

nacházejí lokálně. Zemědělské plasty jsou v některých regionech významným problémem. 

Byly například nalezeny při pitvě v trávicím traktu vorvaňů v jižním Španělsku. Kromě toho 

by místní recyklační zařízení mohla odmítat části použitého plastového mulče znečištěné 

půdou. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7b) Pozemní znečištění a kontaminace 

půdy většími plastovými výrobky 

a následně fragmenty nebo mikroplasty 

může být mimoto významné v místním 

nebo regionálním měřítku. 

Or. en 

(http://recyclingnetwerk.org/2018/02/27/zwerfvuil-maakt-koeien-ziek-vlaanderen/ 

http://recyclingnetwerk.org/2018/02/26/zwerfafval-maakt-koeien-ziek/) 

Odůvodnění 

Cílem směrnice je omezit dopady na životní prostředí obecně, ačkoli se zde při posuzování 

dopadu klade důraz na odpadky v oceánech a mořích. Naléhavé však mohou být místní 

problémy v pozemních a sladkovodních systémech (které vtékají do mořských systémů). 

Například ve Flandrech po požití odpadu onemocní více než 5000 krav ročně (celkový stav 
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činí 1,3 milionu kusů skotu); v Nizozemsku se kvůli odpadu vážně zraní 11–13 tisíc krav ročně 

a více než 4000 jich v důsledku toho uhyne (celkový počet 4,29 milionu kusů). 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Nápojové lahve, jež jsou 

plastovými výrobky na jedno použití, patří 

mezi nejčastěji nacházené odpadky, které 

moře vyplaví na pláže v Unii. Důvodem 

jsou neúčinné systémy tříděného sběru 

a nízké zapojení spotřebitelů do těchto 

systémů. Je nezbytné podporovat účinnější 

systémy tříděného sběru, a proto by měl 

být stanoven minimální cíl pro tříděný sběr 

nápojových lahví, které jsou plastovými 

výrobky na jedno použití. Členské státy by 

měly být schopny uvedeného minimálního 

cíle dosáhnout stanovením cílů pro tříděný 

sběr nápojových lahví, které jsou 

plastovými výrobky na jedno použití, 

v rámci systémů rozšířené odpovědnosti 

výrobce nebo zavedením zálohových 

systémů či prostřednictvím jakéhokoli 

jiného opatření, které považují za vhodné. 

To bude mít přímý pozitivní dopad na míru 

sběru, kvalitu sebraného materiálu 

a kvalitu recyklovaných látek a zároveň 

poskytne příležitosti podnikům 

zabývajícím se recyklací a trhu pro 

recyklované látky. 

(20) Nápojové lahve, jež jsou 

plastovými výrobky na jedno použití, patří 

mezi nejčastěji nacházené odpadky, které 

moře vyplaví na pláže v Unii. Důvodem 

jsou neúčinné systémy tříděného sběru 

a nízké zapojení spotřebitelů do těchto 

systémů, ale také fyzikální a chemické 

vlastnosti plastů, díky nimž jsou odolné 

proti rozložení a zůstávají tudíž v životním 

prostředí celá desetiletí nebo staletí poté, 

co plastové výrobky splnily svůj účel. 

Je nezbytné podporovat účinnější systémy 

tříděného sběru, a proto by měl být 

stanoven minimální cíl pro tříděný sběr 

nápojových lahví, které jsou plastovými 

výrobky na jedno použití. Členské státy by 

měly být schopny uvedeného minimálního 

cíle dosáhnout stanovením cílů pro tříděný 

sběr nápojových lahví, které jsou 

plastovými výrobky na jedno použití, 

v rámci systémů rozšířené odpovědnosti 

výrobce nebo zavedením zálohových 

systémů či prostřednictvím jakéhokoli 

jiného opatření, které považují za vhodné. 

To bude mít přímý pozitivní dopad na míru 

sběru, kvalitu sebraného materiálu 

a kvalitu recyklovaných látek a zároveň 

poskytne příležitosti podnikům 

zabývajícím se recyklací a trhu pro 

recyklované látky. 

Or. en 

Odůvodnění 

Předměty, které nejsou vyrobeny z plastu a nedostanou se do systémů sběru, jsou méně 

trvanlivé a snáze se rozkládají, proto se také nehromadí jako odpad na plážích nebo v mořích 
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a oceánech. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) V souladu s bodem 22 

Interinstitucionální dohody mezi 

Evropským parlamentem, Radou Evropské 

unie a Evropskou komisí o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 

201648 by Komise měla provést hodnocení 

této směrnice. Uvedené hodnocení by mělo 

vycházet ze zkušeností získaných a údajů 

shromážděných během provádění této 

směrnice a údajů shromážděných v souladu 

se směrnicí 2008/56/ES nebo směrnicí 

2008/98/ES. Hodnocení by mělo 

poskytnout základ pro posouzení 

případných dalších opatření a toho, zda je 

vzhledem k monitorování odpadků 

v mořích v Unii potřeba revidovat přílohu 

obsahující výčet plastových výrobků na 

jedno použití. Hodnocení by mělo též 

zvážit, zda vědecký a technický pokrok, ke 

kterému mezitím došlo, včetně vývoje 

biologicky rozložitelných materiálů 

a vypracování kritérií nebo normy 

týkajících se biologické rozložitelnosti 

plastů v mořském prostředí, jak 

předpokládá evropská strategie pro plasty, 

umožňuje stanovit normu týkající se 

biologické rozložitelnosti některých 

plastových výrobků na jedno použití 

v mořském prostředí. Tato norma by 

zahrnovala normu pro testování, zda by se 

plasty vlivem fyzického a biologického 

rozkladu v mořském prostředí plně 

rozložily na oxid uhličitý (CO2), biomasu 

a vodu za dostatečně krátkou dobu, aby 

nebyly škodlivé pro mořský život a aby 

nedocházelo k hromadění plastů 

v životním prostředí. V takovém případě 

by plastové výrobky splňující uvedenou 

(22) V souladu s bodem 22 

Interinstitucionální dohody mezi 

Evropským parlamentem, Radou Evropské 

unie a Evropskou komisí o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 

201648 by Komise měla provést hodnocení 

této směrnice. Uvedené hodnocení by mělo 

vycházet ze zkušeností získaných a údajů 

shromážděných během provádění této 

směrnice a údajů shromážděných v souladu 

se směrnicí 2008/56/ES nebo směrnicí 

2008/98/ES. Hodnocení by mělo 

poskytnout základ pro posouzení 

případných dalších opatření a toho, zda je 

vzhledem k monitorování odpadků 

v mořích v Unii potřeba revidovat přílohu 

obsahující výčet plastových výrobků na 

jedno použití. Hodnocení by mělo též 

zvážit, zda vědecký a technický pokrok, ke 

kterému mezitím došlo, včetně vývoje 

biologicky rozložitelných materiálů 

a vypracování kritérií nebo normy 

týkajících se biologické rozložitelnosti 

plastů v mořském prostředí, jak 

předpokládá evropská strategie pro plasty, 

umožňuje stanovit normu týkající se 

biologické rozložitelnosti některých 

plastových výrobků na jedno použití 

v mořském prostředí. Avšak vzhledem 

k tomu, že biologická rozložitelnost 

znamená konec životnosti a sama vede 

k odstraňování výrobků na jedno použití, 

které se pak rozkládají v různé míře podle 

prostředí, jejž znečišťují, a mohou mít 

dopad na zvířata a na život v mořích, 

nemůže být důvodem jakýchkoli 

budoucích výjimek v rámci této směrnice 

vývoj kritérií nebo standardů biologické 
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normu mohly být vyňaty ze zákazu 

uvádění na trh. Přestože evropská strategie 

pro plasty již stanoví opatření v této 

oblasti, uznává též problémy spojené 

s vymezením regulačního rámce pro plasty 

s biologicky rozložitelnými vlastnostmi 

s ohledem na různé podmínky v mořích. 

rozložitelnosti v mořském prostředí. Cílem 

této směrnice je předcházet dopadu 

některých plastových výrobků na životní 

prostředí a lidské zdraví, snižovat tento 

dopad a prosazovat přechod k oběhovému 

hospodářství, který se podporuje 

opakovaným používáním nebo systémy 

recyklace. Přestože evropská strategie pro 

plasty již stanoví opatření v této oblasti, 

uznává též problémy spojené s vymezením 

regulačního rámce pro plasty s biologicky 

rozložitelnými vlastnostmi s ohledem na 

různé podmínky v mořích. 

__________________ __________________ 

48 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 48 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vyjímat v rámci této směrnice biologicky rozložitelný plast je v rozporu s cílem a duchem 

textu, jímž je ochrana životního prostředí včetně mořského života a zdraví mořských 

ekosystémů. Podpora rozvoje výrobků na jedno použití, které se rozkládají v životním 

prostředí a při tom je mohou pozřít zvířata, aniž by bylo jisté, že jsou bezpečné, brání 

dosažení cíle této směrnice. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Jelikož cílů této směrnice, totiž 

předcházení dopadu některých plastových 

výrobků na jedno použití a lovných 

zařízení obsahujících plasty na životní 

prostředí a omezování tohoto dopadu, 

podpory přechodu na oběhové 

hospodářství, včetně podpory inovativních 

obchodních modelů, výrobků a materiálů, 

a tím přispívání k účinnému fungování 

vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě 

dosaženo členskými státy, ale spíše jich, 

z důvodu rozsahu a účinků činnosti, může 

být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 

(25) Jelikož cílů této směrnice, totiž 

předcházení dopadu některých plastových 

výrobků na jedno použití a lovných 

zařízení obsahujících plasty na životní 

prostředí a lidské zdraví a omezování 

tohoto dopadu, podpory přechodu na 

oběhové hospodářství, včetně podpory 

inovativních obchodních modelů, výrobků 

a materiálů, a tím přispívání k účinnému 

fungování vnitřního trhu, nemůže být 

uspokojivě dosaženo členskými státy, ale 

spíše jich, z důvodu rozsahu a účinků 

činnosti, může být lépe dosaženo na úrovni 
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Unie přijmout opatření v souladu se 

zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 

Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 

zásadou proporcionality stanovenou 

v uvedeném článku nepřekračuje tato 

směrnice rámec toho, co je k dosažení 

těchto cílů nezbytné, 

Unie, může Unie přijmout opatření 

v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy 

o Evropské unii. V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném 

článku nepřekračuje tato směrnice rámec 

toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné, 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s článkem 1, který již uznává, že dopady na zdraví jsou 

důvodem k obavám. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Cílem této směrnice je předcházet dopadu 

některých plastových výrobků na životní 

prostředí, zejména na vodní prostředí, a na 

lidské zdraví a omezovat jej, jakož 

i podporovat přechod k oběhovému 

hospodářství pomocí inovativních 

obchodních modelů, výrobků a materiálů, 

a tím též přispívat k účinnému fungování 

vnitřního trhu. 

Cílem této směrnice je předcházet dopadu 

plastů na životní prostředí, zejména na 

vodní prostředí, a na lidské zdraví 

a omezovat jej, jakož i podporovat přechod 

k nezávadnému oběhovému hospodářství 

pomocí inovativních obchodních modelů, 

nezávadných výrobků a materiálů, a tím 

též přispívat k účinnému fungování 

vnitřního trhu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Aby se omezily dopady na zdraví, musí cílem být nezávadnost. To je v souladu s přáním 

dosáhnout budoucnosti bez nebezpečných látek, jak je v některých členských státech již 

zakotveno v právních předpisech nebo se o tom uvažuje. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přijmou nezbytná opatření 

k dosažení významného snížení spotřeby 

plastových výrobků na jedno použití 

uvedených v části A přílohy na svém 

území do … [šest let po uplynutí lhůty pro 

provedení této směrnice ve vnitrostátním 

právu]. 

Členské státy přijmou nezbytná opatření 

k dosažení: 50% snížení spotřeby 

plastových výrobků na jedno použití 

uvedených v části A přílohy na svém 

území do roku 2025 a 80% snížení do 

roku 2030. 

Or. en 

Odůvodnění 

Směrnice o plastových taškách 2015/720 také stanoví jasné společné cíle, ale ponechává na 

členských státech, jak jich dosáhnou. To vedlo k radikálnímu snížení používání lehkých 

plastových nákupních tašek, například v Irsku ke snížení o 90 % během jednoho roku. Tyto 

výrobky se do Evropy převážně a stále více dovážejí z asijsko-tichomořského regionu. Členské 

státy proti těmto výrobkům již podnikly kroky. Francie zakázala plastové kelímky a podobná 

opatření se zvažují na Baleárských ostrovech a v regionu Navarra ve Španělsku. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Uvedená opatření mohou zahrnovat 

vnitrostátní cíle snížení spotřeby, opatření 

zajišťující, aby byly v místě prodeje 

konečnému spotřebiteli k dispozici 

opakovaně použitelné alternativy těchto 

výrobků, ekonomické nástroje, jako je 

zajištění, aby se plastové výrobky na jedno 

použití neposkytovaly v místě prodeje 

konečnému spotřebiteli zdarma. Uvedená 

opatření se mohou lišit v závislosti na 

dopadu výrobků uvedených v prvním 

pododstavci na životní prostředí. 

Uvedená opatření mohou zahrnovat 

vnitrostátní cíle snížení spotřeby, opatření 

zajišťující, aby byly v místě prodeje 

konečnému spotřebiteli k dispozici 

opakovaně použitelné alternativy těchto 

výrobků, ekonomické nástroje, jako je 

zajištění, aby se plastové výrobky na jedno 

použití neposkytovaly v místě prodeje 

konečnému spotřebiteli zdarma, nebo aby 

se omezilo jejich uvádění na trh. Uvedená 

opatření se mohou lišit v závislosti na 

dopadu výrobků uvedených v prvním 

pododstavci na životní prostředí a na 

zdraví. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise může přijmout prováděcí 

akt, který stanoví metodiku výpočtu 

a ověřování významného snížení spotřeby 

plastových výrobků na jedno použití 

uvedeného v odstavci 1. Tento prováděcí 

akt se přijme přezkumným postupem 

uvedeným v čl. 16 odst. 2. 

2. Komise přijme prováděcí akt, který 

stanoví metodiku výpočtu a ověřování 

významného snížení spotřeby plastových 

výrobků na jedno použití uvedeného 

v odstavci 1. Tento prováděcí akt se přijme 

přezkumným postupem uvedeným v čl. 16 

odst. 2 do dvou let od vstupu této směrnice 

v platnost.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Čl. 7 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby každý 

plastový výrobek na jedno použití uvedený 

v části D přílohy, který je uváděn na trh, 

byl opatřen viditelným, jasně čitelným 

a nesmazatelným označením, které 

spotřebitelům poskytne jednu či více 

těchto informací: 

1. Členské státy zajistí, aby každý 

plastový výrobek na jedno použití uvedený 

v části D přílohy, který je uváděn na trh, 

byl opatřen viditelným, jasně čitelným 

a nesmazatelným označením, které 

spotřebitelům poskytne tyto informace: 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité poskytnout informace nejen o jedné z uvedených součástí, ale o všech, a to: 

o přítomnosti plastů, o dopadech plastů na životní prostředí a o vhodném odstraňování 

odpadu. To je důležité také u plastů používaných v zemědělství a potravinářství, kde jsou 

spotřebiteli zemědělci a balírny. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) o dopadu vyhazování odpadků 

mimo místa určená k ukládání odpadu 

a jiného nevhodného odstraňování 

odpadů z uvedených výrobků a lovných 

zařízení obsahujících plasty na životní 

prostředí, a zejména na mořské prostředí. 

b) o dopadu plastů na životní prostředí 

včetně půdy, a zejména na mořské 

prostředí a lidské zdraví. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby v souladu 

s vnitrostátními právními předpisy nebo 

praxí měly fyzické nebo právnické osoby 

či jejich sdružení, organizace nebo skupiny 

možnost dosáhnout přezkumu soudem 

nebo jiným nezávislým a nestranným 

orgánem zřízeným ze zákona, a mohly tak 

napadat hmotnou nebo procesní zákonnost 

rozhodnutí, jednání nebo opomenutí 

týkajících se provádění článků 5, 6, 7 a 8, 

pokud je splněna jedna z těchto podmínek: 

1. Členské státy zajistí, aby v souladu 

s vnitrostátními právními předpisy nebo 

praxí měly fyzické nebo právnické osoby 

či jejich sdružení, organizace nebo skupiny 

možnost dosáhnout přezkumu soudem 

nebo jiným nezávislým a nestranným 

orgánem zřízeným ze zákona, a mohly tak 

napadat hmotnou nebo procesní zákonnost 

rozhodnutí, jednání nebo opomenutí 

týkajících se provádění článků 4, 5, 6, 7, 8 

a 9, pokud je splněna jedna z těchto 

podmínek: 

Or. en 

Odůvodnění 

Článek by měl pokrýt také povinnosti stanovené v článku 4 (cíle snížení) a v článku 9 (cíl 

tříděného sběru). 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 15 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise provede hodnocení této 

směrnice do … [šest let po uplynutí lhůty 

pro provedení této směrnice ve 

vnitrostátním právu]. Hodnocení vychází 

z informací dostupných v souladu 

s článkem 13. Členské státy Komisi 

poskytnou veškeré doplňující informace 

nezbytné pro účely hodnocení 

a vypracování zprávy uvedené 

v odstavci 2. 

1. Komise provede hodnocení této 

směrnice do … [tři roky po uplynutí lhůty 

pro provedení této směrnice ve 

vnitrostátním právu]. Hodnocení vychází 

z informací dostupných v souladu 

s článkem 13. Členské státy Komisi 

poskytnou veškeré doplňující informace 

nezbytné pro účely hodnocení 

a vypracování zprávy uvedené 

v odstavci 2. 

Or. en 

Odůvodnění 

Šest let po přechodném období by pravděpodobně znamenalo nejdříve během roku 2027. 

Vzhledem k významu a naléhavosti výzvy, již představuje znečištění životního prostředí, 

zvláště moří, je třeba provést hodnocení směrnice dříve. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Čl. 15 – odst. 3 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) bylo dosaženo dostatečného 

vědeckého a technického pokroku, a zda 

byla vypracována kritéria nebo norma 

týkající se biologické rozložitelnosti 

v mořském prostředí platné pro plastové 

výrobky na jedno použití spadající do 

působnosti této směrnice a zda byly 

vyvinuty náhrady těchto výrobků na jedno 

použití, aby bylo případně možné určit, 

jaké výrobky již nemusí být předmětem 

omezení uvádění na trh. 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Příloha I – část B – odrážka 6 a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – veškeré používání polystyrenu 

s výjimkou případů, kdy lze u konkrétního 

použití prokázat, že tento materiál při 

uvedeném použití zajišťuje maximální 

environmentální a společenský užitek a je 

zachycován za účelem zpracování odpadu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Expandovaný polystyren (EPS), který se v životním prostředí běžně nachází, končí jako odpad 

v moři s environmentálními, sociálními a ekonomickými dopady vzhledem k tomu, že se díky 

svým vlastnostem rychle rozkládá na mikroplasty. Ačkoli je možné tento materiál recyklovat, 

je to vzhledem ke kontaminaci potravin při jeho používání a vzhledem k jeho nízké hustotě 

neekonomické. EPS se používá v obalech, mimo jiné při balení potravin, přičemž pro toto 

použití existují alternativy. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Příloha I – část B – odrážka 6 b (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – potravinové obaly obsahující plast 

nebo materiál určený pro styk 

s potravinami, které po kompostování 

nebo fermentaci, při níž vzniká bioplyn, 

zvyšují obsah mikroplastů v půdě, 

například plastové nebo plastem 

impregnované čajové sáčky 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Příloha I – část D – odrážka 3 a (nová) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – plasty ze zemědělství, které jsou 

identifikovány jako místně nebo 

celostátně významný přispěvatel ke 

znečištění životního prostředí plasty 

a u nichž míra sběru nedosahuje 90 % 

Or. en 

Odůvodnění 

Tím se plasty ze zemědělství doplňují na seznam výrobků, u nichž marketingové požadavky 

zahrnou označování nebo informace pro spotřebitele, v tomto případě zemědělce. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Příloha I – část E – odrážka 8 a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – plasty ze zemědělství, které jsou 

identifikovány jako místně nebo 

celostátně významný přispěvatel ke 

znečištění životního prostředí plasty 

a u nichž míra sběru nedosahuje 90 % 

Or. en 

Odůvodnění 

Tím se plasty ze zemědělství doplňují na seznam výrobků, u nichž výrobce přijímá větší 

odpovědnost za zboží, které prodává, v tomto případě zemědělcům. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Příloha I – část F – odrážka 1 a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – plasty ze zemědělství, které jsou 

identifikovány jako místně nebo 

celostátně významný přispěvatel ke 
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znečištění životního prostředí plasty 

Or. en 

Odůvodnění 

Tím se plasty ze zemědělství doplňují na seznam výrobků, u nichž by členské státy měly zavést 

cíle pro tříděný sběr, například pokud jde o dostupnost zařízení pro odstraňování nebo 

recyklaci. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Příloha I – část G – odrážka 9 a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – plasty ze zemědělství, které jsou 

identifikovány jako místně nebo 

celostátně významný přispěvatel ke 

znečištění životního prostředí plasty 

Or. en 

Odůvodnění 

Tím se plasty ze zemědělství doplňují na seznam výrobků, o nichž by členské státy měly 

zvyšovat informovanost, například mezi uživateli/spotřebiteli v zemědělské komunitě. Tento 

postup by mohl zahrnout například informace o dostupnosti zařízení pro odstraňování nebo 

recyklaci. 

 

 

 

 


