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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

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 u deseti plastových výrobků na jedno použití a lovných 

zařízení (tzv. makroplastů) zjištěno, že tvoří 70 % plastového odpadu v evropských mořích. Je 

důležité, aby EU přijala odpovídající opatření s cílem řešit environmentální aspekty odpadu 

v mořích skrze snížení objemu plastů v oceánech a na pobřeží a zároveň se důkladně zaměřila 

na širší souvislosti začlenění plastů do oběhového hospodářství. 

Odpad v mořích je celosvětový problém, který sahá daleko za hranice EU, přičemž tuto výzvu 

pro naši planetu může v plné míře vyřešit pouze globální dohoda. Studie ukazují, že 80 % 

odpadu v mořích pochází pouze z 20 zemí, přičemž žádná z nich není členským státem EU. 

Zpravodajka proto vyzývá k přijetí celosvětového postoje za účelem boje 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. Kromě toho by nadnárodní věřitelé 

a mezinárodní finanční korporace měli napřít své úsilí směrem k opatřením na snížení objemu 

odpadu v mořích prostřednictvím cílených programů pro nakládání s odpadem v rámci 

oběhového hospodářství. 

Informovanost spotřebitelů představuje navíc klíčový prvek pro úspěšné omezení plastových 

výrobků na jedno použití. Zpravodajka je přesvědčena, že kampaně zaměřené na zvyšování 

informovanosti veřejnosti spolu se vzděláváním slouží jako nástroj pro dosažení trvalých 

výsledků v souvislosti s opatřeními zavazujícími členské státy a průmyslové odvětví. 

V analýze Komise se odhaduje, že jí navrhované možnosti zahrnující zákaz určitých 

plastových výrobků na jedno použití a cíle pro 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 CO2 a zabránily by škodám na životním 

prostředí ve výši 11 miliard EUR. Náklady pro podniky na dodržování předpisů by dosáhly 

2 miliard EUR a nakládání s odpady by vyžadovalo 510 miliard EUR. Spotřebitelé by ušetřili 

okolo 6,5 miliard EUR, přičemž systém vratných záloh či obdobný systém by pro ně 

znamenal vynaložit dodatečných 1,4 miliard EUR. Komise odhaduje, že dodatečné náklady 

pro odvětví rybolovu se v nejlepším případě vyšplhají na 0,16 % zisku. Avšak Komise 

nepředkládá údaje o nákladech na zavedení rozšířené odpovědnosti výrobce plně přenesených 

na koncového spotřebitele. 

Zpravodajka si přeje zdůraznit, že podle obecné zásady by politické opatření „zákazu“ 

určitých druhů výrobků mělo být až krajním řešením. V každém případě by byl vhodnější 

přístup založený na zpřísnění norem, v jejichž důsledku by měly být určité znečišťující 

výrobky vytěsněny z trhu, ale které by zároveň podporovaly výzkum, vývoj a inovaci 

nákladově účinněji recyklovatelných, biologicky rozložitelných nebo neškodných výrobků. 

Tyto nové normy by měly být zavedeny v odpovídajícím časovém rámci s cílem zajistit, aby 

malé a střední podniky mohly upravit svůj obchodní model, neboť velká část 50 000 

společností představujících odvětví zpracovatelů plastů v EU jsou malé a střední podniky. 

Řešení problému znečištění moří odpadky může přinést ekonomické příležitosti. Podniky 

mohou posílit svou konkurenceschopnost tím, že přispějí skrze inovace, výzkum a vývoj 

k vytvoření dekarbonizovaného hospodářství účinně využívajícího zdroje. Investování do 
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prevence vzniku plastového odpadu v mořích, udržitelné alternativní materiály, výrobky 

a obchodní modely mohou pomoci vytvořit pracovní místa a prohloubit dovednosti na poli 

vědy a techniky. Zatímco je iniciativa na omezení plastových výrobků na jedno použití vítána, 

je k zajištění proporcionality zapotřebí vyváženého přístupu. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 

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

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Právní východisko 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 

této smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 

této smlouvy a článek 114, pokud jde 

o obaly ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 

94/62/ES, 

 

Pozměňovací návrh  2 

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 

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 plánem32 

pro oběhové hospodářství proto Komise 

v evropské strategii pro plasty dospěla 

k závěru, že je nutné řešit nepřetržitý 

nárůst vzniku plastových odpadů33 a jejich 

únik do životního prostředí, a to zejména 

do mořského prostředí, aby bylo možné 

(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 

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 plánem32 

pro oběhové hospodářství proto Komise 

v evropské strategii pro plasty dospěla 

k závěru, že je nutné řešit nepřetržitý 

nárůst vzniku plastových odpadů33 a jejich 

únik do životního prostředí, a to zejména 

do mořského prostředí, aby bylo možné 
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vybudovat skutečně oběhový životní 

cyklus plastů. 

vybudovat skutečně oběhový životní 

cyklus plastů. Veškeré další snahy 

v oblasti plastů se musí zakládat na 

nedávno přijatých právních předpisech 

EU o oběhovém hospodářství a musí 

s nimi být plně v souladu a vhodně 

zapadat do systému, který tvoří. 

__________________ __________________ 

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). 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Nedávno přijaté právní předpisy 

EU o odpadech, konkrétně směrnice 

2008/98/EU, směrnice 94/62/EU 

a směrnice 1999/31/EU, stanovují 

komplexní systém statistiky 

shromažďování a recyklace odpadů, 

jednoznačné cíle recyklace některých toků 

odpadů včetně plastů a hierarchii způsobů 

nakládání s odpady. Rovněž stanovují 

pobídky k přechodu na více oběhové 

hospodářství, širší využívání 

recyklovaných materiálů a vymezuje 

povinnosti výrobce v rámci minimálních 

požadavků na rozšířenou odpovědnost 

výrobce. Cílem směrnice není nahradit 

tento systém, ale spíše jej doplnit 

opatřeními zabývajícími se konkrétním 

problémem znečištění moří odpadky. 
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Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1b) 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  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1c) 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  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Přístupy v duchu oběhového 

hospodářství, které upřednostňují 

opakovaně použitelné výrobky a systémy 

opětovného použití, povedou k omezení 

objemu produkovaných odpadů a taková 

prevence stojí na vrcholu hierarchie 

způsobů nakládání s odpady zakotvené 

v článku 4 směrnice Evropského 

(2) Přístupy v duchu oběhového 

hospodářství, které vedle recyklovatelnosti 

výrobků upřednostňují opakovaně 

použitelné výrobky a systémy opětovného 

použití, povedou k omezení objemu 

produkovaných odpadů a taková prevence 

stojí na vrcholu hierarchie způsobů 

nakládání s odpady zakotvené v článku 4 
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parlamentu a Rady 2008/98/ES.34Uvedené 

přístupy jsou též v souladu s cílem 

udržitelného rozvoje č. 1235, zajistit 

udržitelné vzorce spotřeby a výroby, který 

stanovila Organizace spojených národů. 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/98/ES34. Uvedené přístupy jsou též 

v souladu s cílem udržitelného rozvoje 

č. 1235, zajistit udržitelné vzorce spotřeby 

a výroby, který stanovila Organizace 

spojených národů. 

_________________ _________________ 

34 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 

2008 o odpadech a o zrušení některých 

směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3). 

34 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 

2008 o odpadech a o zrušení některých 

směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3). 

35 Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, 

kterou přijalo Valné shromáždění 

Organizace spojených národů dne 25. září 

2015. 

35 Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, 

kterou přijalo Valné shromáždění 

Organizace spojených národů dne 25. září 

2015. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 

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) V mořích a oceánech planety se 

nahromadilo 150 milionů tun plastu 

a mikroplastu, což závažně poškozuje 

mořskou faunu a flóru, klima a světovou 

biologickou rozmanitost. 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, přičemž musí 

zachovat spravedlivé konkurenční 

prostředí pro svůj průmysl. V této 

souvislosti by Unie v zájmu koordinované 

činnosti měla usilovat o to, aby závazky 

v této věci přijali partneři na mezinárodní 

úrovni, jako jsou skupiny G20, G7 
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a Organizace spojených národů. Tato 

iniciativa je součástí úsilí Unie o snížení 

množství odpadu v zájmu udržitelného 

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  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Navzdory úsilí EU v podobě 

diplomatické činnosti v oblasti změny 

klimatu a mezinárodní spolupráce je 

situace v některých třetích zemích stále 

znepokojivá. EU musí zvýšit své úsilí na 

úrovni mezinárodní spolupráce v oblasti 

ochrany životního prostředí. EU musí 

plnit svou úlohu zprostředkovatele 

a průkopníka na poli environmentální 

politiky a nakládání s odpady. EU by se 

měla snažit předávat zkušenosti, šířit 

know-how a technologie pro řešení 

znečištění plastovými odpadky a o výměnu 

osvědčených postupů v oblasti ochrany 

vodního prostředí, jeho čištění a prevence 

znečištění plastovými odpadky. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 
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 

(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 
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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. 

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 zdraví zvířat. Rovněž poškozují činnosti, 

jako je cestovní ruch, rybolov a lodní 

doprava, zejména v pobřežních oblastech 

a na ostrovech. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Stávající právní předpisy Unie40 

a politické nástroje poskytují určitá 

regulační řešení problému odpadků 

v mořích. Konkrétně, plastové odpady jsou 

předmětem celkových opatření a cílů Unie 

v oblasti nakládání s odpady, jako je 

recyklační cíl pro plastové obalové odpady 

a nedávno přijatý cíl ve strategii pro 

plasty42 zajistit do roku 2030, aby veškeré 

plastové obaly byly recyklovatelné. Dopad 

uvedených právních předpisů na odpadky 

v mořích však není dostatečný 

a vnitrostátní opatření pro předcházení 

znečišťování moří odpadky a pro jeho 

omezování se liší co do oblasti působnosti 

a úrovně ambicí. Navíc některá z těchto 

opatření, zejména omezení týkající se 

uvádění plastových výrobků na jedno 

použití na trh, mohou vytvářet překážky 

obchodu a narušit hospodářskou soutěž 

(6) Stávající právní předpisy Unie40 

a politické nástroje poskytují určitá 

regulační řešení problému odpadků 

v mořích. Konkrétně, plastové odpady jsou 

předmětem celkových opatření a cílů Unie 

v oblasti nakládání s odpady, jako je 

recyklační cíl pro plastové obalové odpady 

a nedávno přijatý cíl ve strategii pro 

plasty42 zajistit do roku 2030, aby veškeré 

plastové obaly byly recyklovatelné. 
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v Unii. 

_________________ _________________ 

40 Směrnice 2008/98/ES, směrnice 

2000/59/ES, směrnice 2000/60/ES, 

směrnice 2008/56/ES a nařízení Rady (ES) 

č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 

o zavedení kontrolního režimu 

Společenství k zajištění dodržování 

pravidel společné rybářské politiky, 

o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 

2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 

768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 

2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 

509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 

1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 

1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 

2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 

1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 

1). 

40 Směrnice 2008/98/ES, směrnice 

2000/59/ES, směrnice 2000/60/ES, 

směrnice 2008/56/ES a nařízení Rady (ES) 

č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 

o zavedení kontrolního režimu 

Společenství k zajištění dodržování 

pravidel společné rybářské politiky, 

o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 

2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 

768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 

2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 

509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 

1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 

1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 

2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 

1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 

1). 

41 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 

o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. 

L 365, 31.12.1994, s. 10). 

41 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 

o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. 

L 365, 31.12.1994, s. 10). 

42 Sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru 

a Výboru regionů „Evropská strategie pro 

plasty v oběhovém hospodářství“ 

(COM(2018) 28 final). 

42 Sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru 

a Výboru regionů „Evropská strategie pro 

plasty v oběhovém hospodářství“ 

(COM(2018) 28 final). 

 

Pozměňovací návrh  11 

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 

způsobují významné škody. Kromě toho by 
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členské státy měly v souvislosti 

s přechodem na oběhové hospodářství 

usilovat o celkové snížení spotřeby všech 

výrobků a obalů na jedno použití. Přitom 

je třeba vyvarovat se jakékoli 

diskriminace. 

 

Pozměňovací návrh  12 

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 

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. 

(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. Tudíž 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 

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. 

__________________ __________________ 

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(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). 

(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  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Je nezbytné stanovit společnou 

definici biologicky rozložitelného 

a kompostovatelného plastu. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8b) Plastové výrobky by měly být 

vyráběny s ohledem na jejich celkovou 

životnost. Ekodesign plastových výrobků 

by měl vždy zohledňovat výrobní fázi, 

recyklovatelnost a případně možnost 

opětovného použití výrobku. Výrobci by 

měli být vybízeni, aby pokud možno 

k výrobě svých výrobků používali 

jednoduché nebo kompatibilní polymery, 

aby se zjednodušilo třídění a zvýšila 

recyklovatelnost, zejména v případě 

plastových obalů. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 
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Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Plastovým výrobkům na jedno 

použití by se mělo věnovat jedno či několik 

opatření v závislosti na různých faktorech, 

jako je dostupnost vhodných 

a udržitelnějších alternativ, proveditelnost 

změny spotřebních návyků a to, do jaké 

míry jsou již upraveny ve stávajících 

právních předpisech Unie. 

(10) Plastovým výrobkům na jedno 

použití by se mělo věnovat jedno či několik 

opatření v závislosti na různých faktorech, 

jako je dostupnost 

vhodných, udržitelnějších a hospodářsky 

více životaschopných alternativ, 

proveditelnost změny spotřebních návyků 

a to, do jaké míry jsou již upraveny ve 

stávajících právních předpisech Unie. 

Navrhovaná opatření by měla vždy 

zohledňovat posouzení životního cyklu, 

aby se zabránilo polovičatým řešením, jež 

by měla v důsledku ještě horší nepříznivý 

dopad na různé složky životního prostředí 

nebo hospodářství, jako je například 

nahrazení plastů obdobným materiálem 

vyrobeným z biomateriálu, aniž by bylo 

k dispozici jednoznačné posouzení 

biologické rozložitelnosti tohoto materiálu 

včetně jeho biologické rozložitelnosti ve 

vodním prostředí. Touto směrnicí nejsou 

dotčena ustanovení směrnice 94/62/ES 

týkající se plastových výrobků na jedno 

použití, které jsou považovány za obaly ve 

smyslu čl. 3 odst. 1 uvedené směrnice. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Konstatuje, že v zájmu přechodu 

z ekonomiky založené na fosilních 

palivech a z hlediska ochrany klimatu 

jsou plastové výrobky vyrobené 

z biologických látek udržitelnější 

alternativou k plastům vyrobeným 

z fosilních surovin. Proto by měly být 

podporovány pobídky určené k nahrazení 

materiálů vyrobených z fosilních surovin 

biologickými materiály. To je v souladu 

s cíli oběhového hospodářství, strategie 
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pro biohospodářství a strategie pro plasty. 

Komise by měla při předkládání 

budoucího návrhu politiky zvážit zahrnutí 

pobídky k nahrazení, a – například při 

revizi směrnice o zadávání veřejných 

zakázek (směrnice 2014/24/EU) – stanovit 

kritéria pro plasty založená na jejich 

složení, míře recyklovatelnosti 

a nebezpečnosti. 

Odůvodnění 

Nařízení ve své stávající podobě není ohledně situace plastů vyrobených z biologických 

materiálů zřetelné. Přínosy používání biomateriálů k výrobě plastů by měly být uznány 

a podporovány, zejména příznivý účinek, který mají jako udržitelnější alternativa k plastům 

vyrobeným z polymerů, jakož i jejich podíl na snížení závislosti na fosilních surovinách. 

 

Pozměňovací návrh  17 

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 

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 potravin44. 

(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 přechodu na udržitelnější řešení by se od 

členských států mělo 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 

potravin44. Snížení celkové spotřeby 

výrobků na jedno použití má pro přechod 

na oběhové hospodářství zásadní význam. 

_________________ _________________ 

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

stanoví obecné zásady a požadavky 

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

stanoví obecné zásady a požadavky 
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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). 

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). 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Pro ostatní plastové výrobky na 

jedno použití jsou již snadno dostupné 

vhodné a udržitelnější alternativy, jež jsou 

též cenově přijatelné. Členské státy by 

měly být povinny zakázat uvádění těchto 

výrobků na trh Unie, aby omezily jejich 

nepříznivý dopad na životní prostředí. Tím 

by bylo podporováno používání uvedených 

snadno dostupných a udržitelnějších 

alternativ i inovativní řešení směřující 

k udržitelnějším obchodním modelům, 

opakovaně použitelné alternativy 

a nahrazování materiálů. 

(12) Pro ostatní plastové výrobky na 

jedno použití jsou již snadno dostupné 

vhodné a udržitelnější alternativy, jež jsou 

též cenově přijatelné. Aby omezily 

nepříznivý dopad těchto výrobků na 

životní prostředí, měly by být členské státy 

povinny zakázat nebo omezit uvádění 

výrobků na trh Unie v případě, že obsahují 

látky a materiály, pro které existují 

udržitelné a dostupné alternativy, pokud 

nesplňují normu pro biologickou 

rozložitelnost v moři stanovenou na úrovni 

EU na základě hodnotící zprávy Komise 

podle čl. 15 odst. 3 písm. c) této směrnice. 

Tím by bylo podporováno používání 

uvedených snadno dostupných 

a udržitelnějších alternativ i inovativní 

řešení směřující k udržitelnějším 

obchodním modelům, opakovaně 

použitelné alternativy a nahrazování 

materiálů. Je vhodné stanovit konkrétní 

kritéria pro posouzení životního cyklu 

takových alternativ a určit, zda splňují 

požadavky v současnosti uspokojované 

plastovými výrobky na jedno použití, zda 

jsou v souladu s právními předpisy EU 

o odpadech a zda zaručují větší 

udržitelnost. 

 

Pozměňovací návrh  19 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Směrnice 94/62/ES ve znění 

směrnice (EU) 2015/720 stanoví 

požadavek, aby Komise do května 2017 

provedla legislativní přezkum opatření 

na snížení spotřeby velmi lehkých 

plastových nákupních tašek na základě 

dopadu v rámci životního cyklu. Komise 

tento přezkum dosud neprovedla. 

Vzhledem k tomu, že se z těchto 

plastových tašek velmi často stává 

znečišťující odpad, je vhodné zavést 

opatření omezující jejich uvádění na trh, 

s výjimkou situací, kdy je jejich použití 

naprosto nezbytné. Velmi lehké plastové 

nákupní tašky by neměly být uváděny 

na trh jako obaly pro volně ložené 

potraviny, s výjimkou případů, kdy jsou 

obaly nezbytné z hygienických důvodů, 

jako je balení vlhkých potravin (např. 

syrového masa, ryb nebo mléčných 

výrobků), a v tom případě by se měly 

používat pouze biologicky rozložitelné 

a kompostovatelné tašky. Pro velmi lehké 

plastové nákupní tašky, na něž se uvedené 

omezení ohledně jejich uvádění na trh 

nevztahuje, zůstávají platná stávající 

ustanovení směrnice (EU) 2015/720. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12b) V souladu s hierarchií způsobů 

nakládání s odpady by členské státy měly 

přijmout opatření na podporu opakovaně 

použitelných alternativ k plastům na 

jedno použití, jako např. stanovením cílů, 

ekonomických pobídek, osvětovými 

kampaněmi a zajištěním široké 

dostupnosti těchto opakovaně 
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použitelných alternativ. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) S ohledem na zprávu Programu 

OSN pro životní prostředí (UNEP) z roku 

2016 požádá Komise evropské 

normalizační organizace, aby vypracovaly 

normu pro biologickou rozložitelnost 

v mořích.  

 

Pozměňovací návrh  22 

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 

(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 ve spolupráci 

s členskými státy by měla přihlížet 

k odvětvovým dobrovolným dohodám 

přijatým v zájmu jasných pravidel 

označování s cílem informovat 

spotřebitele, např. prostřednictvím loga, 

zda je výrobek recyklovatelný, či nikoli. 

Komise by měla být zmocněna ke 



 

PE625.401v02-00 18/39 AD\1163839CS.docx 

CS 

srozumitelné. stanovení harmonizovaného formátu 

označování a při tom by měla v příslušných 

případech a při zohlednění specifické 

situace v jednotlivých členských státech 
ověřit, jak navrhované označování vnímají 

reprezentativní vzorky spotřebitelů, aby 

bylo zajištěno, že je efektivní a jasně 

srozumitelné. Označení musí být viditelně 

umístěno na obalu výrobků, které jsou 

prodávány konečnému uživateli. 

 

Pozměňovací návrh  23 

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 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. 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 v souladu 

s články 8 a 8a směrnice 2008/98/ES 2/ES 

a článkem 7 směrnice 94/62/ES 

a odklízení odpadků i nákladů na 

osvětová opatření, jejichž cílem je 

předcházet znečišťování životního 

prostředí odpadky a toto znečišťování 

omezovat. Přitom je třeba brát v úvahu 

celý spotřebitelský řetězec, neboť výrobci 

nemohou nést odpovědnost za nesprávné 

chování spotřebitelů. Měla by se 
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uplatňovat zásada sdílené odpovědnosti. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) Na unijní úrovni v současnosti 

chybí schválená vědecká norma týkající se 

biologické rozložitelnosti v mořích, a je 

tady naléhavé, aby Komise požádala 

Evropský výbor pro normalizaci 

o vypracování samostatné normy, která by 

tuto otázku upravovala. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a) V souladu s hierarchií způsobů 

nakládání s odpady by členské státy měly 

klást důraz na poskytování informací 

o opakovaně použitelných alternativách 

k plastům na jedno použití. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 19 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Směrnice 2008/98/ES stanoví 

obecné minimální požadavky na systémy 

rozšířené odpovědnosti výrobce. Uvedené 

požadavky by se měly uplatnit na systémy 

rozšířené odpovědnosti výrobce zavedené 

touto směrnicí. Tato směrnice však stanoví 

další požadavky týkající se rozšířené 

odpovědnosti výrobce, například 

požadavek, aby výrobci některých 

(19) Směrnice 2008/98/ES stanoví 

obecné minimální požadavky na systémy 

rozšířené odpovědnosti výrobce. Uvedené 

požadavky by se měly uplatnit na systémy 

rozšířené odpovědnosti výrobce zavedené 

touto směrnicí. Tato směrnice však stanoví 

další požadavky týkající se rozšířené 

odpovědnosti výrobce, například 

požadavek, aby výrobci některých 



 

PE625.401v02-00 20/39 AD\1163839CS.docx 

CS 

plastových výrobků na jedno použití hradili 

náklady na odklízení odpadků. 

plastových výrobků na jedno použití hradili 

náklady na osvětová opatření 

a informovali spotřebitele o vhodném 

způsobu odstraňování odpadů a jejich 

dopadu na životní prostředí. Měla by se 

uplatňovat zásada sdílené odpovědnosti 

i lepší spolupráce mezi všemi příslušnými 

odvětvími, včetně výrobců, spotřebitelů 

a veřejným sektorem. 

 

Pozměňovací návrh  27 

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. Je nezbytné podporovat účinnější 

systémy tříděného sběru a je na členských 

státech, aby za účelem dosažení cílů 

stanovených ve směrnici 2008/98/ES 

a směrnici 94/62/EU zavedly co 

nejúčinnější a nejvhodnější systém sběru. 

Lepší sběr a vyšší míra recyklace by mohly 

být podpořeny opatřeními v oblasti 

ekodesignu, například prostřednictvím 

pobídky výrobcům k používání 

jednoduchých nebo kompatibilních 

polymerů nebo k zavedení jiných opatření, 

která by výrobce povzbudila k používání 

udržitelných materiálů. To bude mít 

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. 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20a) Členské státy by měly zvážit 

zavedení povinného obsahu 

recyklovaného materiálu v některých 

plastových výrobcích, což by podpořilo 

míru recyklace a trh s recyklovanými 

materiály. V tomto ohledu by měly být 

podporovány synergie jednotlivých 

odvětví, kdy by se odpad z jednoho odvětví 

mohl stát cennou surovinou pro jiné. 

Členské státy by měly sehrát svou úlohu 

při podpoře těchto synergií a při vytváření 

pobídek pro dobrovolná opatření ze strany 

výrobců v oblasti předcházení vzniku 

odpadů a lepšího nakládání s odpady 

a boje proti znečištění. 

 

Pozměňovací návrh  29 

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 

(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 
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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 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. 

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 

a lovných zařízení 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 a lovná zařízení 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. 

_________________ _________________ 

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

Odůvodnění 

Abychom podnikli veškerá nezbytná opatření s cílem zabránit znečištění moří odpadky, 

požadujeme komplexní hodnocení technického a vědeckého pokroku všech výrobků, které by 

se mohly dostat do moře. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Členské státy by měly stanovit 

pravidla týkající se sankcí za porušení 

ustanovení této směrnice a zajistit jejich 

uplatňování. Tyto sankce by měly být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

(23) Členské státy by měly stanovit 

pravidla týkající se sankcí za porušení 

ustanovení této směrnice a zajistit jejich 

uplatňování. Tyto sankce by měly být 

účinné, přiměřené a odrazující. Pobídky 

a sankce by se měly rovněž vztahovat na 
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chování spotřebitelů. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 25 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (25a) Prostřednictvím podpory výzkumu 

a inovací, a to i v rámci programu 

Horizont Evropa, je třeba podpořit 

investice do účinných řešení využívání 

zdrojů a oběhového hospodářství, jako 

jsou možnosti prevence a návrhu, 

diverzifikace vstupních surovin 

a inovativní recyklační technologie, např. 

molekulární a chemická recyklace, jakož 

i zlepšení mechanické recyklace; v této 

souvislosti je třeba zdůraznit inovační 

potenciál začínajících podniků; Evropský 

parlament podporuje zavedení 

strategického programu pro výzkum 

a inovace v oblasti oběhového 

hospodářství v souvislosti s materiály, 

v němž bude zvláštní pozornost věnována 

plastu a materiálům s obsahem plastu 

a také balení; pro zvýšení soukromých 

investic budou zapotřebí odpovídající 

finanční prostředky; partnerství veřejného 

a soukromého sektoru mohou pomoci 

urychlit přechod na oběhové hospodářství. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 25 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (25b) Podpora výzkumu a inovací je 

nezbytným nástrojem a předpokladem 

dosažení udržitelnějšího hodnotového 

řetězce v odvětví obalů. S ohledem na 

budoucí strategický plán výzkumu 

a inovací v oblasti plastů bude v tomto 

ohledu vhodné posílit mechanismy 
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financování v rámci evropských nástrojů 

tvorby programů v oblasti výzkumu 

a vývoje, jako jsou rámcové programy EU 

pro výzkum a inovace (tj. Horizont 2020). 

 (Tento pozměňovací návrh by měl být 

zahrnut do nového bodu odůvodnění; 

přesné umístění není důležité.) 

Odůvodnění 

Výzkum a inovace jsou základními pilíři udržitelnosti. Proto je nezbytné přidělit přiměřenou 

podporu a prostředky na výzkum a inovace v odvětví obalů, jež napomohou dotčeným 

odvětvím při plnění cílů uvedených ve strategii pro plasty. 

 

Pozměňovací návrh  33 

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 posílit vedoucí 

úlohu Unie při předcházení dopadu 

některých plastových výrobků na životní 

prostředí, zejména na vodní prostředí, a na 

lidské zdraví a při výrazném snižování 

tohoto dopadu, jakož i podporovat přechod 

k oběhovému hospodářství snižováním 

spotřeby výrobků na jedno použití 

a prosazováním udržitelných 

a inovativních obchodních modelů, 

výrobků a materiálů, a tím též přispívat 

k účinnému fungování vnitřního trhu. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) „plasty“ materiál tvořený 

polymerem ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení 

(ES) č. 1907/2006, k němuž mohou být 

přidány přísady nebo jiné látky a který 

může být hlavní složkou struktury 

1) 1) „plasty; materiál tvořený 

polymerem ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení 

(ES) č. 1907/2006, k němuž mohou být 

přidány přísady nebo jiné látky a který je 

hlavní složkou struktury konečných 
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konečných výrobků; výjimkou jsou 

chemicky neupravené přírodní polymery; 

výrobků; výjimkou jsou chemicky 

neupravené přírodní polymery a polymerní 

nátěrové hmoty, barvy, inkousty a lepidla, 

které nemohou tvořit hlavní složku 

struktury konečných předmětů a výrobků; 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a) biologicky rozložitelnými 

a kompostovatelnými bioplasty a plasty 

s vysokým obsahem obnovitelných surovin 

ve smyslu evropské normy UNI EN 13432 

a směrnice 94/62/EU o obalech 

a obalových odpadech, které umožňují 

optimalizovat nakládání s organickými 

odpady, snížit dopad na životní prostředí 

a přispět k rozvoji dokonalých systémů se 

značnými výhodami po celou dobu cyklu 

výroba-spotřeba-likvidace. 

Odůvodnění 

Tyto materiály získané pomocí celé řady technologií v oblasti amidů, celulózy, rostlinných 

olejů a jejich kombinací jsou realizovány prostřednictvím integrovaného řetězce na základě 

modelu ekologického hospodářství, jehož cílem je územní obnova a inovace v průmyslových 

podnicích. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b) „nátěrovými hmotami“ 

nesamonosná vrstva nebo vrstvy vyrobené 

za použití plastů ve smyslu definice čl. 3 

odst. 1 tohoto právního předpisu, 

nanesené na materiál nebo předmět za 

účelem dodání zvláštních vlastností nebo 

zlepšení jeho technické účinnosti; 
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Odůvodnění 

Pro účely této směrnice a za účelem zajištění jednotného výkladu členskými státy a řádného 

fungování jednotného trhu EU by měla být definice „nátěrové hmoty“ v této směrnici 

jednoznačně vymezena na základě definice uvedené již v nařízení Komise (EU) 2018/213, 

kterým se mění nařízení o materiálech a předmětech z plastů 10/2011. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) „velmi lehkými plastovými 

nákupními taškami“ lehké plastové 

nákupní tašky o tloušťce stěny pod 15 

mikronů; 

Odůvodnění 

Velmi lehké plastové nákupní tašky by měly být definovány pouze na základě své tloušťky. Pro 

volně ložené potraviny jsou již k dispozici alternativy; proto není pravda, že pro hygienické 

účely nebo pro účely balení volně ložených potravin jsou velmi lehké nákupní tašky nezbytné. 

Odkaz na definici v článku 3 směrnice 94/62/ES proto není namístě. 

 

Pozměňovací návrh  38 

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]. 

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 vyhodnotí sociální, 

ekonomické a environmentální dopady 

a přijmou pro dosažení tohoto snížení 

vnitrostátní plány zahrnující konkrétní 

kvantitativní cíle, konkrétní pobídky pro 

dotčená odvětí a přijatá opatření. Tyto 

vnitrostátní plány budou předloženy 
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Komisi a v případě nutnosti 

aktualizovány. Komise může k přijatým 

plánům vydat doporučení. 

 

Pozměňovací návrh  39 

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, a to i financování výzkumu 

oběhových řešení a synergií s výzkumnými 

a investičními fondy EU, 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 specificích jednotlivých 

členských států a na dopadu výrobků 

uvedených v prvním pododstavci na 

životní prostředí. Opatření přijatá podniky 

na dobrovolném základě jsou žádoucí 

a měla by být upřednostňována 

a podporována. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) obsah plastů ve výrobku. vypouští se 

Odůvodnění 

Obsah plastů ve výrobku není sám o sobě významnou informací. Plasty jako takové nejsou 

materiálem, který by se měl zakázat, nebo před nímž by mělo být varováno. 
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Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Čl. 7 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Nádoby na sycené nápoje jsou 

vyňaty z oblasti působnosti tohoto článku. 

 

Pozměňovací návrh  42 

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 

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. 

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 

uvedenými plastovými výrobky na jedno 

použití a na jejich následnou přepravu 

a zpracování ve smyslu definic uvedených 

v článcích 8 a 8a směrnice 2008/98/ES, 

včetně nákladů na osvětová opatření 

uvedená v článku 10 týkající se těchto 

výrobků. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě plastových výrobků na jedno 

použití, jež jsou obaly, požadavky 

stanovené v tomto odstavci doplňují 

požadavky týkající se systémů rozšířené 

odpovědnosti výrobce stanovené ve 

směrnici 94/62/ES a směrnici 2008/98/ES. 

V případě plastových výrobků na jedno 

použití, jež jsou obaly, platí požadavky 

stanovené v tomto odstavci bez dotčení 

požadavků týkajících se systémů rozšířené 

odpovědnosti výrobce stanovené ve 

směrnici 94/62/ES a směrnici 2008/98/ES. 

 

Pozměňovací návrh  44 
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Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Do 18 měsíců od přijetí této 

směrnice přijme Komise v souladu 

s článkem [XXX] akty v přenesené 

pravomoci, v nichž vymezí klíčové prvky 

systémů rozšířené odpovědnosti výrobce 

uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku 

pro každý výrobek individuálně. Klíčové 

prvky zahrnují metody pro rozdělení 

odpovědnosti, výpočet nákladů a vymezení 

dalších specifických prvků v souladu 

s minimálními požadavky stanovenými 

směrnicí 2008/98/ES. V relevantních 

případech by měly být také vzaty v úvahu 

požadavky směrnice 94/62/EHS. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 2 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Členské státy přijmou systém 

rozšířené odpovědnosti výrobce podle 

odstavců 1 a 2 tohoto článku do [18 

měsíců] od přijetí aktu Komise 

v přenesené pravomoci uvedeného 

v odstavci 2a tohoto článku. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

S ohledem na systémy zavedené v souladu 

s odstavcem 3 členské státy zajistí, aby 

výrobci lovných zařízení obsahujících 

plasty hradili náklady na sběr odpadu 

z lovných zařízení obsahujících plasty 

předaných do příslušných přístavních 

S ohledem na systémy zavedené v souladu 

s odstavcem 3 členské státy zajistí, aby 

výrobci lovných zařízení obsahujících 

plasty hradili vícenáklady na sběr odpadu 

z lovných zařízení obsahujících plasty 

předaných do příslušných přístavních 
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zařízení pro příjem odpadu v souladu 

s právem Unie o přístavních zařízeních pro 

příjem odpadu nebo do jiných 

ekvivalentních systémů sběru odpadu, 

které nespadají do oblasti působnosti práva 

Unie o přístavních zařízeních pro příjem 

odpadu, a hradili i náklady na následnou 

přepravu a zpracování. Výrobci rovněž 

hradí náklady na osvětová opatření 

uvedená v článku 10 týkající se lovných 

zařízení obsahujících plasty. 

zařízení pro příjem odpadu v souladu 

s právem Unie o přístavních zařízeních pro 

příjem odpadu nebo do jiných 

ekvivalentních systémů sběru odpadu, 

které nespadají do oblasti působnosti práva 

Unie o přístavních zařízeních pro příjem 

odpadu, a hradili i náklady na následnou 

přepravu a zpracování. Výrobci rovněž 

hradí náklady na osvětová opatření 

uvedená v článku 10 týkající se lovných 

zařízení obsahujících plasty. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh směrnice 

Článek 8 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 8a 

 Výkon přenesené pravomoci 

 1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

 2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedená v článcích [XXX] je 

svěřena Komisi na období pěti let od data 

vstupu této směrnice v platnost. Přenesení 

pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví proti 

tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 

měsíce před koncem každého z těchto 

období. 

 3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomocí uvedené v článcích 

[XXX] kdykoli zrušit. Rozhodnutím 

o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm určené. Rozhodnutí 

nabývá účinku prvním dnem po 

zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 

unie nebo k pozdějšímu dni, který je 

v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci. 

 4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 
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Evropskému parlamentu a Radě. 

 5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle článků [XXX] vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví námitky 

ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 

tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 

parlament i Rada před uplynutím této 

lhůty informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

aby se do roku 2025 začalo s prováděním 

tříděného sběru plastových výrobků na 

jedno použití uvedených v části F přílohy, 

a to v objemu, který se rovná 90 % těchto 

plastových výrobků na jedno použití 

uvedených na trh v daném roce podle 

hmotnosti. K dosažení tohoto cíle mohou 

členské státy mimo jiné: 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

aby splnily cíle pro sběr plastů 

a plastových obalů, které jsou stanoveny 

ve směrnici 2008/98/EU a směrnici 

94/62/EU. K dosažení tohoto cíle mohou 

členské státy mimo jiné: 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zavést zálohové systémy nebo a) zavést zálohové systémy nebo 

systémy automatizovaného sběru, které 

zohledňují místní a regionální podmínky 

nebo 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh směrnice 
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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  51 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) nové: jakýmkoli jiným opatřením, 

například těmi z výčtu v příloze směrnice 

2008/98/EU, která považují členské státy 

za vhodná. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh směrnice 

Článek 9 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 9a 

 Evropská komise vypracuje pokyny 

obsahující minimální požadavky na 

zavedení zálohových systémů. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy přijmou opatření, jejichž 

cílem je sdělit spotřebitelům plastových 

výrobků na jedno použití uvedených 

v části B přílohy důvody omezení jejich 

uvádění na trh dříve, než tato opatření 

vstoupí v platnost. 
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Pozměňovací návrh  54 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 1 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členským státům se doporučuje, aby 

zavedly systém pobídek a penalizace 

spotřebitelů za jejich nesprávné chování. 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Koordinace opatření Koordinace opatření mezi členskými státy 

 

Pozměňovací návrh  56 

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  57 

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 … [čtyři 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. 

 

Pozměňovací návrh  58 

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. 

c) bylo dosaženo dostatečného 

vědeckého a technického pokroku a zda 

byla vypracována kritéria nebo evropská 

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 možné určit, jaké 

výrobky již nemusí být předmětem snížení 

spotřeby. 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh směrnice 

Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy však použijí pro 

mikropodniky a malé a střední podniky 

v souladu s definicí Komise pro malé 

a střední podniky, použitelnou v okamžik 

vstupu v platnost, předpisy nezbytné 

k zajištění souladu s článkem 5 a čl. 7 

odst. 1 od ... [tři roky po vstupu této 
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směrnice v platnost] a s čl. 6 odst. 1 od ... 

[čtyři roky po vstupu harmonizované 

normy uvedené v čl. 6 odst. 3 této 

směrnice v platnost]. 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh směrnice 

Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy přijmou systémy rozšířené 

odpovědnosti výrobce nezbytné pro 

dosažení souladu s čl. 8 odst. 1 a 2 

v souladu s ustanoveními uvedeného 

článku. 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh směrnice 

Příloha I – část A – dílčí nadpis 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Vlhčené ubrousky, tj. předvlhčené 

ubrousky pro osobní hygienu, péči 

o domácnost a průmyslové účely. 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh směrnice 

Příloha I – část A – odrážka 2 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 - Nápojové lahve 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh směrnice 

Příloha I – část B 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 



 

PE625.401v02-00 36/39 AD\1163839CS.docx 

CS 

B Plastové výrobky na jedno použití, 

na které se vztahuje článek 5 o omezení 

uvádění výrobků na trh 

vypouští se 

— Vatové tyčinky, s výjimkou odběrových 

tamponů určených a používaných 

k lékařským účelům. 

 

— Příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní 

hůlky). 

 

— Talíře.  

— Brčka, s výjimkou brček určených 

a používaných k lékařským účelům. 

 

— Nápojová míchátka.  

— Tyčky k uchycení a podpěře balónků, 

kromě balónků pro průmyslové či jiné 

profesionální použití a upotřebení, jež 

nejsou distribuovány spotřebitelům, 

včetně mechanismů těchto tyček. 

 

Odůvodnění 

V souladu se zásadou proporcionality by omezení uvádění na trh měla být používána až jako 

poslední možnost. Pokud jde o určení nejvhodnějších způsobů, jak zabránit znečišťování 

odpadky, měla by Komise přiznat prioritu sběru a řádnému nakládání s odpady. Navíc zde 

zavedená omezení nebyla obsažena v interinstitucionální dohodě a ani nebyla zohledněna při 

veřejných konzultacích. 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh směrnice 

Příloha I – část D – odrážka 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

— Balónky, kromě balónků pro 

průmyslové či jiné profesionální použití 

a upotřebení, jež nejsou distribuovány 

spotřebitelům. 

vypouští se 

Odůvodnění 

Viz článek 7. 

 

Pozměňovací návrh  65 
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Návrh směrnice 

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

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – Dětské pleny na jedno použití 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh směrnice 

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

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – Dětské pleny na jedno použití 
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