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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Cieľom tejto smernice, ktorý sa uvádza v článku 1, je „predchádzať vplyvu určitých 

plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné prostredie a na ľudské zdravie, 

a zmierňovať tento vplyv“. 

 

V stanovisku Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka preto považujeme za dôležité 

zdôrazniť tie druhy znečistenia plastmi, ktoré sa spájajú s poľnohospodárstvom, hoci sú 

naliehavejšie na miestnej alebo regionálnej úrovni. Návrh Komisie na obmedzenie znečistenia 

jednorazových plastov vychádza z posúdenia vplyvu, v ktorom sa zvažujú hlavné kategórie 

znečistenia veľkými plastovými odpadmi, ktoré priemerne na úrovni EÚ končia ako morský 

odpad. Práve tejto skutočnosti venovala pri vypracovaní osobitnú pozornosť. 

 

V prvom rade treba uviesť, že plasty, ktoré sa dostávajú na polia alebo do agroekosystému, 

môžu byť požité zvieratami alebo sa môžu dostať do vodných ekosystémov, a tak skončiť 

v mori. To, čo sa dostane do pôdy, sa podobne napokon roztriešti alebo rozloží živými 

organizmami v pôde na menšie kúsky vrátane mikroplastov a skončí v pôdnej vode, pričom sa 

môže dostať do vodných ekosystémov sladkej vody a potom do morských systémov. 

Táto druhá cesta sa nezohľadňuje v prístupe, ktorý sa použil v posúdení vplyvu, založenom 

na morskom odpade, ktorý sa sústredí na väčšie predmety. 

 

Po druhé, existujú isté druhy znečistenia plastami, ktoré sú prítomné na regionálnej 

alebo miestnej úrovni a spájajú sa s osobitným použitím pôdy, pri ktorom sa využívajú 

poľnohospodárske plasty. Tieto sa môžu znásobiť miestnymi postupmi alebo infraštruktúrou, 

napríklad ťažkosťami, ktorým mnohí poľnohospodári alebo výrobcovia čelia pri recyklácii 

používaných plastových mulčovacích fólií alebo pri odmietaní prijímania plastových fólií 

obsahujúcich kúsky pôdy. 

 

Napokon treba spomenúť, že prístup Komisie v návrhu umožňuje vytvoriť opatrenia 

na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov, v tomto prípade používateľov, ako sú 

poľnohospodári, ktoré môžu mať podobu informácií o likvidácii a recyklácii 

poľnohospodárskych plastov, požiadaviek na označovanie, rozšírenej zodpovednosti 

výrobcov plastov a podobne. Takéto opatrenia teda nevyhnutne neznamenajú žiadnu 

dodatočnú neúmernú ani nákladnú záťaž pre poľnohospodárov. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 

zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 

návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Vysoká funkčnosť a pomerne 

nízke náklady na plasty znamenajú, že 

tento materiál je čoraz viac súčasťou 

každodenného života. Zvýšená miera jeho 

využitia v použitiach s krátkym životným 

cyklom, ktoré nie sú určené na opätovné 

použitie alebo nákladovo efektívnu 

recykláciu znamená, že súvisiace modely 

výroby a spotreby sú čoraz neefektívnejšie 

a lineárnejšie. Z toho dôvodu v kontexte 

akčného plánu obehového hospodárstva32 

Komisia v európskej stratégii pre plasty33 

dospela k záveru, že trvalé zvýšenie tvorby 

plastového odpadu a jeho únik do nášho 

životného prostredia, najmä do morského 

prostredia, sa musí riešiť v záujme 

dosiahnutia skutočného obehového 

životného cyklu plastov. 

(1) Pomerne nízke náklady na plasty 

znamenajú, že tento materiál je čoraz viac 

súčasťou každodenného života. Zvýšená 

miera jeho využitia v použitiach s krátkym 

životným cyklom, ktoré nie sú určené na 

opätovné použitie alebo nákladovo 

efektívnu recykláciu znamená, že súvisiace 

modely výroby a spotreby sú čoraz 

neefektívnejšie a lineárnejšie. Z toho 

dôvodu v kontexte akčného plánu 

obehového hospodárstva32 Komisia 

v európskej stratégii pre plasty33 dospela 

k záveru, že trvalé zvýšenie tvorby 

plastového odpadu a jeho únik do nášho 

životného prostredia, najmä do morského 

prostredia, sa musí riešiť v záujme 

dosiahnutia skutočného obehového 

životného cyklu plastov. 

__________________ __________________ 

32 Oznámenie Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov, „Kruh sa uzatvára – 

Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ 

[COM(2015) 0614 final]. 

32 Oznámenie Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov, „Kruh sa uzatvára – 

Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ 

[COM(2015) 0614 final]. 

33 Oznámenie Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov „Európska stratégia pre 

plasty v obehovom hospodárstve“ 

[COM(2018) 28 final]. 

33 Oznámenie Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov „Európska stratégia pre 

plasty v obehovom hospodárstve“ 

[COM(2018) 28 final]. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) V súlade s mnohostrannými 

dohodami37 a právnymi predpismi Únie 

(4) V súlade s mnohostrannými 

dohodami37 a právnymi predpismi Únie 
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o odpade38 sa od členských štátov 

vyžaduje, aby zabezpečili riadne 

nakladanie s odpadom s cieľom 

predchádzať vzniku morského odpadu 

a znížiť jeho množstvo v morských aj 

pozemných zdrojoch. V súlade s právnymi 

predpismi Únie o vode39 sa od členských 

štátov vyžaduje aj to, aby riešili problém 

morského odpadu tam, kde to oslabuje 

dosiahnutie dobrého environmentálneho 

stavu ich morských vôd, a to aj v rámci 

cieľa trvalo udržateľného rozvoja 

Organizácie Spojených národov č. 14. 

o odpade38 sa od členských štátov 

vyžaduje, aby zabezpečili riadne 

nakladanie s odpadom s cieľom 

predchádzať vzniku morského odpadu 

a znížiť jeho množstvo v morských aj 

pozemných zdrojoch. V súlade s právnymi 

predpismi Únie o vode39 sa od členských 

štátov vyžaduje aj to, aby riešili problém 

morského odpadu s cieľom zaistiť, že jeho 

vlastnosti vrátane jeho chemického 

zloženia a množstiev nepoškodzujú 

morské vody, a to aj v rámci cieľa trvalo 

udržateľného rozvoja Organizácie 

Spojených národov č. 14. 

__________________ __________________ 

37 Dohovor Organizácie Spojených 

národov o morskom práve (UNCLOS), 

Dohovor o predchádzaní znečisťovaniu 

morí vypúšťaním odpadu z roku 1972 

(Londýnsky dohovor) a jeho protokol 

z roku 1996 (Londýnsky protokol), 

príloha V k Medzinárodnému dohovoru 

o zabránení znečisťovaniu z lodí 

(MARPOL), Bazilejský dohovor o riadení 

pohybov nebezpečných odpadov cez 

hranice štátov a ich zneškodňovaní. 

37 Dohovor Organizácie Spojených 

národov o morskom práve (UNCLOS), 

Dohovor o predchádzaní znečisťovaniu 

morí vypúšťaním odpadu z roku 1972 

(Londýnsky dohovor) a jeho protokol 

z roku 1996 (Londýnsky protokol), 

príloha V k Medzinárodnému dohovoru 

o zabránení znečisťovaniu z lodí 

(MARPOL), Bazilejský dohovor o riadení 

pohybov nebezpečných odpadov cez 

hranice štátov a ich zneškodňovaní. 

38 Smernica 2008/98/ES a smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

2000/59/ES z 27. novembra 2000 

o prístavných zberných zariadeniach na 

lodný odpad a zvyšky nákladu (Ú. v. ES L 

332, 28.12.2000, s. 81). 

38 Smernica 2008/98/ES a smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

2000/59/ES z 27. novembra 2000 

o prístavných zberných zariadeniach na 

lodný odpad a zvyšky nákladu (Ú. v. ES L 

332, 28.12.2000, s. 81). 

39 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, 

ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 

opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 

hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, 

s. 1) a smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2008/56/ ES zo 17. júna 2008, 

ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť 

Spoločenstva v oblasti morskej 

environmentálnej politiky (rámcová 

smernica o morskej stratégii), (Ú. v. EÚ L 

164, 25.6.2008, s. 19). 

39 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, 

ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 

opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 

hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, 

s. 1) a smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2008/56/ ES zo 17. júna 2008, 

ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť 

Spoločenstva v oblasti morskej 

environmentálnej politiky (rámcová 

smernica o morskej stratégii), (Ú. v. EÚ L 

164, 25.6.2008, s. 19). 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) V rámci Únie 80 až 85 % morského 

odpadu, zisteného v počtoch odpadu na 

plážach, tvoria plasty, pričom jednorazové 

plastové predmety predstavujú 50 % 

a predmety súvisiace s rybolovom 

predstavujú 27 %. Jednorazové plastové 

výrobky zahŕňajú rôzne bežne používané 

spotrebné výrobky s rýchlym obratom, 

ktoré sa vyhodia po jednom použití, na 

ktoré boli poskytnuté, pričom len zriedka 

sa recyklujú a majú tendenciu vytvárať 

odpad. Značná časť rybárskeho výstroja, 

ktorá sa uvádza na trh, sa nezbiera na 

spracovanie. Z toho dôvodu sú jednorazové 

plastové výrobky a rybársky výstroj 

obsahujúci plasty mimoriadne vážnym 

problémom v súvislosti s morským 

odpadom a predstavujú vážne riziko pre 

morské ekosystémy, biodiverzitu 

a potenciálne aj ľudské zdravie, a škodia 

činnostiam, ako je cestovný ruch, rybolov 

a lodná doprava. 

(5) V rámci Únie 80 až 85 % morského 

odpadu, zisteného v počtoch odpadu na 

plážach, tvoria plasty, pričom jednorazové 

plastové predmety predstavujú 50 % 

a predmety súvisiace s rybolovom 

predstavujú 27 %. Jednorazové plastové 

výrobky zahŕňajú rôzne bežne používané 

spotrebné výrobky s rýchlym obratom, 

ktoré sa vyhodia po jednom použití, na 

ktoré boli poskytnuté, pričom len zriedka 

sa recyklujú a majú tendenciu vytvárať 

odpad. Značná časť rybárskeho výstroja, 

ktorá sa uvádza na trh, sa nezbiera na 

spracovanie. Z toho dôvodu sú jednorazové 

plastové výrobky a rybársky výstroj 

obsahujúci plasty mimoriadne vážnym 

problémom v súvislosti s morským 

odpadom a predstavujú vážne riziko pre 

morské ekosystémy, biodiverzitu a ľudské 

zdravie a škodia činnostiam, ako je 

cestovný ruch, rybolov či lodná doprava. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zosúladenie odôvodnenia s článkom 1, v ktorom sa uznávajú vplyvy na zdravie. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) EÚ by mala prijať komplexný 

prístup k problému mikroplastov, pričom 

by mala nabádať všetkých výrobcov, aby 
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striktne obmedzili mikroplasty v zložení 

ich výrobkov a aby dôrazne obmedzili 

vstup výrobkov vytvárajúcich mikroplasty 

do pôdy a sladkej vody, a teda aj do 

morských vodných ekosystémov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) S cieľom zamerať úsilie tam, kde je 

to najviac potrebné, by sa táto smernica 

mala vzťahovať iba na najviac nachádzané 

jednorazové plastové výrobky, pričom sa 

odhaduje, že v počtoch na plážach v Únii 

predstavujú približne 86 % nájdených 

jednorazových plastov. 

(7) S cieľom zamerať úsilie tam, kde je 

to najviac potrebné, by sa táto smernica 

mala vzťahovať na najviac nachádzané 

jednorazové plastové výrobky, pričom sa 

odhaduje, že v počtoch na plážach v Únii 

predstavujú približne 86 % nájdených 

jednorazových plastov, a na rybársky 

výstroj, ktorý spôsobuje vážne škody ako 

znečistenie morí. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V návrhu smernice sa rieši aj vyradený rybársky výstroj. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7a) Medzi regiónmi existujú značné 

rozdiely, pokiaľ ide o zdroje znečistenia z 

plastov. V určitých regiónoch k morskému 

odpadu prispievajú do veľkej miery iné 

plastové výrobky, ako sa ukázalo počas 

monitorovania vykonaného podľa 

rámcovej smernice o morskej stratégii a 

občianskou spoločnosťou. V takýchto 
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oblastiach by sa od členských štátov malo 

vyžadovať, aby prijali osobitné opatrenia 

na riešenie iných zdrojov znečistenia z 

plastov, ktoré existujú na vnútroštátnej 

alebo miestnej úrovni. Poľnohospodárske 

plasty sa napríklad spájajú aj s 

problémami znečisťovania 

suchozemských oblastí, nízkymi mierami 

recyklácie a nevhodnou likvidáciou. 

Lokálne napríklad môže existovať určitá 

nevôľa prijímať poľnohospodárske plasty 

na recykláciu. Takéto poľnohospodárske 

plasty by pritom recyklačné a likvidačné 

zariadenia mali prijímať bez zbytočných 

prekážok. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Hoci sa tento návrh smernice týka jednorazových plastových výrobkov bežne nachádzaných 

na plážach v celej EÚ, druhy plastov sa medzi regiónmi výrazne líšia. V určitých lokalitách sa 

vo veľkých množstvách nachádzajú určité druhy plastových výrobkov, na ktoré sa tento návrh 

smernice nevzťahuje. V niektorých regiónoch sú najväčším problémom poľnohospodárske 

plasty: našli sa napríklad pri pitve v tráviacom trakte vorvaňov tuponosých v južnom 

Španielsku. Miestne recyklačné zariadenia okrem toho napríklad môžu odmietať použité 

plastové mulčovacie plachty, ktoré na sebe majú pôdu. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7b) Na miestnej alebo regionálnej 

úrovni môže byť navyše významným 

problémom znečistenie suchozemských 

oblastí a znečistenie pôdy v dôsledku 

väčších kusov plastov a výsledných 

fragmentov alebo mikroplastov. 

Or. en 

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

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

Zámerom smernice je obmedziť vplyv na životné prostredie všeobecne, hoci sa 

prostredníctvom posúdenia vplyvu kladie dôraz na morský odpad. Aj miestne problémy v 

suchozemských a sladkovodných systémoch (ktoré smerujú do morských systémov) však môžu 

byť naliehavé. Vo Flámsku napríklad každý rok ochorie viac ako 5 000 kráv v dôsledku 

požitia odpadu (celkový počet kusov dobytka je pritom 1,3 milióna). V Holandsku sa v 

dôsledku odpadu akútne zraní 11 000 až 13 000 kráv, pričom viac ako 4 000 v dôsledku toho 

zahynie (celkový počet kusov dobytka je pritom 4,29 milióna). 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Medzi predmety morského odpadu, 

ktoré sa najviac nachádzajú na plážach 

v Únii, patria nápojové fľaše, ktoré sú 

jednorazovými plastovými výrobkami. Je 

to spôsobené neúčinnými systémami 

separovaného zberu a nízkou účasťou 

spotrebiteľov v týchto systémoch. Je 

potrebné podporovať účinnejšie systémy 

separovaného zberu, a preto by sa mal 

stanoviť minimálny cieľ v oblasti 

separovaného zberu, pokiaľ ide o nápojové 

fľaše, ktoré sú jednorazovými plastovými 

výrobkami. Členské štáty by mali byť 

schopné dosiahnuť tento minimálny cieľ 

stanovením cieľov v oblasti separovaného 

zberu pre nápojové fľaše, ktoré sú 

jednorazovými plastovými výrobkami, v 

rámci systémov rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu alebo zavedením systémov 

vratných záloh, alebo akýmkoľvek iným 

opatrením, ktoré považujú za vhodné. To 

bude mať priamy pozitívny vplyv na mieru 

zberu, kvalitu zbieraných materiálov 

a kvalitu recyklovaných materiálov, čo 

ponúkne možnosti pre podniky pôsobiace 

v oblasti recyklácie a trh s výrobkami 

s recyklovaným obsahom. 

(20) Medzi predmety morského odpadu, 

ktoré sa najviac nachádzajú na plážach 

v Únii, patria nápojové fľaše, ktoré sú 

jednorazovými plastovými výrobkami. Je 

to spôsobené neúčinnými systémami 

separovaného zberu, nízkou účasťou 

spotrebiteľov v týchto systémoch, ale aj 

fyzickými a chemickými vlastnosťami 

plastov, v dôsledku ktorých sú odolné voči 

rozkladu, a preto v životnom prostredí 

pretrvávajú celé desaťročia alebo storočia 

po tom, ako plastové výrobky naplnili svoj 

účel. Je potrebné podporovať účinnejšie 

systémy separovaného zberu, a preto by sa 

mal stanoviť minimálny cieľ v oblasti 

separovaného zberu, pokiaľ ide o nápojové 

fľaše, ktoré sú jednorazovými plastovými 

výrobkami. Členské štáty by mali byť 

schopné dosiahnuť tento minimálny cieľ 

stanovením cieľov v oblasti separovaného 

zberu pre nápojové fľaše, ktoré sú 

jednorazovými plastovými výrobkami, v 

rámci systémov rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu alebo zavedením systémov 

vratných záloh, alebo akýmkoľvek iným 

opatrením, ktoré považujú za vhodné. To 

bude mať priamy pozitívny vplyv na mieru 

zberu, kvalitu zbieraných materiálov 

a kvalitu recyklovaných materiálov, čo 

ponúkne možnosti pre podniky pôsobiace 
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v oblasti recyklácie a trh s výrobkami 

s recyklovaným obsahom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Neplastové predmety, ktoré uniknú systémom zberu, sú menej odolné a s väčšou 

pravdepodobnosťou sa rozložia, a preto je menej pravdepodobné, že sa budú zhromažďovať 

na plážach alebo ako morský odpad. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 22 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Podľa odseku 22 

Medziinštitucionálnej dohody medzi 

Európskym parlamentom, Radou 

Európskej únie a Európskou komisiou 

o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201648 by 

Komisia mala vykonať hodnotenie tejto 

smernice. Toto hodnotenie by sa malo 

zakladať na získaných skúsenostiach 

a zhromaždených údajoch počas 

vykonávania tejto smernice 

a zhromaždených údajoch podľa smernice 

2008/56/ES alebo smernice 2008/98/ES. 

V hodnotení by sa mal poskytnúť základ 

pre posúdenie prípadných ďalších opatrení 

a posúdenie toho, či je vzhľadom na 

monitorovanie morského odpadu v Únii 

potrebné preskúmať prílohu, v ktorej sa 

uvádza zoznam jednorazových plastových 

výrobkov. V hodnotení by sa malo zvážiť 

aj to, či vedecký a technický pokrok, ktorý 

sa medzičasom uskutočnil, a to vrátane 

vývoja biologicky rozložiteľných 

materiálov a vývoja kritérií alebo normy 

pre biologickú rozložiteľnosť plastov 

v morskom prostredí, ako sa plánuje 

v rámci európskej stratégie pre plasty, 

umožňuje stanovenie normy pre biologickú 

rozložiteľnosť určitých jednorazových 

plastových výrobkov v morskom prostredí. 

(22) Podľa odseku 22 

Medziinštitucionálnej dohody medzi 

Európskym parlamentom, Radou 

Európskej únie a Európskou komisiou 

o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201648 by 

Komisia mala vykonať hodnotenie tejto 

smernice. Toto hodnotenie by sa malo 

zakladať na získaných skúsenostiach 

a zhromaždených údajoch počas 

vykonávania tejto smernice 

a zhromaždených údajoch podľa smernice 

2008/56/ES alebo smernice 2008/98/ES. 

V hodnotení by sa mal poskytnúť základ 

pre posúdenie prípadných ďalších opatrení 

a posúdenie toho, či je vzhľadom na 

monitorovanie morského odpadu v Únii 

potrebné preskúmať prílohu, v ktorej sa 

uvádza zoznam jednorazových plastových 

výrobkov. V hodnotení by sa malo zvážiť 

aj to, či vedecký a technický pokrok, ktorý 

sa medzičasom uskutočnil, a to vrátane 

vývoja biologicky rozložiteľných 

materiálov a vývoja kritérií alebo normy 

pre biologickú rozložiteľnosť plastov 

v morskom prostredí, ako sa plánuje 

v rámci európskej stratégie pre plasty, 

umožňuje stanovenie normy pre biologickú 

rozložiteľnosť určitých jednorazových 

plastových výrobkov v morskom prostredí. 
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Táto norma by zahŕňala normu na 

testovanie, či sa v dôsledku fyzického 

a biologického rozkladu v morskom 

prostredí plasty úplne rozložia na oxid 

uhličitý (CO2), biomasu a vodu 

v dostatočne krátkom čase na to, aby 

plasty neboli škodlivé pre morský život 

a aby neviedli k hromadeniu plastov 

v životnom prostredí. V takom prípade, ak 

jednorazové plastové výrobky túto normu 

splnia, môžu byť vyňaté zo zákazu 

uvádzania na trh. Zatiaľ čo v rámci 

európskej stratégie pre plasty sa plánujú 

opatrenia v tejto oblasti, uznávajú sa v nej 

aj výzvy týkajúce sa stanovenia 

regulačného rámca pre plasty s biologicky 

rozložiteľnými vlastnosťami v dôsledku 

rôznych morských podmienok v rôznych 

moriach. 

Vzhľadom na to, že biologická 

rozložiteľnosť je možnosťou na konci 

životného cyklu a samotná vedie k 

likvidácii jednorazových výrobkov, ktoré 

sa následne rôznym tempom rozkladajú 

podľa životného prostredia, ktoré 

znečisťujú, a môžu ovplyvniť živočíchy a 

morský život, sa však pri vypracúvaní 

kritérií alebo normy pre biologickú 

odbúrateľnosť v morskom životnom 

prostredí nemôžu povoliť žiadne budúce 

výnimky v rámci tejto smernice. Cieľom 

tejto smernice je predísť vplyvu určitých 

plastových výrobkov na životné prostredie 

a ľudské zdravie, znížiť tento vplyv a 

podporovať prechod na obehové 

hospodárstvo, ktoré sa podporí systémami 

opätovného používania alebo recyklácie. 

Zatiaľ čo v rámci európskej stratégie pre 

plasty sa plánujú opatrenia v tejto oblasti, 

uznávajú sa v nej aj výzvy týkajúce sa 

stanovenia regulačného rámca pre plasty 

s biologicky rozložiteľnými vlastnosťami 

v dôsledku rôznych morských podmienok 

v rôznych moriach. 

__________________ __________________ 

48 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 48 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Oslobodenie biologicky rozložiteľných plastov v rámci tejto smernice je v rozpore so 

zámerom a duchom textu, ktorým je ochrana životného prostredia vrátane morského života a 

zdravia. Podpora vývoja jednorazových predmetov, ktoré sa v životnom prostredí rozložia a 

môžu byť skonzumované živočíchmi v okolí bez uistenia sa o ich bezpečí, bráni dosiahnutiu 

cieľa tejto smernice. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 25 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) Keďže ciele tejto smernice, a to (25) Keďže ciele tejto smernice, a to 
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predísť vplyvu určitých jednorazových 

plastových výrobkov a rybárskeho výstroja 

obsahujúceho plasty na životné prostredie 

a znížiť tento vplyv, podporiť prechod na 

obehové hospodárstvo vrátane podpory 

inovačných obchodných modelov, 

výrobkov a materiálov, čo prispeje 

k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu, 

nie je možné uspokojivo dosiahnuť na 

úrovni členských štátov, ale z dôvodov 

rozsahu a účinkov opatrení ich možno 

lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže 

Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou 

subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 

o Európskej únii. V súlade so zásadou 

proporcionality podľa uvedeného článku 

táto smernica neprekračuje rámec 

nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov, 

predísť vplyvu určitých jednorazových 

plastových výrobkov a rybárskeho výstroja 

obsahujúceho plasty na životné prostredie 

a ľudské zdravie a znížiť tento vplyv, 

podporiť prechod na obehové hospodárstvo 

vrátane podpory inovačných obchodných 

modelov, výrobkov a materiálov, čo 

prispeje k efektívnemu fungovaniu 

vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo 

dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale 

z dôvodov rozsahu a účinkov opatrení ich 

možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 

môže Únia prijať opatrenia v súlade so 

zásadou subsidiarity podľa článku 5 

Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 

zásadou proporcionality podľa uvedeného 

článku táto smernica neprekračuje rámec 

nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov, 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 1, v ktorom sa už uznáva, že vplyv na zdravie je predmetom obáv. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Cieľom tejto smernice je predchádzať 

vplyvu určitých plastových výrobkov na 

životné prostredie, najmä na vodné 

prostredie a na ľudské zdravie, 

a zmierňovať tento vplyv, ako aj podporiť 

prechod na obehové hospodárstvo 

s inovačnými obchodnými modelmi, 

výrobkami a materiálmi, čo súčasne 

prispeje k efektívnemu fungovaniu 

vnútorného trhu. 

Cieľom tejto smernice je predchádzať 

vplyvu plastov na životné prostredie, 

najmä na vodné prostredie a na ľudské 

zdravie, a zmierňovať tento vplyv, ako aj 

podporiť prechod na netoxické obehové 

hospodárstvo s inovačnými obchodnými 

modelmi, netoxickými výrobkami 

a materiálmi, čo súčasne prispeje 

k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

S cieľom zmierniť vplyv na zdravie by cieľom mala byť netoxicita. Je to v súlade s túžbou po 

netoxickej budúcnosti, ktorá sa už uvádza v právnych predpisoch a plánuje v niektorých 

členských štátoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na 

dosiahnutie výrazného zníženia spotreby 

jednorazových plastových výrobkov 

uvedených v časti A prílohy na ich území 

do … [šesť rokov po konečnom termíne 

na transponovanie tejto smernice]. 

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na 

dosiahnutie: 50-percentného zníženia 

spotreby jednorazových plastových 

výrobkov uvedených v časti A prílohy na 

ich území do roku 2025 a 80-percentného 

zníženia do roku 2030. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Aj v smernici o plastových taškách 2015/720 sa stanovujú jasné spoločné ciele, členským 

štátom sa však dáva možnosť slobodne si zvoliť, ako ich dosiahnu. To napríklad v Írsku viedlo 

k drastickému zníženiu počtu ľahkých plastových tašiek o 90 % za jeden rok. Tieto predmety 

sa do Európy prevažne a čoraz viac dovážajú z ázijsko-tichomorského regiónu. Členské štáty 

už podnikli proti tomu určité kroky: Francúzsko napríklad zakázalo plastové poháre a 

podobné opatrenia zvažujú aj Baleárske ostrovy a španielska autonómna oblasť Navarra. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Tieto opatrenia môžu zahŕňať vnútroštátne 

ciele v oblasti zníženia spotreby, opatrenia, 

ktorými sa zabezpečí sprístupnenie 

opätovne použiteľných alternatív k týmto 

výrobkom na mieste predaja konečnému 

spotrebiteľovi, hospodárske nástroje, 

napríklad zabezpečenie toho, že 

jednorazové plastové výrobky sa 

Tieto opatrenia môžu zahŕňať vnútroštátne 

ciele v oblasti zníženia spotreby, opatrenia, 

ktorými sa zabezpečí sprístupnenie 

opätovne použiteľných alternatív k týmto 

výrobkom na mieste predaja konečnému 

spotrebiteľovi, hospodárske nástroje, 

napríklad zabezpečenie toho, že 

jednorazové plastové výrobky sa 
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bezodplatne neposkytnú na mieste predaja 

konečnému spotrebiteľovi. Tieto opatrenia 

sa môžu líšiť v závislosti od 

environmentálneho vplyvu výrobkov 

uvedených v prvom pododseku. 

bezodplatne neposkytnú na mieste predaja 

konečnému spotrebiteľovi, alebo 

obmedzenia týkajúce sa uvádzania na trh. 

Tieto opatrenia sa môžu líšiť v závislosti 

od environmentálneho vplyvu a vplyvu na 

zdravie výrobkov uvedených v prvom 

pododseku. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia môže prijať vykonávací 

akt, v ktorom sa stanoví metodika výpočtu 

a overenia výrazného zníženia spotreby 

jednorazových plastových výrobkov 

uvedených v odseku 1. Vykonávací akt sa 

prijme v súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 16 ods. 2. 

2. Komisia prijme vykonávací akt, 

v ktorom sa stanoví metodika výpočtu 

a overenia výrazného zníženia spotreby 

jednorazových plastových výrobkov 

uvedených v odseku 1. Vykonávací akt sa 

prijme v súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 16 ods. 2 do dvoch 

rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto smernice. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

každý jednorazový plastový výrobok 

uvedený v časti D prílohy, ktorý sa uvedie 

na trh, mal dobre viditeľné, jasne čitateľné 

a nezmazateľné označenie informujúce 

spotrebiteľov o jednej alebo viacerých 

z týchto skutočností: 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

každý jednorazový plastový výrobok 

uvedený v časti D prílohy, ktorý sa uvedie 

na trh, mal dobre viditeľné, jasne čitateľné 

a nezmazateľné označenie informujúce 

spotrebiteľov o týchto skutočnostiach: 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Je dôležité poskytovať informácie nielen o jednom z uvedených prvkov, ale o všetkých, a to: o 

prítomnosti plastov, vplyve plastov na životné prostredie a príslušnej likvidácii odpadu. Je to 

dôležité aj pre plasty používané v poľnohospodárstve a potravinárstve, kde sú spotrebiteľmi 

poľnohospodári a baliace subjekty. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) vplyv vyhadzovania odpadu 

a iných nevhodných spôsobov likvidácie 

týchto výrobkov a rybárskeho výstroja 

obsahujúceho plasty na životné prostredie, 

a najmä na morské prostredie. 

b) vplyv plastov na životné prostredie 

vrátane pôdy, a najmä na morské 

prostredie a ľudské zdravie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

fyzické alebo právnické osoby alebo ich 

združenia, organizácie alebo skupiny mali 

v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo 

praxou prístup k opravnému prostriedku 

pred súdom alebo iným nezávislým 

a nestranným orgánom ustanoveným 

zákonom s cieľom napadnúť vecnú alebo 

procesnú zákonnosť rozhodnutí, konaní 

alebo opomenutí súvisiacich 

s vykonávaním článkov 5, 6, 7 a 8, pokiaľ 

je splnená jedna z týchto podmienok: 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

fyzické alebo právnické osoby alebo ich 

združenia, organizácie alebo skupiny mali 

v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo 

praxou prístup k opravnému prostriedku 

pred súdom alebo iným nezávislým 

a nestranným orgánom ustanoveným 

zákonom s cieľom napadnúť vecnú alebo 

procesnú zákonnosť rozhodnutí, konaní 

alebo opomenutí súvisiacich 

s vykonávaním článkov 4, 5, 6, 7, 8 a 9, 

pokiaľ je splnená jedna z týchto 

podmienok: 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Tento článok by sa mal vzťahovať aj na povinnosti stanovené v článku 4 (ciele zníženia) a 

článku 9 (ciele separovaného zberu). 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Článok 15 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia vykoná hodnotenie tejto 

smernice do … [šesť rokov po konečnom 

termíne na transponovanie tejto smernice]. 

Toto hodnotenie musí byť založené na 

dostupných informáciách v súlade 

s článkom 13. Členské štáty poskytnú 

Komisii akékoľvek ďalšie informácie 

potrebné na účely hodnotenia a prípravy 

správy uvedenej v odseku 2. 

1. Komisia vykoná hodnotenie tejto 

smernice do … [tri roky po konečnom 

termíne na transponovanie tejto smernice]. 

Toto hodnotenie musí byť založené na 

dostupných informáciách v súlade 

s článkom 13. Členské štáty poskytnú 

Komisii akékoľvek ďalšie informácie 

potrebné na účely hodnotenia a prípravy 

správy uvedenej v odseku 2. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Šesť rokov po prechodnom období by pravdepodobne znamenalo najskôr počas roku 2027. 

Vzhľadom na dôležitosť a naliehavosť problematiky environmentálneho a najmä morského 

znečistenia treba hodnotenie smernice vykonať skôr. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) sa dosiahol dostatočný vedecký 

a technický pokrok a či sa vypracovali 

kritériá alebo normy pre biologickú 

rozložiteľnosť v morskom prostredí 

vzťahujúce sa na jednorazové plastové 

výrobky v rámci rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice a ich jednorazové náhrady, 

s cieľom v prípade potreby určiť, ktoré 

výrobky už nemusia podliehať 

vypúšťa sa 
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obmedzeniam týkajúcim sa uvádzania na 

trh. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Príloha I – časť B – zarážka 6 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – polystyrén vo všetkých použitiach s 

výnimkou toho, keď je možné preukázať, 

že pri konkrétnom použití daný materiál 

prináša najväčšie environmentálne a 

spoločenské prínosy pri tomto použití a 

zachytáva sa na účely spracovania 

odpadu; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Expandovaný polystyrén (EPS) sa bežne nachádza v životnom prostredí, pričom končí ako 

morský odpad s environmentálnymi, sociálnymi a hospodárskymi vplyvmi, pretože jeho 

typické fragmenty sa rýchlo menia na mikroplasty. Hoci tento materiál je možné recyklovať, 

nie je to hospodárne vzhľadom na kontamináciu potravín vyplývajúcu z jeho použitia a jeho 

nízkej hustoty. EPS sa používa na balenie, a to aj potravín. pričom pre tieto použitia existujú 

aj alternatívy. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Príloha I – časť B – zarážka 6 b (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – balenia potravín alebo materiály 

prichádzajúce do styku s potravinami 

obsahujúce plasty, ktoré prispievajú k 

znečisteniu pôdy mikroplastmi pri 

kompostovaní alebo bioplynovej 

fermentácii, ako napríklad plastové alebo 

plastom impregnované vrecúška na čaj, 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Príloha I – časť D – zarážka 3 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – poľnohospodárske plasty, ak sa 

určia ako faktor, ktorý na miestnej alebo 

vnútroštátnej úrovni významne prispieva 

k znečisteniu životného prostredia 

plastami, a ak miery zberu klesnú pod 

90 %; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Týmto sa do zoznamu výrobkov, pri ktorých požiadavky týkajúce sa uvedenia na trh obsahujú 

označovanie alebo informácie pre spotrebiteľov, v tomto prípade poľnohospodárov, pridávajú 

poľnohospodárske plasty. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Príloha I – časť E – zarážka 8 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – poľnohospodárske plasty, ak sa 

určia ako faktor, ktorý na miestnej alebo 

vnútroštátnej úrovni významne prispieva 

k znečisteniu životného prostredia 

plastami, a ak miery zberu klesnú pod 

90 %; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Týmto sa do zoznamu výrobkov pridávajú poľnohospodárske plasty, pričom výrobcovia 

výrobkov (v tomto prípade poľnohospodári) prevezmú väčšiu zodpovednosť za tovar, ktorý 

predávajú. 



 

PA\1157360SK.docx 19/19 PE623.923v01-00 

 SK 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Príloha I – časť F – zarážka 1 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – poľnohospodárske plasty, ak sa 

určia ako faktor, ktorý na miestnej alebo 

vnútroštátnej úrovni významne prispieva 

k znečisteniu životného prostredia 

plastami; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Týmto sa do zoznamu výrobkov, pre ktoré by členské štáty mali stanoviť ciele separovaného 

zberu, napríklad vplyv na prístup k likvidačným/recyklačným zariadeniam, pridávajú 

poľnohospodárske plasty. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Príloha I – časť G – zarážka 9 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – poľnohospodárske plasty, ak sa 

určia ako faktor, ktorý na miestnej alebo 

vnútroštátnej úrovni významne prispieva 

k znečisteniu životného prostredia 

plastami; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Týmto sa do zoznamu výrobkov, o ktorých by členské štáty mali informovať napríklad 

používateľov/spotrebiteľov v komunite poľnohospodárov, pridávajú poľnohospodárske plasty. 

Malo by sa to týkať napríklad informácií o prístupe k likvidačným/recyklačným zariadeniam. 

 


