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Pozměňovací návrh 32
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Následkem spotřeby plastových 
nákupních tašek je vysoká míra jejich 
zahazování mimo odpad a neúčinné 
využívání zdrojů a očekává se, že pokud se 
nepřijme žádné opatření, spotřeba těchto 
tašek dále poroste. Zahazování plastových 
nákupních tašek mimo odpad přispívá 
k zanášení moří odpadem, což je problém 
ohrožující mořské ekosystémy po celém 
světě.

(2) Následkem spotřeby plastových 
nákupních tašek je vysoká míra jejich 
zahazování mimo odpad a neúčinné 
využívání zdrojů a očekává se, že pokud se 
nepřijme žádné opatření, spotřeba těchto 
tašek dále poroste. Zahazování plastových 
nákupních tašek mimo odpad přispívá 
k velmi rozšířenému problému znečištění 
moří a pevnin a ohrožuje mořské 
ekosystémy po celém světě.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Následkem spotřeby plastových 
nákupních tašek je vysoká míra jejich 
zahazování mimo odpad a neúčinné 
využívání zdrojů a očekává se, že pokud se 
nepřijme žádné opatření, spotřeba těchto 
tašek dále poroste. Zahazování plastových 
nákupních tašek mimo odpad přispívá 
k zanášení moří odpadem, což je problém 
ohrožující mořské ekosystémy po celém 
světě.

(2) Následkem spotřeby plastových 
nákupních tašek je vysoká míra jejich 
zahazování mimo odpad a neúčinné 
využívání zdrojů a očekává se, že pokud se 
nepřijme žádné opatření, spotřeba těchto 
tašek dále poroste. Zahazování plastových 
nákupních tašek mimo odpad přispívá 
k zanášení moří odpadem, což je problém 
ohrožující mořské ekosystémy po celém 
světě. Tento problém ještě zhoršuje 
nedostatečná biologická rozložitelnost a 
kompostovatelnost většiny plastových 
tašek, které se dnes běžně používají ve 
všech členských státech.
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Pozměňovací návrh 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Následkem spotřeby plastových 
nákupních tašek je vysoká míra jejich 
zahazování mimo odpad a neúčinné 
využívání zdrojů a očekává se, že pokud se 
nepřijme žádné opatření, spotřeba těchto 
tašek dále poroste. Zahazování plastových 
nákupních tašek mimo odpad přispívá 
k zanášení moří odpadem, což je problém 
ohrožující mořské ekosystémy po celém 
světě.

(2) Následkem spotřeby plastových 
nákupních tašek je vysoká míra jejich 
zahazování mimo odpad a neúčinné 
využívání zdrojů a očekává se, že pokud se 
nepřijme žádné opatření, spotřeba těchto 
tašek dále poroste. Zahazování plastových 
nákupních tašek mimo odpad představuje 
závažný problém a přispívá k zanášení 
moří odpadem, což je problém ohrožující 
mořské ekosystémy po celém světě.

Or. sv

Pozměňovací návrh 35
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Následkem spotřeby plastových 
nákupních tašek je vysoká míra jejich 
zahazování mimo odpad a neúčinné 
využívání zdrojů a očekává se, že pokud se 
nepřijme žádné opatření, spotřeba těchto 
tašek dále poroste. Zahazování plastových 
nákupních tašek mimo odpad přispívá 
k zanášení moří odpadem, což je problém 
ohrožující mořské ekosystémy po celém 
světě.

(2) Následkem spotřeby plastových 
nákupních tašek je vysoká míra jejich 
zahazování mimo odpad a neúčinné 
využívání zdrojů a očekává se, že pokud se 
nepřijme žádné opatření, spotřeba těchto 
tašek dále poroste. Zahazování plastových 
nákupních tašek mimo odpad v důsledku 
nevhodného nakládání s tímto druhem 
odpadu v některých členských státech 
přispívá k zanášení moří odpadem, což je 
problém ohrožující mořské ekosystémy po 
celém světě.
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Pozměňovací návrh 36
Anna Rosbach

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Následkem spotřeby plastových 
nákupních tašek je vysoká míra jejich 
zahazování mimo odpad a neúčinné 
využívání zdrojů a očekává se, že pokud se 
nepřijme žádné opatření, spotřeba těchto 
tašek dále poroste. Zahazování plastových 
nákupních tašek mimo odpad přispívá 
k zanášení moří odpadem, což je problém 
ohrožující mořské ekosystémy po celém 
světě.

(2) Následkem spotřeby plastových 
nákupních tašek je vysoká míra jejich 
zahazování mimo odpad a neúčinné 
využívání zdrojů a očekává se, že pokud se 
nepřijme žádné opatření, spotřeba těchto 
tašek dále poroste. Zahazování plastových 
nákupních tašek mimo odpad přispívá 
k zanášení moří odpadem, což je problém 
ohrožující mořské a sladkovodní 
ekosystémy po celém světě.

Or. en

Odůvodnění

Problém zanášení moří odpadem neovlivňuje jen mořské ekosystémy, ale i mnoho 
sladkovodních ekosystémů, jako jsou řeky a jezera.

Pozměňovací návrh 37
Marusya Lyubcheva

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Následkem spotřeby plastových 
nákupních tašek je vysoká míra jejich 
zahazování mimo odpad a neúčinné 
využívání zdrojů a očekává se, že pokud se 
nepřijme žádné opatření, spotřeba těchto 
tašek dále poroste. Zahazování plastových 
nákupních tašek mimo odpad přispívá 
k zanášení moří odpadem, což je problém 

(2) Následkem spotřeby plastových 
nákupních tašek je vysoká míra hromadění 
odpadu, neúčinné využívání kapacity na 
místech určených k likvidaci odpadu, 
vysoká míra jejich zahazování mimo odpad 
a neúčinné využívání zdrojů a očekává se, 
že pokud se nepřijme žádné opatření, 
spotřeba těchto tašek dále poroste. 
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ohrožující mořské ekosystémy po celém 
světě.

Zahazování plastových nákupních tašek 
mimo odpad vede ke znečišťování 
životního prostředí a zhoršuje problém 
zanášení vodních útvarů odpadem, což 
ohrožuje vodní ekosystémy po celém 
světě.

Or. bg

Pozměňovací návrh 38
Franco Bonanini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Následkem spotřeby plastových 
nákupních tašek je vysoká míra jejich 
zahazování mimo odpad a neúčinné 
využívání zdrojů a očekává se, že pokud se 
nepřijme žádné opatření, spotřeba těchto 
tašek dále poroste. Zahazování plastových 
nákupních tašek mimo odpad přispívá 
k zanášení moří odpadem, což je problém 
ohrožující mořské ekosystémy po celém 
světě.

(2) Následkem spotřeby plastových 
nákupních tašek je vysoká míra jejich 
zahazování mimo odpad a neúčinné 
využívání zdrojů a očekává se, že pokud se 
nepřijme žádné opatření, spotřeba těchto 
tašek dále poroste. Zahazování plastových 
nákupních tašek mimo odpad škodí 
životnímu prostředí a představuje 
závažnou hrozbu pro ekosystémy po celém 
světě, zejména pak pro mořské a ostatní 
zvlášť křehké ekosystémy včetně 
chráněných území a národních parků. 

Or. it

Pozměňovací návrh 39
Biljana Borzan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Hromadění plastových nákupních 
tašek v životním prostředí má také zjevně 
nepříznivý dopad na určitá odvětví 
ekonomiky, například na cestovní ruch.
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Pozměňovací návrh 40
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Pro dosažení cíle spočívajícího ve 
snížení spotřeby plastových tašek je 
zejména důležité zaměřit se na opatření 
k prevenci a minimalizaci používání 
těchto tašek a povzbuzovat výrobce, aby již 
ve fázi návrhu výrobku volili alternativní 
a udržitelnější materiály.

Or. es

Pozměňovací návrh 41
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Plastové nákupní tašky o tloušťce 
nedosahující 50 mikronů, které 
představují převážnou většinu všech 
plastových nákupních tašek 
spotřebovávaných v Unii, jsou v porovnání 
se silnějšími plastovými nákupními 
taškami méně často opětovně používány a 
častěji jsou zahazovány mimo odpad.

(3) Lehké plastové nákupní tašky, které 
představují převážnou většinu všech 
plastových nákupních tašek 
spotřebovávaných v Unii, jsou v porovnání 
se silnějšími plastovými nákupními 
taškami méně často opětovně používány a 
častěji jsou zahazovány mimo odpad.

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Plastové nákupní tašky o tloušťce 
nedosahující 50 mikronů, které představují 
převážnou většinu všech plastových 
nákupních tašek spotřebovávaných v Unii, 
jsou v porovnání se silnějšími plastovými 
nákupními taškami méně často opětovně 
používány a častěji jsou zahazovány mimo 
odpad.

(3) Plastové nákupní tašky o tloušťce 
nedosahující 50 mikronů, které představují 
převážnou většinu všech plastových 
nákupních tašek spotřebovávaných v Unii, 
jsou v porovnání se silnějšími plastovými 
nákupními taškami méně často opětovně 
používány, častěji jsou zahazovány mimo 
odpad a kvůli jejich malé hmotnosti 
častěji dochází k jejich roztroušení 
v celém životním prostředí, a to na 
pevnině i na moři.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Plastové nákupní tašky o tloušťce 
nedosahující 50 mikronů, které představují 
převážnou většinu všech plastových 
nákupních tašek spotřebovávaných v Unii, 
jsou v porovnání se silnějšími plastovými 
nákupními taškami méně často opětovně 
používány a častěji jsou zahazovány mimo 
odpad.

(3) V závislosti na kvalitě plastových 
nákupních tašek jsou tašky o tloušťce 
nedosahující 50 mikronů, které představují 
převážnou většinu všech plastových 
nákupních tašek spotřebovávaných v Unii, 
v některých členských státech v porovnání 
se silnějšími plastovými nákupními 
taškami méně často opětovně používány, a 
proto mohou být častěji zahazovány mimo 
odpad.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Marusya Lyubcheva
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Plastové nákupní tašky o tloušťce 
nedosahující 50 mikronů, které představují 
převážnou většinu všech plastových 
nákupních tašek spotřebovávaných v Unii, 
jsou v porovnání se silnějšími plastovými 
nákupními taškami méně často opětovně
používány a častěji jsou zahazovány mimo 
odpad.

(3) Plastové nákupní tašky o tloušťce 
nedosahující 50 mikronů, které představují 
převážnou většinu všech plastových 
nákupních tašek spotřebovávaných v Unii, 
jsou v porovnání se silnějšími plastovými 
nákupními taškami méně často opětovně 
používány a častěji končí v tocích odpadů 
nebo jsou zahazovány mimo odpad.

Or. bg

Pozměňovací návrh 45
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Velmi lehké plastové nákupní tašky 
jsou určeny k jednomu použití v tom 
smyslu, že je lze obvykle použít jen 
k jednomu nákupu, přestože jsou znovu 
použitelné k určitým účelům, například 
pro odkládání nebo vynášení domovního 
odpadu.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Anna Rosbach

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Přestože jsou tyto tašky plně 
recyklovatelné, stávající míra recyklace je 
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v celé Unii nadále velmi nízká, protože 
neexistuje tříděný sběr plastových tašek.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Tašky, které jsou biologicky 
rozložitelné za průmyslových a vnějších 
podmínek, mohou snížit environmentální 
zátěž v členských státech, které usilují o 
její omezení; technické návrhy 
Společného výzkumného střediska na 
kritéria vymezující, kdy odpad přestává 
být odpadem, určená pro biologicky 
rozložitelný odpad, norma EU EN 13432 a 
usnesení Evropského parlamentu 
k evropské strategii pro řešení 
problematiky plastového odpadu 
v životním prostředí (2013/2113(INI) 
představují užitečné politické iniciativy 
pro omezování používání a dopadu 
lehkých plastových nákupních tašek.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Plastové tašky o tloušťce 
nedosahující 10 mikronů se běžně 
používají k přenášení nákupů čerstvých 
nebo nebalených potravin z důvodu 
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hygieny a bezpečnosti potravin a 
v důsledku toho, že nejsou k dispozici 
alternativní možnosti. Dříve než budou 
přijata opatření s cílem omezit spotřebu 
těchto tašek, je třeba si uvědomit, že jsou 
méně škodlivé než obaly používané pro 
uvedené produkty. Nakupování čerstvých 
a nebalených produktů pomáhá 
předcházet plýtvání potravinami, protože 
spotřebitelům umožňuje koupit přesné 
požadované a nikoli předem zabalené 
množství, a díky tomu lze snadněji vyřadit 
vadné produkty, aniž by bylo nutné 
vyhazovat celé předem balené dávky.

Or. es

Pozměňovací návrh 49
Anna Rosbach

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Jednou z metod řešení problému 
zahazování a nízké míry sběru a recyklace 
by mohlo být zavedení systému náhrad za 
plastové nákupní tašky podobného tomu, 
jaký již v několika členských státech 
existuje u skleněných, plastových a 
kovových obalů.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Anna Rosbach

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Míra spotřeby plastových nákupních (4) Míra spotřeby a recyklace plastových 
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tašek se napříč Unií výrazně liší, a sice 
vlivem různých spotřebitelských návyků, 
různé obeznámenosti s problematikou 
životního prostředí a různě účinných 
politických opatření přijímaných ze strany 
členských států. Některým členským 
státům se podařilo míru spotřeby 
plastových nákupních tašek snížit značně; 
v sedmi členských státech s nejlepšími 
výsledky dosahuje průměrná spotřeba 
pouze 20 % průměrné spotřeby EU.

nákupních tašek se napříč Unií výrazně liší, 
a sice vlivem různých spotřebitelských 
návyků, různé obeznámenosti 
s problematikou životního prostředí, 
různých strategií sběru a recyklace 
odpadu a účinných politických opatření 
přijímaných ze strany členských států. 
Některým členským státům se podařilo 
míru spotřeby plastových nákupních tašek 
snížit značně; v sedmi členských státech 
s nejlepšími výsledky dosahuje průměrná 
spotřeba pouze 20 % průměrné spotřeby 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Biljana Borzan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Míra spotřeby plastových nákupních 
tašek se napříč Unií výrazně liší, a sice 
vlivem různých spotřebitelských návyků, 
různé obeznámenosti s problematikou 
životního prostředí a různě účinných 
politických opatření přijímaných ze strany 
členských států. Některým členským 
státům se podařilo míru spotřeby 
plastových nákupních tašek snížit značně; 
v sedmi členských státech s nejlepšími 
výsledky dosahuje průměrná spotřeba 
pouze 20 % průměrné spotřeby EU.

(4) Míra spotřeby plastových nákupních 
tašek se napříč Unií výrazně liší, a sice 
vlivem různých spotřebitelských návyků, 
různé obeznámenosti s problematikou 
životního prostředí a různě účinných 
politických opatření přijímaných ze strany 
členských států. Některým členským 
státům se podařilo míru spotřeby 
plastových nákupních tašek snížit značně; 
v sedmi členských státech s nejlepšími 
výsledky dosahuje průměrná spotřeba 
pouze 20 % průměrné spotřeby EU. Při 
ukládání povinných opatření a cílů je tedy 
zapotřebí přihlédnout k výsledkům, 
kterých již při snižování míry spotřeby 
plastových nákupních tašek dosáhly 
jednotlivé členské státy.

Or. hr



AM\1016927CS.doc 13/70 PE528.033v01-00

CS

Pozměňovací návrh 52
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Míra spotřeby plastových nákupních 
tašek se napříč Unií výrazně liší, a sice 
vlivem různých spotřebitelských návyků, 
různé obeznámenosti s problematikou 
životního prostředí a různě účinných
politických opatření přijímaných ze strany 
členských států. Některým členským 
státům se podařilo míru spotřeby 
plastových nákupních tašek snížit značně; 
v sedmi členských státech s nejlepšími 
výsledky dosahuje průměrná spotřeba 
pouze 20 % průměrné spotřeby EU.

(4) Míra spotřeby plastových nákupních 
tašek se napříč Unií výrazně liší, a sice 
nejen vlivem různých spotřebitelských 
návyků, různé obeznámenosti 
s problematikou životního prostředí, ale 
zejména v důsledku míry účinnosti
politických opatření přijímaných ze strany 
členských států. Některým členským 
státům se podařilo míru spotřeby 
plastových nákupních tašek snížit značně; 
v sedmi členských státech s nejlepšími 
výsledky dosahuje průměrná spotřeba 
pouze 20 % průměrné spotřeby EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Míra spotřeby plastových nákupních 
tašek se napříč Unií výrazně liší, a sice 
vlivem různých spotřebitelských návyků, 
různé obeznámenosti s problematikou 
životního prostředí a různě účinných 
politických opatření přijímaných ze strany 
členských států. Některým členským 
státům se podařilo míru spotřeby 
plastových nákupních tašek snížit značně; 
v sedmi členských státech s nejlepšími 
výsledky dosahuje průměrná spotřeba 
pouze 20 % průměrné spotřeby EU.

(4) Míra spotřeby plastových nákupních 
tašek se napříč Unií výrazně liší, a sice 
vlivem různých spotřebitelských návyků, 
různé obeznámenosti s problematikou 
životního prostředí a různě účinných 
politických opatření přijímaných ze strany 
členských států. Některým členským 
státům se podařilo míru spotřeby 
plastových nákupních tašek snížit značně; 
v sedmi členských státech s nejlepšími 
výsledky dosahuje průměrná spotřeba 
pouze 20 % průměrné spotřeby EU. EU by 
měla aktivně podporovat snahy o zvýšení 
míry recyklace plastových tašek 
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v členských státech.

Or. sv

Pozměňovací návrh 54
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Dostupné údaje o používání 
plastových nákupních tašek v EU jasně 
ukazují, že spotřeba je nízká nebo se 
snižuje v těch členských státech, kde 
maloobchodní prodejci potravin 
neposkytují plastové nákupní tašky 
zdarma, ale za drobnou úplatu.

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4a) Kromě toho se ukázalo, že při 
dosahování jakýchkoli cílů týkajících se 
omezování spotřeby plastových tašek hraje 
rozhodující úlohu informování 
spotřebitelů. Je tudíž nutné se na 
institucionální úrovni snažit zvýšit 
povědomí o dopadu plastových tašek na 
životní prostředí a skoncovat se 
současným vnímáním plastů jako 
neškodné, levné a v podstatě bezcenné 
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komodity. 

Or. es

Pozměňovací návrh 56
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) V této souvislosti by členské státy 
měly být vyzvány i k tomu, aby na běžné 
tašky uváděly stručná sdělení nebo 
varování o nepříznivém dopadu 
odhazování nerozložitelných plastů na 
životní prostředí.

Or. es

Pozměňovací návrh 57
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby se podpořilo podobné omezování 
průměrné spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek, měly by členské státy 
v souladu s celkovými cíli odpadové 
politiky Unie a s unijní hierarchií odpadů 
stanovenou ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic přijmout opatření ke 
snížení spotřeby plastových nákupních 
tašek o tloušťce nedosahující 50 mikronů. 
Tato opatření by měla brát v potaz stávající 
míru spotřeby plastových nákupních tašek 
v jednotlivých členských státech s tím, že 
vyšší míra spotřeby si žádá ambicióznější 

(5) Aby se podpořilo podobné omezování 
průměrné spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek, měly by členské státy 
v souladu s celkovými cíli odpadové 
politiky Unie a s unijní hierarchií odpadů 
stanovenou ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic přijmout opatření ke 
snížení spotřeby plastových nákupních 
tašek o tloušťce nedosahující 25 mikronů. 
Tato opatření by měla brát v potaz stávající 
míru spotřeby plastových nákupních tašek 
v jednotlivých členských státech s tím, že 
vyšší míra spotřeby si žádá ambicióznější 
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úsilí. V zájmu sledování pokroku při 
snižování spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek budou vnitrostátní orgány 
podle článku 17 směrnice 94/62/ES 
poskytovat údaje o jejich používání.

úsilí. V zájmu sledování pokroku při 
snižování spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek budou vnitrostátní orgány 
podle článku 17 směrnice 94/62/ES 
poskytovat údaje o jejich používání.

Or. de

Odůvodnění

Omezení tloušťky na 50 mikronů by vedlo k výrobě většího počtu plastových nákupních tašek 
o ještě větší tloušťce, tedy k plýtvání zdroji. Z environmentálního a ekonomického hlediska je 
to problematické. Účinnější by bylo omezit tloušťku na 25 mikronů.

Pozměňovací návrh 58
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby se podpořilo podobné omezování 
průměrné spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek, měly by členské státy 
v souladu s celkovými cíli odpadové 
politiky Unie a s unijní hierarchií odpadů 
stanovenou ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic přijmout opatření 
k výraznému snížení spotřeby plastových 
nákupních tašek o tloušťce nedosahující 50 
mikronů. Tato opatření by měla brát 
v potaz stávající míru spotřeby plastových 
nákupních tašek v jednotlivých členských 
státech s tím, že vyšší míra spotřeby si žádá 
ambicióznější úsilí. V zájmu sledování 
pokroku při snižování spotřeby lehkých 
plastových nákupních tašek budou 
vnitrostátní orgány podle článku 17 
směrnice 94/62/ES poskytovat údaje o 
jejich používání.

(5) Aby se podpořilo podobné omezování 
průměrné spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek, měly by členské státy 
v souladu s celkovými cíli odpadové 
politiky Unie a s unijní hierarchií odpadů 
stanovenou ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic přijmout opatření 
k výraznému snížení spotřeby plastových 
nákupních tašek o tloušťce nedosahující 50 
mikronů a s omezenou opětovnou 
použitelností. Tato opatření by měla brát 
v potaz stávající míru spotřeby plastových 
nákupních tašek v jednotlivých členských 
státech s tím, že vyšší míra spotřeby si žádá 
ambicióznější úsilí. V zájmu sledování 
pokroku při snižování spotřeby lehkých 
plastových nákupních tašek budou 
vnitrostátní orgány podle článku 17
směrnice 94/62/ES poskytovat údaje o 
jejich používání.
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Pozměňovací návrh 59
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby se podpořilo podobné omezování 
průměrné spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek, měly by členské státy 
v souladu s celkovými cíli odpadové 
politiky Unie a s unijní hierarchií odpadů 
stanovenou ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic přijmout opatření 
k výraznému snížení spotřeby plastových 
nákupních tašek o tloušťce nedosahující 
50 mikronů. Tato opatření by měla brát 
v potaz stávající míru spotřeby plastových 
nákupních tašek v jednotlivých členských 
státech s tím, že vyšší míra spotřeby si žádá 
ambicióznější úsilí. V zájmu sledování 
pokroku při snižování spotřeby lehkých 
plastových nákupních tašek budou 
vnitrostátní orgány podle článku 17 
směrnice 94/62/ES poskytovat údaje o 
jejich používání.

(5) Aby se podpořilo podobné omezování 
průměrné spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek, měly by členské státy 
v souladu s celkovými cíli odpadové 
politiky Unie a s unijní hierarchií odpadů 
stanovenou ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic přijmout opatření 
k výraznému snížení spotřeby plastových 
nákupních tašek na jedno použití. Tato 
opatření by měla brát v potaz stávající míru 
spotřeby plastových nákupních tašek 
v jednotlivých členských státech s tím, že 
vyšší míra spotřeby si žádá ambicióznější 
úsilí. V zájmu sledování pokroku při 
snižování spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek budou vnitrostátní orgány 
podle článku 17 směrnice 94/62/ES 
poskytovat údaje o jejich používání.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby se podpořilo podobné omezování 
průměrné spotřeby lehkých plastových 

(5) Aby se podpořilo podobné omezování 
průměrné spotřeby biologicky 
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nákupních tašek, měly by členské státy 
v souladu s celkovými cíli odpadové 
politiky Unie a s unijní hierarchií odpadů 
stanovenou ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic přijmout opatření 
k výraznému snížení spotřeby plastových 
nákupních tašek o tloušťce nedosahující 50 
mikronů. Tato opatření by měla brát 
v potaz stávající míru spotřeby plastových 
nákupních tašek v jednotlivých členských 
státech s tím, že vyšší míra spotřeby si žádá 
ambicióznější úsilí. V zájmu sledování 
pokroku při snižování spotřeby lehkých 
plastových nákupních tašek budou 
vnitrostátní orgány podle článku 17 
směrnice 94/62/ES poskytovat údaje o 
jejich používání.

nerozložitelných, nekompostovatelných 
lehkých plastových nákupních tašek, měly 
by členské státy v souladu s celkovými cíli 
odpadové politiky Unie a s unijní hierarchií 
odpadů stanovenou ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o odpadech a o zrušení některých směrnic 
a v souladu s normou EU EN 13432 
přijmout opatření k výraznému snížení 
spotřeby biologicky nerozložitelných, 
nekompostovatelných plastových 
nákupních tašek o tloušťce nedosahující 50 
mikronů. Tato opatření by měla brát 
v potaz stávající míru spotřeby a vlastnosti
plastových nákupních tašek v jednotlivých 
členských státech s tím, že vyšší míra 
spotřeby a druhy tašek poškozujících 
životní prostředí si žádají ambicióznější 
úsilí. V zájmu sledování pokroku při 
snižování spotřeby biologicky 
nerozložitelných, nekompostovatelných 
lehkých plastových nákupních tašek budou 
vnitrostátní orgány podle článku 17 
směrnice 94/62/ES poskytovat údaje o 
jejich používání.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby se podpořilo podobné omezování 
průměrné spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek, měly by členské státy 
v souladu s celkovými cíli odpadové 
politiky Unie a s unijní hierarchií odpadů 
stanovenou ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic přijmout opatření 

(5) Aby se podpořilo podobné omezování 
průměrné spotřeby plastových nákupních 
tašek, měly by členské státy v souladu 
s celkovými cíli odpadové politiky Unie a 
s unijní hierarchií odpadů stanovenou ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o odpadech a o zrušení některých směrnic 
přijmout opatření k výraznému snížení 
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k výraznému snížení spotřeby plastových 
nákupních tašek o tloušťce nedosahující 
50 mikronů. Tato opatření by měla brát 
v potaz stávající míru spotřeby plastových 
nákupních tašek v jednotlivých členských 
státech s tím, že vyšší míra spotřeby si žádá 
ambicióznější úsilí. V zájmu sledování 
pokroku při snižování spotřeby lehkých
plastových nákupních tašek budou 
vnitrostátní orgány podle článku 17 
směrnice 94/62/ES poskytovat údaje o 
jejich používání.

spotřeby plastových nákupních tašek a 
podporovat jejich opětovné používání a 
recyklaci. Tato opatření by měla brát 
v potaz stávající míru spotřeby 
v jednotlivých členských státech s tím, že 
vyšší míra spotřeby si žádá ambicióznější 
úsilí. V zájmu sledování pokroku při 
snižování spotřeby plastových nákupních 
tašek budou vnitrostátní orgány podle 
článku 17 směrnice 94/62/ES poskytovat 
údaje o jejich používání.

Or. es

Pozměňovací návrh 62
Marusya Lyubcheva

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby se podpořilo podobné omezování 
průměrné spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek, měly by členské státy 
v souladu s celkovými cíli odpadové 
politiky Unie a s unijní hierarchií odpadů 
stanovenou ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic přijmout opatření ke 
snížení spotřeby plastových nákupních 
tašek o tloušťce nedosahující 50 mikronů. 
Tato opatření by měla brát v potaz stávající 
míru spotřeby plastových nákupních tašek
v jednotlivých členských státech s tím, že 
vyšší míra spotřeby si žádá ambicióznější 
úsilí. V zájmu sledování pokroku při 
snižování spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek budou vnitrostátní orgány 
podle článku 17 směrnice 94/62/ES 
poskytovat údaje o jejich používání.

(5) Aby se podpořilo podobné omezování 
průměrné spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek, měly by členské státy 
v souladu s celkovými cíli odpadové 
politiky Unie a s unijní hierarchií odpadů 
stanovenou ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic přijmout opatření ke 
snížení spotřeby plastových nákupních 
tašek o tloušťce nedosahující 50 mikronů. 
Tato opatření by měla brát v potaz stávající 
míru spotřeby plastových nákupních tašek 
v jednotlivých členských státech a s ní 
spojené problémy a možné alternativy 
s tím, že vyšší míra spotřeby si žádá 
ambicióznější úsilí. V zájmu sledování 
pokroku při snižování spotřeby lehkých 
plastových nákupních tašek budou 
vnitrostátní orgány podle článku 17 
směrnice 94/62/ES poskytovat údaje o 
jejich používání.
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Or. bg

Pozměňovací návrh 63
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby se podpořilo podobné omezování 
průměrné spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek, měly by členské státy 
v souladu s celkovými cíli odpadové 
politiky Unie a s unijní hierarchií odpadů 
stanovenou ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic přijmout opatření 
k výraznému snížení spotřeby plastových 
nákupních tašek o tloušťce nedosahující 50 
mikronů7. Tato opatření by měla brát 
v potaz stávající míru spotřeby plastových 
nákupních tašek v jednotlivých členských 
státech s tím, že vyšší míra spotřeby si žádá 
ambicióznější úsilí. V zájmu sledování 
pokroku při snižování spotřeby lehkých 
plastových nákupních tašek budou
vnitrostátní orgány podle článku 17 
směrnice 94/62/ES poskytovat údaje o 
jejich používání.

(5) Aby se podpořilo podobné omezování 
průměrné spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek, měly by členské státy 
v souladu s celkovými cíli odpadové 
politiky Unie a s unijní hierarchií odpadů 
stanovenou ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic přijmout opatření 
k výraznému snížení spotřeby plastových 
nákupních tašek o tloušťce nedosahující 50 
mikronů7. Tato opatření by měla brát 
v potaz stávající míru spotřeby plastových 
nákupních tašek v jednotlivých členských 
státech s tím, že vyšší míra spotřeby si žádá 
ambicióznější úsilí. V zájmu sledování 
pokroku při snižování spotřeby lehkých 
plastových nákupních tašek jsou 
vnitrostátní orgány povzbuzovány k tomu, 
aby v případech, kdy je to prakticky 
možné, poskytovaly podle článku 17 
směrnice 94/62/ES údaje o jejich 
používání.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Marusya Lyubcheva

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5а) Členské státy by po konzultaci 
zúčastněných stran měly zavést 
alternativní řešení pro náhradu 
plastových nákupních tašek o tloušťce 
nedosahující 50 mikronů s ohledem na 
povahu produktů, pro které jsou tyto tašky 
používány. 

Or. bg

Pozměňovací návrh 65
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Opatření, jež mají členské státy 
přijmout, mohou spočívat ve využití 
ekonomických nástrojů, jako jsou daně a 
poplatky, které se při snižování spotřeby 
plastových nákupních tašek ukázaly být 
obzvláště účinné, jakož i v omezeních 
týkajících se uvádění na trh, jako jsou 
například zákazy v rámci odchylky od 
článku 18 směrnice 94/62/ES s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 34 až 
36 Smlouvy o fungování EU.

(6) Opatření, jež mají členské státy 
přijmout, mohou spočívat ve využití 
ekonomických nástrojů, jako jsou daně a 
poplatky, které se při snižování spotřeby 
plastových nákupních tašek ukázaly být 
obzvláště účinné.

Or. de

Odůvodnění

Zákazy nejsou cestou ke snížení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. Existují méně 
drastické způsoby, jak tohoto cíle dosáhnout, např. zpoplatněním plastových nákupních tašek 
pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 66
Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Opatření, jež mají členské státy 
přijmout, mohou spočívat ve využití 
ekonomických nástrojů, jako jsou daně a 
poplatky, které se při snižování spotřeby 
plastových nákupních tašek ukázaly být 
obzvláště účinné, jakož i v omezeních 
týkajících se uvádění na trh, jako jsou 
například zákazy v rámci odchylky od 
článku 18 směrnice 94/62/ES s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 34 až 36 
Smlouvy o fungování EU.

(6) Opatření, jež mají členské státy 
přijmout, mohou spočívat ve využití 
ekonomických nástrojů, jako jsou daně a 
poplatky, které se při snižování spotřeby 
plastových nákupních tašek ukázaly být 
obzvláště účinné a které jsou v souladu se 
zásadou „znečišťovatel platí“, jakož i 
v omezeních týkajících se uvádění na trh, 
jako jsou například zákazy v rámci 
odchylky od článku 18 směrnice 94/62/ES 
s výhradou podmínek stanovených 
v článcích 34 až 36 Smlouvy o fungování 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Opatření, jež mají členské státy 
přijmout, mohou spočívat ve využití 
ekonomických nástrojů, jako jsou daně a 
poplatky, které se při snižování spotřeby 
plastových nákupních tašek ukázaly být 
obzvláště účinné, jakož i v omezeních 
týkajících se uvádění na trh, jako jsou 
například zákazy v rámci odchylky od 
článku 18 směrnice 94/62/ES s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 34 až 36 
Smlouvy o fungování EU.

(6) Opatření, jež mají členské státy 
přijmout, mohou spočívat ve využití 
ekonomických nástrojů, jako jsou daně a 
poplatky, které se při snižování spotřeby 
biologicky nerozložitelných a 
nekompostovatelných plastových 
nákupních tašek ukázaly být obzvláště 
účinné, jakož i v omezeních týkajících se 
uvádění na trh, jako jsou například zákazy 
v rámci odchylky od článku 18 směrnice 
94/62/ES s výhradou podmínek 
stanovených v článcích 34 až 36 Smlouvy 
o fungování EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Marusya Lyubcheva

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Opatření, jež mají členské státy 
přijmout, mohou spočívat ve využití 
ekonomických nástrojů, jako jsou daně a 
poplatky, které se při snižování spotřeby 
plastových nákupních tašek ukázaly být 
obzvláště účinné, jakož i v omezeních 
týkajících se uvádění na trh, jako jsou 
například zákazy v rámci odchylky od 
článku 18 směrnice 94/62/ES s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 34 až 36 
Smlouvy o fungování EU.

(6) Členské státy mohou v souladu se 
svými vnitrostátními právními předpisy a 
specifickou povahou tohoto problému 
přijmout opatření, včetně využití 
ekonomických nástrojů, jako jsou daně a 
poplatky, které se při snižování spotřeby 
plastových nákupních tašek ukázaly být 
obzvláště účinné, jakož i v omezeních 
týkajících se uvádění na trh, jako jsou 
například zákazy v rámci odchylky od 
článku 18 směrnice 94/62/ES s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 34 až 36 
Smlouvy o fungování EU.

Or. bg

Pozměňovací návrh 69
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Opatření, jež mají členské státy 
přijmout, mohou spočívat ve využití 
ekonomických nástrojů, jako jsou daně a 
poplatky, které se při snižování spotřeby 
plastových nákupních tašek ukázaly být 
obzvláště účinné, jakož i v omezeních 
týkajících se uvádění na trh, jako jsou 
například zákazy v rámci odchylky od 
článku 18 směrnice 94/62/ES s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 34 až 36 
Smlouvy o fungování EU.

(6) Nelegislativní a nezávazná opatření 
EU, jejichž použití lze členským státům 
doporučit, mohou spočívat ve využití 
programů dobrovolného omezování, které 
zahrnují nástroje pozitivního odměňování 
v případech, kdy se kupující rozhodne 
znovu použít lehkou plastovou nákupní 
tašku, opětovně použitelnou „tašku pro 
život“ z jiného materiálu než z plastu nebo 
ekologickou a biologicky rozložitelnou 
tašku; jakož i v omezeních týkajících se 
uvádění na trh, jako jsou například zákazy 
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v rámci odchylky od článku 18 směrnice 
94/62/ES s výhradou podmínek 
stanovených v článcích 34 až 36 Smlouvy 
o fungování.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost se samy rozhodnout, jak budou řešit environmentální problém 
plastových nákupních tašek realistickým způsobem, který bude zohledňovat, co funguje ve 
vztahu ke kupujícím, praktické aspekty života lidí a finanční omezení, s nimiž se mohou 
potýkat. Při využití nástrojů pozitivního odměňování, jako jsou věrnostní karty nebo 
hotovostní slevy, namísto vynucených sankcí budou kupující s daleko větší pravděpodobností 
ochotni změnit své spotřebitelské chování při snižování spotřeby plastových nákupních tašek. 

Pozměňovací návrh 70
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Opatření, jež mají členské státy 
přijmout, mohou spočívat ve využití 
ekonomických nástrojů, jako jsou daně a
poplatky, které se při snižování spotřeby 
plastových nákupních tašek ukázaly být 
obzvláště účinné, jakož i v omezeních 
týkajících se uvádění na trh, jako jsou 
například zákazy v rámci odchylky od 
článku 18 směrnice 94/62/ES s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 34 až 36 
Smlouvy o fungování EU.

(6) Opatření, jež mají členské státy 
přijmout, by měla spočívat ve využití 
poplatků, které se při snižování spotřeby 
plastových nákupních tašek ukázaly být 
obzvláště účinné. Členské státy by měly 
zajistit, aby maloobchodníci nerozdávali 
zdarma v místě prodeje zboží či výrobků 
nákupní tašky, včetně biologicky 
rozložitelných, a to zejména plastové 
nákupní tašky, pokud se nejedná o velmi 
lehké plastové nákupní tašky nebo jejich 
alternativy. Členské státy by rovněž měly 
mít možnost využívat ekonomické 
nástroje, jako jsou daně, jakož i omezení 
týkající se uvádění na trh, jako jsou 
například zákazy v rámci odchylky od 
článku 18 směrnice 94/62/ES s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 34 až 36 
Smlouvy o fungování EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Opatření, jež mají členské státy 
přijmout, mohou spočívat ve využití 
ekonomických nástrojů, jako jsou daně a 
poplatky, které se při snižování spotřeby 
plastových nákupních tašek ukázaly být 
obzvláště účinné, jakož i v omezeních 
týkajících se uvádění na trh, jako jsou 
například zákazy v rámci odchylky od 
článku 18 směrnice 94/62/ES s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 34 až 36 
Smlouvy o fungování EU.

(6) Opatření, jež mají členské státy 
přijmout, mohou spočívat ve využití 
ekonomických nástrojů, jako jsou daně a 
poplatky, které se při snižování spotřeby 
plastových nákupních tašek ukázaly být 
obzvláště účinné, jakož i v omezeních 
týkajících se uvádění na trh, jako jsou 
například zákazy v rámci odchylky od 
článku 18 směrnice 94/62/ES s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 34 až 36 
Smlouvy o fungování EU. Členské státy by 
měly přijmout opatření, která by bránila 
tomu, aby lehké plastové tašky končily na 
skládkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Zvláštní úlohu při snižování spotřeby 
plastových tašek by měly hrát vzdělávací 
programy cílené obecně na spotřebitele a 
rovněž konkrétně na děti. Tyto vzdělávací 
programy by měly být prováděny jak 
členskými státy, tak výrobci a 
maloobchodníky v místě prodeje zboží či 
výrobků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Tašky používané k balení volně 
ložených, nebalených produktů jsou nutné 
pro zachování hygieny potravin a 
bezpečnosti spotřebitele, a proto by měly 
být z cíle této směrnice spočívajícího ve 
snižování spotřeby tašek vyňaty.

Or. en

Odůvodnění

Zajištění hygieny potravin a veřejného zdraví je mimořádně důležité. Tašky používané 
k balení volně ložených nebalených produktů jsou nutné pro zachování hygieny potravin a 
bezpečnosti spotřebitele a v současné době neexistují žádná alternativní řešení splňující tento 
cíl. Tyto tašky by proto měly být z cíle spočívajícího ve snižování spotřeby vyňaty.

Pozměňovací návrh 74
Anna Rosbach

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Velmi lehké plastové nákupní tašky 
používané k balení suchých volně 
ložených, nebalených potravin (jako je 
ovoce, zelenina a cukrovinky) plní také 
důležitou funkci zachování hygieny 
potravin. Tyto nákupní tašky však 
významně přispívají k množství 
pohozeného odpadu a ve stále větší míře 
by měly být omezovány a nahrazovány 
nákupními taškami vyráběnými 
z udržitelných a obnovitelných materiálů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 75
Margrete Auken

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Tašky používané k balení vlhkých 
volně ložených, nebalených potravin, jako 
je syrové maso, ryby a mléčné nebo 
nebalené potraviny, jsou nutné pro 
zachování hygieny potravin, a proto by 
měly být z oblasti působnosti této směrnice 
vyňaty.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v současnosti neexistují alternativní řešení pro balení volně ložených, 
nebalených potravin, jako je syrové maso, ryby a mléčné produkty nebo nebalené potraviny, 
měly být z oblasti působnosti této směrnice vyňaty.

Pozměňovací návrh 76
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Velmi lehké plastové nákupní tašky 
používané k balení volně ložených nebo 
nebalených vlhkých potravin, jako je 
syrové maso, ryby nebo mléčné produkty, 
nebo jakékoli jiné tašky používané pro 
nebalené potraviny určené ke konzumaci 
ihned nebo brzy po nákupu, jsou nutné 
pro účely hygieny potravin, a proto by 
neměly být zohledňovány při posuzování 
toho, zda byly cíle stanovené v této 
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směrnici splněny.  

Or. fr

Odůvodnění

Neměly by být ukládány žádné zákazy používání určitých druhů tašek, které jsou nezbytné 
z důvodů hygieny a ochrany spotřebitele. Velmi lehké tašky z plastu či jiných materiálů, 
například z papíru, používané k balení určitých druhů potravin obecně kupovaných 
k okamžité spotřebě, by proto neměly být zohledňovány při posuzování toho, zda byly cíle 
stanovené v této směrnici splněny.

Pozměňovací návrh 77
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Velmi lehké plastové nákupní tašky 
používané k balení volně ložených nebo 
nebalených suchých potravin, jako je 
ovoce, zelenina nebo cukrovinky, plní jiné 
funkce, než jen funkci prostředku 
k přenášení tohoto zboží. Tyto nákupní 
tašky však mohou významně přispívat 
k hromadění pohozeného odpadu. 
Spotřeba těchto tašek by proto měla být 
omezována nebo by měly být postupně 
nahrazovány nákupními taškami 
vyráběnými z recyklovaných nebo 
biologicky rozložitelných materiálů 
vyráběných z obnovitelných zdrojů.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 7, který předložila zpravodajka a který obsahuje nový bod odůvodnění 6b, 
by měl odkazovat na recyklované materiály obecně, nikoli jen na recyklovaný papír.
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Pozměňovací návrh 78
Margrete Auken

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Velmi lehké plastové nákupní tašky 
používané k balení suchých volně 
prodejných a nebalených potravin, jako je 
ovoce, zelenina a cukrovinky, plní funkce, 
které se neomezují na pouhé přenášení 
tohoto zboží. Tyto nákupní tašky se však 
výrazným způsobem podílejí na množství 
pohozeného odpadu. Měly by být proto 
postupně omezovány či nahrazovány 
nákupními taškami, které budou 
kompostovatelné a budou nejméně z 50 % 
vyrobeny z biologických materiálů 
získávaných udržitelným způsobem, nebo 
recyklovaným papírem.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly rovněž zjistit, jaké jsou možnosti, pokud jde o omezení spotřeby velmi 
lehkých plastových nákupních tašek sloužících k balení suchého ovoce, zeleniny a cukrovinek. 
Ty by mohly být případně nahrazovány nákupními taškami, které budou plně kompostovatelné 
a budou nejméně z 50 % vyrobeny z biologických materiálů získávaných udržitelným 
způsobem, nebo recyklovaným papírem.

Pozměňovací návrh 79
Biljana Borzan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Opatření ke snížení spotřeby plastových 
nákupních tašek by neměla vést 
k celkovému zvýšení v produkci obalů.

(7) Opatření ke snížení spotřeby plastových 
nákupních tašek by neměla vést 
k celkovému zvýšení v produkci obalů, 
které jsou pro životní prostředí stejně nebo 
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ještě více škodlivé.

Or. hr

Pozměňovací návrh 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Opatření ke snížení spotřeby plastových 
nákupních tašek by neměla vést 
k celkovému zvýšení v produkci obalů.

(7) Opatření ke snížení spotřeby plastových 
nákupních tašek by měla vést k trvalému 
snížení spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek a nikoli k celkovému 
zvýšení v produkci obalů.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Opatření ke snížení spotřeby plastových 
nákupních tašek by neměla vést 
k celkovému zvýšení v produkci obalů.

(7) Opatření ke snížení spotřeby biologicky 
nerozložitelných, nekompostovatelných 
lehkých plastových nákupních tašek by 
neměla vést k celkovému zvýšení 
v produkci obalů.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Opatření ke snížení spotřeby plastových 
nákupních tašek by neměla vést 
k celkovému zvýšení v produkci obalů.

(7) Opatření ke snížení spotřeby plastových 
nákupních tašek by neměla vést 
k celkovému zvýšení v produkci obalů a 
odpadu.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Evropská unie by měla povzbuzovat 
k tomu, aby větší část plastových tašek 
používaných v členských státech byla 
vyráběna z rozložitelného a 
kompostovatelného materiálu, který má 
méně škodlivý dopad na životní prostředí 
než tradiční plast.

Or. sv

Pozměňovací návrh 84
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Požadavky této směrnice by se měly 
používat i na biologicky rozložitelné tašky. 
Ty jsou přechodným nástrojem, který by 
neměl být propagován jako dlouhodobá 
alternativa plastových tašek na jedno 
použití. Hlavním cílem této směrnice by 
mělo být nadále snížení celkové spotřeby 
plastových tašek.
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Or. en

Odůvodnění

Biologicky rozložitelné tašky vyžadují výrobu buď ropných produktů, nebo rostlinných škrobů 
a jejich rozkládání má nejisté krátkodobé vlivy na životní prostředí, zvláště pro mořské 
živočichy.

Pozměňovací návrh 85
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) S cílem zajistit řádnou úroveň 
ochrany životního prostředí a lidského 
zdraví by měly být v plastových taškách 
zcela zakázány škodlivé látky, zejména 
chemické látky, které jsou hormonálními
disruptory. 

Or. sv

Pozměňovací návrh 86
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Aby nebylo narušeno fungování 
vnitřního trhu, měly by stejné podmínky 
platit pro používané materiály v celé 
Evropské unii. Rozdíly ve způsobu, jakým 
se v některých členských státech zachází 
z určitými materiály, poškozují recyklaci a 
obchod.

Or. de
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Pozměňovací návrh 87
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 3 – bod -2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 3 se vkládá nový bod -2a, 
který zní:

„-2a. „nákupními taškami“ tašky, které 
jsou poskytovány spotřebitelům v místě 
prodeje zboží či výrobků za účelem 
odnosu zboží. Tašky nutné z důvodů 
hygieny potravin pro balení vlhkých volně 
ložených, nebalených potravin, jako je 
syrové maso, ryby a mléčné nebo nebalené 
potraviny, se nepovažují za nákupní 
tašky.“

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka navrhuje rozšířit oblast působnosti tohoto pozměňujícího aktu na všechny 
nákupní tašky. Proto by měla být zavedena obecná definice nákupních tašek. Je však třeba 
vyjasnit, že z této definice jsou vyloučeny tašky, které jsou nutné pro hygienu potravin u 
nebalených vlhkých potravin nebo potravinářských výrobků.

Pozměňovací návrh 88
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 3 – bod -2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 3 se vkládá nový bod 2a, 
který zní:
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„-2a. „nákupními taškami“ tašky, které 
jsou poskytovány spotřebitelům v místě 
prodeje zboží či výrobků, s výjimkou tašek, 
které jsou nutné z důvodů hygieny a 
používají se pro nebalené potraviny 
určené ke konzumaci ihned nebo velmi 
brzy po nákupu.“

Or. fr

Odůvodnění

Neměly by být ukládány žádné zákazy používání určitých druhů tašek, které jsou nezbytné 
z důvodů hygieny a ochrany spotřebitele. Velmi lehké tašky z plastu či jiných materiálů, 
například z papíru, používané k balení určitých druhů potravin obecně kupovaných 
k okamžité spotřebě, by proto neměly být zohledňovány při posuzování toho, zda byly cíle 
stanovené v této směrnici splněny.

Pozměňovací návrh 89
Christa Klaß, Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 3 – bod -2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 3 se vkládá nový bod -2a, 
který zní:

„-2 a. „nákupními taškami“ tašky, které 
jsou poskytovány spotřebitelům u 
pokladen k odnosu zboží či výrobků, 
s výjimkou tašek, které jsou nutné 
z důvodů hygieny a jsou určeny pro 
nebalené potraviny nebo pro potraviny a 
nápoje určené ke konzumaci ihned nebo 
velmi brzy po nákupu.“

Or. en

Odůvodnění

Jakkoli by oblast působnosti směrnice měla být rozšířena tak, aby zahrnovala všechny druhy 
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tašek užívaných k odnosu zboží z místa prodeje, existují určité situace, kdy jsou tašky nezbytné 
pro účely hygieny potravin, bezpečnost spotřebitelů (a tudíž pro veřejné zdraví) a pro pohodlí 
spotřebitelů. V těchto situacích by tašky k opětovnému použití například nepřipadaly v úvahu 
z důvodů hygieny.

Pozměňovací návrh 90
Mara Bizzotto

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 94/62/ES 
Čl. 3 – bod 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„lehkými plastovými nákupními 
taškami“ tašky vyrobené z materiálů 
z plastů definovaných v čl. 3 odst. 1 
nařízení Komise (EU) č. 10/2011* o 
tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů a 
poskytované spotřebitelům v místě prodeje 
zboží či výrobků.

„lehkými plastovými nákupními 
taškami“ tašky vyrobené z materiálů 
z plastů definovaných v čl. 3 odst. 1 
nařízení Komise (EU) č. 10/2011* o 
tloušťce stěny nedosahující 20 mikronů a 
poskytované spotřebitelům v místě prodeje 
zboží či výrobků. 

Or. it

Pozměňovací návrh 91
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 94/62/ES
Čl. 3 – bod 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„lehkými plastovými nákupními 
taškami“ tašky vyrobené z materiálů 
z plastů definovaných v čl. 3 odst. 1 
nařízení Komise (EU) č. 10/2011* o 
tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů a 
poskytované spotřebitelům v místě prodeje 

„lehkými plastovými nákupními 
taškami“ tašky vyrobené z materiálů 
z plastů definovaných v čl. 3 odst. 1 
nařízení Komise (EU) č. 10/2011* o 
tloušťce stěny nedosahující 25 mikronů a 
poskytované spotřebitelům u pokladny 
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zboží či výrobků. v místě prodeje zboží či výrobků.

Or. de

Odůvodnění

Omezení tloušťky na 50 mikronů by vedlo k výrobě většího počtu plastových nákupních tašek 
o ještě větší tloušťce, tedy k plýtvání zdroji. Z environmentálního a ekonomického hlediska je 
to problematické. Účinnější by bylo omezit tloušťku na 25 mikronů.

Pozměňovací návrh 92
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 94/62/ES
Čl. 3 – bod 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„lehkými plastovými nákupními 
taškami“ tašky vyrobené z materiálů 
z plastů definovaných v čl. 3 odst. 1 
nařízení Komise (EU) č. 10/2011* o 
tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů a 
poskytované spotřebitelům v místě prodeje
zboží či výrobků.

„lehkými plastovými nákupními 
taškami“ tašky vyrobené z materiálů 
z plastů definovaných v čl. 3 odst. 1 
nařízení Komise (EU) č. 10/2011* o 
tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů a 
míře opětovné použitelnosti nedosahující 
125 použití a poskytované spotřebitelům 
v místě prodeje zboží či výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 96/62/ES
Čl. 3 – bod 2 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„lehkými plastovými nákupními 
taškami“ tašky vyrobené z materiálů 

„plastovými nákupními taškami“ tašky 
vyrobené z materiálů z plastů definovaných 
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z plastů definovaných v čl. 3 odst. 1 
nařízení Komise (EU) č. 10/2011* o 
tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů a 
poskytované spotřebitelům v místě prodeje 
zboží či výrobků.

v čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 
10/2011* a poskytované spotřebitelům 
v místě prodeje zboží či výrobků.

Or. es

Pozměňovací návrh 94
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 94/62/ES
Čl. 3 – bod 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„lehkými plastovými nákupními 
taškami“ tašky vyrobené z materiálů 
z plastů definovaných v čl. 3 odst. 1 
nařízení Komise (EU) č. 10/2011* o 
tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů a 
poskytované spotřebitelům v místě prodeje 
zboží či výrobků.

„lehkými plastovými nákupními 
taškami“ tašky vyrobené z materiálů 
z plastů definovaných v čl. 3 odst. 1 
nařízení Komise (EU) č. 10/2011* o nižší 
prahové tloušťce stěny alespoň 50 
mikronů a poskytované spotřebitelům 
v místě prodeje zboží či výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh na úrovni EU stanoví členským státům minimální prahovou 
tloušťku. Členské státy však nadále mohou podle svých příslušných interních požadavků samy 
jako lehké tašky definovat tašky o tloušťce větší než 50 mikronů. Byl by to nejlepší způsob, jak 
předejít penalizaci členských států, které již přijaly účinná opatření ve výši této věci, a 
zbývajícím členským státům umožnit bez omezení zvolit řešení vhodnější pro jejich konkrétní 
systémy nakládání s odpady.

Pozměňovací návrh 95
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
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Směrnice 94/62/ES
Čl. 3 – bod 2 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„lehkými plastovými nákupními 
taškami“ tašky vyrobené z materiálů 
z plastů definovaných v čl. 3 odst. 1 
nařízení Komise (EU) č. 10/2011* o 
tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů a 
poskytované spotřebitelům v místě prodeje 
zboží či výrobků.

„lehkými plastovými nákupními 
taškami“ tašky vyrobené z materiálů 
z plastů definovaných v čl. 3 odst. 1 
nařízení Komise (EU) č. 10/2011* obvykle 
o tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů a 
poskytované spotřebitelům v místě prodeje 
zboží či výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 94/62/ES 
Čl. 3 – bod 2 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„lehkými plastovými nákupními 
taškami“ tašky vyrobené z materiálů 
z plastů definovaných v čl. 3 odst. 1 
nařízení Komise (EU) č. 10/2011* o 
tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů a 
poskytované spotřebitelům v místě prodeje 
zboží či výrobků.

„plastovými nákupními taškami“ tašky na 
jedno použití vyrobené z materiálů z plastů 
definovaných v čl. 3 odst. 1 nařízení 
Komise (EU) č. 10/2011* a poskytované 
spotřebitelům v místě prodeje zboží či 
výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení tloušťky na 50 mikronů je kontraproduktivní „univerzální“ přístup, protože kultury 
používání plastových tašek se mezi členskými státy značně liší. Pozornost by namísto toho 
měla být zaměřena na opětovnou použitelnost, kvalitu tašek a spotřebitelské kampaně. Je 
k dispozici mnoho silných a opětovně použitelných plastových tašek o tloušťce menší než 50 
mikronů.
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Pozměňovací návrh 97
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 b (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 3 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) V článku 3 se vkládá nový bod 2b, 
který zní:

„2b. „velmi lehkými plastovými 
nákupními taškami“ tašky vyrobené 
z materiálů z plastů definovaných v čl. 3 
odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 
o tloušťce stěny nedosahující 10 
mikronů;“

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh spojený s novou definicí nákupních tašek, kterou zavedla zpravodajka. 
Vzhledem ke zvláštnímu účelu velmi lehkých plastových nákupních tašek by tyto tašky měly být 
definovány samostatně. Velmi lehké plastové nákupní tašky by měly být definovány na základě 
tloušťky stěny, která nedosahuje 10 mikronů.

Pozměňovací návrh 98
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 3 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 3 se vkládá nový bod 2b, 
který zní:

„2b. „opětovně použitelnými 
taškami“ tašky, které lze používat nejméně 
125krát;“
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Or. en

Pozměňovací návrh 99
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 c (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 3 – bod 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c) V článku 3 se vkládá nový bod 2c, 
který zní:

„2c. „biologickými materiály“ materiály 
odvozené z biomasy;“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba uvést jednoznačnou definici biologických materiálů. V souladu se stávající 
terminologií, kterou používá CEN, by se mělo odkazovat jen na původ materiálu.

Pozměňovací návrh 100
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 b (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 3 – bod 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) V článku 3 se vkládá nový bod 2c, 
který zní:

„2c. „taškami biologicky rozložitelnými za 
průmyslových podmínek“ tašky, které jsou 
rozložitelné v průmyslových zařízeních 
v souladu s normou EU EN 13432, a musí 
být tedy na konci své životnosti sbírány;“

Or. en
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Pozměňovací návrh 101
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 c (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 3 – bod 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c) V článku 3 se vkládá nový bod 2d, 
který zní:

„2d. „taškami biologicky rozložitelnými za 
vnějších podmínek“ tašky, které lze za 
jakýchkoli okolností uvolnit do životního 
prostředí (např. vody, půdy) a do dvaceti 
týdnů dojde k jejich rozkladu, při němž se 
do ekosystému vrátí cenné materiály. 
Tašky biologicky rozložitelné za vnějších 
podmínek, které se mohou rozkládat 
v půdě, nikoli však ve vodě, mají tloušťku 
nejméně 50 mikronů;“

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 3 – bod 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 3 se vkládá nový bod 2d, který 
zní:

„2d. „kompostovatelnými nákupními 
taškami“ tašky, které se při průmyslovém 
kompostování do dvanácti týdnů rozloží 
nejméně z 90 %;“

Or. en
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Odůvodnění

Nákupní tašky by neměly působit problémy při kompostování. Proto by měly projít rozkladem 
ve standardní době kompostování v průmyslových zařízeních.

Pozměňovací návrh 103
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 4 se vkládá nový odstavec -
1a, který zní:

„-1a. Členský stát zajistí, aby byly obaly 
vyráběny tak, aby neobsahovaly 
v koncentracích přesahujících 0,01 % 
látky karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci nebo endokrinní 
disruptory, a zajistí, aby obaly 
neobsahovaly plastové materiály 
„rozkládající se za pomoci oxidačních 
činidel“, které popisují příslušné právní 
předpisy Unie. Tato opatření budou 
přijata do ...*.

____________

Úř. věst.: vložte prosím datum dva roky po 
vstupu této směrnice v platnost.“

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost dosáhly snížení 
spotřeby lehkých plastových nákupních 
tašek.

1a. Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost dosáhly trvalého 
snížení spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek nejméně o 80 % 
v porovnání v průměrnou spotřebou 
v Unii v roce 2010.

Or. en

Odůvodnění

Musíme zajistit, aby členské státy přijaly opatření zajišťující dlouhodobý účinek. Proto by měl 
tento cíl platit i po termínu stanoveném ve směrnici (dva roky po vstupu v platnost).

Pozměňovací návrh 105
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost dosáhly snížení 
spotřeby lehkých plastových nákupních 
tašek.

1a. Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost dosáhly snížení 
spotřeby biologicky nerozložitelných, 
nekompostovatelných lehkých plastových 
nákupních tašek v souladu s normou EU 
EN 13432.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
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Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do dvou let od vstupu této
směrnice v platnost dosáhly snížení 
spotřeby lehkých plastových nákupních 
tašek.

Členské státy, jejichž míra spotřeby 
lehkých plastových nákupních tašek 
převyšuje 40 jednotek na osobu za rok, 
přijmou opatření s cílem snížit toto číslo na 
svém území do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost, aby splnily cíl 
stanovený jako 40 tašek na osobu za rok. 
Ostatní členské státy budou rovněž 
povzbuzovány, aby pokračovaly ve své 
snaze o snížení spotřeby lehkých 
plastových nákupních tašek na svém 
území.

Or. fr

Odůvodnění

Neměly by být penalizovány členské státy, které již v této věci vynaložily významné úsilí.

Pozměňovací návrh 107
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost dosáhly snížení 
spotřeby lehkých plastových nákupních 
tašek.

1a. Členské státy budou povzbuzovány 
k přijetí opatření, aby na svém území do 
dvou let od vstupu této směrnice v platnost 
dosáhly snížení spotřeby lehkých 
plastových nákupních tašek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES 
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost dosáhly snížení
spotřeby lehkých plastových nákupních 
tašek.

Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost dosáhly snížení
spotřeby lehkých plastových nákupních 
tašek nejméně o 70 % průměrné spotřeby 
v roce 2010.

Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do čtyř let od vstupu této 
směrnice v platnost dosáhly snížení 
spotřeby lehkých plastových nákupních 
tašek nejméně o 80 % průměrné spotřeby 
v roce 2010.

Or. es

Pozměňovací návrh 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost dosáhly snížení
spotřeby lehkých plastových nákupních 
tašek.

Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost dosáhly snížení
spotřeby lehkých plastových nákupních 
tašek a podpořily opětovné používání a 
recyklaci těchto tašek.

Or. es
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Pozměňovací návrh 110
Daciana Octavia Sârbu

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost dosáhly snížení 
spotřeby lehkých plastových nákupních 
tašek.

1a. Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost dosáhly významného 
snížení spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost dosáhly snížení 
spotřeby lehkých plastových nákupních 
tašek.

1a. Členské státy do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost přijmou opatření 
s cílem dosáhnout do pěti let od přijetí 
vnitrostátních opatření na svém území 
snížení spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek nejméně o 50 % 
v porovnání s průměrnou spotřebou 
v Unii v roce 2010.

Odchylně od prvního odstavce členské 
státy přijmou opatření s cílem dosáhnout 
na svém území snížení spotřeby lehkých 
plastových nákupních tašek nutných 
z důvodů hygieny a určených pro 
nebalené potraviny nebo pro potraviny a 
nápoje určené ke konzumaci ihned nebo 
velmi brzy po nákupu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 112
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost dosáhly snížení
spotřeby lehkých plastových nákupních 
tašek.

Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost dosáhly snížení
spotřeby lehkých plastových nákupních 
tašek. Dle potřeby budou zohledněna 
snížení již dosažená prostřednictvím 
odvětvových iniciativ s cílem předejít 
zbytečnému zdvojování stávajících 
postupů. 

Or. fr

Odůvodnění

Ve Francii celá řada dobrovolných programů pomohla snížit počet používaných lehkých 
plastových nákupních tašek od roku 2002 o více než 90 %. Již vynaložené dobrovolné úsilí by 
proto mělo být uznáno (jakmile bude dosaženo prokazatelných výsledků) a neměla by být 
zaváděna vnitrostátní opatření, která by je jen duplikovala. 

Pozměňovací návrh 113
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost dosáhly snížení 
spotřeby lehkých plastových nákupních 

1a. Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do roku 2018 dosáhly snížení 
spotřeby lehkých plastů o 80 % 
v porovnání se svou průměrnou spotřebou 
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tašek. v roce 2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Marusya Lyubcheva

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost dosáhly snížení 
spotřeby lehkých plastových nákupních 
tašek.

1а. Členské státy vypracují programy a 
přijmou praktická opatření k jejich 
provedení, aby na svém území do dvou let 
od vstupu této směrnice v platnost dosáhly 
snížení spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek.

Or. bg

Pozměňovací návrh 115
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 64/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost dosáhly snížení 
spotřeby lehkých plastových nákupních 
tašek.

1a. Členské státy přijmou opatření, aby na 
svém území do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost dosáhly snížení 
spotřeby lehkých plastových nákupních 
tašek nejméně o 80 %. Od roku 2020 
ukončí členské státy poskytování lehkých 
plastových tašek, včetně tašek biologicky 
rozložitelných.

Or. en
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Odůvodnění

Pouze cenová opatření nestačí ke snížení počtu plastových tašek. Zákaz plastových tašek na 
jedno použití by z hlediska dopadů na životní prostředí dosáhl nejlepších výsledků 
v porovnání se všemi ostatními možnostmi, které Evropská komise zvažovala.

Pozměňovací návrh 116
Anna Rosbach

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES 
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Snížení by mělo být dosaženo oproti 
[celkovému počtu lehkých plastových 
nákupních tašek použitých v kalendářním 
roce 2010] („základní hodnota“), pokud 
již členské státy nepřijaly opatření dříve.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Christa Klaß, Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES 
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S tímto cílem členské státy zjistí, do jaké 
míry pomohlo snížit spotřebu zpoplatnění 
plastových nákupních tašek u 
maloobchodních prodejců potravin.

Or. de
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Pozměňovací návrh 118
Mara Bizzotto

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi tato opatření může patřit použití 
vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, 
použití ekonomických nástrojů, jakož i 
použití omezení týkajících se uvádění na 
trh v rámci odchylky od článku 18 této 
směrnice.

Mezi tato opatření může patřit použití 
vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, 
použití ekonomických nástrojů. 

Or. it

Pozměňovací návrh 119
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi tato opatření může patřit použití 
vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, 
použití ekonomických nástrojů, jakož i 
použití omezení týkajících se uvádění na 
trh v rámci odchylky od článku 18 této 
směrnice.

Mezi tato opatření může patřit použití 
vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby a 
použití ekonomických nástrojů.

Or. de

Odůvodnění

Zákazy nejsou cestou ke snížení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. Existují méně 
drastické způsoby, jak tohoto cíle dosáhnout, které se v různých členských státech ukázaly 
jako účinné, např. zpoplatnění plastových nákupních tašek pro kupující.
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Pozměňovací návrh 120
Anna Rosbach

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi tato opatření může patřit použití 
vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, 
použití ekonomických nástrojů, jakož i 
použití omezení týkajících se uvádění na 
trh v rámci odchylky od článku 18 této 
směrnice.

Členské státy mohou použít vnitrostátní 
cíle pro snížení spotřeby nebo vnitrostátní 
zákazy, ekonomické nástroje, jakož i 
omezení týkající se uvádění na trh v rámci 
odchylky od článku 18 této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi tato opatření může patřit použití 
vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, 
použití ekonomických nástrojů, jakož i 
použití omezení týkajících se uvádění na 
trh v rámci odchylky od článku 18 této 
směrnice.

Mezi tato opatření může patřit použití 
vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, 
použití ekonomických nástrojů, jakož i 
použití omezení týkajících se uvádění na 
trh v rámci odchylky od článku 18 této 
směrnice. Tato opatření však nesmějí 
sloužit jako prostředky svévolné 
diskriminace nebo zastřeného omezování 
obchodu mezi členskými státy.

Or. en

Odůvodnění

Opatření ke snížení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek by měla být přiměřená a 
nediskriminační a neměla by porušovat ustanovení Smlouvy o vnitřním trhu.
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Pozměňovací návrh 122
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi tato opatření může patřit použití 
vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, 
použití ekonomických nástrojů, jakož i 
použití omezení týkajících se uvádění na 
trh v rámci odchylky od článku 18 této 
směrnice.

Mezi tato opatření může patřit použití 
vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, 
použití spotřebitelských kampaní a 
kampaní jednotlivých společností, jako 
jsou dobří obchodníci pro každodenní 
spotřebitele, dobrovolných závazků, 
ekonomických nástrojů, jakož i použití 
omezení týkajících se uvádění na trh 
v rámci odchylky od článku 18 této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi tato opatření může patřit použití 
vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, 
použití ekonomických nástrojů, jakož i 
použití omezení týkajících se uvádění na 
trh v rámci odchylky od článku 18 této 
směrnice.

Mezi nelegislativní a nezávazná opatření 
doporučená členským státům může patřit 
použití dobrovolných programů pro 
snížení spotřeby, které obsahují 
ekonomické nástroje pro pozitivní 
odměňování; jakož i použití omezení 
týkajících se uvádění na trh v rámci 
odchylky od článku 18 této směrnice.

Or. en
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Odůvodnění

Mělo by být na členských státech, aby se nakonec rozhodly, jak budou řešit environmentální 
problém plastových nákupních tašek realistickým způsobem, který bude zohledňovat, co 
funguje ve vztahu ke kupujícím, praktické aspekty života lidí a finanční omezení, s nimiž se 
mohou potýkat. Při využití nástrojů pozitivního odměňování, jako jsou věrnostní karty nebo 
hotovostní slevy, namísto vynucených sankcí budou kupující s daleko větší pravděpodobností 
ochotni změnit své spotřebitelské chování v rámci snižování spotřeby plastových nákupních 
tašek.

Pozměňovací návrh 124
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi tato opatření může patřit použití 
vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, 
použití ekonomických nástrojů, jakož i 
použití omezení týkajících se uvádění na 
trh v rámci odchylky od článku 18 této 
směrnice.

Mezi tato opatření mohou patřit vzdělávací 
programy pro spotřebitele obecně, 
zejména pak pro děti, použití 
vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, 
použití ekonomických nástrojů, jakož i 
použití omezení týkajících se uvádění na 
trh v rámci odchylky od článku 18 této 
směrnice. Tato omezení týkající se 
uvádění na trh však nezahrnují úplný 
zákaz používání lehkých plastových 
nákupních tašek.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES 
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi tato opatření může patřit použití 
vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, 
použití ekonomických nástrojů, jakož i 
použití omezení týkajících se uvádění na 
trh v rámci odchylky od článku 18 této 
směrnice.

Mezi tato opatření může patřit použití 
vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, 
použití ekonomických nástrojů, jakož i 
použití omezení týkajících se uvádění na 
trh v rámci odchylky od článku 18 této 
směrnice. Z důvodů hygieny a bezpečnosti 
potravin a s ohledem na spotřebitelské 
zvyklosti, dostupnost alternativ a nutnost 
předcházet plýtvání potravinami mohou 
členské státy stanovit méně náročné 
normy nebo povolit výjimky pro plastové 
tašky o tloušťce nedosahující 10 mikronů. 
Podobně mohou členské státy stanovit 
méně náročné normy pro plastové tašky o 
tloušťce vyšší než 10 mikronů z důvodu 
jejich vyšší míry opětovné použitelnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 126
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi tato opatření může patřit použití 
vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, 
použití ekonomických nástrojů, jakož i 
použití omezení týkajících se uvádění na 
trh v rámci odchylky od článku 18 této 
směrnice.

Mezi tato opatření patří inovativní řešení, 
použití vnitrostátních cílů pro snížení 
spotřeby, použití ekonomických nástrojů, 
jakož i použití omezení týkajících se 
uvádění na trh v rámci odchylky od článku 
18 této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Marusya Lyubcheva
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi tato opatření může patřit použití 
vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, 
použití ekonomických nástrojů, jakož i 
použití omezení týkajících se uvádění na 
trh v rámci odchylky od článku 18 této 
směrnice.

Tyto programy zahrnují vnitrostátní cíle 
pro snížení spotřeby, ekonomické nástroje, 
jakož i omezení týkající se uvádění na trh 
v rámci odchylky od článku 18 této 
směrnice.

Or. bg

Pozměňovací návrh 128
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi tato opatření může patřit použití 
vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, 
použití ekonomických nástrojů, jakož i 
použití omezení týkajících se uvádění na 
trh v rámci odchylky od článku 18 této 
směrnice.

Mezi tato opatření může patřit použití 
vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, 
použití ekonomických a regulačních 
nástrojů, jakož i použití omezení týkajících 
se uvádění na trh v rámci odchylky od 
článku 18 této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 d (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d) V článku 4 se vkládá nový odstavec 
1b, který zní:

„1b. Tašky biologicky rozložitelné za 
pomoci oxidačních činidel nejsou vhodné 
ke splnění cílů stanovených v této 
směrnici a jsou zakázány.“

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 4 se vkládá nový odstavec 
1b, který zní:

„1b. Lehké plastové nákupní tašky, které 
jsou biologicky rozložitelné a opětovně 
využitelné pomocí ekologické recyklace, 
jsou osvobozeny od opatření této směrnice 
za předpokladu splnění všech těchto 
podmínek:

a) nejsou poskytovány bezplatně;

b) jsou používány v oblastech, kde je 
příslušné orgány odpovědné za nakládání 
s odpady přijímají jako součást programů 
sběru a recyklace biologického odpadu; 

c) jsou jasně označeny informací pro 
spotřebitele o dalším použití pro tříděný 
sběr biologického odpadu;

d) splňují normu EN 13432;

e) jsou schopné projít biologickým 
rozkladem, kdy se veškerý materiál za 
přirozených podmínek rozloží během doby 
kratší než dva roky na oxid uhličitý, 
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biomasu a vodu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 4 se vkládá nový odstavec 
1b, který zní:

„1 b. Členské státy, které zavedly 
ekologickou recyklaci biologického 
dopadu, mohou z oblasti působnosti této 
směrnice vyjmout lehké plastové nákupní 
tašky splňující normu EN 13432 za 
předpokladu splnění všech těchto 
podmínek:

i) nejsou poskytovány bezplatně;

ii) příslušné orgány odpovědné za 
nakládání s odpady je povolují jako 
součást programů ekologické recyklace 
biologického odpadu;

iii) jsou jasně označeny informací pro 
spotřebitele o dalším použití pro tříděný 
sběr biologického odpadu;

iv) jsou schopné projít biologickým 
rozkladem, kdy se veškerý materiál za 
přirozených podmínek rozloží do dvou let 
na oxid uhličitý, biomasu a vodu, jak 
požaduje příslušná norma CEN.“

Or. en

Odůvodnění

Nejúčinnějším způsobem, jak snížit zbytečnou spotřebu nákupních tašek, je stanovit poplatek 
za každou tašku. Výjimkou by měly být velmi lehké plastové tašky nutné z důvodů hygieny 
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potravin. Členské státy, které zavedly programy ekologické recyklace biologického odpadu, 
mohou z oblasti působnosti této směrnice vyjmout kompostovatelné lehké plastové nákupní 
tašky splňující normu EN 13432.

Pozměňovací návrh 132
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 4 se vkládá nový odstavec 
1b, který zní:

„1b. Plastové tašky používané k balení 
volně ložených nebalených produktů jsou 
z cíle spočívajícího ve snižování spotřeby 
tašek podle odstavce 1a vyňaty, neboť 
jsou nutné pro zachování hygieny 
potravin a bezpečnosti spotřebitele.“

Or. en

Odůvodnění

Zajištění hygieny potravin a veřejného zdraví je mimořádně důležité. Tašky používané 
k balení volně ložených nebalených produktů jsou nutné pro zachování hygieny potravin a 
bezpečnosti spotřebitele a v současné době neexistují žádná alternativní řešení splňující tento 
cíl. Tyto tašky by proto měly být z cíle uvedeného v odstavci 1a vyňaty.

Pozměňovací návrh 133
Christa Klaß

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 4 se vkládá nový odstavec 
1b, který zní:

„1b. Členské státy přijmou opatření, 
kterými zajistí, aby maloobchodní prodejci 
potravin neposkytovali lehké nákupní 
tašky zdarma. Členské státy zajistí, aby 
maloobchodní prodejci potravin účtovali 
za lehké plastové nákupní tašky cenu, 
která je účinná a přiměřená.“

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 4 se vkládá nový odstavec 
1b, který zní:

„1 b. Členské státy zajistí, aby opatření ke 
snížení spotřeby plastových nákupních 
tašek nevedla k celkovému zvýšení 
produkce obalů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)

Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 4 se doplňuje nový odstavec 
1b, který zní:

„1b. „V souladu se zásadou předběžné 
opatrnosti by Evropská unie měla usilovat 
o úplný zákaz škodlivých chemických 
látek, které jsou hormonálními disruptory, 
v plastových taškách, s cílem zaručit 
řádnou úroveň ochrany životního 
prostředí a lidského zdraví.“

Or. sv

Pozměňovací návrh 136
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 4 se vkládá nový odstavec 
1b, který zní:

„1b. Členské státy přijmou opatření, 
kterými zajistí, aby maloobchodníci 
neposkytovali nákupní tašky zdarma, 
s výjimkou velmi lehkých plastových 
nákupních tašek či jejich alternativ, jak je 
uvedeno v odstavci 1c tohoto článku. 
Členské státy zajistí, aby maloobchodníci 
účtovali za lehké plastové nákupní tašky 
cenu, která je účinná a přiměřená pro 
dosažení cíle snížení spotřeby, jak je 
uvedeno v odstavci 1a. Členské státy 
zajistí, aby maloobchodníci účtovali za 
ostatní nákupní tašky alespoň stejnou 
cenu. Členské státy přijmou tato opatření 
do ...*. Členské státy, které zavedly tříděný 
sběr biologického odpadu, mohou 
požadovat, aby maloobchodníci snížili 
cenu až o 50 % u lehkých plastových 
nákupních tašek, které jsou 
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kompostovatelné a jsou nejméně z 50 % 
vyrobeny z biologických materiálů 
získávaných udržitelným způsobem.

________________

Úř. věst.: vložte prosím datum jeden rok 
po vstupu této směrnice v platnost.“

Or. en

Odůvodnění

Nejúčinnějším způsobem, jak snížit zbytečnou spotřebu nákupních tašek, je jejich zpoplatnění. 
To by mělo platit pro všechny tašky, nikoli jen plastové, vyjma velmi lehkých plastových 
nákupních tašek nebo jejich alternativ. Členské státy, které zavedly tříděný sběr biologického 
odpadu, mohou poplatek za plně kompostovatelné lehké plastové nákupní tašky snížit až 
o 50 %. Tím je dána pobídka k přechodu na tyto tašky jen v případech, kdy je zajištěno řádné 
zpracování.

Pozměňovací návrh 137
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 4 se vkládá nový odstavec 
1b, který zní:

„1b. Členské státy zohlední ve 
vnitrostátních programech prevence před 
uvedením výrobku na trh kritéria 
ekologického designu, aby bylo používání 
plastů, a zejména lehkých tašek, omezeno 
na případy, kdy je z důvodů hygieny a 
bezpečnosti potravin nebo neexistence 
alternativních udržitelnějších obalů nutné 
používání těchto tašek pro konkrétní 
výrobek povolit.“

Or. es
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Odůvodnění

Obaly elektronických přístrojů a textilu často obsahují zbytečné vnitřní obaly, například 
krabice obsahující košile v plastových sáčcích nebo balené elektrické přístroje s jednotlivými 
sáčky pro každý propojovací kabel atd.

Pozměňovací návrh 138
Anna Rosbach

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 4 se vkládá nový odstavec 
1b, který zní:

„1b. Členské státy přijmou opatření, 
kterými zajistí, aby se postupně omezila 
spotřeba velmi lehkých plastových 
nákupních tašek sloužících k balení 
suchých volně prodejných a nebalených 
potravin (jako je ovoce, zelenina 
a cukrovinky), nebo aby byly postupně 
nahrazeny nákupními taškami 
vyrobenými z materiálů nepoškozujících 
životní prostředí a získávaných 
udržitelným způsobem. Členské státy 
přijmou tato opatření do ...*.

______________

Úř. věst.: vložte prosím datum dva roky po 
vstupu této směrnice v platnost.“

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Anna Rosbach

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 b (nový)
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Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) V článku 4 se vkládá nový odstavec 
1c, který zní:

„1c. Členské státy zajistí, aby opatření ke 
snížení spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek nevedla k celkovému 
zvýšení produkce obalů nebo odpadů, 
včetně potravinových odpadů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 4 se vkládá nový odstavec 
1b, který zní:

„1b. Maloobchodníci spotřebitelům 
umožní odmítat a ponechávat v místě 
prodeje jakékoli obaly, které budou 
spotřebitelé považovat za nadbytečné, 
zvláště pokud jde o nákupní tašky. 
Maloobchodníci zajistí, aby byly tyto obaly 
opětovně použity nebo recyklovány.“

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 b (nový)
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Směrnice 94/62/ES
Příloha II – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) V příloze II odst. 3 se písmeno d) mění 
takto:

„Biologicky rozložitelné obaly musí být 
takové povahy, aby byly schopné se 
podrobit fyzikálnímu, chemickému, 
tepelnému nebo biologickému rozkladu, 
umožňujícímu, aby se veškerý materiál za 
přirozených podmínek rozložil během 
doby kratší než jeden rok na oxid uhličitý, 
biomasu a vodu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 b (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) V článku 4 se vkládá nový odstavec 
1c, který zní:

„1c. Komise a členské státy budou alespoň 
během prvního roku po vstupu této 
směrnice v platnost propagovat veřejné 
informační a osvětové kampaně týkající se 
škodlivého dopadu nadměrného používání 
konvenčních plastových tašek na životní 
prostředí.“

Or. es

Pozměňovací návrh 143
Andrés Perelló Rodríguez
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 c (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c) V článku 4 se vkládá nový odstavec 
1d, který zní:

„1d. Opatření určená ke snížení spotřeby 
tašek mohou být doprovázena opatřeními 
ekologického designu, jako je omezení 
prostoru, který mohou vyplnit tištěné 
reklamy nebo názvy obchodních značek, 
s cílem snížit spotřebu inkoustů a barviv 
škodlivých pro životní prostředí. Toto 
ustanovení se nepoužije pro sdělení nebo 
varování, která některé členské státy 
vydávají ve věci dopadu používání 
plastových tašek na životní prostředí.“

Or. es

Pozměňovací návrh 144
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c) Členské státy přijmou opatření s cílem 
snížit počet velmi lehkých plastových 
nákupních tašek sloužících k balení volně 
ložených nebo nebalených suchých 
potravin, jako je ovoce, zelenina 
a cukrovinky, nebo je postupně nahradit 
nákupními taškami vyrobenými 
z recyklovaných materiálů nebo, pokud 
byla zavedena opatření pro tříděný sběr 
biologického odpadu, z biologických 
materiálů. Členské státy přijmou tato 
opatření do ...*.

________________
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Úř. věst.: vložte prosím datum: dva roky 
po vstupu této směrnice v platnost.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 25, který předložila zpravodajka, by měl odkazovat na recyklované 
materiály obecně, nikoli jen na recyklovaný papír.

Pozměňovací návrh 145
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Článek 6 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Vkládá se nový článek 6a, který zní:

„Článek 6a

Druhy opatření ke snížení spotřeby 
týkající se plastových tašek

1. Členské státy zavedou hierarchii 
(kaskádový model), v níž bude na vrcholu 
snížení spotřeby, následované opětovně 
použitelnými taškami, taškami 
rozložitelnými za vnějších podmínek, 
taškami rozložitelnými za průmyslových 
podmínek a velmi lehkými plastovými 
taškami na jedno použití.

2. Členské státy přijmou opatření s cílem 
omezit dostupnost lehkých plastových 
nákupních tašek a tašek rozložitelných za 
průmyslových podmínek v případech, kdy 
jsou poskytovány spotřebitelům v místě 
prodeje zboží nebo výrobků. Zákaz těchto 
tašek vstoupí v účinnost do roku 2020 a 
jako přechodné opatření bude použit 
poplatek.

Lehké plastové nákupní tašky lze používat 
k balení čerstvých produktů (například 
mléčných produktů, masa) v případech, 
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kdy nejsou k dispozici alternativy.

Tašky rozložitelné za průmyslových 
podmínek budu poskytovány pouze 
v případech, kdy budou moci distributoři 
důvodně očekávat, že tyto tašky budou 
předmětem sběru, např. tašky pro sběr 
obecního biologického odpadu, aby se 
předešlo dalšímu toku odpadů. Tašky 
budou navrženy tak, aby byly 
zpracovávány stejným způsobem jako 
biologický odpad.

Opětovně použitelné tašky a tašky 
biologicky rozložitelné za průmyslových 
podmínek lze spotřebitelům distribuovat i 
po roce 2020. V potravinářském odvětví 
budou tyto tašky podléhat poplatku, který 
je v souladu s cíli této směrnice.

3. Jestliže budou tašky biologicky 
rozložitelné za vnějších podmínek, bude to 
na tašce jasně uvedeno pomocí značky, 
znaku nebo barevného kódu. Komise má 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci s cílem definovat tato 
označení, aby zajistila uznávání v celé 
Unii. Členské státy mohou přijmout 
opatření k vyznačení jiných vlastností, 
jako je opětovná použitelnost, 
recyklovatelnost a rozložitelnost.

4. Tašky z biologických materiálů nemají 
škodlivý dopad na zemědělskou produkci 
pro lidskou nebo zvířecí spotřebu ani na 
životní prostředí; materiály lze užívat, 
pouze pokud dodržují kaskádovou zásadu 
biomasy.

V souladu s normou EU EN 16575 se 
produkt z biologických materiálů považuje 
za produkt plně nebo částečně odvozený 
z biomasy.“

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Anna Rosbach
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do dvanácti 
měsíců po vstupu této směrnice v platnost. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy přijmou iniciativy, osvětové 
kampaně, právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s touto 
směrnicí do dvanácti měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění s cílem usnadnit 
výměnu osvědčených postupů mezi 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Marusya Lyubcheva

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do dvanácti 
měsíců po vstupu této směrnice v platnost. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy v případě potřeby pozmění 
své vnitrostátní právní předpisy a uvedou 
v účinnost právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s touto 
směrnicí do dvanácti měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.

Or. bg

Pozměňovací návrh 148
Anna Rosbach

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 

Tyto právní předpisy přijaté členskými 
státy musí obsahovat odkaz na tuto 
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musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.

směrnici nebo musí být takový odkaz 
učiněn při jejich úředním vyhlášení. 
Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Tato povinnost by neměla být vyžadována u jiných než právních ustanovení nebo kampaní.

Pozměňovací návrh 149
Anna Rosbach

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech, kdy již členské státy přijaly 
opatření v kalendářním roce 2006 nebo 
později, je základní hodnotou celkový 
počet lehkých plastových nákupních tašek 
spotřebovaných v kalendářním roce 2005.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné začlenit základní hodnotu, aby bylo možné zohlednit minulé výsledky členských 
států.

Pozměňovací návrh 150
Marusya Lyubcheva

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy sdělí Komisi znění 
hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti 

2. Členské státy sdělí Komisi znění svých 
programů a hlavních ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů, které 
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působnosti této směrnice. přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Or. bg

Pozměňovací návrh 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a

1. Komise provede přezkum účinnosti této 
směrnice pět let po jejím vstupu v platnost.

2. Přezkum bude obsahovat posouzení 
týkající se stanovení cílů snížení spotřeby 
lehkých plastových nákupních tašek, které 
jsou spotřebitelům poskytovány v místě 
prodeje zboží nebo výrobků pro balení 
volně ložených potravin, syrového masa, 
ryb, mléčných produktů, ovoce, zeleniny 
nebo cukrovinek.

Or. en


