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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Iniciativa týkající se plastových výrobků na jedno použití je součástí širší agendy oběhového 

hospodářství EU. Zabývá se ekonomickými pobídkami, které mají omezit odpad v mořích, 

zvláště pak negativní externality způsobené plastovými výrobky na jedno použití. Externality 

jsou nekompenzované účinky ekonomických rozhodnutí třetích stran. Nejsou součástí 

rozhodovacího procesu aktéra. Z ekonomického hlediska představují formu selhání trhu 

a mohou vyžadovat státní zásah. 

Předcházení znečišťování moří odpadky tvořenými plastovými výrobky na jedno použití 

a lovnými zařízeními obsahujícími plasty, jakož i jeho omezování, doplňují zvláštní opatření 

týkající se mikroplastů, s nimiž počítá strategie EU pro plasty. Poté, co byla v roce 2015 

řešena otázka plastových sáčků, bylo zjištěno, že 70 % odpadu v evropských mořích tvoří 

deset plastových výrobků na jedno použití a lovných zařízení (tzv. makroplastů). Je důležité, 

aby EU a členské státy reagovaly přijetím odpovídajících opatření s cílem řešit 

environmentální aspekty odpadu v mořích snížením objemu plastů v oceánech a na pobřeží 

a zároveň se důkladně zaměřily na širší souvislosti začlenění plastů do oběhového 

hospodářství. 

Odpad v mořích je celosvětovým problémem, který sahá daleko za hranice EU, a tak může 

tuto výzvu pro naši planetu v plné míře vyřešit pouze globální dohoda. Studie ukazují, že 

80 % odpadu v mořích pochází pouze z 20 zemí, z nichž žádná není členským státem EU. 

Zpravodajka proto vyzývá k zaujetí celosvětového přístupu k boji proti znečištění plasty 

a naléhavě vyzývá k přijetí nezbytných opatření na úrovni skupin G7 a G20, jakož i 

k provádění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje. 

Než se stát uchýlí k politickým opatřením, měl by podnikům pomáhat více investovat do 

udržitelných řešení finanční sektor. Zpravodajka považuje za vhodnější přístup založený na 

zpřísňování norem, v jehož důsledku by byly určité znečišťující výrobky vytěsněny z trhu, ale 

které by zároveň podporovalo výzkum, vývoj a inovace v oblasti nákladově účinněji 

recyklovatelných, biologicky rozložitelných nebo neškodných výrobků. Nové normy by měly 

být zaváděny v odpovídajícím časovém rámci tak, aby malé a střední podniky mohly upravit 

svůj obchodní model, neboť valnou většinu z 50 000 společností představujících odvětví 

zpracovatelů plastů v EU tvoří právě malé a střední podniky. 

V analýze Komise se odhaduje, že navrhované možnosti – k nimž patří zákaz určitých 

plastových výrobků na jedno použití a cíle jejich omezování, rozšířená odpovědnost výrobce, 

opatření týkající se navrhování výrobků a iniciativy na vracení zařízení pro rybáře – by 

znamenaly úsporu odpovídající 2,6 milionů tun ekvivalentu CO2 a zabránily by škodám na 

životním prostředí ve výši 11 miliard EUR. Náklady pro podniky spojené s dodržováním 

předpisů by dosáhly 2 miliard EUR a nakládání s odpady by vyžadovalo 510 milionů EUR. 

Spotřebitelé by ušetřili okolo 6,5 miliard EUR, přičemž systém vratných záloh či obdobný 

systém by pro ně znamenal vynaložení dodatečné 1,4 miliardy EUR. Komise odhaduje, že 

dodatečné náklady pro odvětví rybolovu se podle nejlepšího scénáře vyšplhají na 0,16 % 

zisku. Avšak Komise nepředkládá údaje o nákladech na zavedení rozšířené odpovědnosti 

výrobce plně přenesených na koncového spotřebitele. 

Řešení problému znečištění moří odpadky může vytvořit ekonomické příležitosti. Podniky 

mohou posílit svou konkurenceschopnost tím, že inovacemi, výzkumem a vývojem přispějí 
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k vytvoření dekarbonizovaného hospodářství účinně využívajícího zdroje. Investice do 

prevence vzniku plastového odpadu v mořích, udržitelné alternativní materiály, výrobky 

a obchodní modely mohou pomoci vytvářet pracovní místa a prohloubit technické a vědecké 

dovednosti. Iniciativa usilující o omezení plastových výrobků na jedno použití je vítána, 

ovšem k zajištění proporcionality je zapotřebí vyváženého přístupu. 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Hospodářský a měnový výbor 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 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1) Hospodářská prosperita Unie je 

neoddělitelně spjata s dlouhodobou 

udržitelností životního prostředí. Zvýšení 

udržitelnosti hospodářských modelů 

členských států může přinést nové 

příležitosti pro inovace, 

konkurenceschopnost a vytváření 

pracovních míst. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění -1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1a)  Výzvy spojené se zpracováním 

plastového odpadu se mohou stát 

příležitostí pro evropský průmysl, aby 

globálně zaujal vedoucí postavení v 

oblasti řešení problémů s přechodem na 

oběhové hospodářství. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Odpadky v mořích neznají hranice 

a jsou uznávány jako celosvětový problém. 

Omezování znečištění moří odpadky je 

klíčovým krokem k dosažení cíle 

udržitelného rozvoje č. 14 stanoveného 

Organizací spojených národů, který 

vyžaduje chránit a udržitelným způsobem 

využívat oceány, moře a mořské zdroje za 

účelem udržitelného rozvoje.36 Unie musí 

plnit svoji roli při řešení problematiky 

odpadků v mořích a své úsilí zaměřit na 

tvorbu norem ve světovém měřítku. V této 

souvislosti Unie v zájmu koordinované 

činnosti spolupracuje s partnery na mnoha 

mezinárodních fórech, jako jsou skupiny 

G20, G7 a Organizace spojených národů. 

Součástí úsilí Unie v daném ohledu je i 

tato iniciativa. 

(3) Odpadky v mořích neznají hranice 

a jsou uznávány jako celosvětový problém. 

Úspěšná prevence plastového odpadu a 

nakládání s ním jsou nejúčinnější 

prostřednictvím mezinárodní spolupráce a 

s využitím vědeckého přístupu založeného 

na důkazech. Omezování znečištění moří 

odpadky je klíčovým krokem k dosažení 

cíle udržitelného rozvoje č. 14 stanoveného 

Organizací spojených národů, který 

vyžaduje chránit a udržitelným způsobem 

využívat oceány, moře a mořské zdroje za 

účelem udržitelného rozvoje.36 Unie musí 

plnit svoji roli při řešení problematiky 

odpadků v mořích a své úsilí zaměřit na 

tvorbu norem ve světovém měřítku. V této 

souvislosti by Unie v zájmu koordinované 

činnosti měla posílit spolupráci, zejména 

se zeměmi, které patří k největším 

znečišťovatelům, a s partnery na 

mezinárodní úrovni, jako jsou skupiny 

G20, G7 a Organizace spojených národů. 

Tato iniciativa je součástí úsilí Unie o 

snížení množství odpadu v zájmu 

udržitelného a oběhového hospodářství.  

__________________ __________________ 

36 Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, 

kterou přijalo Valné shromáždění 

Organizace spojených národů dne 25. září 

2015. 

36 Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, 

kterou přijalo Valné shromáždění 

Organizace spojených národů dne 25. září 

2015. 

 

Pozměňovací návrh  4 

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 

(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 
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jedno použití nalezených na plážích v Unii. jedno použití nalezených na plážích v Unii, 

a rovněž lovná zařízení. Přechod k 

oběhovému hospodářství bude vyžadovat, 

aby se v  celosvětovém měřítku snížilo 

používání plastů na jedno použití. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Touto směrnicí nejsou dotčena 

ustanovení uvedená ve směrnici 94/62/ES 

týkající se plastových výrobků na jedno 

použití, jež jsou považovány za obaly, jak 

je stanoveno v čl. 3 odst. 1 směrnice 

94/62/ES. 

Odůvodnění 

Je potřebné vyjasnění ohledně plastových obalů na jedno použití, jež jsou zahnuty ve směrnici 

94/62/ES. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Plastové výrobky na jedno použití 

mohou být vyráběny z široké škály plastů. 

Plasty se zpravidla definují jako polymerní 

materiály, k nimž mohly být přidány 

přísady. Tato definice by však zahrnovala 

i některé přírodní polymery. 

Nemodifikované přírodní polymery by 

neměly být zahrnuty, jelikož se v životním 

prostředí vyskytují přirozeně. Proto by 

definice polymeru v čl. 3 bodě 5 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1907/200643 měla být upravena a pro účely 

této směrnice by měla být zavedena 

samostatná definice. Plasty vyrobené za 

(8) Plastové výrobky na jedno použití 

mohou být vyráběny z široké škály plastů. 

Plasty se zpravidla definují jako polymerní 

materiály, k nimž mohly být přidány 

přísady. Tato definice by však zahrnovala 

i některé přírodní polymery. 

Nemodifikované přírodní polymery by 

neměly být zahrnuty, jelikož se v životním 

prostředí vyskytují přirozeně. Proto by 

definice polymeru v čl. 3 bodě 5 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1907/200643 měla být upravena a pro účely 

této směrnice by měla být zavedena 

samostatná definice. Plasty vyrobené za 
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použití modifikovaných přírodních 

polymerů nebo plasty vyrobené 

z biologických, fosilních či syntetických 

výchozích látek se v přírodě běžně 

nevyskytují, a měla by je proto řešit tato 

směrnice. Upravená definice plastů by 

tudíž měla zahrnovat výrobky z kaučuku 

na bázi polymerů, bioplasty a biologicky 

rozložitelné plasty bez ohledu na to, zda 

jsou získávány z biomasy anebo zda se 

mají časem biologicky rozložit. Některé 

polymerní materiály nemohou být hlavní 

strukturní složkou konečných materiálů 

a výrobků, jako jsou polymerní nátěrové 

hmoty, barvy, inkousty a lepidla. Uvedené 

materiály by tato směrnice neměla řešit, 

a neměly by tudíž být do definice zahrnuty. 

použití modifikovaných přírodních 

polymerů nebo plasty vyrobené 

z biologických, fosilních či syntetických 

výchozích látek se v přírodě běžně 

nevyskytují, a měla by je proto řešit tato 

směrnice. Upravená definice plastů by 

tudíž měla zahrnovat výrobky z kaučuku 

na bázi polymerů, bioplasty a biologicky 

rozložitelné plasty bez ohledu na to, zda 

jsou získávány z biomasy anebo zda se 

mají časem biologicky rozložit. Některé 

polymerní materiály nemohou být hlavní 

strukturní složkou konečných materiálů a 

výrobků, jako jsou polymerní nátěrové 

hmoty, výstelky či vrstvy, barvy, inkousty a 

lepidla. Uvedené materiály by tato 

směrnice neměla řešit, a neměly by tudíž 

být do definice zahrnuty. 

_________________ _________________ 

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1907/2006 ze dne 

18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek 

(REACH), o zřízení Evropské agentury pro 

chemické látky, o změně směrnice 

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady 

(EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) 

č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS 

a směrnic Komise 91/155/EHS, 

93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. 

věst. L 396, 30.12.2006, s. 1). 

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1907/2006 ze dne 

18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek 

(REACH), o zřízení Evropské agentury pro 

chemické látky, o změně směrnice 

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady 

(EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) 

č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS 

a směrnic Komise 91/155/EHS, 

93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. 

věst. L 396, 30.12.2006, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Pro některé plastové výrobky na 

jedno použití ještě nejsou snadno dostupné 

vhodné a udržitelnější alternativy 

a očekává se, že spotřeba většiny takových 

plastových výrobků na jedno použití 

poroste. V zájmu zvrácení tohoto vývoje 

a podpory zaměření úsilí na udržitelnější 

řešení by se od členských států mělo 

(11) Pro některé plastové výrobky na 

jedno použití ještě nejsou snadno dostupné 

vhodné a udržitelnější alternativy 

a očekává se, že spotřeba většiny takových 

plastových výrobků na jedno použití 

poroste. V zájmu podpory zaměření úsilí 

na udržitelnější řešení by se od členských 

států mělo vyžadovat, aby přijaly nezbytná 
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vyžadovat, aby přijaly nezbytná opatření 

k dosažení významného snížení spotřeby 

těchto výrobků, aniž by byly ohroženy 

požadavky týkající se hygieny nebo 

bezpečnosti potravin, správné hygienické 

praxe, správné výrobní praxe, 

informovanosti spotřebitele nebo 

sledovatelnosti stanovené v právních 

předpisech EU v oblasti potravin. 

opatření k dosažení významného snížení 

spotřeby těchto výrobků, jako je tomu v 

případě plastových tašek podle nařízení 

94/62/ES, aniž by byl dotčen článek 18 

směrnice 94/62/ES a aniž by byly 

ohroženy požadavky týkající se hygieny 

nebo bezpečnosti potravin, správné 

hygienické praxe, správné výrobní praxe, 

informovanosti spotřebitele nebo 

sledovatelnosti stanovené v právních 

předpisech EU v oblasti potravin44. 

Členské státy by měly podporovat 

používání výrobků k opakovanému 

použití, které jsou vhodné pro oběhové 

hospodářství, aniž by ohrozily volný pohyb 

zboží na vnitřním trhu a aniž by narušily 

hospodářskou soutěž mezi výrobci z EU a 

ze třetích zemí.  Všechna opatření 

zaměřená na výrazné snížení spotřeby  

plastových výrobků na jedno použití by 

měla být přiměřená cílům této směrnice. 

 Tato opatření by měla brát v úvahu 

dopad výrobků během jejich celého 

životního cyklu.  

__________________ __________________ 

 43a Směrnice 94/62/ES ze dne 20. prosince 

1994 o obalech a obalových odpadech 

(Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10–23). 

44 Nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se 

stanoví obecné zásady a požadavky 

potravinového práva (Úř. věst. L 31, 

1.2.2002, s. 1), nařízení (ES) č. 852/2004 

o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 

30.4.2004, s. 1), nařízení (ES) č. 

1935/2004 o materiálech a předmětech 

určených pro styk s potravinami a další 

příslušné právní předpisy o bezpečnosti, 

hygieně a označování potravin (Úř. věst. L 

338, 13.11.2004, s. 4). 

44 Nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se 

stanoví obecné zásady a požadavky 

potravinového práva (Úř. věst. L 31, 

1.2.2002, s. 1), nařízení (ES) č. 852/2004 

o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 

30.4.2004, s. 1), nařízení (ES) č. 

1935/2004 o materiálech a předmětech 

určených pro styk s potravinami a další 

příslušné právní předpisy o bezpečnosti, 

hygieně a označování potravin (Úř. věst. L 

338, 13.11.2004, s. .4-17). 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 (11a) Členské státy by měly být v 

souladu se směrnicí 94/62/ES povinny 

Komisi informovat o všech návrzích 

opatření týkajících se obalů před jejich 

přijetím, aby se ověřilo, zda by nemohla 

vytvořit překážky pro fungování vnitřního 

trhu. 

Odůvodnění 

Je důležité zajistit konzistentnost směrnice 94/62/ES, zejména článku 16 (oznamování) a 

článku 18 (volné uvádění na trh) s touto směrnicí, pokud se jedná o plastové obaly na jedno 

použití a ochranu vnitřního trhu s obaly. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Některé plastové výrobky na jedno 

použití končí v životním prostředí 

v důsledku nevhodného způsobu 

odstraňování vhazováním do kanalizace 

nebo jiného nevhodného uvolňování do 

životního prostředí. Plastové výrobky na 

jedno použití, které se často odstraňují 

vhazováním do kanalizace nebo jiným 

nevhodným způsobem, by proto měly být 

předmětem požadavků na označování. 

Označení by mělo spotřebitele informovat 

o vhodných možnostech odstraňování 

odpadů anebo o možnostech odstraňování 

odpadů, jichž je třeba se vyvarovat, anebo 

o nepříznivých dopadech nevhodným 

způsobem odstraněných odpadků na 

životní prostředí. Komise by měla být 

zmocněna ke stanovení harmonizovaného 

formátu označování a při tom by měla 

v příslušných případech ověřit, jak 

navrhované označování vnímají 

reprezentativní vzorky spotřebitelů, aby 

bylo zajištěno, že je efektivní a jasně 

srozumitelné. 

(14) Některé plastové výrobky na jedno 

použití končí v životním prostředí 

v důsledku nevhodného způsobu 

odstraňování vhazováním do kanalizace 

nebo jiného nevhodného uvolňování do 

životního prostředí. Plastové výrobky na 

jedno použití, které se často odstraňují 

vhazováním do kanalizace nebo jiným 

nevhodným způsobem, by proto měly být 

předmětem požadavků na označování. 

Označení by mělo spotřebitele informovat 

o vhodných možnostech odstraňování 

odpadů anebo o možnostech odstraňování 

odpadů, jichž je třeba se vyvarovat, anebo 

o nepříznivých dopadech nevhodným 

způsobem odstraněných odpadků na 

životní prostředí. Komise by měla být 

zmocněna ke stanovení harmonizovaného 

formátu označování, například loga, a při 

tom by měla v příslušných případech 

ověřit, jak navrhované označování vnímají 

reprezentativní vzorky spotřebitelů, aby 

bylo zajištěno, že je efektivní a jasně 

srozumitelné. V rámci tohoto procesu by 

Komise měla zohlednit stávající odvětvové 

dobrovolné dohody, které byly za tímto 
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účelem přijaty.  Mimoto by členské státy 

měly stanovit pravidla pro odrazující 

pokuty a sankce, které by se vztahovaly na 

osoby odpovědné za zanášení tohoto 

odpadu životního prostředí.  

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Co se týče plastových výrobků na 

jedno použití, pro něž neexistují snadno 

dostupné vhodné a udržitelnější alternativy, 

členské státy by měly v souladu se zásadou 

„znečišťovatel platí“ rovněž zavést 

systémy rozšířené odpovědnosti výrobce za 

účelem pokrytí nákladů na nakládání 

s odpady a odklízení odpadků i nákladů na 

osvětová opatření, jejichž cílem je 

předcházet znečišťování životního 

prostředí odpadky a toto znečišťování 

omezovat. 

(15) Co se týče plastových výrobků na 

jedno použití, pro něž neexistují snadno 

dostupné vhodné a udržitelnější alternativy, 

členské státy by měly v souladu se zásadou 

„znečišťovatel platí“ rovněž zavést 

systémy rozšířené odpovědnosti výrobce za 

účelem pokrytí nezbytných nákladů na 

nakládání s odpady v souladu s články 8 a 

8a směrnice 2008/98/ES 2/ES a článkem 

7 směrnice 94/62/ES i nákladů na osvětová 

opatření, jejichž cílem je předcházet 

znečišťování životního prostředí odpadky a 

toto znečišťování omezovat. 

Odůvodnění 

Boj proti znečišťování odpadky by měl být úsilím příslušných orgánů, výrobců a spotřebitelů. 

Odstranění problému znečištění odpadky se nevyřeší platbami na odstranění znečistění ze 

strany výrobců, ale odlišným chováním spotřebitelů, jehož se dosahuje výchovou spotřebitelů 

a vymáháním stávajících právních předpisů. Předcházení znečištění odpadky je mnohem 

účinnější. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) Musí se zajistit jednotné provádění 

opatření rozšířené odpovědnosti výrobce s 

cílem vyhnout se narušení hospodářské 

soutěže na vnitřním trhu. 
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Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15b) Ekonomické pobídky mohou 

ovlivnit volbu spotřebitele, podnítit 

specifické zvyklosti spotřebitele nebo od 

nich spotřebitele odrazovat, a mohou tak 

být použity jako efektivní preventivní 

nástroj pro snížení dopadu některých 

plastů na životní prostředí. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Velký podíl plastů mezi odpadky 

v mořích pocházejících z opuštěných, 

ztracených a vyhozených lovných zařízení 

obsahujících plasty značí, že stávající 

právní požadavky46  neposkytují 

dostatečnou motivaci k vracení uvedených 

lovných zařízení na pevninu za účelem 

sběru a zpracování. Systém nepřímých 

poplatků, jehož zavedení předpokládá 

právo Unie o přístavních zařízeních pro 

příjem odpadu z lodí, nepodněcuje lodě 

k tomu, aby vyhazovaly odpad do moře, 

a zajišťuje právo na předání odpadu. 

Uvedený systém by však měl být doplněn 

dalšími finančními pobídkami, které 

rybáře budou motivovat k tomu, aby 

přiváželi odpadní lovná zařízení na 

pevninu, aby se zamezilo jakémukoli 

případnému nárůstu nepřímého poplatku 

za odpad, který má být uhrazen. Jelikož 

plastové součásti lovných zařízení mají 

vysoký recyklační potenciál, členské státy 

by měly v souladu se zásadou 

„znečišťovatel platí“ zavést rozšířenou 

(16) Velký podíl plastů mezi odpadky 

v mořích pocházejících z opuštěných, 

ztracených a vyhozených lovných zařízení 

obsahujících plasty značí, že stávající 

právní požadavky46  neposkytují 

dostatečnou motivaci k vracení uvedených 

lovných zařízení na pevninu za účelem 

sběru a zpracování. Systém nepřímých 

poplatků, jehož zavedení předpokládá 

právo Unie o přístavních zařízeních pro 

příjem odpadu z lodí, nepodněcuje lodě 

k tomu, aby vyhazovaly odpad do moře, 

a zajišťuje právo na předání odpadu. 

Uvedený systém však není natolik 

efektivní, aby rybáři přiváželi svá odpadní 

lovná zařízení na pevninu. Jelikož plastové 

součásti lovných zařízení mají vysoký 

recyklační potenciál, členské státy by měly 

v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ 

zavést rozšířenou odpovědnost výrobce pro 

lovná zařízení obsahující plasty v zájmu 

financování řádného nakládání s odpady 

z takových lovných zařízení, a to zejména 

recyklace. Mimoto by Komise a členské 
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odpovědnost výrobce pro lovná zařízení 

obsahující plasty v zájmu usnadnění 

odděleného sběru odpadních lovných 

zařízení a financování řádného nakládání 

s odpady z takových lovných zařízení, a to 

zejména recyklace. 

státy měly spolupracovat na vytvoření 

mechanismu pro snižování odpadních 

lovných zařízení a usnadnění tříděného 

sběru odpadních lovných zařízení.  

__________________ __________________ 

46 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, 

směrnice 2000/59/ES a směrnice 

2008/98/ES. 

46 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, 

směrnice 2000/59/ES a směrnice 

2008/98/ES. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Aby se zabránilo vyhazování 

odpadků mimo místa určená k ukládání 

odpadu a jiným nevhodným formám 

odstraňování odpadů vedoucím ke 

znečištění moří odpadky obsahujícími 

plasty, musí být spotřebitelé řádně 

informováni o nejvhodnějších dostupných 

možnostech odstranění odpadů anebo 

o možnostech odstranění odpadů, jichž je 

třeba se vyvarovat, dále o osvědčených 

postupech týkajících se odstraňování 

odpadů a dopadu nevhodných způsobů 

odstraňování odpadů na životní prostředí 

i o obsažených plastech v některých 

plastových výrobcích na jedno použití 

a lovných zařízeních. Členské státy by 

proto měly být povinny přijmout osvětová 

opatření, která zajistí, že jsou tyto 

informace spotřebitelům poskytovány. 

Informace by neměly obsahovat reklamní 

obsah podněcující spotřebitele k používání 

plastových výrobků na jedno použití. 
Členské státy by měly mít možnost zvolit 

si opatření, která jsou nejvhodnější 

s ohledem na povahu výrobku nebo jeho 

použití. Náklady na osvětová opatření by 

měli hradit výrobci plastových výrobků na 

jedno použití a lovných zařízení 

obsahujících plasty v rámci své povinnosti 

(18) Aby se zabránilo vyhazování 

odpadků mimo místa určená k ukládání 

odpadu a jiným nevhodným formám 

odstraňování odpadů vedoucím ke 

znečištění moří odpadky obsahujícími 

plasty, musí být spotřebitelé řádně 

informováni o nejvhodnějších dostupných 

možnostech odstranění odpadů anebo 

o možnostech odstranění odpadů, jichž je 

třeba se vyvarovat, dále o osvědčených 

postupech týkajících se odstraňování 

odpadů a dopadu nevhodných způsobů 

odstraňování odpadů na životní prostředí 

i o obsažených plastech v některých 

plastových výrobcích na jedno použití 

a lovných zařízeních. Členské státy by 

proto měly být povinny přijmout osvětová 

opatření, včetně vzdělávacích kampaní ve 

školách, která zajistí, že jsou tyto 

informace spotřebitelům poskytovány, s 

cílem povzbudit je ke změně chování a k 

aktivnější účasti na předcházení 

znečišťování moří odpadem. Členské státy 

by měly mít možnost zvolit si opatření, 

která jsou nejvhodnější s ohledem na 

regionální podmínky, povahu výrobku 

nebo jeho použití. Musí být věnována 

řádná péče tomu, aby nedocházelo k 

žádným narušením hospodářské soutěže 
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rozšířené odpovědnosti výrobce. mezi domácími výrobci plastových 

výrobků na jedno použití a lovných 

zařízení obsahujících plasty a jejich 

konkurenty ze třetích zemí, jimž je 

dovoleno prodávat své výrobky na 

jednotném trhu. Do osvětových opatření 

by se měli v rámci svých povinností zapojit 

výrobci plastových výrobků na jedno 

použití a lovných zařízení obsahujících 

plasty. Výrobci nebudou povinni hradit 

náklady na tyto osvětové kampaně.  Boj 

proti znečišťování odpadky by měl být 

sdíleným úsilím příslušných orgánů, 

výrobců a spotřebitelů. 

 

Pozměňovací návrh  15 

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 

(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 
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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 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. 

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 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. Hodnocení by 

mělo též posoudit hospodářský dopad na 

odvětví, na která bude mít tato směrnice 

největší dopad, včetně nákladů na 

dodržování předpisů. 

__________________ __________________ 

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

 

Pozměňovací návrh  16 

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 

některých plastových výrobků na životní 

prostředí, zejména na vodní prostředí, a na 

lidské zdraví a výrazně jej omezit, jakož i 

posilovat vedoucí úlohu EU při přechodu 
k oběhovému hospodářství pomocí 

inovativních a udržitelných obchodních 

modelů, výrobků a netoxických materiálů, 

a tím též přispívat k účinnému fungování 

vnitřního trhu. 
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Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

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]. 

Aniž je dotčen článek 18 směrnice 

94/62/ES, přijmou členské státy nezbytná 

opatření k dosažení významného snížení 

spotřeby plastových výrobků na jedno 

použití uvedených v části A přílohy na 

svém území do … [čtyři roky po uplynutí 

lhůty pro provedení této směrnice ve 

vnitrostátním právu]. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby byly 

zavedeny systémy rozšířené odpovědnosti 

výrobce pro všechny plastové výrobky na 

jedno použití uvedené v části E přílohy, 

které jsou uváděny na trh Unie, v souladu 

s ustanoveními o rozšířené odpovědnosti 

výrobce ve směrnici 2008/98/ES. 

1. Členské státy zavedou systémy 

rozšířené odpovědnosti výrobce pro 

všechny plastové výrobky na jedno použití 

uvedené v části E přílohy, které jsou 

uváděny na trh Unie, aniž by došlo k 

jakémukoli narušení soutěže a pod 

podmínkou, že s dováženými i tuzemskými 

výrobky je zacházeno tak, že mají stejný 

vliv na tržní ceny. Musí být zajištěn soulad 

s ustanoveními o rozšířené odpovědnosti 

výrobce ve směrnici 2008/98/ES. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

S ohledem na systémy zavedené v souladu 

s odstavcem 1 členské státy zajistí, aby 

výrobci plastových výrobků na jedno 

použití uvedených v části E přílohy hradili 

náklady na sběr odpadu tvořeného 

S ohledem na systémy zavedené v souladu 

s odstavcem 1 členské státy zajistí, aby 

výrobci plastových výrobků na jedno 

použití uvedených v části E přílohy hradili 

náklady nezbytné na sběr odpadu 
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uvedenými plastovými výrobky na jedno 

použití a na jejich následnou přepravu 

a zpracování, včetně nákladů na odklízení 

odpadků a nákladů na osvětová opatření 

uvedená v článku 10 týkající se těchto 

výrobků. 

tvořeného uvedenými plastovými výrobky 

na jedno použití a na jejich následnou 

přepravu a zpracování, jak je definováno v 

článku 8 a 8a směrnice 2008/98/ES, 

včetně nákladů na odklízení odpadků a 

nákladů na osvětová opatření uvedená v 

článku 10 týkající se těchto výrobků. 

Odůvodnění 

Boj proti znečišťování odpadky by měl být úsilím příslušných orgánů, výrobců a spotřebitelů. 

Odstranění problému znečištění odpadky se nevyřeší platbami na odstranění znečistění ze 

strany výrobců, ale odlišným chováním spotřebitelů, jehož se dosahuje výchovou spotřebitelů 

a vymáháním stávajících právních předpisů. Předcházení znečištění odpadky je mnohem 

účinnější. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 4 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Komise zveřejní pokyny pro 

provádění veškerých opatření, včetně 

rozdělení nákladů, týkajících se rozšířené 

odpovědnosti výrobce v souladu s tímto 

článkem. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 4 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4b. Příslušný orgán zajistí, aby 

náklady pro výrobce týkající se rozšířené 

odpovědnosti výrobce byly přiměřené a 

aby o nich byly dotčené subjekty 

pravidelně informovány přístupným a 

transparentním způsobem. 
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Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) stanovit cíle pro tříděný sběr pro 

příslušné systémy rozšířené odpovědnosti 

výrobce. 

b) stanovit cíle pro tříděný sběr pro 

příslušné systémy rozšířené odpovědnosti 

výrobce nebo 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) zavést systémy sběru odpadu, které 

prokázaly svou účinnosti a o nichž se 

domnívají, že jsou vhodné pro splnění 

stanovených cílů.  

 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy mohou mj. přijmout v 

případě potřeby osvětová opatření. Tato 

osvětová opatření by se mohla realizovat 

např. ve školách nebo v podnicích. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Koordinace opatření Koordinace opatření mezi členskými státy 
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Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Článek 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 11a 

 Koordinace opatření na mezinárodní 

úrovni 

 Komise ve spolupráci s členskými státy 

usiluje o mezinárodní koordinaci opatření 

k omezení dopadu některých plastových 

výrobků na životní prostředí a k podpoře 

přechodu na udržitelné ekonomické 

modely. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Čl. 15 – odst. 1 

 

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 … [pět 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. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 15 – odst. 3 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) hospodářský dopad na odvětví, jež 

jsou touto směrnicí nejvíce dotčena, a 

hospodářský dopad a náklady na 

dodržování předpisů odpovídají odhadům 
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uvedeným v posouzení dopadu 

vypracovaném Komisí.   

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 15 – odst. 3 – písm. c b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cb) provádění této směrnice nějakým 

způsobem negativně neovlivnilo 

konkurenceschopnost odvětví, která jsou 

tímto návrhem nejvíc dotčena, ve srovnání 

s jejich konkurenty mimo EU. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Příloha I – část D – odrážka 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– Vlhčené ubrousky, tj. předvlhčené 

ubrousky pro osobní hygienu, péči o 

domácnost a průmyslové účely. 

– Vlhčené ubrousky, tj. předvlhčené 

ubrousky pro osobní hygienu, péči o 

domácnost a průmyslové účely, a odpadní 

předvlhčený toaletní papír. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Příloha I – část D – odrážka 3 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 - Tabákové výrobky s filtry a filtry 

uváděné na trh pro použití v kombinaci s 

tabákovými výrobky. 

Odůvodnění 

Cigaretové nedopalky jsou druhými nejběžnějšími předměty, které se nacházejí na plážích, 

přičemž jediný cigaretový nedopalek znečistí minimálně 500 litrů vody. Proto je velmi 

důležité, aby si byli spotřebitelé vědomi důsledků neuvážlivého odhazování cigaret na ulicích. 
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