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

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Výsledkom spotreby plastových tašiek 
sú veľké množstvá odpadu a neefektívne 
využívanie zdrojov a ak sa neprijmú žiadne 
opatrenia, očakáva sa jej zvýšenie. 
Odhadzovanie plastových tašiek prispieva 
k problematike morského odpadu, ktorý
ohrozuje morské ekosystémy na celom 
svete.

(2) Výsledkom spotreby plastových tašiek 
sú veľké množstvá odpadu a neefektívne 
využívanie zdrojov a ak sa neprijmú žiadne 
opatrenia, očakáva sa jej zvýšenie. 
Odhadzovanie plastových tašiek prispieva 
k rozšírenému problému znečistenia morí 
a pôdy a ohrozuje ekosystémy na celom 
svete.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Vittorio Prodi

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Výsledkom spotreby plastových tašiek 
sú veľké množstvá odpadu a neefektívne 
využívanie zdrojov a ak sa neprijmú žiadne 
opatrenia, očakáva sa jej zvýšenie. 
Odhadzovanie plastových tašiek prispieva 
k problematike morského odpadu, ktorý 
ohrozuje morské ekosystémy na celom 
svete.

(2) Výsledkom spotreby plastových tašiek 
sú veľké množstvá odpadu a neefektívne 
využívanie zdrojov a ak sa neprijmú žiadne 
opatrenia, očakáva sa jej zvýšenie. 
Odhadzovanie plastových tašiek prispieva 
k problematike morského odpadu, ktorý 
ohrozuje morské ekosystémy na celom 
svete. Problém sa zhoršuje nedostatočnou
biologickou rozložiteľnosťou a
kompostovatelnosťou väčšiny plastových
tašiek, ktoré sa dnes bežne používajú vo
všetkých členských štátoch.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Výsledkom spotreby plastových tašiek 
sú veľké množstvá odpadu a neefektívne 
využívanie zdrojov a ak sa neprijmú žiadne 
opatrenia, očakáva sa jej zvýšenie. 
Odhadzovanie plastových tašiek prispieva 
k problematike morského odpadu, ktorý 
ohrozuje morské ekosystémy na celom 
svete.

(2) Výsledkom spotreby plastových tašiek 
sú veľké množstvá odpadu a neefektívne 
využívanie zdrojov a ak sa neprijmú žiadne 
opatrenia, očakáva sa jej zvýšenie. 
Odhadzovanie plastových tašiek je vážny 
environmentálny problém a prispieva k 
problematike morského odpadu, ktorý 
ohrozuje morské ekosystémy na celom 
svete.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 35
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Výsledkom spotreby plastových tašiek 
sú veľké množstvá odpadu a neefektívne 
využívanie zdrojov a ak sa neprijmú žiadne 
opatrenia, očakáva sa jej zvýšenie. 
Odhadzovanie plastových tašiek prispieva 
k problematike morského odpadu, ktorý 
ohrozuje morské ekosystémy na celom 
svete.

(2) Výsledkom spotreby plastových tašiek 
sú veľké množstvá odpadu a neefektívne 
využívanie zdrojov a ak sa neprijmú žiadne 
opatrenia, očakáva sa jej zvýšenie. 
Odhadzovanie plastových tašiek vzhľadom 
na nedostatočné nakladanie s týmto 
odpadom v niektorých členských štátoch
prispieva k problematike morského 
odpadu, ktorý ohrozuje morské ekosystémy 
na celom svete.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 36
Anna Rosbach
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Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Výsledkom spotreby plastových tašiek 
sú veľké množstvá odpadu a neefektívne 
využívanie zdrojov a ak sa neprijmú žiadne 
opatrenia, očakáva sa jej zvýšenie. 
Odhadzovanie plastových tašiek prispieva 
k problematike morského odpadu, ktorý 
ohrozuje morské ekosystémy na celom 
svete.

(2) Výsledkom spotreby plastových tašiek 
sú veľké množstvá odpadu a neefektívne 
využívanie zdrojov a ak sa neprijmú žiadne 
opatrenia, očakáva sa jej zvýšenie. 
Odhadzovanie plastových tašiek prispieva 
k problematike morského odpadu, ktorý 
ohrozuje morské a sladkovodné
ekosystémy na celom svete.

Or. en

Odôvodnenie

Problém morského odpadu má vplyv nielen na morské ekosystémy, ale aj na mnohé
sladkovodné ekosystémy, ako sú rieky a jazerá.

Pozmeňujúci návrh 37
Marusya Lyubcheva

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Výsledkom spotreby plastových tašiek 
sú veľké množstvá odpadu a neefektívne 
využívanie zdrojov a ak sa neprijmú žiadne 
opatrenia, očakáva sa jej zvýšenie. 
Odhadzovanie plastových tašiek prispieva 
k problematike morského odpadu, ktorý 
ohrozuje morské ekosystémy na celom 
svete.

(2) Výsledkom spotreby plastových tašiek 
je veľké hromadenie odpadu, neefektívne
využívanie kapacít skládok, veľké
množstvá odpadu a neefektívne využívanie 
zdrojov a ak sa neprijmú žiadne opatrenia, 
očakáva sa jej zvýšenie. Odhadzovanie 
plastových tašiek vedie k znečisťovaniu
životného prostredia a zhoršuje problémy
s odpadom vo vodných útvaroch, ktorý 
ohrozuje vodné ekosystémy na celom
svete.

Or. bg
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Pozmeňujúci návrh 38
Franco Bonanini

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Výsledkom spotreby plastových tašiek 
sú veľké množstvá odpadu a neefektívne 
využívanie zdrojov a ak sa neprijmú žiadne 
opatrenia, očakáva sa jej zvýšenie. 
Odhadzovanie plastových tašiek prispieva 
k problematike morského odpadu, ktorý 
ohrozuje morské ekosystémy na celom 
svete.

(2) Výsledkom spotreby plastových tašiek 
sú veľké množstvá odpadu a neefektívne 
využívanie zdrojov a ak sa neprijmú žiadne 
opatrenia, očakáva sa jej zvýšenie. 
Odhadzovanie plastových tašiek má
negatívne dôsledky na životné prostredie a
predstavuje vážnu hrozbu pre ekosystémy
na celom svete, a to najmä pre morské 
ekosystémy a ostatné obzvlášť citlivé 
ekosystémy, ako sú chránené oblasti a
národné parky.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 39
Biljana Borzan

Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Hromadenie plastových tašiek v
prostredí má okrem toho jednoznačne
negatívny vplyv na určité odvetvia
hospodárstva, ako je cestovný ruch.

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 40
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Na dosiahnutie cieľa znížiť 
používanie plastových tašiek je obzvlášť
dôležité zamerať sa na opatrenia na 
prevenciu a minimalizáciu ich používania
a podnecovať výrobcov, aby vo fáze
navrhovania výrobku používali
alternatívne a udržateľnejšie materiály.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 41
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Plastové tašky s hrúbkou menšou ako 
50 mikrónov, ktoré predstavujú veľkú 
väčšinu celkového množstva plastových 
tašiek spotrebovaných v Únii, sa opätovne 
nepoužívajú tak často ako hrubšie plastové 
tašky a častejšie sa odhadzujú do odpadu.

(3) Ľahké plastové tašky, ktoré predstavujú 
veľkú väčšinu celkového množstva 
plastových tašiek spotrebovaných v Únii, 
sa opätovne nepoužívajú tak často ako 
hrubšie plastové tašky a častejšie sa 
odhadzujú do odpadu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 42
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Plastové tašky s hrúbkou menšou ako 
50 mikrónov, ktoré predstavujú veľkú 
väčšinu celkového množstva plastových 
tašiek spotrebovaných v Únii, sa opätovne 
nepoužívajú tak často ako hrubšie plastové 
tašky a častejšie sa odhadzujú do odpadu.

(3) Plastové tašky s hrúbkou menšou ako 
50 mikrónov, ktoré predstavujú veľkú 
väčšinu celkového množstva plastových 
tašiek spotrebovaných v Únii, sa opätovne 
nepoužívajú tak často ako hrubšie plastové 
tašky, častejšie sa odhadzujú do odpadu a
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vzhľadom na ich ľahkú hmotnosť je
pravdepodobnejšie, že skončia rozptýlené
v životnom prostredí, a to na súši alebo v
mori.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Plastové tašky s hrúbkou menšou ako 
50 mikrónov, ktoré predstavujú veľkú 
väčšinu celkového množstva plastových 
tašiek spotrebovaných v Únii, sa opätovne 
nepoužívajú tak často ako hrubšie plastové 
tašky a častejšie sa odhadzujú do odpadu.

(3) V závislosti od kvality plastových 
tašiek, sa tašky s hrúbkou menšou ako 50 
mikrónov, ktoré predstavujú veľkú väčšinu 
celkového množstva plastových tašiek 
spotrebovaných v Únii, v niektorých
členských štátoch opätovne nepoužívajú 
tak často ako hrubšie plastové tašky a preto 
sa častejšie odhadzujú do odpadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Marusya Lyubcheva

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Plastové tašky s hrúbkou menšou ako 
50 mikrónov, ktoré predstavujú veľkú 
väčšinu celkového množstva plastových 
tašiek spotrebovaných v Únii, sa opätovne 
nepoužívajú tak často ako hrubšie plastové 
tašky a častejšie sa odhadzujú do odpadu.

(3) Plastové tašky s hrúbkou menšou ako 
50 mikrónov, ktoré predstavujú veľkú 
väčšinu celkového množstva plastových 
tašiek spotrebovaných v Únii, sa opätovne 
nepoužívajú tak často ako hrubšie plastové 
tašky a častejšie končia v odpadových
tokoch alebo ako odpad.

Or. bg
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Pozmeňujúci návrh 45
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Ľahké plastové tašky sú jednorazové
tašky v tom zmysle, že sa môžu zvyčajne 
použiť iba na jeden nákup, hoci môžu byť
znovu použité na iné účely, ako napríklad
na zber domáceho odpadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Anna Rosbach

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Napriek tomu, že sú plne
recyklovateľné, miera ich recyklácie
zostáva v celej Únii nízka, keďže 
neexistuje triedený zber plastových tašiek.

Or. en

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

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Tašky, ktoré sú biologicky
rozložiteľné v priemyselných 
podmienkach a podmienkach okolitého 
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prostredia, majú potenciál znížiť
environmentálnu záťaž pre členské štáty, 
ktoré sa zaviazali k znižovaniu; technické 
návrhy Spoločného výskumného centra
na kritériá určujúce, kedy odpad prestáva 
byť odpadom, pre biologicky rozložiteľný
odpad, norma EÚ EN 13432 a uznesenie
Európskeho parlamentu o európskej 
stratégii pre riešenie problematiky 
plastového odpadu v životnom prostredí
(2013/2113 (INI) poskytujú užitočné
inovatívne politické iniciatívy na
obmedzovanie používania ľahkých 
plastových tašiek a znižovanie vplyvov ich 
používania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Plastové tašky s hrúbkou menšou ako
10 mikrónov sa bežne používajú na 
prenášanie kúpených čerstvých alebo
nebalených potravín z dôvodu hygieny a
bezpečnosti potravín, ako aj z dôvodu
nedostatku alternatív. Pred prijatím
opatrení na obmedzenie ich používania je 
potrebné si uvedomiť, že sú menej
škodlivé ako obaly, používané na rovnaké 
produkty. Nákup čerstvých a nebalených 
produktov pomáha predchádzať plytvaniu
potravinami, pretože umožňuje
spotrebiteľom nákup presného
požadovaného množstva namiesto pevne 
stanoveného baleného množstva, čo
uľahčuje stiahnuť chybné produkty bez 
nutnosti zlikvidovať celé balenia.

Or. es



AM\1016927SK.doc 11/69 PE528.033v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 49
Anna Rosbach

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Jedným zo spôsobov riešenia 
problému odhadzovania a nízkej miery
zberu a recyklácie by mohlo byť zavedenie
systému náhrad za plastové tašky
podobného systémom, ktoré už existujú v 
niekoľkých členských štátoch pre
sklenené, plastové a kovové nádoby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Anna Rosbach

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Úrovne spotreby plastových tašiek sa v 
rámci Únie v dôsledku rozdielov v 
spotrebných návykoch, informovanosti, 
pokiaľ ide o životné prostredie, ako aj 
účinnosti politických opatrení prijatých 
členskými štátmi značne líšia. Niektorým 
členským štátom sa podarilo značne znížiť 
úrovne spotreby plastových tašiek, pričom 
priemerná úroveň spotreby v siedmich 
členských štátoch s najnižšou spotrebou 
predstavuje iba 20 % priemeru EÚ.

(4) Úrovne spotreby a recyklácie
plastových tašiek sa v rámci Únie v 
dôsledku rozdielov v spotrebných 
návykoch, informovanosti, pokiaľ ide o 
životné prostredie, stratégiách zberu a
recyklácie odpadov, ako aj účinnosti 
politických opatrení prijatých členskými 
štátmi značne líšia. Niektorým členským 
štátom sa podarilo značne znížiť úrovne 
spotreby plastových tašiek, pričom 
priemerná úroveň spotreby v siedmich 
členských štátoch s najnižšou spotrebou 
predstavuje iba 20 % priemeru EÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51
Biljana Borzan

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Úrovne spotreby plastových tašiek sa v 
rámci Únie v dôsledku rozdielov v 
spotrebných návykoch, informovanosti, 
pokiaľ ide o životné prostredie, ako aj 
účinnosti politických opatrení prijatých 
členskými štátmi značne líšia. Niektorým 
členským štátom sa podarilo značne znížiť 
úrovne spotreby plastových tašiek, pričom 
priemerná úroveň spotreby v siedmich 
členských štátoch s najnižšou spotrebou 
predstavuje iba 20 % priemeru EÚ.

(4) Úrovne spotreby plastových tašiek sa v 
rámci Únie v dôsledku rozdielov v 
spotrebných návykoch, informovanosti, 
pokiaľ ide o životné prostredie, ako aj 
účinnosti politických opatrení prijatých 
členskými štátmi značne líšia. Niektorým 
členským štátom sa podarilo značne znížiť 
úrovne spotreby plastových tašiek, pričom 
priemerná úroveň spotreby v siedmich 
členských štátoch s najnižšou spotrebou 
predstavuje iba 20 % priemeru EÚ. Preto
by sa pri predpisovaní povinných opatrení
a cieľov mali zohľadňovať výsledky, 
ktoré jednotlivé členské štáty doteraz 
dosiahli pri znižovaní úrovne spotreby
plastových tašiek.

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 52
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Úrovne spotreby plastových tašiek sa v 
rámci Únie v dôsledku rozdielov v 
spotrebných návykoch, informovanosti, 
pokiaľ ide o životné prostredie, ako aj 
účinnosti politických opatrení prijatých 
členskými štátmi značne líšia. Niektorým 
členským štátom sa podarilo značne znížiť 
úrovne spotreby plastových tašiek, pričom 
priemerná úroveň spotreby v siedmich 
členských štátoch s najnižšou spotrebou 
predstavuje iba 20 % priemeru EÚ.

(4) Úrovne spotreby plastových tašiek sa v 
rámci Únie nielen v dôsledku rozdielov v 
spotrebných návykoch, informovanosti, 
pokiaľ ide o životné prostredie, ale 
predovšetkým aj v dôsledku miery
účinnosti politických opatrení prijatých 
členskými štátmi značne líšia. Niektorým 
členským štátom sa podarilo značne znížiť 
úrovne spotreby plastových tašiek, pričom 
priemerná úroveň spotreby v siedmich 
členských štátoch s najnižšou spotrebou 
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predstavuje iba 20 % priemeru EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Úrovne spotreby plastových tašiek sa v 
rámci Únie v dôsledku rozdielov v 
spotrebných návykoch, informovanosti, 
pokiaľ ide o životné prostredie, ako aj 
účinnosti politických opatrení prijatých 
členskými štátmi značne líšia. Niektorým 
členským štátom sa podarilo značne znížiť 
úrovne spotreby plastových tašiek, pričom 
priemerná úroveň spotreby v siedmich 
členských štátoch s najnižšou spotrebou 
predstavuje iba 20 % priemeru EÚ.

(4) Úrovne spotreby plastových tašiek sa v 
rámci Únie v dôsledku rozdielov v 
spotrebných návykoch, informovanosti, 
pokiaľ ide o životné prostredie, ako aj 
účinnosti politických opatrení prijatých 
členskými štátmi značne líšia. Niektorým 
členským štátom sa podarilo značne znížiť 
úrovne spotreby plastových tašiek, pričom 
priemerná úroveň spotreby v siedmich 
členských štátoch s najnižšou spotrebou 
predstavuje iba 20 % priemeru EÚ. EÚ by
mala aktívne podporovať úsilie o zvýšenie 
miery recyklácie plastových tašiek v
členských štátoch.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 54
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Dostupné údaje o používaní
plastových tašiek v EÚ jasne ukazujú, že
spotreba je nízka alebo bola znížená v tých
členských štátoch, kde predajcovia
potravín neposkytovali plastové tašky
zdarma, ale za malú platbu.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 55
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Okrem toho sa preukázalo, že 
informácie pre spotrebiteľov zohrávajú 
rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní
akýchkoľvek cieľov, pokiaľ ide o zníženie
spotreby plastových tašiek. Je preto
potrebné, aby sa na inštitucionálnej 
úrovni vyvinulo úsilie o zvýšenie
informovanosti o vplyve plastových tašiek
na životné prostredie a o skoncovanie s
aktuálnym vnímaním plastu ako
neškodného, lacného a skutočne
bezcenného tovaru.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 56
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) V tejto súvislosti by sa členským
štátom malo tiež odporúčať, aby na bežné 
tašky umiestňovali stručné informácií
alebo varovania týkajúce sa nepriaznivých
vplyvov nerozložiteľného plastového 
odpadu na životné prostredie.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 57
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Členské štáty by mali v záujme 
podpory podobných znížení úrovne 
priemernej spotreby ľahkých plastových 
tašiek prijať opatrenia na zníženie spotreby 
plastových tašiek s hrúbkou nižšou ako 50
mikrónov v súlade s celkovými cieľmi 
politiky Únie v oblasti odpadov a 
hierarchiou odpadového hospodárstva Únie 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc. Tieto 
opatrenia na zníženie by mali zohľadňovať 
súčasné úrovne spotreby plastových tašiek 
v jednotlivých členských štátoch, pričom si 
vyššie úrovne budú vyžadovať vyššie 
úsilie. S cieľom monitorovať pokrok 
dosiahnutý v znižovaní používania ľahkých 
plastových tašiek poskytnú vnútroštátne 
orgány údaje o ich používaní na základe 
článku 17 smernice 94/62/ES.

(5) Členské štáty by mali v záujme 
podpory podobných znížení úrovne 
priemernej spotreby ľahkých plastových 
tašiek prijať opatrenia na zníženie spotreby
plastových tašiek s hrúbkou nižšou ako 25
mikrónov v súlade s celkovými cieľmi 
politiky Únie v oblasti odpadov a 
hierarchiou odpadového hospodárstva Únie 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc. Tieto 
opatrenia na zníženie by mali zohľadňovať 
súčasné úrovne spotreby plastových tašiek 
v jednotlivých členských štátoch, pričom si 
vyššie úrovne budú vyžadovať vyššie 
úsilie. S cieľom monitorovať pokrok 
dosiahnutý v znižovaní používania ľahkých 
plastových tašiek poskytnú vnútroštátne 
orgány údaje o ich používaní na základe 
článku 17 smernice 94/62/ES.

Or. de

Odôvodnenie

Obmedzenie hrúbky na 50 mikrónov by viedlo k výrobe väčšieho počtu hrubších plastových
tašiek, teda k plytvaniu zdrojmi. To je problematické z ekologického aj hospodárskeho
hľadiska. Obmedzenie hrúbky na 25 mikrónov by bolo účinnejšie.

Pozmeňujúci návrh 58
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Návrh smernice
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Členské štáty by mali v záujme 
podpory podobných znížení úrovne 
priemernej spotreby ľahkých plastových 
tašiek prijať opatrenia na zníženie spotreby 
plastových tašiek s hrúbkou nižšou ako 50 
mikrónov v súlade s celkovými cieľmi 
politiky Únie v oblasti odpadov a 
hierarchiou odpadového hospodárstva Únie 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc. Tieto 
opatrenia na zníženie by mali zohľadňovať 
súčasné úrovne spotreby plastových tašiek 
v jednotlivých členských štátoch, pričom si 
vyššie úrovne budú vyžadovať vyššie 
úsilie. S cieľom monitorovať pokrok 
dosiahnutý v znižovaní používania ľahkých 
plastových tašiek poskytnú vnútroštátne 
orgány údaje o ich používaní na základe 
článku 17 smernice 94/62/ES.

(5) Členské štáty by mali v záujme 
podpory podobných znížení úrovne 
priemernej spotreby ľahkých plastových 
tašiek prijať opatrenia na zníženie spotreby 
plastových tašiek s hrúbkou nižšou ako 50 
mikrónov a s obmedzenou opätovnou
využiteľnosťou v súlade s celkovými 
cieľmi politiky Únie v oblasti odpadov a 
hierarchiou odpadového hospodárstva Únie 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc. Tieto 
opatrenia na zníženie by mali zohľadňovať 
súčasné úrovne spotreby plastových tašiek 
v jednotlivých členských štátoch, pričom si 
vyššie úrovne budú vyžadovať vyššie 
úsilie. S cieľom monitorovať pokrok 
dosiahnutý v znižovaní používania ľahkých 
plastových tašiek poskytnú vnútroštátne 
orgány údaje o ich používaní na základe 
článku 17 smernice 94/62/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Členské štáty by mali v záujme 
podpory podobných znížení úrovne 
priemernej spotreby ľahkých plastových 
tašiek prijať opatrenia na zníženie spotreby 
plastových tašiek s hrúbkou nižšou ako 50 
mikrónov v súlade s celkovými cieľmi 
politiky Únie v oblasti odpadov a 
hierarchiou odpadového hospodárstva Únie 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc. Tieto 

(5) Členské štáty by mali v záujme 
podpory podobných znížení úrovne 
priemernej spotreby ľahkých plastových 
tašiek prijať opatrenia na zníženie spotreby 
jednorazových plastových tašiek v súlade s 
celkovými cieľmi politiky Únie v oblasti 
odpadov a hierarchiou odpadového 
hospodárstva Únie podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade 
a o zrušení určitých smerníc. Tieto 
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opatrenia na zníženie by mali zohľadňovať 
súčasné úrovne spotreby plastových tašiek 
v jednotlivých členských štátoch, pričom si 
vyššie úrovne budú vyžadovať vyššie 
úsilie. S cieľom monitorovať pokrok 
dosiahnutý v znižovaní používania ľahkých 
plastových tašiek poskytnú vnútroštátne 
orgány údaje o ich používaní na základe 
článku 17 smernice 94/62/ES.

opatrenia na zníženie by mali zohľadňovať 
súčasné úrovne spotreby plastových tašiek 
v jednotlivých členských štátoch, pričom si 
vyššie úrovne budú vyžadovať vyššie 
úsilie. S cieľom monitorovať pokrok 
dosiahnutý v znižovaní používania ľahkých 
plastových tašiek poskytnú vnútroštátne 
orgány údaje o ich používaní na základe 
článku 17 smernice 94/62/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Vittorio Prodi

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Členské štáty by mali v záujme 
podpory podobných znížení úrovne 
priemernej spotreby ľahkých plastových 
tašiek prijať opatrenia na zníženie spotreby 
plastových tašiek s hrúbkou nižšou ako 50 
mikrónov v súlade s celkovými cieľmi 
politiky Únie v oblasti odpadov a 
hierarchiou odpadového hospodárstva Únie 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc. Tieto 
opatrenia na zníženie by mali zohľadňovať 
súčasné úrovne spotreby plastových tašiek 
v jednotlivých členských štátoch, pričom si 
vyššie úrovne budú vyžadovať vyššie 
úsilie. S cieľom monitorovať pokrok 
dosiahnutý v znižovaní používania ľahkých 
plastových tašiek poskytnú vnútroštátne 
orgány údaje o ich používaní na základe 
článku 17 smernice 94/62/ES.

(5) Členské štáty by mali v záujme 
podpory podobných znížení úrovne 
priemernej spotreby biologicky 
nerozložiteľných a nekompostovateľných
ľahkých plastových tašiek prijať opatrenia 
na zníženie spotreby biologicky 
nerozložiteľných a nekompostovateľných
plastových tašiek s hrúbkou nižšou ako 50 
mikrónov v súlade s celkovými cieľmi 
politiky Únie v oblasti odpadov a 
hierarchiou odpadového hospodárstva Únie 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc a v 
súlade s normou EÚ EN 13432. Tieto 
opatrenia na zníženie by mali zohľadňovať 
súčasné úrovne spotreby plastových tašiek 
a ich charakteristiky v jednotlivých 
členských štátoch, pričom si vyššie úrovne 
a typy škodlivé pre životné prostredie budú 
vyžadovať vyššie úsilie. S cieľom 
monitorovať pokrok dosiahnutý v 
znižovaní používania biologicky 
nerozložiteľných a nekompostovateľných
ľahkých plastových tašiek poskytnú 
vnútroštátne orgány údaje o ich používaní 
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na základe článku 17 smernice 94/62/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Členské štáty by mali v záujme 
podpory podobných znížení úrovne 
priemernej spotreby ľahkých plastových 
tašiek prijať opatrenia na zníženie spotreby 
plastových tašiek s hrúbkou nižšou ako 50 
mikrónov v súlade s celkovými cieľmi 
politiky Únie v oblasti odpadov a 
hierarchiou odpadového hospodárstva Únie 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc. Tieto 
opatrenia na zníženie by mali zohľadňovať 
súčasné úrovne spotreby plastových tašiek 
v jednotlivých členských štátoch, pričom si 
vyššie úrovne budú vyžadovať vyššie 
úsilie. S cieľom monitorovať pokrok 
dosiahnutý v znižovaní používania 
ľahkých plastových tašiek poskytnú 
vnútroštátne orgány údaje o ich používaní 
na základe článku 17 smernice 94/62/ES.

(5) Členské štáty by mali v záujme 
podpory podobných znížení úrovne 
priemernej spotreby plastových tašiek 
prijať opatrenia na zníženie spotreby 
plastových tašiek a podporu ich
opätovného používania a recyklácie v 
súlade s celkovými cieľmi politiky Únie v 
oblasti odpadov a hierarchiou odpadového 
hospodárstva Únie podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade 
a o zrušení určitých smerníc. Tieto 
opatrenia na zníženie by mali zohľadňovať 
súčasné úrovne spotreby plastových tašiek 
v jednotlivých členských štátoch, pričom si 
vyššie úrovne budú vyžadovať vyššie 
úsilie. S cieľom monitorovať pokrok 
dosiahnutý v znižovaní používania 
plastových tašiek poskytnú vnútroštátne 
orgány údaje o ich používaní na základe 
článku 17 smernice 94/62/ES.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 62
Marusya Lyubcheva

Návrh smernice
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Členské štáty by mali v záujme 
podpory podobných znížení úrovne 
priemernej spotreby ľahkých plastových 
tašiek prijať opatrenia na zníženie spotreby 
plastových tašiek s hrúbkou nižšou ako 50 
mikrónov v súlade s celkovými cieľmi 
politiky Únie v oblasti odpadov a 
hierarchiou odpadového hospodárstva Únie 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc. Tieto 
opatrenia na zníženie by mali zohľadňovať 
súčasné úrovne spotreby plastových tašiek 
v jednotlivých členských štátoch, pričom si 
vyššie úrovne budú vyžadovať vyššie 
úsilie. S cieľom monitorovať pokrok 
dosiahnutý v znižovaní používania ľahkých 
plastových tašiek poskytnú vnútroštátne 
orgány údaje o ich používaní na základe 
článku 17 smernice 94/62/ES.

(5) Členské štáty by mali v záujme 
podpory podobných znížení úrovne 
priemernej spotreby ľahkých plastových 
tašiek prijať opatrenia na zníženie spotreby 
plastových tašiek s hrúbkou nižšou ako 50 
mikrónov v súlade s celkovými cieľmi 
politiky Únie v oblasti odpadov a 
hierarchiou odpadového hospodárstva Únie 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc. Tieto 
opatrenia na zníženie by mali zohľadňovať 
súčasné úrovne spotreby plastových tašiek 
v jednotlivých členských štátoch a z nich
vyplývajúce problémy a možné alternatívy, 
pričom si vyššie úrovne budú vyžadovať 
vyššie úsilie. S cieľom monitorovať pokrok 
dosiahnutý v znižovaní používania ľahkých 
plastových tašiek poskytnú vnútroštátne 
orgány údaje o ich používaní na základe 
článku 17 smernice 94/62/ES.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 63
Marina Yannakoudakis

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Členské štáty by mali v záujme 
podpory podobných znížení úrovne 
priemernej spotreby ľahkých plastových 
tašiek prijať opatrenia na zníženie spotreby 
plastových tašiek s hrúbkou nižšou ako 50 
mikrónov v súlade s celkovými cieľmi 
politiky Únie v oblasti odpadov a 
hierarchiou odpadového hospodárstva Únie 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc. Tieto 

(5) Členské štáty by mali v záujme 
podpory podobných znížení úrovne 
priemernej spotreby ľahkých plastových 
tašiek prijať opatrenia na zníženie spotreby 
plastových tašiek s hrúbkou nižšou ako 50 
mikrónov v súlade s celkovými cieľmi 
politiky Únie v oblasti odpadov a 
hierarchiou odpadového hospodárstva Únie 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc. Tieto 
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opatrenia na zníženie by mali zohľadňovať 
súčasné úrovne spotreby plastových tašiek 
v jednotlivých členských štátoch, pričom si 
vyššie úrovne budú vyžadovať vyššie 
úsilie. S cieľom monitorovať pokrok 
dosiahnutý v znižovaní používania ľahkých 
plastových tašiek poskytnú vnútroštátne 
orgány údaje o ich používaní na základe 
článku 17 smernice 94/62/ES.

opatrenia na zníženie by mali zohľadňovať 
súčasné úrovne spotreby plastových tašiek 
v jednotlivých členských štátoch, pričom si 
vyššie úrovne budú vyžadovať vyššie 
úsilie. S cieľom monitorovať pokrok 
dosiahnutý v znižovaní používania ľahkých 
plastových tašiek sa vnútroštátne orgány 
vyzývajú, aby poskytli údaje o ich 
používaní na základe článku 17 smernice 
94/62/ES, ak je to prakticky 
uskutočniteľné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Marusya Lyubcheva

Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5а) Členské štáty by mali po porade so
zainteresovanými stranami zaviesť
alternatívy, ktorými by sa nahradili
plastové tašky s hrúbkou nižšou ako 50
mikrónov, s prihliadnutím na charakter
produktov, pre ktoré sa používajú.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 65
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Opatrenia, ktoré prijmú členské štáty, 
môžu zahŕňať používanie ekonomických 
nástrojov, napr. daní a odvodov, ktoré sa 
ukázali byť mimoriadne efektívne pri 
znižovaní používania plastových tašiek, 

(6) Opatrenia, ktoré prijmú členské štáty, 
môžu zahŕňať používanie ekonomických
nástrojov, napr. daní a odvodov, ktoré sa 
ukázali byť mimoriadne efektívne pri 
znižovaní používania plastových tašiek.
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ako aj obchodné obmedzenia, napr. 
zákazov, ktoré predstavujú výnimku z 
článku 18 smernice 94/62/ES, s výhradou 
požiadaviek stanovených v článkoch 34 až 
36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Or. de

Odôvodnenie

Zákazy nie sú spôsobom, ako znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek. Existujú menej
drastické spôsoby, ako dosiahnuť tento cieľ, napr. zavedenie platieb zákazníkov za plastové
tašky.

Pozmeňujúci návrh 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Opatrenia, ktoré prijmú členské štáty, 
môžu zahŕňať používanie ekonomických 
nástrojov, napr. daní a odvodov, ktoré sa 
ukázali byť mimoriadne efektívne pri 
znižovaní používania plastových tašiek, 
ako aj obchodné obmedzenia, napr. 
zákazov, ktoré predstavujú výnimku z 
článku 18 smernice 94/62/ES, s výhradou 
požiadaviek stanovených v článkoch 34 až 
36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(6) Opatrenia, ktoré prijmú členské štáty, 
môžu zahŕňať používanie ekonomických 
nástrojov, napr. daní a odvodov, ktoré sa 
ukázali byť mimoriadne efektívne pri 
znižovaní používania plastových tašiek a
ktoré sú v súlade so zásadou
znečisťovateľ platí, ako aj obchodné 
obmedzenia, napr. zákazov, ktoré 
predstavujú výnimku z článku 18 smernice 
94/62/ES, s výhradou požiadaviek 
stanovených v článkoch 34 až 36 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Vittorio Prodi

Návrh smernice
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Opatrenia, ktoré prijmú členské štáty, 
môžu zahŕňať používanie ekonomických 
nástrojov, napr. daní a odvodov, ktoré sa 
ukázali byť mimoriadne efektívne pri 
znižovaní používania plastových tašiek, 
ako aj obchodné obmedzenia, napr. 
zákazov, ktoré predstavujú výnimku z 
článku 18 smernice 94/62/ES, s výhradou 
požiadaviek stanovených v článkoch 34 až 
36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(6) Opatrenia, ktoré prijmú členské štáty, 
môžu zahŕňať používanie ekonomických 
nástrojov, napr. daní a odvodov, ktoré sa 
ukázali byť mimoriadne efektívne pri 
znižovaní používania biologicky
nerozložiteľných a nekompostovateľných 
plastových tašiek, ako aj obchodné 
obmedzenia, napr. zákazov, ktoré 
predstavujú výnimku z článku 18 smernice 
94/62/ES, s výhradou požiadaviek 
stanovených v článkoch 34 až 36 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Marusya Lyubcheva

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Opatrenia, ktoré prijmú členské štáty, 
môžu zahŕňať používanie ekonomických 
nástrojov, napr. daní a odvodov, ktoré sa 
ukázali byť mimoriadne efektívne pri 
znižovaní používania plastových tašiek, 
ako aj obchodné obmedzenia, napr. 
zákazov, ktoré predstavujú výnimku z 
článku 18 smernice 94/62/ES, s výhradou 
požiadaviek stanovených v článkoch 34 až 
36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(6) Členské štáty môžu prijať opatrenia v
súlade so svojimi vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a s ohľadom na
špecifický charakter problémov vrátane
využitia ekonomických nástrojov, napr. 
daní a odvodov, ktoré sa ukázali byť 
mimoriadne efektívne pri znižovaní 
používania plastových tašiek, ako aj 
obchodných obmedzení, napr. zákazov, 
ktoré predstavujú výnimku z článku 18
smernice 94/62/ES, s výhradou 
požiadaviek stanovených v článkoch 34 až 
36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 69
Marina Yannakoudakis
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Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Opatrenia, ktoré prijmú členské štáty,
môžu zahŕňať používanie ekonomických 
nástrojov, napr. daní a odvodov, ktoré sa 
ukázali byť mimoriadne efektívne pri 
znižovaní používania plastových tašiek,
ako aj obchodné obmedzenia, napr. 
zákazov, ktoré predstavujú výnimku z 
článku 18 smernice 94/62/ES, s výhradou 
požiadaviek stanovených v článkoch 34 až 
36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(6) Nelegislatívne a nezáväzné opatrenia
na úrovni EÚ, ktoré možno odporučiť 
členským štátom, môžu zahŕňať 
používanie dobrovoľných programov na 
znižovanie, ktoré zahŕňajú nástroje
pozitívnej odmeny, ak sa zákazník
rozhodne opätovne použiť ľahkú plastovú
tašku, použiť opakovane použiteľnú
neplastovú „tašku pre život“ alebo
ekologicky a biologicky rozložiteľnú
tašku; ako aj obchodné obmedzenia, napr. 
zákazov, ktoré predstavujú výnimku z 
článku 18 smernice 94/62/ES, s výhradou 
požiadaviek stanovených v článkoch 34 až 
36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty musia mať v konečnom dôsledku možnosť rozhodovať o tom, ako riešiť
environmentálny problém plastových tašiek realistickým spôsobom, v ktorom sa zohľadňuje
to, čo platí na zákazníkov, praktické využitie v živote ľudí a finančné obmedzenia, ktorým
môžu čeliť. Je oveľa pravdepodobnejšie, že zákazníci budú ochotní zmeniť svoje
spotrebiteľské správanie v prospech zníženia používania plastových tašiek v dôsledku 
používania nástrojov pozitívnych odmien, ako sú napríklad vernostné karty alebo hotovostné 
zľavy, namiesto donucovacích sankcií.

Pozmeňujúci návrh 70
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Opatrenia, ktoré prijmú členské štáty, 
môžu zahŕňať používanie ekonomických 
nástrojov, napr. daní a odvodov, ktoré sa 
ukázali byť mimoriadne efektívne pri 

(6) Opatrenia, ktoré prijmú členské štáty, 
by mali zahŕňať používanie odvodov, ktoré 
sa ukázali byť mimoriadne efektívne pri 
znižovaní používania plastových tašiek.
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znižovaní používania plastových tašiek,
ako aj obchodné obmedzenia, napr. 
zákazov, ktoré predstavujú výnimku z 
článku 18 smernice 94/62/ES, s výhradou 
požiadaviek stanovených v článkoch 34 až 
36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby
maloobchodní predajcovia neposkytovali
tašky vrátane biologicky rozložiteľných 
tašiek zdarma v mieste predaja tovaru
alebo produktov, a to najmä plastové tašky
s výnimkou veľmi ľahkých plastových
tašiek alebo alternatív k veľmi ľahkým 
plastovým taškám. Členské štáty by tiež 
mali mať možnosť používať ekonomické 
nástroje, ako sú dane, ako aj obchodné 
obmedzenia, napr. zákazov, ktoré 
predstavujú výnimku z článku 18 smernice 
94/62/ES, s výhradou požiadaviek 
stanovených v článkoch 34 až 36 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Opatrenia, ktoré prijmú členské štáty, 
môžu zahŕňať používanie ekonomických 
nástrojov, napr. daní a odvodov, ktoré sa 
ukázali byť mimoriadne efektívne pri 
znižovaní používania plastových tašiek, 
ako aj obchodné obmedzenia, napr. 
zákazov, ktoré predstavujú výnimku z 
článku 18 smernice 94/62/ES, s výhradou 
požiadaviek stanovených v článkoch 34 až 
36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(6) Opatrenia, ktoré prijmú členské štáty, 
môžu zahŕňať používanie ekonomických 
nástrojov, napr. daní a odvodov, ktoré sa 
ukázali byť mimoriadne efektívne pri 
znižovaní používania plastových tašiek, 
ako aj obchodné obmedzenia, napr. 
zákazov, ktoré predstavujú výnimku z 
článku 18 smernice 94/62/ES, s výhradou 
požiadaviek stanovených v článkoch 34 až 
36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Členské štáty by mali prijať opatrenia na
zabránenie tomu, aby ľahké plastové
tašky končili na skládkach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Vzdelávacie programy zamerané na 
spotrebiteľov všeobecne, ako aj osobitne 
na deti, by mali zohrávať osobitnú úlohu
pri znižovaní používania plastových
tašiek. Tieto vzdelávacie programy by mali
vykonávať členské štáty, ako aj
výrobcovia a predajcovia v mieste predaja 
tovaru a produktov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Tašky na balenie voľne uložených, 
nezabalených produktov sú nevyhnutné
pre zachovanie potravinovej hygieny a
bezpečnosti spotrebiteľov, a mali by preto 
byť vyňaté z cieľa znižovania podľa tejto
smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Zabezpečenie potravinovej hygieny a verejného zdravia je nesmierne dôležité. Tašky
používané na balenie voľne uložených, nezabalených produktov slúžia na zachovanie hygieny
potravín a bezpečnosti spotrebiteľov a v súčasnej dobe neexistujú žiadne alternatívy, ktoré 
spĺňajú rovnaký cieľ. Tieto tašky by preto mali byť vyňaté z cieľa znižovania.

Pozmeňujúci návrh 74
Anna Rosbach
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Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Veľmi ľahké plastové tašky na
balenie suchých, voľne uložených, 
nezabalených potravín (napr. ovocia, 
zeleniny a cukroviniek) tiež plnia dôležitú
funkciu z hľadiska potravinovej hygieny. 
Tieto tašky však významne prispievajú k
odhadzovaniu a ich používanie by sa preto 
malo znížiť alebo by sa mali postupne
nahradiť taškami vyrobenými z
udržateľných a obnoviteľných
materiálov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Margrete Auken

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Tašky na balenie vlhkých, voľne 
uložených, nezabalených potravín, ako je 
surové mäso, ryby a mliečne výrobky,
alebo nezabalených pripravených
potravín, sú potrebné z hľadiska
potravinovej hygieny, a preto by mali byť
vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto
smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže v súčasnej dobe neexistujú alternatívy na balenie voľne uložených, nezabalených
potravín, ako je surové mäso, ryby a mliečne výrobky, alebo nezabalených pripravených
potravín, mali by byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.
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Pozmeňujúci návrh 76
Françoise Grossetête

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Veľmi ľahké plastové tašky na
balenie voľne uložených alebo
nezabalených vlhkých potravín, ako je
mäso, ryby alebo výrobky zo surového 
mlieka, alebo akýkoľvek iný typ tašky 
používaný na nezabalené potraviny, ktoré 
majú byť spotrebované ihneď alebo
krátko po ich zakúpení, sú nevyhnutné na
hygienické účely a nemali by byť preto
brané do úvahy pri posudzovaní toho, či 
boli splnené ciele stanovené v tejto
smernici.

Or. fr

Odôvodnenie

Používanie určitých typov tašiek, ktoré sú nevyhnutné z dôvodov hygieny a ochrany
spotrebiteľa, by nemalo byť nijakým spôsobom obmedzované. Veľmi ľahké tašky z plastových 
alebo iných materiálov, ako je papier, ktoré sa používajú na balenie niektorých druhov
potravín, ktoré sa všeobecne kupujú na okamžitú spotrebu, by preto nemali byť brané do 
úvahy pri posudzovaní toho, či boli splnené ciele stanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh 77
Sophie Auconie

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Veľmi ľahké plastové tašky na
balenie voľne uložených alebo 
nezabalených suchých potravín, ako je
ovocie, zelenina alebo cukrovinky, plnia
okrem funkcie prostriedku na prenášanie
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tohto tovaru aj iné funkcie. Tieto tašky
však môžu významne prispievať k
hromadeniu odpadu. Používanie týchto
tašiek by sa preto malo znížiť alebo
postupne nahradiť používaním tašiek 
vyrobených z recyklovaných materiálov
alebo biologicky rozložiteľných
materiálov vyrobených z obnoviteľných
zdrojov.

Or. fr

Odôvodnenie

Pozmeňovací návrh spravodajcu č. 7 zahŕňajúci nové odôvodnenie 6b by mal odkazovať na
recyklované materiály všeobecne, nielen na recyklovaný papier.

Pozmeňujúci návrh 78
Margrete Auken

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Veľmi ľahké plastové tašky na
balenie suchých, voľne uložených, 
nezabalených potravín, ako je ovocie, 
zelenina alebo cukrovinky, plnia funkcie, 
ktoré presahujú funkciu jednoduchého
prenášania tohto tovaru. Tieto tašky však 
môžu významne prispievať k
odhadzovaniu. Ich používanie by sa preto 
malo znížiť alebo postupne nahradiť
používaním tašiek, ktoré sú
kompostovateľné a vyrobené z najmenej
50 % biomateriálov získaných
udržateľným spôsobom alebo z
recyklovaného papiera.

Or. en
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Odôvodnenie

Členské štáty by mali tiež preskúmať možnosti obmedzenia používania veľmi ľahkých
plastových tašiek na balenie suchého ovocia, zeleniny a cukroviniek. Mohli by byť 
alternatívne nahradené taškami, ktoré sú plne kompostovateľné a vyrobené z najmenej 50 % 
biomateriálov získaných udržateľným spôsobom alebo z recyklovaného papiera.

Pozmeňujúci návrh 79
Biljana Borzan

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Opatrenia na zníženie spotreby 
plastových tašiek by nemali viesť k 
celkovému nárastu výroby obalov.

(7) Opatrenia na zníženie spotreby 
plastových tašiek by nemali viesť k 
celkovému nárastu výroby obalov, ktoré sú
rovnako škodlivé alebo škodlivejšie pre
životné prostredie.

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Opatrenia na zníženie spotreby 
plastových tašiek by nemali viesť k 
celkovému nárastu výroby obalov.

(7) Opatrenia na zníženie spotreby
plastových tašiek by mali viesť k trvalému
zníženiu spotreby ľahkých plastových
tašiek a nemali by viesť k celkovému
nárastu výroby obalov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Vittorio Prodi
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Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Opatrenia na zníženie spotreby 
plastových tašiek by nemali viesť k 
celkovému nárastu výroby obalov.

(7) Opatrenia na zníženie spotreby
nekompostovateľných, biologicky
nerozložiteľných ľahkých plastových 
tašiek by nemali viesť k celkovému nárastu 
výroby obalov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Opatrenia na zníženie spotreby 
plastových tašiek by nemali viesť k 
celkovému nárastu výroby obalov.

(7) Opatrenia na zníženie spotreby 
plastových tašiek by nemali viesť k 
celkovému nárastu výroby obalov a tvorby 
odpadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Európska únia by mala podporovať
väčší podiel plastových tašiek používaných
v členských štátoch, ktoré sú vyrobené z
rozložiteľného a kompostovateľného
materiálu, ktorý má menej škodlivý vplyv
na životné prostredie ako tradičný plast.

Or. sv



AM\1016927SK.doc 31/69 PE528.033v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 84
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Požiadavky stanovené v tejto smernici
by sa mali vzťahovať aj na biologicky
rozložiteľné tašky. Sú prechodným
nástrojom, ktorý by sa nemal propagovať
ako dlhodobá alternatíva k jednorazovým
plastovým taškám. Zníženie celkovej
spotreby tašiek by malo zostať hlavným 
cieľom tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Výroba biologicky rozložiteľných tašiek si vyžaduje buď ropné produkty alebo škroby plodín a
ich rozklad má neurčité krátkodobé účinky na životné prostredie, a to najmä na morské
živočíchy.

Pozmeňujúci návrh 85
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7b) Škodlivé látky v plastových taškách,
najmä chemické látky narušujúce 
hormóny, by sa mali úplne zakázať s
cieľom zabezpečiť dobrú úroveň ochrany
životného prostredia a ľudského zdravia.

Or. sv
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Pozmeňujúci návrh 86
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) V celej EÚ by mali platiť rovnaké
podmienky, pokiaľ ide o použité
materiály, aby nedošlo k ohrozeniu 
fungovania vnútorného trhu. Rozdiely v 
používaní niektorých materiálov v
niektorých členských štátoch sú škodlivé
pre recykláciu a obchod.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 87
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – odsek -2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V článku 3 sa vkladá nový odsek -2a:

„-2a. „tašky“ sú tašky, ktoré sú 
poskytované spotrebiteľom v mieste 
predaja tovaru alebo produktov za účelom
prenášania tovaru. Tašky, ktoré sú z 
hľadiska potravinovej hygieny potrebné 
na balenie vlhkých, voľne uložených, 
nezabalených potravín, ako je surové
mäso, ryby a mliečne výrobky, alebo
nezabalených pripravených potravín, sa
nepovažujú za tašky.“

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto pozmeňujúceho aktu na všetky tašky. 
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Malo by sa preto zaviesť všeobecné vymedzenie tašiek. Malo by sa však objasniť, že tašky, 
ktoré sú potrebné z hľadiska potravinovej hygieny pre nezabalené vlhké potraviny, ako aj
pripravené potraviny, sú vylúčené z tohto vymedzenia.

Pozmeňujúci návrh 88
Françoise Grossetête

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – odsek -2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V článku 3 sa vkladá nový bod 2a:

„-2a. „tašky“ sú tašky poskytované
spotrebiteľom v mieste predaja tovaru
alebo produktov, s výnimkou akejkoľvek
tašky potrebnej z hygienických dôvodov, 
ktorá sa používa na nezabalené potraviny
alebo nápoje, ktoré sa majú spotrebovať
ihneď alebo krátko po zakúpení.“

Or. fr

Odôvodnenie

Používanie určitých typov tašiek, ktoré sú nevyhnutné z dôvodov hygieny a ochrany
spotrebiteľa, by nemalo byť nijakým spôsobom obmedzované. Veľmi ľahké tašky z plastových 
alebo iných materiálov, ako je papier, ktoré sa používajú na balenie niektorých druhov
potravín, ktoré sa všeobecne kupujú na okamžitú spotrebu, by preto nemali byť brané do 
úvahy pri posudzovaní toho, či boli splnené ciele stanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh 89
Christa Klaß, Julie Girling

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – odsek -2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V článku 3 sa vkladá nový bod -2a:

„-2a. „tašky“ sú tašky, ktoré sú 
poskytované spotrebiteľom pri odchode s 
cieľom uľahčiť prepravu tovaru a
produktov, s výnimkou tašiek potrebných
na hygienické účely, určených na 
nezabalené potraviny alebo potraviny a
nápoje, ktoré majú byť spotrebované 
ihneď alebo krátko po ich zakúpení.“

Or. en

Odôvodnenie

Hoci rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa mal vzťahovať na všetky druhy tašiek
používaných na prenášanie tovaru z miesta predaja, v určitých situáciách sa používanie tašiek 
vyžaduje z dôvodov potravinovej hygieny, bezpečnosti spotrebiteľov (a nepriamo verejného 
zdravia) a pohodlia spotrebiteľov. V týchto situáciách, by napríklad opätovne použiteľné
tašky boli vylúčené z dôvodu otázok týkajúcich sa hygieny.

Pozmeňujúci návrh 90
Mara Bizzotto

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – odsek 2 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„ľahké plastové tašky“ sú tašky vyrobené z 
plastových materiálov vymedzených v 
článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 
10/2011* s hrúbkou steny menšou ako 50
mikrónov, ktoré sa poskytujú 
spotrebiteľom na mieste predaja tovaru 
alebo produktov.

„ľahké plastové tašky“ sú tašky vyrobené z 
plastových materiálov vymedzených v 
článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 
10/2011* s hrúbkou steny menšou ako 
20 mikrónov, ktoré sa poskytujú 
spotrebiteľom na mieste predaja tovaru 
alebo produktov.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 91
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Návrh smernice
Článok – odsek 1
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – odsek 2 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„ľahké plastové tašky“ sú tašky vyrobené z 
plastových materiálov vymedzených v 
článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 
10/2011* s hrúbkou steny menšou ako 50
mikrónov, ktoré sa poskytujú 
spotrebiteľom na mieste predaja tovaru 
alebo produktov.

„ľahké plastové tašky“ sú tašky vyrobené z 
plastových materiálov vymedzených v 
článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 
10/2011* s hrúbkou steny menšou ako 
25 mikrónov, ktoré sa poskytujú 
spotrebiteľom pri pokladni na mieste 
predaja tovaru alebo produktov.

Or. de

Odôvodnenie

Obmedzenie hrúbky na 50 mikrónov by viedlo k výrobe väčšieho počtu hrubších plastových
tašiek, teda k plytvaniu zdrojmi. To je problematické z ekologického aj hospodárskeho
hľadiska. Obmedzenie hrúbky na 25 mikrónov by bolo účinnejšie.

Pozmeňujúci návrh 92
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – odsek 2 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„ľahké plastové tašky“ sú tašky vyrobené z 
plastových materiálov vymedzených v 
článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 
10/2011* s hrúbkou steny menšou ako 50 
mikrónov, ktoré sa poskytujú 
spotrebiteľom na mieste predaja tovaru 
alebo produktov.

„ľahké plastové tašky“ sú tašky vyrobené z 
plastových materiálov vymedzených v 
článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 
10/2011* s hrúbkou steny menšou ako 50 
mikrónov a so 125-krát nižšou mierou
opätovnej využiteľnosti, ktoré sa poskytujú 
spotrebiteľom na mieste predaja tovaru 
alebo produktov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – odsek 2 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„ľahké plastové tašky“ sú tašky vyrobené 
z plastových materiálov vymedzených v 
článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 
10/2011* s hrúbkou steny menšou ako 50 
mikrónov, ktoré sa poskytujú 
spotrebiteľom na mieste predaja tovaru 
alebo produktov.

„plastové tašky“ sú tašky vyrobené z 
plastových materiálov vymedzených v 
článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 
10/2011*, ktoré sa poskytujú 
spotrebiteľom na mieste predaja tovaru 
alebo produktov.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 94
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – odsek 2 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„ľahké plastové tašky“ sú tašky vyrobené z 
plastových materiálov vymedzených v 
článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 
10/2011* s hrúbkou steny menšou ako 50 
mikrónov, ktoré sa poskytujú 
spotrebiteľom na mieste predaja tovaru 
alebo produktov.

„ľahké plastové tašky“ sú tašky vyrobené z 
plastových materiálov vymedzených v 
článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 
10/2011* so spodnou hranicou hrúbky
steny najmenej 50 mikrónov, ktoré sa 
poskytujú spotrebiteľom na mieste predaja 
tovaru alebo produktov.

Or. en
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Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa stanovuje minimálna prahová hodnota hrúbky pre členské 
štáty na úrovni EÚ. Členské štáty môžu naďalej ako ľahké tašky vymedzovať tašky s hrúbkou
väčšou ako 50 mikrónov v závislosti od svojich vnútorných požiadaviek. To by bol najlepší
spôsob, ako zabrániť postihovaniu členských štátov, ktoré už prijali účinné opatrenia v tejto
veci, umožňujúce zostávajúcim členským štátom, aby si ľubovoľne zvolili riešenia vhodnejšie
pre svoje špecifické systémy odpadového hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh 95
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – odsek 2 a 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„ľahké plastové tašky“ sú tašky vyrobené z 
plastových materiálov vymedzených v 
článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 
10/2011* s hrúbkou steny menšou ako 50 
mikrónov, ktoré sa poskytujú 
spotrebiteľom na mieste predaja tovaru 
alebo produktov.

„ľahké plastové tašky“ sú tašky vyrobené z 
plastových materiálov vymedzených v 
článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 
10/2011*, ktoré majú hrúbku steny 
menšiu ako 50 mikrónov, ktoré sa 
poskytujú spotrebiteľom na mieste predaja 
tovaru alebo produktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – odsek 2 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„ľahké plastové tašky“ sú tašky vyrobené z 
plastových materiálov vymedzených v 
článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 
10/2011* s hrúbkou steny menšou ako 50 
mikrónov, ktoré sa poskytujú 

„ľahké plastové tašky“ sú jednorazové
tašky vyrobené z plastových materiálov 
vymedzených v článku 3 ods. 1 nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 10/2011*, ktoré sa 
poskytujú spotrebiteľom na mieste predaja 
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spotrebiteľom na mieste predaja tovaru 
alebo produktov.

tovaru alebo produktov.

Or. en

Odôvodnenie

Stanovenie hrúbky steny na 50 mikrónov je kontraproduktívny prístup „univerzálneho 
riešenia“, pretože členské štáty sa značne odlišujú, pokiaľ ide o používanie plastových tašiek. 
Dôraz by sa mal klásť skôr na opätovnú použiteľnosť, kvalitu tašiek a spotrebiteľské
kampane. Existuje mnoho pevných a opätovne použiteľných plastových tašiek s hrúbkou steny
menšou ako 50 mikrónov.

Pozmeňujúci návrh 97
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 b (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. V článku 3 sa vkladá nový bod 2b:

„2b. „veľmi ľahké plastové tašky“ sú
tašky vyrobené z plastových materiálov 
vymedzených v článku 3 ods. 1 nariadenia
(EÚ) č. 10/2011 s hrúbkou steny menšou 
ako 10 mikrónov;“

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh súvisí s novým vymedzením tašiek zavedeným spravodajcom. Pojem veľmi
ľahké plastové tašky by sa mal vymedziť oddelene vzhľadom na ich osobitný účel. Veľmi ľahké 
plastové tašky by mali byť vymedzené ako tašky s hrúbkou steny menšou ako 10 mikrónov.

Pozmeňujúci návrh 98
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V článku 3 sa vkladá nový bod 2b:

„2b. „opätovne použiteľné tašky“ sú 
tašky, ktoré je možné opakovane použiť
minimálne 125 krát;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 c (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. V článku 3 sa vkladá nový bod 2c:

„2c. „biomateriály“ sú materiály
pochádzajúce z biomasy;“

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa uviesť jasné vymedzenie pojmu biomateriály. V súlade so súčasnou terminológiou
používanou CEN by sa mal vzťahovať iba na pôvod materiálu.

Pozmeňujúci návrh 100
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 b (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – odsek 2 c (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. V článku 3 sa vkladá nový bod 2c:

„2c. „biologicky rozložiteľné tašky v
priemyselných podmienkach“ sú tašky, 
ktoré sú rozložiteľné v priemyselných
zariadeniach v súlade s normou EÚ EN
13432, a preto je potrebné zhromažďovať
ich na konci doby životnosti;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 c (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. V článku 3 sa vkladá nový bod 2d:

„2d. „biologicky rozložiteľné tašky v 
podmienkach okolitého prostredia“ sú
tašky, ktoré môžu byť uvoľnené do 
životného prostredia za akýchkoľvek
okolností (napr. voda, pôda) a ktoré sa
rozložia do 20 týždňov, pričom odovzdajú
späť do ekosystému cenné materiály. 
Biologicky rozložiteľné tašky v 
podmienkach okolitého prostredia, ktoré 
je možné rozložiť v pôde, ale nie vo vode, 
musia mať hrúbku steny aspoň 50
mikrónov;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Margrete Auken
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 3 sa vkladá nový bod 2d:

„2d. „kompostovateľné tašky“ sú tašky, 
ktoré sa pri priemyselnom kompostovaní 
do 12 týždňov rozložia aspoň z 90 %;“

Or. en

Odôvodnenie

Tašky by nemal spôsobovať problémy pri kompostovaní. Mali by sa preto rozložiť v 
štandardnej dobe kompostovania v priemyselných zariadeniach.

Pozmeňujúci návrh 103
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek -1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V článku 4 sa vkladá tento odsek-1a:

„-1a. Členský štát zabezpečí, aby obal bol 
vyrobený takým spôsobom, aby
neobsahoval látky v koncentráciách nad
0,01 %, ktoré sú karcinogénne, 
mutagénne alebo toxické pre reprodukciu,
alebo ktoré narušujú endokrinnú sústavu,
a zabezpečí, aby neobsahoval plastové 
materiály „roztrieštiteľné pomocou 
oxidačných činidiel“, ako je uvedené v
príslušných právnych predpisoch Únie. 
Tieto opatrenia sa musia prijať do ... *.

____________
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* Ú. v. EÚ: doplňte prosím dátum – dva
roky od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1a Členské štáty prijmú opatrenia na 
dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých 
plastových tašiek na svojom území do 
dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

„1a. Členské štáty prijmú opatrenia na 
dosiahnutie trvalého zníženia spotreby 
ľahkých plastových tašiek na svojom 
území o najmenej 80 % v porovnaní s
priemernou spotrebou v Únii v roku 2010
do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Musíme zabezpečiť, aby členské štáty zaviedli opatrenia, ktorými zaistia dlhodobý efekt. Preto
by sa cieľ mal uplatňovať aj po uplynutí lehoty stanovenej v smernici (dva roky od
nadobudnutia účinnosti).

Pozmeňujúci návrh 105
Vittorio Prodi

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1a Členské štáty prijmú opatrenia na „1a. Členské štáty prijmú opatrenia na 
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dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých 
plastových tašiek na svojom území do 
dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

dosiahnutie zníženia spotreby biologicky 
nerozložiteľných, nekompostovateľných
ľahkých plastových tašiek v súlade s
normou EÚ EN 13432 na svojom území 
do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Sophie Auconie

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1a Členské štáty prijmú opatrenia na 
dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých 
plastových tašiek na svojom území do 
dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

„1a. Členské štáty, ktorých miera spotreby
ľahkých plastových tašiek je vyššia ako 40
jednotiek na osobu a rok prijmú opatrenia 
na zníženie tejto hodnoty na svojom území 
do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice za účelom dosiahnutia
cieľa 40 tašiek na osobu a rok. Ostatné 
členské štáty sa tiež vyzývajú, aby 
pokračovali vo svojom úsilí o zníženie 
spotreby ľahkých plastových tašiek na
svojom území.

Or. fr

Odôvodnenie

Členské štáty, ktoré už vyvinuli značné úsilie v tomto smere, by nemali byť postihované.

Pozmeňujúci návrh 107
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
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Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1a Členské štáty prijmú opatrenia na 
dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých 
plastových tašiek na svojom území do 
dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

„1a. Členské štáty sa vyzývajú, aby prijali
opatrenia na dosiahnutie zníženia spotreby 
ľahkých plastových tašiek na svojom 
území do dvoch rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1a Členské štáty prijmú opatrenia na 
dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých 
plastových tašiek na svojom území do 
dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

„1a Členské štáty prijmú opatrenia na 
dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých 
plastových tašiek na svojom území aspoň
na 70 % priemernej spotreby v roku 2010
do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

Členské štáty prijmú opatrenia na
dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých 
plastových tašiek na svojom území aspoň
na 80 % priemernej spotreby v roku 2010
do štyroch rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
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Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1a Členské štáty prijmú opatrenia na 
dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých 
plastových tašiek na svojom území do 
dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

„1a. Členské štáty prijmú opatrenia na 
dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých 
plastových tašiek na svojom území do 
dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice a podporujú opätovné
používanie a recykláciu.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 110
Daciana Octavia Sârbu

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1a Členské štáty prijmú opatrenia na 
dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých 
plastových tašiek na svojom území do 
dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

„1a. Členské štáty prijmú opatrenia na 
dosiahnutie výrazného zníženia spotreby 
ľahkých plastových tašiek na svojom 
území do dvoch rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1a Členské štáty prijmú opatrenia na 
dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých 

„1a. Členské štáty do dvoch rokov od
nadobudnutia účinnosti tejto smernice
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plastových tašiek na svojom území do 
dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

prijmú opatrenia, ktorých cieľom je 
dosiahnuť zníženie aspoň o 50 % počas 5
rokov po prijatí vnútroštátnych opatrení v 
oblasti spotreby ľahkých plastových tašiek 
na svojom území v porovnaní s
priemernou spotrebou v Európskej únii v 
roku 2010.

Odchylne od prvého pododseku prijmú 
členské štáty opatrenia s cieľom 
dosiahnuť na svojom území zníženie
spotreby ľahkých plastových tašiek, ktoré
sú potrebné na hygienické účely a sú 
určené na nezabalené potraviny alebo 
potraviny a nápoje, ktoré majú byť
spotrebované ihneď alebo krátko po ich
zakúpení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1a Členské štáty prijmú opatrenia na 
dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých 
plastových tašiek na svojom území do 
dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

„1a. Členské štáty prijmú opatrenia na 
dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých 
plastových tašiek na svojom území do 
dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice. Ak je to vhodné zohľadnia 
sa zníženia, ktoré už boli dosiahnuté
prostredníctvom odvetvových iniciatív, aby 
sa zabránilo zbytočnej duplikácii
existujúcich postupov.

Or. fr

Odôvodnenie

Vo Francúzsku viedlo mnoho dobrovoľných programov k zníženiu používania ľahkých
plastových tašiek o viac ako 90 % od roku 2002. Mali by sa preto zohľadniť už vykonané
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dobrovoľné opatrenia (ak boli dosiahnuté preukázateľné výsledky) a nemali by sa zavádzať 
vnútroštátne opatrenia, ktoré iba duplikujú tieto programy.

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

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1a Členské štáty prijmú opatrenia na 
dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých 
plastových tašiek na svojom území do 
dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

„1a. Členské štáty prijmú opatrenia na 
dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých 
plastov na svojom území o 80 % do roku
2018 v porovnaní s priemernou spotrebou
v roku 2010.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Marusya Lyubcheva

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 а – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1a Členské štáty prijmú opatrenia na 
dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých 
plastových tašiek na svojom území do 
dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

„1a. Členské štáty vypracujú programy a
prijmú konkrétne opatrenia na ich
vykonávanie, s cieľom dosiahnuť zníženie 
spotreby ľahkých plastových tašiek na 
svojom území do dvoch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 115
Corinne Lepage
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/EC
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1a Členské štáty prijmú opatrenia na 
dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých 
plastových tašiek na svojom území do 
dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

„1a Členské štáty prijmú opatrenia na 
dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých 
plastových tašiek na svojom území
najmenej o 80 % do dvoch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Od 
roku 2020 členské štáty ukončia
poskytovanie ľahkých plastových tašiek
vrátane biologicky rozložiteľných tašiek.

Or. en

Odôvodnenie

Samotné cenové opatrenia nestačia na zníženie množstva plastových tašiek. Zákaz
jednorazových plastových tašiek by viedol k najlepším výsledkom v porovnaní so všetkými 
ostatnými možnosťami zvažovanými Európskou komisiou, pokiaľ ide o vplyvy na životné
prostredie.

Pozmeňujúci návrh 116
Anna Rosbach

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zníženie by sa malo dosiahnuť s odkazom
na [celkový počet ľahkých plastových 
tašiek používaných v kalendárnom roku
2010] („základná hodnota“), ak už 
členské štáty prijali opatrenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 117
Christa Klaß, Werner Langen

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na tento účel členské štáty zistia, do akej
miery platby za plastové tašky u 
potravinárskych maloobchodníkov 
pomohli znížiť spotrebu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 118
Mara Bizzotto

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto opatrenia môžu zahŕňať použitie 
vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia, 
ekonomických nástrojov, ako aj 
obchodných obmedzení odchylne od 
článku 18 tejto smernice.

Tieto opatrenia môžu zahŕňať použitie 
vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia, 
ekonomických nástrojov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 119
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto opatrenia môžu zahŕňať použitie 
vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia,
ekonomických nástrojov, ako aj 
obchodných obmedzení odchylne od 
článku 18 tejto smernice.

Tieto opatrenia môžu zahŕňať použitie 
vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia a
ekonomických nástrojov

Or. de

Odôvodnenie

Zákazy nie sú spôsobom, ako znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek. Existujú menej
drastické spôsoby, ako dosiahnuť tento cieľ, napr. zavedenie platieb zákazníkov za plastové 
tašky, ktoré preukázali svoju účinnosť vo viacerých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 120
Anna Rosbach

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto opatrenia môžu zahŕňať použitie 
vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia, 
ekonomických nástrojov, ako aj 
obchodných obmedzení odchylne od 
článku 18 tejto smernice.

Členské štáty môžu použiť vnútroštátne 
ciele v oblasti zníženia alebo vnútroštátne 
zákazy, ekonomické nástroje, ako aj 
obchodné obmedzenia odchylne od článku 
18 tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto opatrenia môžu zahŕňať použitie 
vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia, 
ekonomických nástrojov, ako aj 
obchodných obmedzení odchylne od 
článku 18 tejto smernice.

Tieto opatrenia môžu zahŕňať použitie 
vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia, 
ekonomických nástrojov, ako aj 
obchodných obmedzení odchylne od 
článku 18 tejto smernice. Takéto opatrenia
však nesmú byť prostriedkami svojvoľnej 
diskriminácie alebo skrytého
obmedzovania obchodu medzi členskými
štátmi.

Or. en

Odôvodnenie

Opatrenia na zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek by mali byť primerané a
nediskriminačné bez porušenia ustanovení Zmluvy týkajúcich sa fungovaní vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh 122
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto opatrenia môžu zahŕňať použitie 
vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia, 
ekonomických nástrojov, ako aj 
obchodných obmedzení odchylne od 
článku 18 tejto smernice.

Tieto opatrenia môžu zahŕňať použitie 
vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia, 
spotrebiteľských kampaní a kampaní zo
strany podnikov, ako sú obchodníci so 
spotrebiteľským tovarom dennej potreby, 
dobrovoľných záväzkov, ekonomických
nástrojov, ako aj obchodných obmedzení
odchylne od článku 18 tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Marina Yannakoudakis, Julie Girling
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto opatrenia môžu zahŕňať použitie 
vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia, 
ekonomických nástrojov, ako aj 
obchodných obmedzení odchylne od 
článku 18 tejto smernice.

Nelegislatívne a nezáväzné opatrenia 
odporúčané členským štátom môžu
zahŕňať použitie dobrovoľných programov
na znižovanie, ktoré zahŕňajú pozitívne
ekonomické nástroje odmeňovania, ako aj 
obchodné obmedzenia odchylne od článku 
18 tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa ponechať na členských štátoch, aby v konečnom dôsledku rozhodovali o tom, ako 
vyriešiť environmentálne problémy plastových tašiek realistickým spôsobom, v ktorom sa 
zohľadňuje to, čo platí na zákazníkov, praktické využitie v živote ľudí a finančné obmedzenia, 
ktorým môžu čeliť. Je oveľa pravdepodobnejšie, že zákazníci budú ochotní zmeniť svoje
spotrebiteľské správanie v prospech zníženia používania plastových tašiek v dôsledku 
používania nástrojov pozitívnych odmien, ako sú napríklad vernostné karty alebo hotovostné 
zľavy, namiesto donucovacích sankcií.

Pozmeňujúci návrh 124
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto opatrenia môžu zahŕňať použitie 
vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia, 
ekonomických nástrojov, ako aj 
obchodných obmedzení odchylne od 
článku 18 tejto smernice.

Tieto opatrenia môžu zahŕňať vzdelávacie 
programy pre spotrebiteľov všeobecne, 
ako aj osobitne pre deti, použitie 
vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia, 
ekonomických nástrojov, ako aj 
obchodných obmedzení odchylne od 
článku 18 tejto smernice. Takéto obchodné 
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obmedzenia však nesmú zahŕňať úplný
zákaz používania ľahkých plastových 
tašiek.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto opatrenia môžu zahŕňať použitie 
vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia, 
ekonomických nástrojov, ako aj 
obchodných obmedzení odchylne od 
článku 18 tejto smernice.

Tieto opatrenia môžu zahŕňať použitie 
vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia, 
ekonomických nástrojov, ako aj 
obchodných obmedzení odchylne od 
článku 18 tejto smernice. Členské štáty
môžu stanoviť nižšie normy alebo povoliť 
výnimky v súvislosti s plastovými taškami
s hrúbkou menšou ako 10 mikrónov z
dôvodov hygieny a bezpečnosti potravín a 
pri zohľadnení spotrebiteľských návykov, 
dostupnosti alternatív a potreby zabrániť
plytvaniu potravinami. Podobne môžu 
členské štáty stanoviť nižšie normy pre
plastové tašky hrubšie než 50 mikrónov
vzhľadom na ich vyššiu mieru 
opätovného používania.

Or. es

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

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto opatrenia môžu zahŕňať použitie 
vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia, 
ekonomických nástrojov, ako aj 
obchodných obmedzení odchylne od 
článku 18 tejto smernice.

Tieto opatrenia zahŕňajú inovatívne
riešenia, použitie vnútroštátnych cieľov v 
oblasti zníženia, ekonomických nástrojov, 
ako aj obchodných obmedzení odchylne od 
článku 18 tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Marusya Lyubcheva

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto opatrenia môžu zahŕňať použitie 
vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia, 
ekonomických nástrojov, ako aj 
obchodných obmedzení odchylne od 
článku 18 tejto smernice.

Tieto programy zahŕňajú vnútroštátne 
ciele v oblasti zníženia, ekonomické 
nástroje, ako aj obchodné obmedzenia
odchylne od článku 18 tejto smernice.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 128
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto opatrenia môžu zahŕňať použitie 
vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia, 
ekonomických nástrojov, ako aj 
obchodných obmedzení odchylne od 
článku 18 tejto smernice.

Tieto opatrenia môžu zahŕňať použitie 
vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia, 
ekonomických a regulačných nástrojov, 
ako aj obchodných obmedzení odchylne od 
článku 18 tejto smernice.



AM\1016927SK.doc 55/69 PE528.033v01-00

SK

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 d (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2d. V článku 4 sa vkladá tento odsek 1b:

„1b. tašky biologicky rozložiteľné
pomocou oxidačných činidiel sú 
nevhodné na dosiahnutie cieľov 
stanovených v tejto smernici a musia byť 
zakázané.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V článku 4 sa vkladá tento odsek 1b:

„1b. ľahké plastové tašky, ktoré sú
biologicky rozložiteľné a ktoré sú
zhodnotiteľné prostredníctvom organickej 
recyklácie, sú vyňaté z opatrení podľa 
tejto smernice, pokiaľ sú splnené všetky
nasledujúce podmienky:

a) nie sú poskytované zdarma,

b) sú používané v oblastiach, kde sú 
akceptované príslušnými orgánmi
zodpovednými za nakladanie s odpadmi 
ako súčasť systémov zberu a recyklácie 
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biologického odpadu,

c) sú jasne označené informáciami pre
spotrebiteľov o ich ďalšom využití pre
triedený zber biologického odpadu,

d) sú v súlade s normou EN 13432,

e) sú schopné biologicky sa rozložiť tak, 
že všetok materiál sa rozloží na oxid
uhličitý, biomasu a vodu za prirodzených
podmienok za menej ako dva roky.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V článku 4 sa vkladá tento odsek 1b:

„1b. Členské štáty, ktoré zaviedli
organickú recykláciu biologického
odpadu, môže vyňať ľahké plastové tašky, 
ktoré spĺňajú požiadavky normy EN
13432, z pôsobnosti tejto smernice za
predpokladu, že sú splnené všetky
nasledujúce podmienky:

i) nie sú poskytované zdarma;

ii) sú povolené príslušnými orgánmi
zodpovednými za nakladanie s odpadmi 
ako súčasť systémov organickej 
recyklácie biologického odpadu;

iii) sú jasne označené informáciami pre
spotrebiteľov o ich ďalšom využití pre
organickú recykláciu biologického 
odpadu;

iv) sú schopné biologicky sa rozložiť tak, 
že všetok materiál sa rozloží na oxid
uhličitý, biomasu a vodu za prirodzených
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podmienok za menej ako dva roky, ako sa 
vyžaduje v príslušnej norme CEN.“

Or. en

Odôvodnenie

Najúčinnejší spôsob, ako znížiť zbytočnú spotrebu tašiek je zaviesť poplatok za tašku. Veľmi
ľahké plastové tašky, ktoré sú potrebné pre potravinovú hygienu, by mali byť výnimkou. 
Členské štáty, ktoré vytvorili systémy organickej recyklácie biologického odpadu môžu vyňať
kompostovateľné ľahké plastové tašky, ktoré spĺňajú normu EN13432, z pôsobnosti tejto
smernice.

Pozmeňujúci návrh 132
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V článku 4 sa vkladá tento odsek 1b:

„1b. Plastové tašky na balenie voľne 
uložených, nezabalených produktov sú
vyňaté z cieľa zníženia uvedeného v
odseku 1a, pretože sú potrebné na
zachovanie potravinovej hygieny a
bezpečnosti spotrebiteľov.“

Or. en

Odôvodnenie

Zabezpečenie potravinovej hygieny a verejného zdravia je nesmierne dôležité. Tašky
používané na balenie voľne uložených, nezabalených produktov slúžia na zachovanie hygieny
potravín a bezpečnosti spotrebiteľov a v súčasnej dobe neexistujú žiadne alternatívy, ktoré 
spĺňajú rovnaký cieľ. Tieto tašky by preto mali byť vyňaté z cieľa znižovania uvedeného v
odseku 1a.
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Pozmeňujúci návrh 133
Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V článku 4 sa vkladá nový tento 1b:

„1b. Členské štáty prijmú opatrenia na
zabezpečenie toho, aby maloobchodníci s 
potravinami neposkytovali ľahké tašky
zdarma. Členské štáty zabezpečia, aby si 
maloobchodníci s potravinami účtovali za
ľahké plastové tašky účinné a primerané 
ceny.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. V článku 4 sa vkladá tento odsek 1b:

„1b. Členské štáty zabezpečia, aby
opatrenia na zníženie spotreby plastových 
tašiek neviedli k celkovému zvýšeniu
výroby obalov.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a) V článku 4 sa dopĺňa tento odsek 1b:

„1b. Európska únia sa musí v súlade so
zásadou prevencie usilovať o úplný zákaz
používania chemických látok 
narušujúcich hormóny pri výrobe
plastových tašiek s cieľom zaručiť dobrú
úroveň ochrany životného prostredia a
ľudského zdravia.“

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 136
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – bod 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V článku 4 sa vkladá tento odsek 1b:

„1b. Členské štáty prijmú opatrenia na
zabezpečenie toho, aby maloobchodníci
neposkytovali ľahké tašky bezplatne, s
výnimkou veľmi ľahkých plastových
tašiek alebo alternatív k veľmi ľahkým
plastovým taškám, ako je uvedené v
odseku 1c tohto článku. Členské štáty 
zabezpečia, aby si maloobchodníci za
ľahké plastové tašky účtovali účinné a
primerané ceny, aby sa tak dosiahol cieľ
zníženia uvedený v odseku 1a tohto
článku. Členské štáty zabezpečia, aby si 
maloobchodníci a ostatné tašky účtovali
aspoň rovnakú cenu. Členské štáty prijmú 
tieto opatrenia do ...*. Členské štáty, ktoré 
zaviedli triedený zber biologického 
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odpadu, môžu požadovať, aby
maloobchodníci znížili cenu ľahkých
igelitových tašiek, ktoré sú
kompostovateľné a vyrobené z najmenej
50 % biomateriálov získaných
udržateľným spôsobom, až o 50 % .

________________

* Ú. v. EÚ: doplňte prosím dátum – jeden 
rok od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.“

Or. en

Odôvodnenie

Najúčinnejší spôsob, ako znížiť zbytočnú spotrebu tašiek, je neposkytovať ich bezplatne. Malo 
by to platiť pre všetky tašky, nielen plastové, s výnimkou veľmi tenkých plastových tašiek
alebo ich alternatív. Členské štáty, ktoré zaviedli triedený zber biologického odpadu, môžu
znížiť poplatok za plne kompostovateľné ľahké plastové tašky až o 50 % . Poskytuje sa tým 
motivácia prejsť na používanie týchto tašiek, iba ak je zaistené ich správne používanie.

Pozmeňujúci návrh 137
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. V článku 4 sa vkladá tento odsek 1b:

„1b. Členské štáty zohľadnia vo 
vnútroštátnych programoch prevencie
ekologické kritériá dizajnu pred uvedením
výrobku na trh, takže použitie plastov a
obzvlášť ľahkých tašiek, sa obmedzí na
tie prípady, kedy je potrebné povoliť
používanie udržateľnejšieho balenia 
určitého produktu z dôvodu hygieny a
bezpečnosti potravín, alebo nedostatku 
inej alternatívy.“

Or. es
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Odôvodnenie

Elektronické zariadenia a textilné obaly často obsahujú zbytočné ďalšie vnútorné obaly, 
napríklad škatule obsahujúce tričká v plastových vreckách alebo balené elektrické spotrebiče
so samostatnými vreckami pre každý prepojovací kábel, atď.

Pozmeňujúci návrh 138
Anna Rosbach

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – bod 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1°. V článku 4 sa dopĺňa tento odsek 1b:

„1b. Členské štáty prijmú opatrenia na
zabezpečenie toho, aby sa používanie 
veľmi ľahkých plastových tašiek na 
balenie suchých, voľne uložených, 
nezabalených potravín (napr. ovocie, 
zeleniny a cukroviniek) znížilo alebo
postupne nahradilo taškami, ktoré sú 
vyrobené z ekologicky šetrných materiálov
získaných udržateľným spôsobom.
Členské štáty prijmú tieto opatrenia do
...*.

______________

* Ú. v. EÚ: doplňte prosím dátum – dva
roky od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Anna Rosbach

Návrh smernice
Článok 1 –odsek 1 b (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 c (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. V článku 4 sa dopĺňa tento odsek 1c:

„1c. Členské štáty zabezpečia, aby 
opatrenia na zníženie spotreby ľahkých 
plastových tašiek neviedli k celkovému
zvýšeniu výroby obalov alebo tvorby 
odpadu vrátane potravinového odpadu.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V článku 4 sa vkladá tento odsek 1b:

„1b. Maloobchodníci musia 
spotrebiteľom poskytnúť možnosť
odmietnuť a ponechať v mieste predaja
akýkoľvek obal, ktorý považujú za 
zbytočný, najmä pokiaľ ide o tašky.
Maloobchodníci zabezpečia, aby takýto
obal bol opätovne použitý alebo
recyklovaný.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 b (nový)
Smernica 94/62/ES
Príloha II – odsek 3 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. V prílohe II sa písmeno d) v odseku 3
mení takto:

„Biologicky rozložiteľné odpady z obalov
musia byť takého charakteru, aby boli
schopné prejsť fyzikálnym, chemickým, 
tepelným alebo biologickým rozkladom
tak, že sa v prirodzených podmienkach 
všetok materiál do jedného roka rozloží na
oxid uhličitý, biomasu a vodu.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 b (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 b. V článku 4 sa vkladá tento odsek 1c:

„1c. Komisia a členské štáty aspoň v
priebehu prvého roka po nadobudnutí 
účinnosti smernice podporujú verejné
informačné a osvetové kampane týkajúce
sa nepriaznivého vplyvu nadmerného
používania bežných plastových tašiek na
životné prostredie.“

Or. es

Pozmeňujúci návrh 143
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 c (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 d (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. V článku 4 sa vkladá tento odsek 1d:

„1d. Opatrenia na zníženie používania
tašiek môžu byť sprevádzané opatreniami 
v oblasti ekologického dizajnu, ako je
obmedzenie priestoru, ktorý môže byť 
využitý na reklamnú potlač alebo názvy
značiek, s cieľom znížiť používanie
ekologicky škodlivých atramentov a
farbív. Toto sa nevzťahuje na informácie
alebo varovania o vplyve používania
plastových tašiek na životné prostredie, 
ktoré vydávajú niektoré členské štáty.“

Or. es

Pozmeňujúci návrh 144
Sophie Auconie

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Členské štáty prijmú opatrenia na 
zníženie počtu veľmi ľahkých plastových 
tašiek na balenie voľne uložených alebo 
nezabalených suchých potravín, ako je 
ovocie, zelenina a cukrovinky, alebo na 
ich postupné nahradenie taškami
vyrobenými z recyklovaných materiálov
alebo, ak boli zriadené zariadenia pre
triedený zber biologického odpadu, z 
biomateriálov. Členské štáty prijmú tieto
opatrenia do ...*.

________________

* Ú. v. EÚ: doplňte prosím dátum: dva
roky od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.“
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Or. fr

Odôvodnenie

Pozmeňovací návrh spravodajcu č. 25 by mal odkazovať na recyklované materiály všeobecne, 
nielen na recyklovaný papier.

Pozmeňujúci návrh 145
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2°. Vkladá sa nový článok 6a:

„Článok 6a

Druhy opatrení na zníženie používania 
plastových tašiek

1. Členské štáty zavedú hierarchiu 
(kaskádový model), na ktorej vrchole bude
znižovanie používania, za ktorým budú 
nasledovať opakovane použiteľné tašky, 
tašky, ktoré sú rozložiteľné v
podmienkach okolitého prostredia, tašky, 
ktoré sú rozložiteľné v priemyselných 
podmienkach a jednorazové ľahké 
plastové tašky.

2. Členské štáty prijmú opatrenia na 
obmedzenie dostupnosti ľahkých 
plastových tašiek a tašiek, ktoré sú 
biologicky rozložiteľné v priemyselných 
podmienkach, poskytovaných
spotrebiteľom v mieste predaja tovaru 
alebo produktov. Zákaz týchto tašiek 
nadobudne účinnosť v roku 2020 a 
poplatok sa bude využívať ako prechodné 
opatrenie.

Ľahké plastové tašky môžu byť použité na 
balenie čerstvých produktov (napr. 
mliečne výrobky, mäso), ak nie sú 
dostupné alternatívy.
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Tašky, ktoré sú biologicky rozložiteľné v 
priemyselných podmienkach sa poskytujú
len vtedy, ak distribútori môžu rozumne 
očakávať, že tieto tašky sa budú 
zhromažďovať, napríklad tašky na zber 
obecného biologického odpadu, aby sa 
zabránilo ďalšiemu odpadovému toku.
Tašky sa navrhnú tak, aby sa spracovávali
rovnakým spôsobom biologický odpad.

Opätovne použiteľné a biologicky 
rozložiteľné tašky v podmienkach
okolitého prostredia sa môžu poskytovať
spotrebiteľom až do roku 2020. V 
potravinárskom sektore podliehajú tieto 
tašky poplatku, ktorý je v súlade s cieľmi 
tejto smernice.

3. Ak sú tašky biologicky rozložiteľné v 
podmienkach okolitého prostredia, musí 
to byť jasne uvedené na taške značkou, 
funkciou alebo farebným kódom. Komisia 
je splnomocnená prijímať delegované 
akty s cieľom určiť údaje potrebné na 
zabezpečenie uznávania na úrovni Únie. 
Členské štáty môžu prijať opatrenia, 
ktorými sa určia ďalšie charakteristiky, 
ako je napríklad opätovná využiteľnosť, 
recyklovateľnosť a rozložiteľnosť.

4. Tašky z biomateriálov nesmú mať 
negatívny vplyv na poľnohospodársku 
produkciu pre ľudskú spotrebu alebo 
spotrebu zvierat alebo na životné 
prostredie. Musia byť použité iba také
materiály, ktoré sú v súlade s kaskádovou
zásadou biomasy.

V súlade s normou EÚ EN 16575 sa 
výrobok z biomateriálov považuje za 
výrobok úplne alebo čiastočne získaný z 
biomasy.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Anna Rosbach
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Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou do dvanástich mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice. 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
týchto ustanovení.

Členské štáty prijmú iniciatívy, 
informačné kampane, zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou do 
dvanástich mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice. Komisii 
bezodkladne oznámia znenie týchto 
ustanovení s cieľom uľahčiť výmenu
najlepších postupov medzi členskými
štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Marusya Lyubcheva

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou do dvanástich mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice. 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
týchto ustanovení.

Členské štáty v prípade potreby zmenia
svoje vnútroštátne právne predpisy a
uvedú do účinnosti zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou do 
dvanástich mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice. Komisii 
bezodkladne oznámia znenie týchto 
ustanovení.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 148
Anna Rosbach

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
ustanoveniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. 
Podrobnosti o odkaze upravia členské 
štáty.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
ustanoveniach právnych predpisov alebo 
pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto 
smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia 
členské štáty.

Or. en

Odôvodnenie

Nemalo by byť potrebné v prípade právne nezáväzných ustanovení alebo kampaní.

Pozmeňujúci návrh 149
Anna Rosbach

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípadoch, keď už členské štáty prijali
opatrenia v priebehu kalendárneho roka
2006 alebo neskôr, je základnou hodnotou
celkový počet ľahkých plastových tašiek
používaných v kalendárnom roku 2005.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zahrnúť základnú hodnotu, aby sa umožnilo zohľadniť výkonnosť členských štátov
v minulosti.

Pozmeňujúci návrh 150
Marusya Lyubcheva

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2



AM\1016927SK.doc 69/69 PE528.033v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie 
hlavných ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti 
pôsobnosti tejto smernice.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie 
svojich programov a hlavných ustanovení 
vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré 
prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh smernice
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a

1. Komisia preskúma účinnosť tejto
smernice päť rokov po nadobudnutí jej 
účinnosti.

2. Preskúmanie bude zahŕňať posúdenie
stanovenia cieľov zníženia pre ľahké 
plastové tašky, ktoré sa poskytujú
spotrebiteľom v mieste predaja tovaru
alebo produktov na balenie voľne 
uložených, nezabalených potravín, ako je
surové mäso, ryby, mliečne výrobky, 
ovocie, zelenina alebo cukrovinky.

Or. en


