
 

AD\1163799SK.docx  PE625.586v02-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre rybné hospodárstvo 
 

2018/0172(COD) 

25.9.2018 

STANOVISKO 

Výboru pre rybárstvo 

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých 

plastových výrobkov na životné prostredie 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Renata Briano 

 



 

PE625.586v02-00 2/32 AD\1163799SK.docx 

SK 

 

PA_Legam 



 

AD\1163799SK.docx 3/32 PE625.586v02-00 

 SK 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Cieľom návrhu Komisie je zabrániť negatívnemu vplyvu určitých plastových výrobkov na 

životné prostredie, najmä morské prostredie, v súlade so stratégiou EÚ v oblasti plastov a v 

širšom kontexte v rámci prechodu na obehové hospodárstvo. Problém hromadenia plastového 

odpadu v mori je globálnym problémom, ktorý musí byť preto riešený opatreniami na 

viacerých úrovniach a lepšou koordináciou medzinárodného úsilia. 

Táto iniciatíva sa týka desiatich druhov jednorazových plastových predmetov a rybárskeho 

výstroja obsahujúceho plasty. Tieto výrobky boli vybrané na základe počtu predmetov 

plastového odpadu na plážach, ako aj na základe údajov zozbieraných v rámci rámcovej 

smernice o morskej stratégii. Na 276 európskych plážach bolo vykonané monitorovanie, v 

rámci ktorého bolo zaznamenaných 355 671 predmetov počas celkového počtu 679 

prieskumov. Z počtov vyplynulo, že asi polovica všetkého odpadu nájdeného na plážach sú 

jednorazové plastové predmety a 27 % predstavuje odpad z rybárskeho výstroja. 

Hromadenie plastového odpadu v mori má negatívny vplyv na morské biologické zdroje, 

najmä tie najcitlivejšie, a na prostredie, v ktorom sa nachádzajú. V dôsledku toho negatívne 

ovplyvňuje aj rybolovné činnosti, pričom odhadovaná čistá strata pre európsku flotilu je 70 až 

350 miliónov EUR ročne. Taktiež nesie so sebou riziko pre ľudské zdravie, pretože plasty sa 

drobia a končia v potravinovom reťazci, a teda aj na našich stoloch. 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa predovšetkým domnieva, že rybári 

zohrávajú zásadnú úlohu pri riešení problému hromadenia plastového odpadu v mori. 

Iniciatívy „Výlov odpadu“, ktoré sú financované aj z Európskeho námorného a rybárskeho 

fondu (ENRF), sú príkladom novej paradigmy, v ktorej rybár nie je problémom, ale súčasťou 

riešenia. Preto treba podporovať vhodné opatrenia na uznanie a posilnenie úlohy rybárov ako 

„strážcov mora“. 

Pokiaľ ide o rybársky výstroj, v návrhu sa zavádzajú systémy rozšírenej zodpovednosti 

výrobcov a opatrenia na zvyšovanie povedomia. Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov 

zabezpečia lepšie nakladanie s odpadovým rybárskym výstrojom, pričom sa pokryjú náklady 

na spracovanie tohto odpadu, ako aj opatrenia na zvyšovanie povedomia. Spravodajkyňa sa 

domnieva, že tieto systémy by mali byť doplnené o zníženú sadzbu, ktorou by sa podporilo 

uvádzanie na trh takého rybárskeho výstroja, ktorý bude navrhnutý ako trvanlivý, opakovane 

použiteľný a recyklovateľný v súlade s právnymi predpismi EÚ o odpadoch. Plastové súčasti 

rybárskeho výstroja majú vysoký recyklačný potenciál, ktorý sa v súčasnosti nevyužíva. 

Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov rybárskeho výstroja zahŕňajú opatrenia 

predložené v návrhu o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu 

(COM(2018)033), ktoré znižujú finančné zaťaženie prístavov a tým aj prevádzkovateľov v 

odvetví rybárstva. Preto je veľmi dôležité zabezpečiť súlad medzi týmito dvomi smernicami. 

Na tento účel treba najskôr harmonizovať terminológiu, keďže v tomto návrhu sa zavádza 

vymedzenie odpadového rybárskeho výstroja, zatiaľ čo v návrhu o prístavných zariadeniach 

sa odkazuje na opustený rybársky výstroj, ktorý však nie je vymedzený. Taktiež treba 

zabezpečiť, aby všetky prístavy, v ktorých môžu rybárske plavidlá kotviť, boli vybavené 

primeranými zariadeniami na zabezpečenie zberu a spracovania pasívne vyloveného odpadu 

počas rybolovných operácií a aby v súvislosti s týmito operáciami prevádzkovateľom v 

odvetví rybárstva nevznikali dodatočné náklady v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“. 

Takto budú rybári ešte viac motivovaní priviezť odpadový rybársky výstroj a pasívne 
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vylovený odpad na pobrežie. Napokon, systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov budú 

pokrývať aj náklady na nakladanie s odpadom z plastových materiálov používaných v 

akvakultúre, na ktoré sa, minimálne čiastočne, nevzťahujú navrhované opatrenia pre prístavné 

zariadenia. Aj v tomto prípade spravodajkyňa považuje za potrebné zabezpečiť súlad medzi 

týmito dvoma návrhmi. 

Návrh Komisie zahŕňa aj nariadenie č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie 

na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a 

ktoré obsahuje niekoľko opatrení (preventívnych i nápravných) na zníženie negatívneho 

vplyvu stratených rybárskych výstrojov na mori.  V rámci v súčasnosti prebiehajúcej revízie 

nariadenia o kontrole sa preto musia zohľadniť ciele tejto iniciatívy.  

Napokon, pokiaľ ide o inovácie a výskum v oblasti alternatívnych materiálov, spravodajkyňa 

sa domnieva, že Európska únia by mala zaviesť jasné vymedzenie biodegradovateľných 

plastov a bioplastov, ako aj harmonizované normy týkajúce sa biodegradovateľnosti, a to 

najmä v mori, a kompostovateľnosti s cieľom poskytnúť jasný a jednotný právny rámec. 

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) S cieľom zabezpečiť, aby sa prijali 

správne opatrenia na boj proti plastovému 

odpadu v mori, treba vo všeobecnosti 

riešiť aj otázku plastového odpadu na 

morskom dne a vo vodnom prostredí, ako 

aj otázku mikroplastov. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) keďže členské štáty sú signatármi 

Medzinárodného dohovoru o zabránení 
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znečisťovaniu z lodí (MARPOL) a mali by 

sa usilovať o úplné vykonávanie jeho 

ustanovení; 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3b) Plasty a mikroplasty predstavujú 

80 % morského odpadu, pričom 20 % až 

40 % tohto plastového morského odpadu 

čiastočne súvisí s ľudskými činnosťami 

na mori, a to aj s obchodnými loďami a 

výletnými loďami, a zvyšok pochádza zo 

súše. Podľa nedávnej štúdie FAO 

pochádza približne 10 % plastového 

morského odpadu zo strateného alebo 

zanechaného rybárskeho výstroja. 

Stratený a zanechaný rybársky výstroj je 

jednou zo zložiek plastového morského 

odpadu a vzhľadom na to, že približne 

94 % plastov vstupujúcich do oceánu 

končí na morskom dne, Európsky 

námorný a rybársky fond (ENRF) by sa 

mohol využiť na podnecovanie rybárov k 

účasti na programoch „výlovu morského 

odpadu“, napríklad poskytovaním 

finančných alebo materiálnych stimulov 

rybárom. Hromadenie veľkého množstva 

plastu v mori nemá len negatívny vplyv na 

udržateľnosť populácií rýb, morské 

biologické zdroje, najmä citlivé zdroje, a 

na prostredie, v ktorom sa nachádzajú, ale 

aj na rybolovnú činnosť tým, že sa ním 

okrem iného zvyšujú náklady súvisiace s 

čistením sietí a likvidáciou zozbieraného 

odpadu. V prípade maloobjemového 

rybolovu sa tento dosah stáva ešte väčším 

a ekonomicky náročnejším. Vzhľadom na 

to, že morský odpad nepozná hranice, 

Komisia by mala v spolupráci s 

nečlenskými krajinami vyvinúť ďalšie 

úsilie v snahe zabrániť tvorbe tohto 

odpadu a podporiť vhodné nakladanie s 
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odpadom. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) V rezolúcii č. 11 

Environmentálneho zhromaždenia 

Programu OSN pre životné prostredie 

prijatej na zasadnutí, ktoré sa konalo 23. 

– 27. mája 2016, sa uznáva, že 

„prítomnosť plastového odpadu 

a mikroplastov v morskom prostredí je 

čoraz závažnejším celosvetovým 

problémom, ktorý si vyžaduje naliehavú 

globálnu reakciu s ohľadom na prístup 

založený na životnom cykle výrobku“. 

Prepojenosť medzi mikroplastami a 

jednorazovými plastami a rybárskym 

výstrojom by sa mala zvážiť, pretože tieto 

plasty sa môžu rozložiť na mikroplasty a 

spôsobiť škody. Štúdie poukázali na to, že 

mikroplasty môžu byť v morskom 

prostredí prítomné vo veľkom rozsahu, 

pričom bolo preukázané, že morské 

zvieratá ich vedia skonzumovať a tým 

vstupujú do potravinového reťazca1  

Opatrenia ustanovené v tejto smernici na 

zníženie negatívneho vplyvu určitých 

plastov sú preto dôležité z hľadiska 

prínosu pre životné prostredie a zdravie. 

Únia by mala k problému mikroplastov 

zaujať komplexný prístup a mala by 

všetkých výrobcov nabádať k tomu, aby 

prísne obmedzili mikroplasty v zloženiach 

svojich výrobkov, pričom osobitná 

pozornosť by sa mala venovať výrobcom 

textilu a pneumatík, pretože syntetické 

odevy a pneumatiky sa podieľajú na 63 % 

mikroplastov, ktoré končia priamo v 

morskom prostredí. 

 _________________ 
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 1 Skupina CONTAM úradu EFSA 

(vedecká skupina pre kontaminanty 

v potravinovom reťazci úradu EFSA), 

2016. Vyhlásenie o prítomnosti 

mikroplastov a nanoplastov v potravinách 

s osobitným zameraním na morské plody. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) V rámci Únie 80 až 85 % morského 

odpadu, zisteného v počtoch odpadu na 

plážach, tvoria plasty, pričom jednorazové 

plastové predmety predstavujú 50 % a 

predmety súvisiace s rybolovom 

predstavujú 27 %. Jednorazové plastové 

výrobky zahŕňajú rôzne bežne používané 

spotrebné výrobky s rýchlym obratom, 

ktoré sa vyhodia po jednom použití, na 

ktoré boli poskytnuté, pričom len zriedka 

sa recyklujú a majú tendenciu vytvárať 

odpad. Značná časť rybárskeho výstroja, 

ktorá sa uvádza na trh, sa nezbiera na 

spracovanie. Z toho dôvodu sú jednorazové 

plastové výrobky a rybársky výstroj 

obsahujúci plasty mimoriadne vážnym 

problémom v súvislosti s morským 

odpadom a predstavujú vážne riziko pre 

morské ekosystémy, biodiverzitu 

a potenciálne aj ľudské zdravie, a škodia 

činnostiam, ako je cestovný ruch, rybolov 

a lodná doprava. 

(5) V rámci Únie 80 až 85 % morského 

odpadu, zisteného v počtoch odpadu na 

plážach, tvoria plasty, pričom jednorazové 

plastové predmety predstavujú 50 % a 

predmety súvisiace s rybolovom 

predstavujú 27 %. Jednorazové plastové 

výrobky zahŕňajú rôzne bežne používané 

spotrebné výrobky s rýchlym obratom, 

ktoré sa vyhodia po jednom použití, na 

ktoré boli poskytnuté, a ktoré sa len 

zriedka recyklujú a končia ako odpad. 

Značná časť rybárskeho výstroja, ktorá sa 

uvádza na trh, sa nezbiera na spracovanie. 

Z toho dôvodu sú jednorazové plastové 

výrobky a rybársky výstroj obsahujúci 

plasty a mikroplasty mimoriadne vážnym 

problémom v súvislosti s morským 

odpadom a predstavujú vážne riziko pre 

morské ekosystémy, udržateľnosť 

populácií rýb, biodiverzitu a potenciálne aj 

ľudské zdravie, a škodia činnostiam, ako je 

cestovný ruch, profesionálne a rekreačné 

rybárstvo a lodná doprava, najmä v 

najvzdialenejších a pobrežných 

regiónoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6a) K neúmyselnému zachytávaniu rýb 

(tzv. ghost fishing) dochádza vtedy, keď sa 

do stratených alebo zanechaných 

nebiodegradovateľných rybárskych sietí, 

lovných šnúr a pascí zachytia či zakliesnia 

morské živočíchy alebo keď v ich 

dôsledku dôjde k zraneniu, vyhladovaniu 

či zabitiu uvedených živočíchov. 

K fenoménu neúmyselného zachytávania 

rýb dochádza po strate a zanechaní 

rybárskeho výstroja v mori. Podľa 

nariadenia (ES) č. 1224/2009 musí byť 

výstroj označený a stratený výstroj sa musí 

nahlásiť a vytiahnuť. Niektorí rybári 

preto z vlastnej iniciatívy prinášajú 

stratené siete späť do prístavu po tom, ako 

ich vytiahnu z mora. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) S cieľom zamerať úsilie tam, kde je 

to najviac potrebné, by sa táto smernica 

mala vzťahovať iba na najviac nachádzané 

jednorazové plastové výrobky, pričom sa 

odhaduje, že v počtoch na plážach v Únii 

predstavujú približne 86 % nájdených 
jednorazových plastov. 

(7) S cieľom zamerať úsilie tam, kde je 

to najviac potrebné, by sa táto smernica 

mala vzťahovať na najčastejšie 

nachádzané jednorazové plastové výrobky, 

ktoré podľa odhadov predstavujú v 

počtoch približne 86 % nájdených 

jednorazových plastov na plážach v Únii, a 

tiež na rybársky výstroj. Prechod na 

obehové hospodárstvo si vyžiada zníženie 

celkového používania jednorazových 

plastov. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Jednorazové plastové výrobky (8) Jednorazové plastové výrobky 
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možno vyrobiť zo širokej škály plastov. 

Plasty sa obvykle definujú ako polymérne 

materiály, do ktorých možno pridávať 

prísady. Táto definícia by sa však týkala aj 

určitých prírodných polymérov. 

Nemodifikované prírodné polyméry by do 

nej patriť nemali, keďže sa prirodzene 

vyskytujú v životnom prostredí. Definícia 

polymérov v článku 3 ods. 5 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1907/200643 by sa preto mala prispôsobiť a 

mala by sa zaviesť samostatná definícia na 

účely tejto smernice. Plasty vyrobené 

z modifikovaných prírodných polymérov 

alebo plasty vyrobené z biologických, 

fosílnych alebo syntetických 

východiskových látok sa prirodzene 

nevyskytujú a mali by byť predmetom 

tejto smernice. Prispôsobená definícia 

plastov by sa preto mala týkať predmetov 

z gumy založených na polyméroch, plastov 

z biomateriálov a biologicky 

rozložiteľných plastov, a to bez ohľadu na 

to, či pochádzajú z biomasy a/alebo sú 

určené na biodegradáciu v priebehu času. 

Určité polymérne materiály nemôžu 

fungovať ako hlavná štruktúrna zložka 

konečných materiálov a výrobkov, ako sú 

polymérne nátery, farby, atramenty 

a lepidlá. Na tieto materiály by sa táto 

smernica nemala vzťahovať, a preto by 

nemali byť zahrnuté do definície. 

možno vyrobiť zo širokej škály plastov. 

Plasty sa obvykle definujú ako polymérne 

materiály, do ktorých možno pridávať 

prísady. Táto definícia by sa však týkala aj 

určitých prírodných polymérov. 

Nemodifikované prírodné polyméry by do 

nej patriť nemali, keďže sa prirodzene 

vyskytujú v životnom prostredí. Definícia 

polymérov v článku 3 ods. 5 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1907/200643 by sa preto mala prispôsobiť a 

mala by sa zaviesť samostatná definícia na 

účely tejto smernice. Plasty vyrobené 

z modifikovaných prírodných polymérov 

alebo plasty vyrobené z biologických, 

fosílnych alebo syntetických 

východiskových látok sa prirodzene 

nevyskytujú a táto smernica by sa preto na 

ne mala vzťahovať. Prispôsobená 

definícia plastov by sa tak mala týkať 

predmetov z gumy založených na 

polyméroch, bioplastov 

a biodegradovateľných plastov, a to bez 

ohľadu na to, či pochádzajú z biomasy 

a/alebo sú určené na biodegradáciu 

v priebehu času. Určité polymérne 

materiály nemôžu fungovať ako hlavná 

štruktúrna zložka konečných materiálov 

a výrobkov, ako sú polymérne nátery, 

povlaky alebo vrstvy, farby, atramenty 

a lepidlá. Na tieto materiály by sa táto 

smernica nemala vzťahovať, a preto by 

nemali byť zahrnuté do definície. 

_________________ _________________ 

43 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 

2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii 

a obmedzovaní chemikálií (REACH) 

a o zriadení Európskej chemickej agentúry, 

o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES 

a o zrušení nariadenia Rady (EHS) 

č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) 

č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS 

a smerníc Komisie 91/155/EHS, 

93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 

(Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1). 

43 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 

2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii 

a obmedzovaní chemikálií (REACH) 

a o zriadení Európskej chemickej agentúry, 

o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES 

a o zrušení nariadenia Rady (EHS) 

č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) 

č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS 

a smerníc Komisie 91/155/EHS, 

93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 

(Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1). 
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Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) V prípade určitých jednorazových 

plastových výrobkov ešte nie sú 

k dispozícii vhodné a udržateľnejšie 

alternatívy a očakáva sa zvýšenie spotreby 

väčšiny takýchto jednorazových plastových 

výrobkov. Na zmenu tohto trendu a na 

podporu úsilia smerom k udržateľnejším 

riešeniam by sa od členských štátov malo 

vyžadovať, aby prijali nevyhnutné 

opatrenia na dosiahnutie významného 

zníženia spotreby týchto výrobkov bez 

toho, aby sa tým ohrozila hygiena potravín 

alebo bezpečnosť potravín, dobré 

hygienické postupy, správna výrobná prax, 

informácie pre spotrebiteľov alebo 

požiadavky na vysledovateľnosť stanovené 

v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa 

potravín44. 

(11) V prípade určitých jednorazových 

plastových výrobkov ešte nie sú 

k dispozícii vhodné a udržateľnejšie 

alternatívy a očakáva sa zvýšenie spotreby 

väčšiny takýchto jednorazových plastových 

výrobkov. Na zmenu tohto trendu a na 

podporu úsilia smerom k udržateľnejším 

riešeniam by sa od členských štátov malo 

vyžadovať, aby prijali nevyhnutné 

opatrenia na dosiahnutie významného 

zníženia spotreby týchto výrobkov bez 

toho, aby sa tým ohrozila hygiena potravín 

alebo bezpečnosť potravín, dobré 

hygienické postupy, správna výrobná prax, 

informácie pre spotrebiteľov alebo 

požiadavky na vysledovateľnosť stanovené 

v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa 

potravín44. Členské štáty by si v súvislosti s 

týmito opatreniami mali stanoviť čo 

najambicióznejšie ciele, ktoré by mali 

zodpovedať závažnosti rizika znečistenia 

mora rôznymi výrobkami a spôsobmi ich 

používania, na ktoré sa vzťahuje cieľ 

celkového zníženia ich spotreby. 

_________________ _________________ 

44 Nariadenie (ES) č. 178/2002, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky 

potravinového práva (Ú. v. ES L 31, 

1.2.2002, s. 1 – 24), nariadenie (ES) 

č. 852/2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 

139, 30.4.2004, s. 1 – 54), nariadenie (ES) 

č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch 

určených na styk s potravinami a iné 

príslušné právne predpisy týkajúce sa 

bezpečnosti potravín, hygieny 

a označovania (Ú. v. EÚ L 338, 

13.11.2004, s. 4 – 17). 

44 Nariadenie (ES) č. 178/2002, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky 

potravinového práva (Ú. v. ES L 31, 

1.2.2002, s. 1 – 24), nariadenie (ES) 

č. 852/2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 

139, 30.4.2004, s. 1 – 54), nariadenie (ES) 

č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch 

určených na styk s potravinami a iné 

príslušné právne predpisy týkajúce sa 

bezpečnosti potravín, hygieny 

a označovania (Ú. v. EÚ L 338, 

13.11.2004, s. 4 – 17). 

Odôvodnenie 

Malo by sa zdôrazniť, že členské štáty môžu zameranie svojich opatrení riešiť v podstate 
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slobodne, a že tieto opatrenia musia byť primerané závažnosti rizika znečistenia mora, 

pričom prioritne by sa mali zamerať na najzávažnejšie prípady. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Pokiaľ ide o iné jednorazové 

plastové výrobky, k dispozícii sú vhodné 

a udržateľnejšie alternatívy, ktoré sú aj 

cenovo prijateľnejšie. S cieľom obmedziť 

nepriaznivý vplyv takýchto výrobkov na 

životné prostredie by sa malo vyžadovať, 

aby členské štáty zakazovali ich uvedenie 

na trh Únie. Tým by sa podporilo 

využívanie ľahko dostupných 

a udržateľnejších alternatív, ako aj 

inovačných riešení smerujúcich 

k udržateľnejším obchodným modelom, 

alternatív s možnosťou opätovného 

použitia a náhrad materiálov. 

(12) Pokiaľ ide o iné jednorazové 

plastové výrobky, k dispozícii sú vhodné 

a udržateľnejšie alternatívy, ktoré sú aj 

cenovo prijateľnejšie. S cieľom obmedziť 

nepriaznivý vplyv takýchto výrobkov na 

životné prostredie, najmä na morské 

prostredie, by sa malo vyžadovať, aby 

členské štáty zakázali ich uvedenie na trh 

Únie. Tým by sa podporilo využívanie 

ľahko dostupných a udržateľnejších 

alternatív, ako aj inovačných riešení 

smerujúcich k udržateľnejším obchodným 

modelom, alternatív s možnosťou 

opätovného použitia a náhrad materiálov. 

Mali by sa stanoviť osobitné kritériá na 

určenie, či tieto alternatívy spĺňajú 

požiadavky, ktoré v súčasnosti plnia 

jednorazové plastové výrobky, či sú v 

súlade s právnymi predpismi Únie v 

oblasti odpadu a či sa nimi zabezpečí 

väčšia udržateľnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12a) Mali by sa stanoviť jasné 

vymedzenia biodegradovateľných plastov 

a bioplastov, ako aj harmonizované 

normy týkajúce sa biologického obsahu, 

biodegradovateľnosti (najmä pokiaľ ide o 

biodegradovateľnosť v mori) a 

kompostovateľnosti s cieľom odstrániť 

nejasnosti a nedorozumenia v tejto 



 

PE625.586v02-00 12/32 AD\1163799SK.docx 

SK 

oblasti. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Určité jednorazové plastové 

výrobky končia v životnom prostredí 

v dôsledku nevhodnej likvidácie 

prostredníctvom kanalizačného systému 

alebo iného nevhodného uvoľnenia do 

životného prostredia. Jednorazové plastové 

výrobky, ktoré sa často likvidujú 

prostredníctvom kanalizačného systému 

alebo ktoré sa inak nevhodne likvidujú, by 

mali podliehať požiadavkám na 

označovanie. Označenie by malo 

informovať spotrebiteľov o vhodných 

možnostiach likvidácie a/alebo 

o možnostiach likvidácie odpadu, ktorým 

sa treba vyhnúť a/alebo o negatívnych 

vplyvoch odpadu na životné prostredie 

v dôsledku nevhodnej likvidácie. Komisia 

by mala byť splnomocnená na stanovenie 

harmonizovaného formátu pre označovanie 

a pritom by v prípade potreby mala 

otestovať vnímanie navrhovaného 

označenia reprezentatívnymi skupinami 

spotrebiteľov, aby sa zabezpečilo, že je 

účinné a ľahko pochopiteľné. 

(14) Určité jednorazové plastové 

výrobky končia v životnom prostredí 

v dôsledku nevhodnej likvidácie 

prostredníctvom kanalizačného systému 

alebo iného nevhodného uvoľnenia do 

životného prostredia. Jednorazové plastové 

výrobky, ktoré sa často likvidujú 

prostredníctvom kanalizačného systému 

alebo ktoré sa inak nevhodne likvidujú, by 

mali podliehať požiadavkám na 

označovanie. Označenie by malo 

informovať spotrebiteľov o vhodných 

možnostiach likvidácie a/alebo 

o možnostiach likvidácie odpadu, ktorým 

sa treba vyhnúť a/alebo o negatívnych 

vplyvoch odpadu na životné prostredie 

v dôsledku nevhodnej likvidácie. Komisia 

by mala byť splnomocnená na stanovenie 

harmonizovaného formátu pre označovanie 

a pritom by v prípade potreby mala 

otestovať vnímanie navrhovaného 

označenia reprezentatívnymi skupinami 

spotrebiteľov, aby sa zabezpečilo, že je 

účinné a ľahko pochopiteľné. Pokiaľ ide o 

rybársky výstroj, uplatňujú sa požiadavky 

na označovanie prijaté podľa nariadenia 

(ES) č. 1224/2009. Členské štáty sa riadia 

dobrovoľnými usmerneniami FAO 

týkajúcimi sa označovania rybárskeho 

výstroja. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Pokiaľ ide o jednorazové plastové (15) Pokiaľ ide o jednorazové plastové 
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výrobky, pre ktoré neexistujú ľahko 

dostupné vhodné a udržateľnejšie 

alternatívy, by členské štáty mali v súlade 

so zásadou „znečisťovateľ platí“ zaviesť aj 

systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu 

s cieľom pokryť náklady na nakladanie 

s odpadom a čistenie odpadu, ako aj 

náklady na opatrenia na zvyšovanie 

povedomia zamerané na predchádzanie 

vzniku takého odpadu a zníženie jeho 

množstva. 

výrobky, pre ktoré v súčasnosti neexistujú 

ľahko dostupné vhodné a udržateľnejšie 

alternatívy, členské štáty by mali v súlade 

so zásadou „znečisťovateľ platí“ zaviesť aj 

systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu 

s cieľom pokryť náklady na nakladanie 

s odpadom a čistenie odpadu, ako aj 

náklady na opatrenia na zvyšovanie 

povedomia zamerané na predchádzanie 

vzniku takéhoto odpadu a zníženie jeho 

množstva. Systémy vratných záloh, ako aj 

dostupné finančné prostriedky z ENRF by 

sa mali využiť na podporu iniciatív za 

výlov odpadu a úsilia o výlov strateného, 

vyhodeného a zanechaného rybárskeho 

výstroja. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15a) Každý deň končí v mori veľké 

množstvo odpadu, ktorý vzniká na pevnine 

alebo bol vyhodený plavidlami a z ktorého 

značnú časť tvorí plastový odpad (fľaše, 

vrecia atď.). 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 16 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

16. Veľká časť plastov v rámci 

morského odpadu, ktorá pochádza 

z nepoužívaného, strateného a vyradeného 

rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, 

naznačuje, že v existujúcich právnych 

požiadavkách1 sa neposkytujú dostatočné 

stimuly na vrátenie takéhoto rybárskeho 

výstroja na pobrežie na účely zberu 

a spracovania. Systém nepriamych 

poplatkov, ktorý sa pripravuje v rámci 

16. Veľká časť plastov v rámci 

morského odpadu, ktorá pochádza zo 

zanechaného, strateného a vyhodeného 

rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty a 

z pasívne vyloveného odpadu počas 

bežných rybolovných operácií, naznačuje, 

že v existujúcich právnych požiadavkách 

sa neposkytujú dostatočné stimuly na 

vrátenie takéhoto rybárskeho výstroja a 

takéhoto pasívne vyloveného odpadu na 
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právnych predpisov Únie o prístavných 

zberných zariadeniach na vyloženie 

odpadu z lodí, odoberá lodiam stimul na 

vypúšťanie svojho odpadu do mora 

a zaručuje právo na vyloženie. Uvedený 

systém by však mal byť doplnený o ďalšie 

finančné stimuly pre rybárov, aby svoj 

odpadový rybársky výstroj doviezli na 

pobrežie, aby sa tak zabránilo prípadnému 

zvýšeniu nepriameho poplatku za odpad, 

ktorý sa má zaplatiť. Vzhľadom na to, že 

plastové súčasti rybárskeho výstroja majú 

vysoký recyklačný potenciál, členské štáty 

by mali v súlade so zásadou „znečisťovateľ 

platí“ zaviesť rozšírenú zodpovednosť 

výrobcu za rybársky výstroj obsahujúci 

plasty s cieľom uľahčiť separovaný zber 

odpadového rybárskeho výstroja a 

financovať riadne nakladanie s takýmto 

rybárskym výstrojom, najmä pokiaľ ide 

o recykláciu. 

pobrežie na účely zberu a spracovania. Ak 

sa stratený rybársky výstroj nedá 

vytiahnuť, v súlade s nariadením (ES) 

č. 1224/2009 to kapitán musí oznámiť 

príslušnému orgánu svojho vlajkového 

štátu. Nariadením (ES) č. 1224/2009 sa 

však takéto straty rybárskeho výstroja 

nesledujú konzistentne a požiadavka na 

nahlasovanie týchto prípadov sa plní v 

slabej miere. V rámci revízie nariadenia o 

kontrole by sa preto mali stanoviť ďalšie 

opatrenia na posilnenie kapacít na 

vyťahovanie strateného výstroja a na jeho 

nahlasovanie, ako aj najmä povinnosť 

členských štátov zhromažďovať a 

zaznamenávať údaje o stratených 

rybárskych výstrojoch a každoročne ich 

zasielať Komisii. Okrem toho systém 

nepriamych poplatkov, ktorý sa pripravuje 

v rámci právnych predpisov Únie o 

prístavných zberných zariadeniach na 

vyloženie odpadu z lodí, odoberá lodiam 

stimul na vypúšťanie svojho odpadu do 

mora a zaručuje právo na vyloženie. 

Uvedený systém by však mal byť doplnený 

o ďalšie finančné stimuly pre rybárov, aby 

svoj odpadový rybársky výstroj a pasívne 

vylovený odpad, ako aj stratený a 

vyhodený rybársky výstroj doviezli na 

pobrežie, aby sa tak zabránilo prípadnému 

zvýšeniu nepriameho poplatku za odpad, 

ktorý sa má zaplatiť. Vykladanie pasívne 

vyloveného odpadu by pre rybárov nemalo 

predstavovať dodatočné náklady. 
Vzhľadom na to, že plastové súčasti 

rybárskeho výstroja majú vysoký 

recyklačný potenciál, členské štáty by mali 

v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ 

zaviesť rozšírenú zodpovednosť výrobcu 

za rybársky výstroj obsahujúci plasty 

s cieľom uľahčiť separovaný zber 

odpadového rybárskeho výstroja a 

financovať riadne nakladanie s takýmto 

rybárskym výstrojom, najmä pokiaľ ide 

o recykláciu či úsilie o zhodnocovanie 

strateného, zanechaného a vyhodeného 

rybárskeho výstroja. Tieto systémy by mali 

poskytovať upravené finančné príspevky 

na výstroj navrhnutý na opätovné použitie 
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a recykláciu v súlade s požiadavkami 

smernice 2008/98/ES a mal by ich 

dopĺňať cieľ stanovený pre zber 

odpadového rybárskeho výstroja. Okrem 

takýchto iniciatív by členské štáty mali 

uskutočňovať činnosti na podporu vývoja 

rybárskeho výstroja z udržateľnejších a 

ekologickejších materiálov. 

_________________ _________________ 

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, 

smernica 2000/59/ES a smernica 

2008/98/ES. 

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, 

smernica 2000/59/ES a smernica 

2008/98/ES. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (17a) Hoci zásada rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu by sa nemala 

vzťahovať na samotných rybárov a 

remeselných výrobcov rybárskeho výstroja 

obsahujúceho plasty, malo by sa zvážiť 

poskytnutie podpory na uvedenie na trh 

alternatívneho rybárskeho výstroja z 

udržateľných zdrojov, ktorý nebude 

obsahovať plasty. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) S cieľom predísť vzniku odpadu 

a iným nevhodným spôsobom likvidácie, 

ktoré vedú k vzniku morského odpadu 

obsahujúceho plasty, je potrebné, aby boli 

spotrebitelia náležite informovaní 

o najvhodnejších dostupných možnostiach 

likvidácie odpadu a/alebo o možnostiach 

likvidácie odpadu, ktorým sa treba vyhnúť, 

(18) S cieľom predísť vzniku odpadu a 

iným nevhodným spôsobom likvidácie, 

ktoré vedú k vzniku morského odpadu 

obsahujúceho plasty, je potrebné, aby boli 

spotrebitelia náležite informovaní o 

najvhodnejších dostupných možnostiach 

likvidácie odpadu a/alebo o možnostiach 

likvidácie odpadu, ktorým sa treba vyhnúť, 
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o najlepších postupoch, pokiaľ ide 

o likvidáciu odpadu, a o environmentálnom 

vplyve zlých postupov likvidácie odpadu, 

ako aj o plastovom obsahu v určitých 

jednorazových plastových výrobkoch 

a rybárskom výstroji. Od členských štátov 

by sa preto malo vyžadovať, aby prijali 

opatrenia na zvýšenie povedomia s cieľom 

zabezpečiť, že takéto informácie sa 

poskytnú spotrebiteľom. Takéto informácie 

by nemali mať propagačný obsah 

podporujúci používanie jednorazových 

plastových výrobkov. Členské štáty by 

mali mať možnosť vybrať si najvhodnejšie 

opatrenia založené na povahe výrobku 

alebo na jeho použití. Výrobcovia 

jednorazových plastových výrobkov 

a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty 

by mali znášať náklady na opatrenia na 

zvyšovanie povedomia v rámci ich 

povinnosti rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu. 

o najlepších postupoch, pokiaľ ide o 

likvidáciu odpadu, a o environmentálnom 

vplyve zlých postupov likvidácie odpadu, 

ako aj o plastovom obsahu v určitých 

jednorazových plastových výrobkoch a 

rybárskom výstroji a o dostupných 

alternatívach, ktoré už sú na trhu. Od 

členských štátov by sa preto malo 

vyžadovať, aby prijali opatrenia na 

zvýšenie povedomia s cieľom zabezpečiť, 

že takéto informácie sa poskytnú 

spotrebiteľom. Takéto informácie by 

nemali mať propagačný obsah podporujúci 

používanie jednorazových plastových 

výrobkov. Členské štáty by mali mať 

možnosť vybrať si najvhodnejšie opatrenia 

založené na povahe výrobku alebo na jeho 

použití. Výrobcovia jednorazových 

plastových výrobkov a rybárskeho výstroja 

obsahujúceho plasty by mali znášať 

náklady na opatrenia na zvyšovanie 

povedomia v rámci ich povinnosti 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 18 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (18a) Komisia je v súlade s právnymi 

predpismi EÚ povinná pomôcť členským 

štátom pri vypracovávaní stratégií a 

plánov na zníženie vyhadzovania 

rybárskeho výstroja do mora, a to aj 

prostredníctvom finančnej podpory z 

Európskeho námorného a rybárskeho 

fondu (ENRF). Úsilie môže zahŕňať 

kampane a programy na zvyšovanie 

povedomia o vplyve tohto odpadu na 

morské ekosystémy, výskum 

uskutočniteľnosti 

biodegradovateľného/kompostovateľného 

rybárskeho výstroja, vzdelávacie projekty 

pre rybárov a osobitné verejné programy 

na odstránenie plastov a iných predmetov 

z morského prostredia. 



 

AD\1163799SK.docx 17/32 PE625.586v02-00 

 SK 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) V smernici 2008/98/ES sa 

stanovujú všeobecné minimálne 

požiadavky na systémy rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu. Tieto požiadavky 

by sa mali uplatňovať na systémy 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktoré sa 

stanovujú v tejto smernici. V tejto smernici 

sa však stanovujú dodatočné požiadavky na 

rozšírenú zodpovednosť výrobcu, napríklad 

požiadavka, aby výrobcovia určitých 

jednorazových plastových výrobkov 

znášali náklady na čistenie odpadu. 

(19) V smernici 2008/98/ES sa 

stanovujú všeobecné minimálne 

požiadavky na systémy rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu. Tieto požiadavky 

by sa mali uplatňovať na systémy 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktoré sa 

stanovujú v tejto smernici. V tejto smernici 

sa však stanovujú dodatočné požiadavky na 

rozšírenú zodpovednosť výrobcu, napríklad 

požiadavka, aby výrobcovia určitých 

jednorazových plastových výrobkov 

znášali náklady na odstraňovanie odpadu. 

Pokiaľ ide o rybársky výstroj, členské 

štáty by mali prijať potrebné opatrenia, 

aby zabezpečili, že finančné príspevky, 

ktoré platia výrobcovia rybárskeho 

výstroja obsahujúceho plasty pri plnení 

ich povinností vyplývajúcich zo 

zodpovednosti výrobcu, budú upravené, 

najmä s ohľadom na trvanlivosť, 

opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť a 

recyklovateľnosť takéhoto rybárskeho 

výstroja uvedeného na trh. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 20 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (20a) Zvyšovanie povedomia o odpade 

vznikajúcom z jednorazových plastových 

výrobkov a rybárskeho výstroja a ich 

značného vplyvu na životné prostredie by 

sa malo považovať za základný prvok 

stratégie EÚ pre plasty, keďže sa tým do 

znižovania množstva plastového odpadu 

zapoja občania. Členské štáty by mali 

prijať opatrenia na zvýšenie povedomia o 
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tejto otázke a dostupnej finančnej podpore 

na jej riešenie a umožniť výmenu 

najlepších postupov medzi komunitami a 

sieťami. 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 22 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Podľa odseku 22 

Medziinštitucionálnej dohody medzi 

Európskym parlamentom, Radou 

Európskej únie a Európskou komisiou o 

lepšej tvorbe práva z 13. apríla 20161 by 

Komisia mala vykonať hodnotenie tejto 

smernice. Toto hodnotenie by sa malo 

zakladať na získaných skúsenostiach 

a zhromaždených údajoch počas 

vykonávania tejto smernice 

a zhromaždených údajoch podľa smernice 

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

V hodnotení by sa mal poskytnúť základ 

pre posúdenie prípadných ďalších opatrení 

a posúdenie toho, či je vzhľadom na 

monitorovanie morského odpadu v Únii 

potrebné preskúmať prílohu, v ktorej sa 

uvádza zoznam jednorazových plastových 

výrobkov. V hodnotení by sa malo zvážiť 

aj to, či vedecký a technický pokrok, ktorý 

sa medzičasom uskutočnil, a to vrátane 

vývoja biologicky rozložiteľných 

materiálov a vývoja kritérií alebo normy 

pre biologickú rozložiteľnosť plastov 

v morskom prostredí, ako sa plánuje 

v rámci európskej stratégie pre plasty, 

umožňuje stanovenie normy pre biologickú 

rozložiteľnosť určitých jednorazových 

plastových výrobkov v morskom prostredí. 

Táto norma by zahŕňala normu na 

testovanie, či sa v dôsledku fyzického 

a biologického rozkladu v morskom 

prostredí plasty úplne rozložia na oxid 

uhličitý (CO2), biomasu a vodu 

v dostatočne krátkom čase na to, aby plasty 

neboli škodlivé pre morský život a aby 

(22) Podľa odseku 22 

Medziinštitucionálnej dohody medzi 

Európskym parlamentom, Radou 

Európskej únie a Európskou komisiou o 

lepšej tvorbe práva z 13. apríla 20161 by 

Komisia mala vykonať hodnotenie tejto 

smernice. Toto hodnotenie by sa malo 

zakladať na získaných skúsenostiach 

a zhromaždených údajoch počas 

vykonávania tejto smernice 

a zhromaždených údajoch podľa smernice 

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

V hodnotení by sa mal poskytnúť základ 

pre posúdenie prípadných ďalších opatrení 

a posúdenie toho, či je vzhľadom na 

monitorovanie morského odpadu v Únii 

potrebné preskúmať prílohu, v ktorej sa 

uvádza zoznam jednorazových plastových 

výrobkov. V hodnotení by sa malo zvážiť 

aj to, či vedecký a technický pokrok, ktorý 

sa medzičasom uskutočnil, a to vrátane 

vývoja biodegradovateľných materiálov 

a vývoja kritérií alebo normy pre 

biodegradovateľnosť plastov v morskom 

prostredí, ako sa plánuje v rámci európskej 

stratégie pre plasty, umožňuje stanovenie 

normy pre biodegradovateľnosť určitých 

jednorazových plastových výrobkov alebo 

rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty 

v morskom prostredí. Táto norma by 

zahŕňala normu na testovanie, či sa 

v dôsledku podmienok fyzického 

a biologického rozkladu existujúcich 

v morskom prostredí plasty úplne rozložia 

na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu 

v dostatočne krátkom čase na to, aby plasty 
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neviedli k hromadeniu plastov v životnom 

prostredí. V takom prípade, ak jednorazové 

plastové výrobky túto normu splnia, môžu 

byť vyňaté zo zákazu uvádzania na trh. 

Zatiaľ čo v rámci európskej stratégie pre 

plasty sa plánujú opatrenia v tejto oblasti, 

uznávajú sa v nej aj výzvy týkajúce sa 

stanovenia regulačného rámca pre plasty 

s biologicky rozložiteľnými vlastnosťami 

v dôsledku rôznych morských podmienok 

v rôznych moriach.  

neboli škodlivé pre morský život a aby 

neviedli k hromadeniu plastov v životnom 

prostredí. V takom prípade, ak jednorazové 

plastové výrobky túto normu splnia, môžu 

byť vyňaté zo zákazu uvádzania na trh. 

Zatiaľ čo v rámci európskej stratégie pre 

plasty sa plánujú opatrenia v tejto oblasti, 

uznávajú sa v nej aj výzvy týkajúce sa 

stanovenia regulačného rámca pre 

biodegradovateľné plasty z dôvodu 

rôznych morských podmienok v rôznych 

moriach. 

_________________ _________________ 

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

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 25 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (25a) V súlade s právnymi predpismi 

Únie v oblasti odpadu sú Komisia a 

členské štáty povinné podporovať plány 

zberu odpadu z mora a v rámci možností 

doň zapojiť rybárske plavidlá, ako aj 

zabezpečiť, aby prístavné zariadenia mali 

kapacity na zber a spracovanie takéhoto 

odpadu, najmä recykláciou. Na vrátenie 

odpadu, ktorý bol pasívne vylovený, ako aj 

na odpad, ktorý bol vylovený v rámci 

iniciatív za výlov odpadu, by sa mali 

uplatňovať rovnaké stimuly, aké sú 

poskytované za vrátenie rybárskeho 

výstroja. Požiadavky na prístavné 

zariadenia by mali byť primerané a 

nemali by predstavovať nadmerné 

administratívne zaťaženie pre malé 

prístavy bez obsluhy alebo vzdialené 

prístavy, najmä na odľahlých ostrovoch. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  23 
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Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Cieľom tejto smernice je predchádzať 

vplyvu určitých plastových výrobkov na 

životné prostredie, najmä na vodné 

prostredie a na ľudské zdravie, 

a zmierňovať tento vplyv, ako aj podporiť 

prechod na obehové hospodárstvo 

s inovačnými obchodnými modelmi, 

výrobkami a materiálmi, čo súčasne 

prispeje k efektívnemu fungovaniu 

vnútorného trhu. 

Cieľom tejto smernice je, aby Únia 

zohrávala svoju úlohu pri riešení 

celosvetového problému morského odpadu 

spôsobeného plastom, a to predchádzaním 

a zmierňovaním vplyvu určitých 

plastových výrobkov na životné prostredie, 

najmä na vodné prostredie a na ľudské 

zdravie, ako aj podporou prechodu na 

obehové hospodárstvo s inovačnými 

obchodnými modelmi, výrobkami a 

materiálmi, čo súčasne prispeje k 

efektívnejšiemu a udržateľnejšiemu 
fungovaniu vnútorného trhu. 

Odôvodnenie 

Zámer návrhu by mal byť viditeľnejší: Európska únia sa na celosvetovej produkcii morského 

odpadu podieľa relatívne malou časťou, keďže sa v nej spotrebúva zhruba 16 % celosvetovej 

spotreby jednorazových plastových výrobkov. Môže však zohrávať významnú úlohu pri 

hľadaní riešenia a spustení pozitívnej špirály tým, že pôjde príkladom. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 – bod 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) „rybársky výstroj“ je akýkoľvek 

predmet alebo časť vybavenia, ktoré sa 

používa v rybárstve a akvakultúre na 

zasiahnutie alebo zachytenie morských 

biologických zdrojov alebo ktoré pláva na 

hladine mora a rozmiestňuje sa na účely 

prilákania alebo zachytenia týchto 

morských biologických zdrojov; 

(3) „rybársky výstroj“ je akýkoľvek 

predmet alebo časť vybavenia, ktoré sa 

používa v rybárstve a akvakultúre na 

zasiahnutie alebo zachytenie morských 

biologických zdrojov, alebo ich 

zadržiavanie na účely chovu, alebo ktoré 

pláva na hladine mora a rozmiestňuje sa na 

účely prilákania, zachytenia alebo 

zadržiavania týchto morských 

biologických zdrojov; 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 
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Článok 3 – odsek 1 – bod 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) „odpadový rybársky výstroj“ je 

akýkoľvek rybársky výstroj, na ktorý sa 

vzťahuje definícia odpadu v smernici 

2008/98/ES vrátane všetkých samostatných 

častí, látok alebo materiálov, ktoré boli 

súčasťou alebo boli pripevnené k takémuto 

rybárskemu výstroju, keď bol vyhodený; 

(4) „odpadový rybársky výstroj“ je 

akýkoľvek rybársky výstroj, na ktorý sa 

vzťahuje definícia odpadu v smernici 

2008/98/ES vrátane všetkých samostatných 

častí, látok alebo materiálov, ktoré boli 

súčasťou alebo boli pripevnené k takémuto 

rybárskemu výstroju, keď bol vyhodený 

alebo stratený; 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) „pasívne vylovený odpad“ je odpad 

zozbieraný v sieťach počas rybolovných 

operácií; 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 – bod 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) „výrobca“ je každá fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá bez ohľadu na 

použitú techniku predaja vrátane zmlúv na 

diaľku v zmysle smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/83/EÚ 

z 25. októbra 201150 umiestňuje na trh 

jednorazové plastové výrobky a rybársky 

výstroj obsahujúci plasty, s výnimkou osôb 

vykonávajúcich rybolovné činnosti, ako sú 

vymedzené v článku 4 ods. 28 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1380/201351; 

(10) „výrobca“ je každá fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá bez ohľadu na 

použitú techniku predaja vrátane zmlúv na 

diaľku v zmysle smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/83/EÚ 

z 25. októbra 201150 umiestňuje na trh 

jednorazové plastové výrobky a rybársky 

výstroj obsahujúci plasty, s výnimkou osôb 

vykonávajúcich rybolovné činnosti alebo 

akvakultúru, ako sú vymedzené v článku 4 

ods. 25 a 28 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1380/201351; 

_________________ _________________ 

50 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 

o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení 

50 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 

o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení 
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a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS 

a smernica Európskeho parlamentu a Rady 

1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 

Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 97/7/ES 

(Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64). 

a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS 

a smernica Európskeho parlamentu a Rady 

1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 

Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 97/7/ES 

(Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64). 

51 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 

2013 o spoločnej rybárskej politike, 

ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 

1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú 

nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) 

č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 

2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, 

s. 22). 

51 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 

2013 o spoločnej rybárskej politike, 

ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 

1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú 

nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) 

č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 

2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, 

s. 22). 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Článok 7 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

každý jednorazový plastový výrobok 

uvedený v časti D prílohy, ktorý sa uvedie 

na trh, mal dobre viditeľné, jasne čitateľné 

a nezmazateľné označenie informujúce 

spotrebiteľov o jednej alebo viacerých 

z týchto skutočností: 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

každý jednorazový plastový výrobok 

uvedený v časti D prílohy a rybársky 

výstroj obsahujúci plast, ktorý sa uvedie 

na trh, mal dobre viditeľné, jasne čitateľné 

a nezmazateľné označenie informujúce 

spotrebiteľov o týchto skutočnostiach: 

a) najvhodnejšie možnosti likvidácie 

odpadu pre daný výrobok alebo spôsoby 

likvidácie odpadu, ktorým sa v prípade 

daného výrobku treba vyhnúť;  

a) najvhodnejšie možnosti likvidácie 

odpadu pre daný výrobok alebo spôsoby 

likvidácie odpadu, ktorým sa v prípade 

daného výrobku treba vyhnúť; 

b) negatívne environmentálne vplyvy 

vyhadzovania odpadu alebo iné nevhodné 

formy likvidácie odpadu pre dané výrobky 

alebo 

b) negatívne environmentálne vplyvy 

vyhadzovania odpadu alebo iné nevhodné 

formy likvidácie odpadu pre dané výrobky 

a 

c) prítomnosť plastov vo výrobku. c) prítomnosť plastov vo výrobku a 

prípadne existencia alternatívnych 

výrobkov s podobnými prevádzkovými 

vlastnosťami. 

2. Komisia do … [12 mesiacov pred 

konečným termínom na transponovanie 

tejto smernice] prijme vykonávací akt, 

2. Komisia do … [12 mesiacov pred 

konečným termínom na transponovanie 

tejto smernice] prijme vykonávací akt, 
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v ktorom sa stanovia špecifikácie označení 

uvedených v odseku 1. Vykonávací akt sa 

prijme v súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 16 ods. 2.  

v ktorom sa stanovia špecifikácie označení 

uvedených v odseku 1. Vykonávací akt sa 

prijme v súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 16 ods. 2. 

 
3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 

1, sa na rybársky výstroj uplatňujú 

požiadavky na označovanie prijaté podľa 

nariadenia (ES) č. 1224/2009.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa v 

prípade rybárskeho výstroja obsahujúceho 

plasty, ktorý sa uvádza na trh Únie, 

zaviedli systémy rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu v súlade s ustanoveniami 

týkajúcimi sa rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu v smernici 2008/98/ES. 

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa v 

prípade rybárskeho výstroja obsahujúceho 

plasty, ktorý sa uvádza na trh Únie, 

zaviedli systémy rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu v súlade s ustanoveniami 

týkajúcimi sa rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu v smernici 2008/98/ES. Členské 

štáty zaistia, aby sa vďaka týmto 

systémom rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu dosiahla lepšia úroveň zberu a 

recyklácie rybárskeho výstroja. V záujme 

dosiahnutia tohto cieľa členské štáty 

musia vyžadovať, aby systémy okrem 

iného: 

 a) zahŕňali programy monitorovania, 

sledovania a nahlasovania údajov; 

 b) hradili operácie na vyťahovanie 

strateného výstroja. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 3 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Členské štáty môžu zriadiť aj 



 

PE625.586v02-00 24/32 AD\1163799SK.docx 

SK 

systémy vratných záloh na podporu 

vracania starších, opustených alebo 

nestabilných rybárskych výstrojov, ktoré 

budú upravené s ohľadom na riziko 

náhodnej straty rybárskeho výstroja alebo 

jeho častí. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 3 b (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3b. Členské štáty prijmú potrebné 

opatrenia, aby zabezpečili, že finančné 

príspevky, ktoré platia výrobcovia 

rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty v 

súlade so svojimi povinnosťami 

vyplývajúcimi zo zodpovednosti výrobcu, 

budú upravené, najmä vzhľadom na 

trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovnú 

použiteľnosť a recyklovateľnosť 

rybárskeho výstroja, ktorý výrobcovia 

uvádzajú na trh. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 3 c (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3c. Členské štáty zavedú aj dodatočné 

finančné stimuly pre rybárov, aby 

odpadový rybársky výstroj, ako aj iný 

plastový odpad zozbieraný na mori 

doviezli na pobrežie. Členské štáty 

odstránia v čo najvyššej možnej miere 

všetku zbytočnú právnu a finančnú 

byrokratickú záťaž a prekážky týkajúce sa 

zberu a vykladania odpadového 

rybárskeho výstroja a plastového odpadu 

rybármi. 
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Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh smernice 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) podporovať vytvorenie osobitného 

verejného programu na odstraňovanie 

plastov a iných predmetov z morského 

dna; 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bb) vytvoriť celoeurópsky povinný 

systém digitálneho nahlasovania, do 

ktorého jednotlivé rybárske plavidlá 

nahlásia stratu výstroja na mori s cieľom 

podporiť opatrenia na jeho vylovenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh smernice 

Článok 9 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 9a 

 Systémy stimulov 

 1. Členské štáty zahrnú do 

operačných programov financovaných z 

Európskeho námorného a rybárskeho 

fondu (ENRF) finančnú podporu na 

vytvorenie akčného plánu v spolupráci s 

organizáciami výrobcov, združeniami 

vlastníkov lodí, verejnými subjektmi, 

združeniami na ochranu životného 

prostredia a celým príslušným odvetvím 

Tento plán bude zahŕňať opatrenia na 
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zhodnocovanie odpadu a námorného 

výstroja, ako aj zlepšenie infraštruktúry a 

procesov nakladania s odpadom 

na lodiach a v prístavoch. 

 2. Členské štáty vytvoria systém v 

prístavoch na ukladanie, vyzdvihovanie a 

vracanie rybárskych sietí, ktorý sa zahrnie 

do akčného plánu vypracovaného v súlade 

s odsekom 1. 

 3. Členské štáty vytvoria v prístavoch 

systém na kontrolu a registráciu sietí, 

ktorý sa zahrnie do akčného plánu 

vypracovaného v súlade s odsekom 1. 

 4. Členské štáty navrhnú podporný 

mechanizmus na podporu výskumu a 

vývoja vysledovateľnejších a menej 

znečisťujúcich sietí, a to formou stimulov 

pre výrobcov rybárskeho výstroja. Táto 

podpora sa bude vzťahovať aj na 

investície do vývoja nových materiálov 

s menším vplyvom na životné prostredie. 

Odôvodnenie 

Ako sa uvádza v odôvodnení 16, treba podnietiť prevádzkovateľov k podpore kultúry ochrany 

morského prostredia, k postupnému znižovaniu morského odpadu a k odstraňovaniu 

stratených sietí na mori. 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh smernice 

Článok 9 b (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 9b 

 Pasívne vylovený odpad 

 1. Členské štáty prijmú primerané 

národné plány na zabezpečenie toho, aby 

všetky prístavy, v ktorých môžu kotviť 

rybárske plavidlá, s výnimkou malých 

prístavov bez obsluhy a vzdialených 

prístavov, najmä na odľahlých ostrovoch, 

boli schopné zabezpečiť zber a následné 

spracovanie pasívne vyloveného odpadu 

počas bežných rybolovných operácií s 
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cieľom podporiť separovaný zber, 

opätovné použitie a recykláciu takéhoto 

odpadu. 

 2. Tieto plány sa vypracujú v súlade s 

usmerneniami stanovenými v odporúčaní 

komisie OSPAR č. 2016/1 o znižovaní 

námorného odpadu prostredníctvom 

realizácie iniciatívy „Výlov odpadu“. 

 3. Okrem zdrojov poskytnutých 

ENRF môžu členské štáty zriadiť a 

udržiavať národný fond na podporu zberu 

pasívne vyloveného odpadu rybárskymi 

plavidlami. Fond sa môže použiť na 

zabezpečenie fungovania iniciatív „Výlov 

odpadu“ vrátane zabezpečenia 

špeciálnych zariadení na skladovanie 

odpadu na palube, monitorovania pasívne 

vyloveného odpadu, vzdelávania a 

propagácie dobrovoľnej účasti na 

iniciatíve, úhradu nákladov na 

spracovanie odpadu, ako aj pokrytie 

nákladov pracovníkov potrebných na 

fungovanie takýchto systémov. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty prijmú opatrenia na 

informovanie spotrebiteľov 

o jednorazových plastových výrobkoch 

uvedených v časti G prílohy a rybárskom 

výstroji obsahujúcom plasty o týchto 

skutočnostiach: 

Členské štáty prijmú opatrenia na 

informovanie všetkých príslušných 

aktérov, najmä spotrebiteľov, odvetvie 

rybolovu a rybárske komunity, ktorí 

používajú jednorazové plastové výrobky 

uvedené v časti G prílohy a rybársky 

výstroj obsahujúci plasty, o týchto 

skutočnostiach: 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh smernice 

Článok 10 – odsek 1 – písmeno a 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) dostupné systémy opätovného 

použitia a možnosti nakladania s odpadom 

pre tieto výrobky a rybársky výstroj 

obsahujúci plasty, ako aj osvedčené 

postupy správneho nakladania s odpadom 

vykonaného v súlade s článkom 13 

smernice 2008/98/ES; 

a) dostupnosť opätovne použiteľných 

alternatív, systémov opätovného použitia 

a možností nakladania s odpadom pre tieto 

výrobky a rybársky výstroj obsahujúci 

plasty, ako aj osvedčených postupov 

správneho nakladania s odpadom 

vykonaného v súlade s článkom 13 

smernice 2008/98/ES; 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh smernice 

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) potrebe podporovať programy na 

zvyšovanie povedomia o vplyve 

mikroplastov a plastového odpadu na 

morské prostredie a na zabránenie tomu, 

aby sa dostali do mora. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh smernice 

Článok 10 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Členské štáty zabezpečia, aby usmernenia 

boli k dispozícii pre všetkých príslušných 

aktérov, najmä v odvetví rybolovu, aby 

boli schopní vykonať požadované kroky 

na zníženie množstva odpadu 

pochádzajúceho z rybárskeho výstroja 

obsahujúceho plast. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh smernice 

Článok 13 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Informácie o monitorovaní vykonávania Informácie o monitorovaní vykonávania a 
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povinnosť nahlasovania údajov 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) odhadované množstvá morského 

odpadu pochádzajúceho z výrobkov, na 

ktoré sa vzťahuje táto smernica, s cieľom 

monitorovať účinky prijatých opatrení; 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh smernice 

Článok 13 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Členské štáty oznámia Komisii za 

každý kalendárny rok údaje týkajúce sa 

rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty 

uvedeného na trh a zozbieraného a 

spracovaného odpadového rybárskeho 

výstroja. Údaje nahlásia vo formáte 

stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 

4. 

 Prvé obdobie nahlasovania údajov sa 

začne v prvom celom kalendárnom roku 

po prijatí vykonávacieho aktu, v ktorom sa 

stanoví formát nahlasovania údajov v 

súlade s ustanoveniami odseku 4. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh smernice 

Článok 13 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisia môže prijať vykonávacie 

akty, ktorými stanoví formát súborov 

údajov, informácie a údaje uvedené 

v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa 

prijímajú v súlade s postupom preskúmania 

4. Komisia prijme vykonávacie akty, 

ktorými stanoví formát súborov údajov, 

informácie a údaje uvedené v odsekoch 1 

a 3a. Uvedené vykonávacie akty sa 

prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
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uvedeným v článku 16 ods. 2. uvedeným v článku 16 ods. 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh smernice 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) sa dosiahlo dostatočné zlepšenie 

úrovne recyklácie rybárskeho výstroja a či 

je potrebné zaviesť kvantitatívne ciele na 

zabezpečenie dostatočného pokroku v 

budúcnosti; 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh smernice 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno b b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bb) je možné stanoviť záväzné 

kvantitatívne ciele na úrovni Únie 

týkajúce sa recyklácie rybárskeho výstroja 

obsahujúceho plasty; 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh smernice 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) sa dosiahol dostatočný vedecký 

a technický pokrok a či sa vypracovali 

kritériá alebo normy pre biologickú 

rozložiteľnosť v morskom prostredí 

vzťahujúce sa na jednorazové plastové 

výrobky v rámci rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice a ich jednorazové náhrady, 

s cieľom v prípade potreby určiť, ktoré 

výrobky už nemusia podliehať 

obmedzeniam týkajúcim sa uvádzania na 

trh. 

c) sa dosiahol dostatočný vedecký 

a technický pokrok a či sa vypracovali 

kritériá alebo normy pre 

biodegradovateľnosť v morskom prostredí 

vzťahujúce sa na jednorazové plastové 

výrobky alebo rybársky výstroj obsahujúci 

plasty v rámci rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice a ich náhrady, s cieľom v prípade 

potreby určiť, ktoré výrobky už nemusia 

podliehať obmedzeniam týkajúcim sa 

uvádzania na trh. 
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